
Cenu Anasoft litera 2019 získal Ivan Medeši (vpravo) za knihu Jedenie. 
Na fotke s prekladateľom a vydavateľom Marošom Volovárom. Foto Šimon Lupták
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AKTUALITY
Rozhovor s nositeľom 
Mallarmého ceny 
Yvesom Namurom

TÉMA
Životné prostredie

ESEJ
Dušan Taragel 
o knihe Lasica + Filip 
+ Satinský: Spevník  

PEKNÁ KNIHA
Jana Pohaničová 
– Peter Vodrážka: 
#Harminc

RECENZIE
Radoslav Passia 
o novej knihe 
Zuzany Mojžišovej

PRÍBEH
Návšteva v košickom 
múzeu Sándora 
Máraia



medzinárodný festival komornej hudby

11 / 09 / 2019 / 19:00 / mestské divadlo p. o. hviezdoslava

predkoncert /  co znamená vésti koně / the plastic people of the universe  
& filharmonie brno

16 / 09 / 2019 / 19:00 / veľké koncertné štúdio slovenského rozhlasu 

otvárací koncert 20. ročníka festivalu komornej hudby konvergencie
BRODSKY QUARTET uk /// SVETLÍK / BIELY / RUMAN / LUPTÁK

18 / 09 / 2019 / 20:00 / zrkadlová sieň primaciálneho paláca

béla bartók / hrad kniežaťa modrofúza / opera  
ŠUŠKOVÁ / MAZALÁN / OĽHOVÁ / ŠICKO / PJONI / PAŽICKÝ

19 / 09 / 2019 / 18:00 / design factory

bratislavská noc komornej hudby / venované pamiatke jána ALBRECHTA
COHEN uk / KARŠKO / KARŠKOVÁ / GÁPOVÁ / HUČKOVÁ / LUPTÁK / PALOVIČOVÁ / RUMAN / n. SKUTA / DUGOVIČ

20 / 09 / 2019 / 19:00 / koncertná sieň klarisky

music for a while… / romina basso it / alberto mesirca it

20 / 09 / 2019 / 21:00 / koncertná sieň klarisky

olivier messiaen / kvarteto na koniec časov / ŠEBESTA / BIELY / LUPTÁK / n. SKUTA

21 / 09 / 2019 / 16:00 / zrkadlová sieň primaciálneho paláca

situácie / koncert pre deti a rodičov /// BOROŠ / ŠILLER

21 / 09 / 2019 / 19:00 / zrkadlová sieň primaciálneho paláca

soft november music – 30 rokov slobody / koncert venovaný 17. novembru 
m. SKUTA / ŠILLER / LUPTÁK / PJONI / KUDLÁČ / ŠUŠKOVÁ / BURLAS / a ďalší

22 / 09 / 2019 / 19:00 / veľký evanjelický kostol

slávnostný koncert 20 rokov festivalu komornej hudby konvergencie
COHEN uk /// KARŠKO / KARŠKOVÁ / BIELY / SVETLÍK / RUMAN / HOLMAN cz / LUPTÁK

24 / 09 / 2019 / 19:00 / veľké koncertné štúdio slovenského rozhlasu

avi avital il / loire cotler usa / glen velez usa / KONVERGENCIE QUARTET / LUPTÁK

festival z verejných zdrojov  
podporil fond na podporu umenia

generálny partner

partneri

mediálni partneri

vstupenky
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č. 09/19

AKTUALITY

Medziriadky 2019
10. ročník súťaže vyvrcholil 
literárnym sústredením

Hosťami Medziriadkov 2019 boli slovenský 
prozaik Marek Vadas a český básnik Kamil 
Bouška. Porota sa rozrástla o poetku Veroniku 
Dianiškovú a prozaika Michala Hlatkého.

M iestom s pravdepodobne najväčšou koncentráciou 
„najsúčasnejšej“ slovenskej literatúry bola v záve

re augusta Duchonka. Stretli sa tu finalisti a finalistky 
10. ročníka literárnej súťaže Medziriadky. Porotu v zložení 
Petr Borkovec, Mária Ferenčuhová, Marta Součková, Mária 
Klapáková, Miro Dacho, Eva Kollárová a Matej Thomka 
v tomto roku doplnili poetka Veronika Dianišková a prozaik 
Michal Hlatký. Pozvanie na týždenné podujatie dostala 
päťdesiatka začínajúcich autorov a autoriek, ktorých texty 
porota ocenila v konkurencii rekordných 450 účastníkov 
súťaže.
 Na besedu s finalistami súťaže pricestovali aj literárni 
hostia: prozaik, finalista aktuálneho ročníka ceny Anasoft 
litera Marek Vadas a český básnik Kamil Bouška. O televíz
nej a filmovej tvorbe diskutovali scenáristi Diana Kacarová 
a Richard Pupala. Porotcovia a porotkyne ako lektori viedli 
workshopy so zameraním na poéziu, prózu i drámu. 
 „Verím, že Medziriadky narástli nielen kvantitatívne, čo 
dokazujú čísla, ale aj kvalitatívne. Poučili sme sa z deviatich 
ročníkov, počúvame vašu spätnú väzbu, sledujeme súčasnú 
slovenskú a českú kultúrnu scénu a prinášame vám z nej 
to najlepšie,“ prihovorila sa účastníkom riaditeľka projektu 
Katarína Vargová. 
 Literárny program doplnil koncert Moniky Omerzu Mid
riakovej (Leto s Monikou), divadelné predstavenie Podzem-
né blues či premietanie ocenených filmov z festivalu Fest 
Anča. Počas sústredenia  sa finalisti dozvedeli výsledky 
súťaže. Špeciálnu Cenu divadla Pôtoň spojenú s tvorivým 
rezidenčným pobytom v Bátovciach si z Medziriadkov od
niesla Barbara Vojtašáková. Ocenení autori a autorky si 
mohli vyberať z knižných odmien, ktoré Medziriadkom 
venovali partnerské kníhkupectvá a vydavateľstvá. Akciu 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 Jedenásty ročník súťaže organizátori vyhlásia začiat
kom roka 2020. Medziriadkari svoju tvorbu predstavia 
na autorských čítaniach spolu s renomovanými autormi 
v priebehu roka v rôznych mestách Slovenska.

Radovan Potočár

Leto s Monikou. 
Foto Robert Barca

Ocenení si vyberali z knižných 
odmien podľa vlastnej úvahy . 
Foto Robert Barca

Vyhlásenie výsledkov súťaže  úryvky ocenených textov 
čítali herci Katarína Šafaříková (na fotke) a Michal Režný. 
Foto Robert Barca

Diskusia s Dianou Kacarovou 
a Richardom Pupalom. 

Foto Robert Barca
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AKTUALITY

Pavel Vilikovský: Priča pravoga 
čovjeka (Príbeh ozajského človeka)
Záhreb: Hena com, 2019 (Chorvátsko, chorvátčina)
Preklad: Sanja Milićević Armada
ISBN 9789532592528

 
Juraj Kuniak: Amonit (výber z poézie)
Minsk: Mastackaja literatura, 2019 
(Bielorusko, bieloruština)
Preklad: Viktória Liashuk
ISBN 9789580218582

Slovenská literatúra 
v nových prekladoch

s.
 0

4/
0

5

Na tohtoročnom frankofónnom festivale 
poé zie, hudby a divadla Capalest bola hlav-
ným hosťom belgická poézia. Existuje však 
niečo také ako belgická poézia? 
Áno, vaša otázka je namieste. V podstate nemô
žeme hovoriť o belgickej poézii či literatúre, tento 
pojem je bezobsažný. Aby sme boli presní, ak mys
líme na tohtoročných hostí Capalestu, musíme 
hovoriť o frankofónnej belgickej poézii. No ak sa 
ma spytujete, či sa ja osobne cítim byť belgickým 
básnikom, odpoviem, že nie. Odpovedám, že nie, 
no hovorím sám za seba, to je moja životná skúse
nosť, moji kolegovia by možno odpovedali inak. 
Napokon, zažili sme spoločne na festivale prudkú 
reakciu ďalšieho belgického básnika Williama 
Cliffa na tento môj názor. Moje básnické referencie 
sú niekde celkom inde, učil som sa u iných maj
strov. Som napríklad veľkým obdivovateľom ar
gentínskeho básnika Roberta Juarroza, ktorého 
som  dvakrát navštívil v Argentíne, hovorím ako
tak po španielsky. Okrem toho som mal šťastie, 
že som s ním mohol stráviť veľmi inšpiratívny 
týždeň v Marseille. Juarroz vydal pätnásť kníh 
s rovnakým titulom: Vertikálna poézia I, II, III až 

Vertikálna poézia XV. Čo je to vertikálna poézia? 
Výstižne na to odpovedá sám Juarroz vo svojej 
eseji Vernosť blesku. Na myšlienku vertikálnej 
poézie prišiel v mladosti pri štúdiu klasikov poé
zie. Aj u tých najväčších autorov často natrafil 
na pasáže, verše, opisy, ktoré by sa dali bez straty 
vyhodiť, alebo na banálne či zbytočne sentimen
tálne časti básne, ktoré oslabovali silu básnickej 
výpovede. Zameral sa preto na hľadanie a neskôr 
písanie textov, v ktorých by premiestnenie jedi
nej čiarky či slova spôsobilo doslova katastrofu, 
textov, v ktorých by sa konečne spojilo to, čo bolo 
už dlho absurdne od seba oddelené: myšlienka 
a emócie. Vertikálnosť je podľa Juarroza trans
cendentnosť, nadzmyslovosť. Poézia, ktorá nie je 
transcendentná, ktorá neprekračuje samu seba, 
ktorá nepresahuje hranice nášho zmyslového 
poznania, je predurčená na zánik. 
 Ako vravím, Roberto Juarroz bol môj učiteľ, 
majster. Vo Francúzsku publikoval v tom is
tom vydavateľstve ako ja (Lettres vives), potom 
u Cortiho, Fayarda či v La Différence.
 Mojím ďalším učiteľom a inšpirátorom bol 
Edmond Jabès, básnik z frankofónnej židovskej 

rodiny pôvodom z Egypta. V časoch suezskej 
krízy musel opustiť Káhiru a prišiel žiť do Pa
ríža. Preslávil sa cyklom siedmich Kníh otázok, 
ktoré nie sú poémami, románmi, ani esejami. 
Sú mozaikou tohto všetkého, fragmentmi, afo
rizmami, dialógmi, piesňami. Ústrednou témou 
cyklu je hľadanie odpovede na otázku: Ako sa 
dá hovoriť o niečom, o čom nemožno hovoriť?  
To, čo je nevysloviteľné, je holokaust a zároveň 
literatúra. Kniha otázok bola mojou bibliou a veľa 
som sa z nej naučil. 
 Som veľký obdivovateľ Rilkeho, Elégie po
kladám sa nedostižné a takisto cítim blízkosť 
k nemeckému básnikovi Paulovi Celanovi, ktorý 
z Bukoviny cez zberné tábory, Bukurešť a Vie
deň doputoval do Paríža, kde spáchal samovraž
du. Celé jeho dielo je publikované v Stuttgarte, 
u vydavateľa, kde aj mne vyšli tri knihy. A som 
na to hrdý. Toto sú moji učitelia, majstri. A nie 
je v nich nič belgické, ako vidíte, máme však 
veľa spoločného. Napokon, existuje niečo ako 
napríklad švajčiarska poézia? Je to nanajvýš 
frankofónna švajčiarska poézia. Ja to vidím 
takto. 

Prekladateľom 
nedôverujem
rozhovor s belgickým básnikom Yvesom Namurom 
viedla Miroslava Vallová

17. ročník festivalu Capalest sa konal 15. až 17. augusta 
2019 v Banskej Štiavnici. Predstavilo sa na ňom niekoľko 
frankofónnych básnikov z Belgicka: Werner Lambersy, 
Yves Namur, William Cliff a Colette NysMazure. K nim sa 
pripojilo viacero slovenských autoriek a autorov a v osob
ných stretnutiach sa pokúsili nájsť spoločný jazyk, overiť 
si vzájomnú nosnosť a inšpiratívnosť svojich poetík. 
Spoluorganizátorka festivalu a prekladateľka Miroslava 
Vallová položila niekoľko otázok Yvesovi Namurovi.

Yves Namur a Miroslava Vallová počas rozhovoru 
na banskoštiavnickom Capaleste. Foto František Kolář
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Peter Milčák: Kreunyja braty 
(v orig. Brum)
Minsk: Logvino Literaturos namai, 
2019 (Bielorusko, bieloruština)
Preklad: Sviatlana Bohush
ISBN 9786098213645

 
Veronika Šikulová: Mezerovitý 
plod (Medzerový plod)
Brno: Větrné mlýny, 2019 (ČR, 
čeština)
Preklad: Kateřina Tučková
ISBN 9788074433467

Ako vravíte, inšpirovali vás básnici z roz-
ličných jazykových oblastí.  Prekladanie, 
prekladatelia sú v tejto súvislosti veľmi 
dôležití… 
Prekladateľom poézie vôbec nedôverujem, vôbec. 
A myslím si, že jeden prekladateľ nemôže prekla
dať viacerých autorov. Mal by sa špecializovať. 
Ako príklad by som uviedol obsažné dielo Roberta 
Juarroza, ktoré je celé preložené do francúzštiny. 
On mal vo svojom živote len dvoch prekladate
ľov do tohto jazyka, Rogera Muniera a Fernanda 
Verhesena, ktorý bol tiež členom Kráľovskej aka
démie. Raz sa mi v prestávke rokovania zveril, že 
si s Robertom vymenili viac ako 1700 konzultač
ných listov. Ja odmietam prekladateľov…

Odmietate byť prekladaný? 
Nie, no dávam prednosť tomu nebyť preložený, je 
to lepšie, ako byť zle preložený. Jedným z jazykov, 
do ktorých som dosť prekladaný, je rumunčina. 
Nedávno mi v rumunčine preložili zbierku Smú-
tok figovníka. Poprosil som jedného rumunského 
básnika, ktorý je veľmi dobrý francúzštinár, aby 
porovnal preklad s originálom a napokon som 
zmluvu na preklad nepodpísal. Sú dva druhy 
prekladateľov. Napríklad v Nemecku som mal 
prekladateľa, ktorý preložil moje dielo pre dobré 
vydavateľstvo v Stuttgarte. Samozrejme, nemal 
som možnosť osobne preklad skontrolovať, lebo 
neviem po nemecky, ale dozvedel som sa, že v ne
meckom prostredí je hodnotený ako priveľmi 
akademický. Prekladať poéziu môžu pravdepo
dobne len básnici – česť výnimkám. A naopak, 
v Španielsku v súčasnosti prekladajú moju poéziu 
na Univerzite La Laguna na Kanárskych ostro
voch, kde sa už dva roky venujú mojej zbierke  
Pera a smäd  v rámci prekladateľského seminára. 
Vedie ho španielsky básnik, duchovný syn sláv
neho španielskeho básnika Valenteho. V tomto 
prípade mám vo výsledok dôveru. 

Mali ste možnosť spoznať niečo zo sloven-
skej literatúry? Teraz v Banskej Štiavnici 
či predtým…
Veru mal, pretože mojimi priateľmi sú Paul 
Emond, významný frankofónny belgický dra

matik a spisovateľ, a jeho manželka, výtvarníč
ka Maja Poláčková. Podarovali mi román Domini
ka Tatarku, ktorý spolu preložili do francúzštiny. 
Veľmi na mňa zapôsobil.  Prekvapujúco na mňa 
zapôsobila aj poézia slovenských autorov, ktorú 
som si vypočul v Banskej Štiavnici. Bohatá, dife
rencovaná, povedal by som vertikálna. 
 V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, 
teda dvadsať rokov som písal veľmi minima
listickým spôsobom. Bola to poézia v danom 
čase veľmi v móde, takzvaná teroristická. Mla
dí básnici vtedy pracovali skôr so zvukom než 
s obsahom. Ako vraví môj priateľ Guy Goffette, 
pred štyridsiatkou nikto nič dobré nenapísal, až 
po štyridsiatke. Ja píšem poéziu, ktorá je svojím 
spôsobom filozofická, premýšľavá. U mnohých 
mojich rovesníkov a u mladých básnikov vidím 
poéziu všedného dňa. A konceptuálnu poéziu, 
ktorá je často taká lineárna, že by sme ju takmer 
mohli upraviť do prózy. Nie je to môj spôsob pí
sania, ale ako vraví môj priateľ Yves Bonnefoy, 
poézia má veľa brán, ktorými sa do nej dá vstúpiť. 
 

Lekár, vydavateľ a básnik, autor asi 
tridsiatich kníh Yves Namur sa naro
dil v belgickom Namure v roku 1952. 
Za svoje dielo získal početné ocenenia 
vrátane Ceny LouiseLabé, Ceny Tris
tanTzara, Literárnej ceny francúzskeho 
spoločenstva, Medzinárodnej ceny Eugè
neGuillevic a Mallarmého ceny (2012). 
Je členom Belgickej kráľovskej akadémie 
francúzskeho jazyka a literatúry.

Keď sme v Národnej knižnici v Ríme uvá-
dzali preklad Desiatich elégií Ivana Štrpku, 
autor predslovu k talianskemu vydaniu, bás-
nik Riccardo Duranti sa spýtal Ivana Štrpku 
na niečo podobné, na to, ktorí básnici sú mu 
blízki a inšpirovali ho. Uviedol iné mená 
ako vy, z iných kútov sveta, no v podstate 
odpovedal veľmi podobne…
Zaujímavé, no neprekvapuje ma to. Rád by som 
však ešte niečo dodal. Keď som bol mladý, veľ
mi mladý, ovplyvnili ma aj belgickí básnici, to 
nepopieram, napríklad Jacques Izoard, bás
nik, ktorý sa hrá so zvukomalebnosťou textu, 
s jazykom, skvelá škola pre mňa, ďalej básnik 
a prekladateľ Fernand Verhesen a Cécile a An
dré Miguelovci. Bolo to však pred päťdesiatimi 
rokmi. Dnes mám takmer sedemdesiat, nauči
li sme sa objavovať mnohých iných básnikov 
a ešte sa to neskončilo. No teraz, v našom veku, 
už musíme ovplyvňovať my. 

Recenzenti medzi básnikmi, ktorých ste 
ovplyvnili práve vy, uvádzajú aj Michela  
Houellebecqa.
Pravdupovediac, ešte som to nepreskúmal. No 
v súvislosti s Houellebecquom ma pobavilo, 
podráždilo a v konečnom dôsledku aj poteši
lo niečo iné. Keď vyšla zatiaľ posledná Houe
llebecqova zbierka poézie, jeden významný 
francúzsky denník nevenoval svojich prvých 
päť strán ekonomickej kríze či tragickej prí
rodnej katastrofe, ale poézii. Keďže denníky 
sa literatúre vôbec nevenujú a poézii už vô
bec nie, netreba sa čudovať, že frankofónna 
intelektuálna obec bola šokovaná. Nuž, aby 
sa tak stalo, musíte byť laureát Goncourtovej 
ceny, vizionár, provokatér a skvelý prozaik 
Michel Houellebecq!
 Ešte k tomu ovplyvňovaniu. Pomerne vý
znamný kanadský autor z Quebecu Jean Royer, 
ktorý nedávno zomrel, nikdy neskrýval, že 
dobrých dvadsať rokov ho ovplyvňovala moja 
tvorba. Aj tituly jeho kníh boli inšpirované 
názvami mojich zbierok. No na druhej strane, 
stalo sa mi aj to, že som sa stal obeťou pla
giátorstva. 
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AKTUALITY

Nahlas o mlčaní
čítanie a diskusia s Alexandrou Senfftovou

10. septembra sa v priestoroch knižnice Goetheho inštitútu uskutoč
nila prezentácia biografickej knihy Bolestivé mlčanie, ktorej preklad 
práve vyšiel vo vydavateľstve Premedia. Súčasťou podujatia bola aj 
diskusia s jej autorkou, nemeckou publicistkou a spisovateľkou Ale-
xandrou Senfftovou. Jej starý otec Hanns Ludin bol vysokoposta
veným nacistom pôsobiacim na Slovensku počas druhej svetovej vojny 
vo funkcii nemeckého veľvyslanca. Po vojne bol v Bratislave odsúdený 
na trest smrti a popravený. Vo svojej knihe sa Senfftová vyrovnáva 
nielen s jeho minulosťou, ale predovšetkým so vzťahmi k svojej matke 
a babke. Prvá nebola schopná pochopiť vinu svojho milovaného otca, 
druhá ignorovala zločiny, ktoré spáchal a podporovala jeho mýtus. 

Príbeh autorkinej  rodiny sa ideálne vpisuje do súčasných historickoli
terárnovedných teórií týkajúcich sa vyrovnávania sa s druhou svetovou 
vojnou (A. Assman či C. Schaumann). Kniha v roku 2008 získala Cenu 
za najlepšiu nemeckú biografiu.
 Alexandra Senfft počas diskusie priznala, že príbeh jej rodiny je veľ
mi osobnou témou, ku ktorej sa dostala až ako dospelá žena. Pátranie 
po odpovediach ju priviedlo aj do Bratislavy, miesta pôsobenia a po
pravy jej starého otca (Hannsa Ludina popravili v roku 1947).  K tomu 
mala veľmi zaujímavú poznámku o pamäti v štruktúre miesta. Počas 
mnohých prechádzok po Bratislave nespozorovala žiadne znaky fašis
tickej minulosti, dokonca ani na budove bývalého sídla Gestapa nena
šla žiadnu informačnú tabuľku. Podľa nej je veľmi dôležité udržiavať 
pamäťovú stopu o obetiach a zločinoch druhej svetovej vojny, aby sa 
z nich mladé generácie poučili a neopakovali chyby minulosti.

Agnieszka Słowikowska

Vydavateľstvo Modrý Peter vydalo 33. zväzok svojej edície Sivá 
brada. Knihu známeho a oceňovaného prozaika a literárneho 

vedca Stanislava Rakúsa Text a dielo uviedli s účasťou autora 
4. septembra v Knižnici Jána Henkela v Levoči. Podujatie moderoval 
vydavateľ Peter Milčák.
 Sám názov signalizuje, že predmetom knihy sa cez text, ktorý patrí 
do autorskej produkčnej línie, a cez dielo, na ktorom sa zúčastňuje aj 
čitateľská dotvárajúca iniciatíva, stáva v najširšom zmysle slova komu
nikačná estetika. Táto rozsiahla oblasť potom umožňuje v jednotlivých 
príspevkoch sledovať text z pozície jeho rozličných štruktúrnych zložiek 
a elementov (jazyk, čas, videnie, druhový synkretizmus, vierohodnosť, 
účinnosť, funkčnosť, mnohoznačnosť, presnosť a pod.). Zároveň umož
ňuje interpretovať úlohu, akú pri konkretizácii textu a jeho premene 
na dielo zohráva čitateľ svojím prežívaním a múzickými dispozíciami. 
 Autor sleduje prostredníctvom domácej i inonárodnej literatúry, 
literatúry pre deti i dospelých aj inštitucionálnu bázu literatúry (uni
verzitné prostredie, kritika, individuálne a kolektívne, dobové a spo
ločenské súvislosti, kultúrna situácia). 

(red.)

Alexandra Senfft (nar. 1961, na fotke L. Macsaliovej) sa narodila v Hamburgu, študovala islamistiku a nemeckú a anglickú literatúru. Vo svojich publikáciách sa zao
berá otázkami ľudskej identity, predovšetkým na príklade Nemecka a  izraelskopalestínskeho konfliktu. Píše pre významné nemecké noviny a časopisy. V roku 2016 jej 
vyšla kniha Der lange Schatten der Täter. Nachkommen stellen sich ihrer NS-Familiengeschichte.

S. Rakús (vľavo) a P. Milčák na prezentácii knihy. Foto Ivana Maľaková

Text a dielo Stanislava Rakúsa v Levoči
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Kopták končí 
s ilustráciami pre deti

V  priestoroch galérie TOTO! je galéria na Moskovskej ulici v Brati
slave otvorili 12. septembra výstavu knižných ilustrácií s názvom 

Od zajtra neilustrujem. Ich autorom je slovenský umelec Miloš Kopták. 
Akcia prilákala mnoho fanúšikov knižnej ilustrácie a otvorili ju príhovory 
kurátorky galérie Idy Želinskej, hosťujúcej kurátorky a historičky ume
nia Evy Trojanovej a samotného autora. Akciu finančne podporil Fond 
na podporu umenia.
 Návštevníci si môžu pozrieť diela z detských kníh, ako sú napríklad 
Africké rozprávky od Kama Sywora Kamanda, Malá princezná Jána Uličian
skeho, Slovo pred slovom. Proglas pre deti a rodičov od Daniela Pastirčáka 
alebo Včelár, ktorej autorom je sám Kopták. Výtvarník sa však nezameriava 
iba na detskú ilustráciu, ale je aj autorom viacerých knižných obálok, 
napríklad autobiografickej knihy Džin od Martina Šimečku. 
 Pri príležitosti otvorenia výstavy Miloš Kopták oznámil, že sa rozhodol 
skončiť s ilustrovaním detských kníh. To však neznamená, že na túto ob
lasť kompletne zanevrie, no plánuje sa jej venovať prevažne na platforme 
TOTO! je galéria a v ilustrátorskom výskume. Vyjadril sa, že ilustrovanie 
pre deti ho už nenapĺňa, má pocit, že v tejto oblasti dosiahol maximum, 
a cíti, že je čas prestať. Stále ho však baví ilustrovať knihy pre dospelých 
a je otvorený možnej spolupráci s autormi. 

O kamarátstve s muchou 

P rvý septembrový víkend po začiatku nového školského roka patril aj 
prezentácii desiatej knihy spisovateľky Zuzany Štelbaskej Expe-

riment so Sofiou. Knihu určenú pre deti od dvanástich rokov predstavili 
v bratislavskom kultúrnom centre Nová Cvernovka. 
 Hlavnou hrdinkou je utiahnuté dievčatko z druhého stupňa základnej 
školy Sofia. Vášnivá hráčka šachu, ktorá si vôbec neverí a prežíva nároč
né obdobie po rozvode rodičov. Tí na ňu nemajú veľa času. Počas jazdy 
na bicykli sa skamaráti – s muchou. Dievčatko prežíva prvé starosti aj 
s dospievaním či nosením podprsenky. Jej sestra Nina je ešte príliš malá 
na dôverné rozhovory. Kamarátke muche Bzu môže povedať všetko, čo ju 
trápi. A ona jej dokonca odpovedá. 

 Vystavené diela sú výberom z jeho najobľúbenejších knižných projektov. 
Na mnohé z nich je hrdý a považuje ich za svoje najlepšie práce. Kopták 
priznal, že najťažšou fázou celého ilustračného procesu sú prvé momenty, 
keď sa snaží knihu umelecky uchopiť a rozhoduje sa, ako k dielu pristúpi, 
nájde súzvuk medzi sebou a textom a zároveň neprekričí hlas spisovateľa. 
Vždy ho bavila náročná literatúra, ktorá šla do hĺbky.
 Výstavu Od zajtra neilustrujem si návštevníci budú môcť pozrieť do 28. no
vembra tohto roku. 

Veronika Košičiarová

 ,,Mucha nie je tradičné zvieratko, práve preto mi prišla ako mimo
riadne zaujímavá postava, s ktorou sa dá dobre pracovať. Väčšine ľudí 
evokuje mucha niečo nepríjemné, otravné, zlé. No hlavná hrdinka Sofia 
sa nad ňou zľutuje a úplne jej to zmení život. Je to veľmi vďačné ohýbanie 
vnímania vecí, voči ktorým máme predsudky a pritom nás často môžu 
obohatiť,“ predstavuje mi v rozhovore svoj autorský zámer Zuzana 
Štelbaská. 
 Atmosféra uvedenia nového diela počas nedeľného popoludnia bola 
príjemná. Vhodná pre detského diváka a poslucháča. Na prestretom sto
le ju napríklad dotvárali svetlé a tmavohnedé kocky domácich koláčov 
rozmiestnených do tvaru šachovnice. Diskusiu o knihe moderoval Dado 
Nagy. Keďže hlavná hrdinka knihy má záľubu v šachu a chodí na šachový 
krúžok, ktorý jej výrazne pomáha na ceste životom, Experiment so Sofiou 
pokrstili padajúcimi šachovými figúrkami. 
 ,,Mám veľmi rád, keď kniha prinesie literárnu postavu, s ktorou sa dá 
stotožniť. A táto kniha takú postavu má. Sofia je veľmi zaujímavá, nie 
úplne typická postava v rámci detskej literatúry. Má rozvedených rodi
čov. Žije chvíľu s otcom a jeho priateľkou a potom žije zase druhé obdobie 
so svojou mamou. Takto si ju striedajú, čo pre dieťa nie je bohviečo, ale 
takýchto detí je dosť veľa. Hlavná hrdinka si takisto neverí. Má neustále 
pochybnosti sama o sebe, čo je tiež vec, s ktorou sa môže stotožniť veľa 
detí aj dospelých,“ hovorí o knihe Dado Nagy. 
 Knihu ilustrovala Petra Lukovicsová, ktorá si pre stvárnenie Sofie 
študovala typy detí zo šachových krúžkov. Muchu zachytila realisticky 
a súčasne tak, aby bola milá a nie nechutná alebo odporná.  

Linda Nagyová

AKTUALITY

P. Lukovicsová, Z. Štelbaská a D. Nagy na prezentácii. Foto Lenka Macsaliová
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89ročná a nebola jej posledná. Keď som do
končievala preklad, autorka v januári tohto 
roka zomrela vo veku 101 rokov. Všetko, čo 
život prinášal, prijala. Jej knihy prinášajú re
flexiu ženy, ktorá otvorene, bez pózy či klišé 
píše o starnutí a starobe z vlastnej skúsenosti. 
Populácia starne a o starnutí sa začína čoraz 
viac hovoriť, ale často počuť veľa falošných tó
nov. Athill reflektuje starobu takú, aká pre ňu 
naozaj bola. Napríklad sa veľmi citlivo zveruje, 
ako sa „skončila jej existencia ako sexuálnej 
bytosti“, no rozhodne nesedí v kúte a neplače, 
že už nie je „krásna“. 

Pri redigovaní knihy ma oslovilo, ako 
Athill prepája motívy literatúry, resp. kul-
túry s tým najzákladnejším vnímaním 
života. V Knižnej edícii ASPEKT sa te-
maticky ocitá v blízkosti Happyendov 
Jaroslavy Blažkovej, Stalo sa Etely Far-
kašovej či Police posledných vydýchnutí 
Aglaje Veteranyi. 
Áno, nesústreďuje sa síce najmä na starostli
vosť o iných ako Blažková alebo Farkašová, ale 
ju ani nevynecháva. Venuje sa však aj takým 
témam súvisiacim so starobou, ktoré sú zdan
livo banálne, ale veľa vypovedajú o mobilite, 
schopnosti udržať sa v bežnom živote, naprí
klad vlastnenie auta, šoférovanie, záľuby, ktoré 
priamo nesúvisia s každodennými potrebami 
ako maľovanie či záhradníčenie. 

Blízky vzťah k záhradníčeniu sa vinie 
celou knihou, čo tiež pripomína pasáže 
z Blažkovej knihy… 
Celé rozprávanie rámcuje príbehom o papradí: 
Kúpi si sadeničku stromovitého papradia a vie, 
že už neuvidí, ako z nej vyrastie strom, ale teší 
sa aj z toho mála, čo ešte môže pozorovať. Preto 
sa papradie spolu s autorkiným portrétom sta

lo sprievodným motívom, s ktorým pracovala 
grafička Jana Sapáková. Plynutie času, ľud
ská konečnosť sú tu vyjadrené tak, že človeka 
hrkne, veď áno, všetky sme na tom takto, ale 
zároveň sa Athill láskyplne a s humorom díva 
na svet i na svoje obmedzenia. Vidí aj vlastné 
zlyhania, ktoré vecne pomenúva, ale netýra 
sa nimi. Samozrejme, jej kniha je memoárová 
próza, a tak autorka vyberá, o čom píše a o čom 
nie. Ale celkový obraz je láskavou ponukou: 
nebojte sa žiť a nebojte sa starnúť. 
 
Preložila si už viacero beletristických diel 
od autoriek ako Virginia Woolf, Janette 
Winterson či Margaret Atwood. Aká bola 
práca na tejto knihe?
Athill má britskú angličtinu, ktorá do veľkej 
miery stojí na idiómoch a v tomto prípade aj na 
kontextoch – časových, lokálnych, osobných; 
taký vznešene britský štýl pravej dámy, občas 
ale nezbednícky žmurkne, aby bolo jasné, že to 
s tou dámovitosťou netreba preháňať. 

Diana Athill (1917 – 2019) je vo Veľ
kej Británii fenomén. Andrému Deut
schovi pomohla vytvoriť vydavateľ
stvo pomenované po ňom a takmer 
päť desaťročí ju považovali za jednu 
z najlepších londýnskych redaktoriek 
a editoriek. Okrem románu a poviedok 
napísala viacero memoárových kníh.  

Diana Athill nie je na Slovensku známa. 
Toto je prvé jej dielo preložené do sloven-
činy i češtiny. V Anglicku sa však kniha 
Niekde ku koncu stala bestsellerom, získa-
la cenu Costa Biography Award a cenu kri-
tiky National Book Critics Circle Award. 
Hoci sme ju u nás doteraz nepoznali ako spiso
vateľku, stretávame sa s dielami, na ktorých 
sa editorsky podieľala. Pomohla preniknúť 
do britského prostredia menám ako Simone 
de Beauvoir, Jean Rhys, Margaret Atwood, 
Philip Roth, Jack Kerouac. Jej vlastné knihy 
vyšli v dvanástich krajinách. Najmä svojimi 
pamäťami sa stala v Británii veľmi obľúbenou 
autorkou. V Niekde ku koncu sa vyznáva: „To 
najlepšie, čo sa mi na staré kolená stalo a čo 
stále trvá, je však trochu menej obyčajné. Na
šťastie som totiž zistila, že viem písať.“ Uva
žuje aj o tom, že sa na vlastné písanie mohla 
sústrediť až po odchode do dôchodku, keďže 
predtým bola pohltená textami iných.

Čím ťa táto memoárová kniha tak zaujala, 
že si sa ju rozhodla preložiť?
Narazila som na ňu dávnejšie v kníhkupectve 
– na obálke fotka starej panej s iskrou v oku, 
ktorá s britským humorom opisuje skúsenosti 
pokročilého veku. Zaujalo ma, že autorka sa 
až v osemdesiatke začala intenzívne venovať 
vlastnej tvorbe a našla sa v písaní memoáro
vých kníh. Aj v mladších rokoch som inklino
vala k ženám starším, a to aj oveľa starším. 
Vždy ma zaujímala cesta, ktorú prešli a ja ju 
mám v lepšom prípade pred sebou. V tomto 
smere bola Athill s jej knihami pre mňa zja
vením. Sú hlboko vsadené do britskej kultúry, 
ktorá nám síce nie je cudzia, je však veľmi 
špecifická. Kniha Niekde ku koncu sa mi javila 
ako najviac otvorená, prístupná z hľadiska 
všeľudskej skúsenosti. Athill ju napísala ako 

Jana Juráňová. Foto archív autorky

AKTUALITY

Athill a jej knihy 
sú pre mňa 
zjavením
rozhovor s prekladateľkou 
Janou Juráňovou o memoárovej 
knihe britskej editorky a spisovateľky 
Diany Athill Niekde ku koncu 
(ASPEKT, 2019)

Jana Cviková
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My si však úpadok tela 
natoľ ko organizujeme, 
že často trvá dlhšie než náš 
vývin, preto naozaj stojí 
za zamyslenie, čo sa v rámci 
tohto procesu odohráva 
a ako to zvládame. Na 
tému mladosti sa písali 
knihy rad za radom a ešte 
viac ich vzniklo o plodení 
a  podrobnostiach s ním 
súvisiacich, ale na tému 
telesného úpadku toho 
veľa nie je. Keďže som 
v tomto procese už celkom 
pokročila a obtrela som si 
oň nos práve vďaka tým 
mopslíkom a stromovitému 
papradiu, povedala som 
si: „Prečo sa do toho 
nepustiť?“ A tak idem na to.

Anglická editorka a autorka 
Diana Athill (1917 – 2019) 
napísala memoárovú knihu 
Niekde ku koncu v osemdesia-
tich deviatich rokoch. A nebola 
to jej posledná... So závidenia-
hodnou ľahkosťou bez zľahčo-
vania píše o starobe – o tom, 
ako mení telo, ducha, vzťahy, 
o tom, čo prináša a berie.

Činnosti, ku ktorým sa 
utiekam, sú zväčša úplne 
obyčajné, lenže mne sú teraz 
oveľa vzácnejšie. V starobe 
ich dokážem vychutnávať 
omnoho intenzívnejšie, lebo 
si uvedomujem, že si ich už 
nebudem môcť užívať príliš 
dlho. To najlepšie, čo sa mi 
na staré kolená stalo a čo stále 
trvá, je však trochu menej 
obyčajné. Našťastie som totiž 
zistila, že viem písať.

Žijem už dosť dlho, aby som 
mohla pozorovať, ako veľmi sa 
zmenil spôsob, akým staroba 
ovplyvňuje životy žien, menej 
životy mužov, lenže od nich 
sa vždy aj menej očakávalo. 
V časoch mojich starých mám 
si žena nad sedemdesiat osvo-
jila čosi ako uniformu. Ak bola 
vdova, chodila v čiernom alebo 
sivom bez ohľadu na to, čo bolo 
práve v móde, a aj ak manžel 
ešte žil, obliekala sa tak trochu 
fádne a neforemne, aby bolo 
jasné, že sa už nepokúša byť 
príťažlivá.

ISBN 978-80-8151-075-5

EAN 9788081510755

preklad
Jana Juráňová
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apokalypsy a  jej problematiku rozšír il 
do širšieho povedomia. Podarilo sa mu preniesť 
viac než trištvrte storočia trvajúcu faktickú 
diskusiu o postupujúcej klimatickej zmene 
s bohatým množstvom zdrojov do jednej 
knihy. Neberme ju preto ako manuál riešení, 
ale skôr ako návod smerujúci k ďalším 
rozmerom ,,najdokonalejšieho problému“, 
akým klimatická zmena nepochybne je.

Za obzor možností
Autor v prvej polovici knihy predkladá skve
lú nahustenú vedeckú rešerš spracovanú 
do „ľudského jazyka“, ale odhliadnuc od množ
stva dobre vybraných sekundárnych zdrojov, 
on sám sa len málo snaží k nim niečo pridať. 
Najmä keď už od začiatku otvorene hovorí 
o tom, že industrializácia a ekonomický rast 
nás priviedli na ,,pokraj nikdy sa nekončiacej 
klimatickej katastrofy“ a uvádza, že miera 
previnenia nie je pri každom z nás rovnaká 
a v supermarkete si okrem dobrého pocitu rie
šenie rozhodne nekúpime. V jednej z úvodných 
kapitol predsa len skĺzne k neomaltuziánskej 
rétorike o ,,populačnej bombe“ v rozvojových 
krajinách. Tá podľa mnohých jej kritikov len 
odvádza pozornosť od distribúcie bohatstva 
a moci vo svete. A i keď sa v celej knihe snažil 
prinášať viacero pohľadov na jednu vec, tu ho 
zrejme pohltila nadradenosť neoklasickej eko
nomickej teórie a nesnažil sa až tak pozrieť 
bližšie na množstvo prúdov, ktoré ponúka he
terodoxná ekonómia či iné hnutia zaoberajúce 
sa otázkou ekonomického rastu. To sa neskôr 

ukazuje v simplifikovaných náznakoch riešenia, 
ktoré nejdú za horizont všeobecne známeho.

Budúcnosť je dnes
Ak boli knihy o klimatickej kríze doteraz 
málo populárne, Neobývateľná Zem môže byť 
prvým krokom k ich rozšíreniu. Každý sa takto 
veľmi jednoducho dokáže dostať k mnohým 
ďalším teóriám, autorkám a autorom z celého 
environmentálneho spektra. Zrazu sa z témy, 
ktorá bola dlhodobo bagatelizovaná, stáva niečo, 
čo dáva zmysel. Dlhé roky environmentálne 
organizácie i politici hovorili, že musíme 
byť opatrní v tom, ako o klimatickej zmene 
hovoríme, aby sme verejnosť nevystrašili. David 
WallaceWells sa svojimi textami pridal do sku
piny tých, ktorým záleží na tom, aby sa k faktom 
už ďalej nepristupovalo zbytočne optimisticky, 
ale realisticky. V rozhovoroch pre médiá k otáz
kam o alarmizme hovoril, že v našej situácii 
je horší ako fatalizmus nedostatočný strach. 
Byť vydesený z toho, čo sa deje so svetom, je 
novým normálom. ,,Už sme opustili stav envi
ronmentálnych podmienok, ktoré v prvom rade 
umožňovali človeku vyvinúť sa, a uzavreli sme 
neistú a nepripravenú stávku na to, čo tento 
druh dokáže prežiť,“ píše WallaceWells. Bu
dúcnosť toho, ako svet môže vyzerať, môže byť 
predzvesťou nielen toho, ako sa naň adaptovať, 
ale najmä ako ho tvoriť nanovo.

Laura Kovácsová je študentkou environmen
tálnych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne.

Ú roveň vydesenia z knihy Neobývateľná 
Zem závisí od toho, kto ju drží v rukách. 

Ten, kto sa doteraz téme klimatickej zmeny 
v jej komplexnosti vyhýbal, môže mať už 
po prvých stránkach chuť odložiť ju nabok. 
Z tejto knihy je hneď zrejmé, že o permanentnú 
normálnosť, ako sme ju poznali a na akú sme 
sa spoliehali, sme už prišli. Klimatická kríza 
už nie je vzdialenou budúcnosťou, ktorá sa 
nás netýka. ,,A je to horšie, oveľa horšie, ako 
si myslíte.“ 

Vplyvný autor
Keď pred dvoma rokmi David Wallace-Wells 
publikoval Neobývateľnú Zem ako esej v ma
gazíne New Yorker, stala sa jedným z najčíta
nejších článkov časopisu. Aj preto niektoré 
kritické hlasy hovoria o tom, že jej rozšírenie 
do knižného vydania už nebolo potrebné. 
S tým si dovolím nesúhlasiť, pretože téma 
„klimatickej krízy bez servítky“ je vďaka 
prekladom ďaleko dostupnejšia než článok 
v anglofónnom časopise. 
 David WallaceWells v podstate neprináša 
nič nové, čo už nebolo povedané v uplynulých 
troch desaťročiach vedcami či environmentál
nymi aktivistami. Novinkou je fakt, že tieto 
témy sa za posledný rok dostali do main
streamu a nepochybne k tomu prispel aj on 
sám. Hovorí o sebe, že nie je environmenta
listom ani vegánom a má malé dieťa, preto 
sa s ním veľké množstvo ľudí zo severnej 
pologule dokáže ľahko stotožniť a počúvať 
ho. Stala sa z neho známa tvár klimatickej 
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Koniec 
normálnosti
David Wallace-Wells: Neobývateľná Zem. 
Preložil Tomáš Mrva. Bratislava: Premedia, 2019

Laura Kovácsová

Ako hovoriť o klimatickej zmene, aby sa ľudia 
zbytočne nevystrašili? Namiesto zbytočného 
optimizmu prichádza realizmus.

Foto Lenka Macsaliová



s. 10/11

strohá aj preto, že ešte pred piatimi rokmi sme 
brali plasty len ako nevyhnutné zlo v podobe 
preplnených smetných košov. 
 Spoločná cesta plastov a fosílnych palív sa za
čína po druhej svetovej vojne, keď sa stali zákla
dom nevídaného ekonomického rastu. Zdanlivo 
nevyčerpateľné zásoby ropy umožnili výrobu 
v rozsahu ďaleko prevyšujúcom potreby popu
lácie. Postupne vzniká konzumná spoločnosť, 
v ktorej plasty hrajú nezastupiteľnú úlohu. Sú 
univerzálne, ľahké a lacné, no predovšetkým 
určené na vyhodenie. Práve potreba produko
vať stále nové obrovské množstvá robí z plastu 
príťažlivú komoditu pre priemysel. Ten veľmi 
rýchlo zistil, že ak chce takýto spôsob výroby 
udržať, musí zodpovednosť za vznikajúci odpad 
preniesť na spotrebiteľov.

Hľadanie vinníka
Kniha Ako sa zbaviť plastov stojí na pomedzí 
riešenia tohto problému. Väčšinu obsahu tvorí 
príručka, ako čo najviac minimalizovať svoju 
individuálnu spotrebu nadbytočných plastov. 
Čo je, samozrejme, súčasť riešenia problému, no 
podceňuje schopnosť nadnárodných korporácií 
prispôsobiť sa zmeneným podmienkam. Vo svete, 
kde sú domácnosti zodpovedné len za jednu pä

tinu vyprodukovaného odpadu a väčšina jedno
razových obalov sa použije ešte pred príchodom 
tovaru do obchodov, je individuálna spotreba 
len malou časťou mora odpadkov. Spoločnosti 
už dlho profitujú na bezplastových riešeniach, 
ktoré vytvorili nový lukratívny priestor na trhu 
a tí, ktorí si to môžu dovoliť, vymenili jeden typ 
konzumu za druhý, morálnejší. Na tých, ktorým 
to sociálna situácia nedovoľuje, sa takto presúva 
čoraz väčší podiel viny a spolu s ňou aj odsúdenia 
vyššími vrstvami.

Absencia kritiky
Podobne ako pri klimatickej kríze sa pozornosť 
venuje spotrebnej rovine, ktorá je výhodná 
pre najväčších producentov znečistenia – fo
sílny priemysel a nadnárodné korporácie. Will 
McCallum im adresuje zarážajúco málo kritiky. 
Jeho kniha však otvára dôležité témy, ako je ko
lektívny tlak na podniky a politické zastúpenie 
alebo organizovanie protestov. Množstvo kam
paní proti plastom po celom svete nám jasne 
ukazuje, že ľudia sa dokážu spájať v boji proti 
ničeniu planéty. Je však nevyhnutné, aby sme 
boli schopní označiť pravých vinníkov a zača
li debatu o ekonomickom systéme, ktorý stojí 
za ich vzostupom.

V ydavateľstvo Absynt sa blíži k stovke vyda
ných titulov, no environmentálnym prob

lémom zatiaľ venovali len dve knihy: reportáž 
o turistickom priemysle a jeho zničujúcom vplyve 
na ľudí a prírodu a krátku esej o kolobehu vody 
v horách. Preklad knihy Ako sa zbaviť plastov 
od Willa McCalluma môžeme teda považovať 
za úprimnú snahu venovať sa tejto dôležitej téme.  
Práve to, ako chápeme produkciu nadbytočných 
plastov, ich rozširovanie a následný odpad, hovorí 
veľa o tom, do akej miery sme schopní čeliť klima
tickej kríze a iným environmentálnym výzvam.

Plasty v oceáne
Rozširovať povedomie o znečistení plastmi dnes 
nie je náročné. K dispozícii je plno vedeckých štú
dií, natočili sa desiatky dokumentov a problém 
dostáva dosť priestoru v médiách. Plasty sa v zá
padných krajinách stali nepriateľom číslo jeden 
v roku 2016, keď organizácia Greenpeace spus
tila kampaň proti mikroplastom obsiahnutým 
v kozmetických prípravkoch. Predstava miliónov 
malých kúskov plastu prúdiacich do oceánov 
pri každom sprchovaní ľudí spravodlivo nahne
vala a výsledkom bola najúspešnejšia petícia 
v histórii environmentálneho hnutia. Kapitola 
venovaná stručnej histórii boja proti plastom je 
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Na to, aby sme zachránili planétu, nestačí zmena 
konzumných návykov. Je čas sa rozprávať o tom, 
kto je za znečistenie naozaj zodpovedný.

Na pomedzí 
riešenia 
problému
Will McCallum: Ako sa zbaviť plastov: Návod na zme-
nu sveta postupne po jednej plastovej fľaši. Preložila 
Kristína Karabová. Žilina: Absynt, 2019  

Pavol Fábry

Foto Lenka Macsaliová
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chtiacnechtiac stal motivačným výstupom 
v zmysle „zredukuj veci – zredukuj svoj stres – ži 
život s menším dopadom na životné prostredie“. 
Preto si od slovenského prekladu knihy môže 
potenciálny čitateľ sľubovať ešte hlbšiu sondu 
do témy minimalizmu, treba však zároveň rovno 
dodať, že môže ostať mierne sklamaný.

Päť hodnôt
Zdravie, vzťahy, záľuby, osobnostný rast, spolo
čenská angažovanosť. Päť okruhov, ktoré podľa 
autorov knihy majú tvoriť hodnotový základ 
zmysluplného života. Na príklade osobných skú
seností  Millburna a Nicodema, ktorí do trid
siatky dosiahli finančný a pracovný úspech, 
sa v publikácii ukazuje, že jedinec v súčasnom 
fungovaní sveta môže byť nespokojný, aj keď je 
materiálne zabezpečený. Preto v nej rozpraco
vávajú pomerne nekomplikovanú, jednoducho 
formulovanú koncepciu cesty za zmysluplným 
žitím. Jednotlivé kapitoly sa však svojím tónom 
približujú skôr k motivačnej literatúre. Môžete 
sa dočítať, ako správne upraviť svoje stravova
cie návyky (vyhýbanie sa spracovaným či tr
vanlivým potravinám, redukcia lepku, mäsa, 
mliečnych výrobkov a spestrenie jedálnička 
zeleninou či ovocím); ako zaradiť pravidelné 
cvičenie do vášho denného fungovania; ako 
zlepšiť svoje pracovné a rodinné vzťahy; ako 
prehodnotiť vzťah ku kariére a záľubám ako 
dvom indikátorom identity jedinca; či ako sa 
spoločensky angažovať, a to všetko v rámci 
pravidiel minimalizmu. 

Bez druhého plánu
Z knihy sa tak stáva akási stručná príručka, 
výstup bez druhého plánu, ktorý mal už spomí
naný dokument. Film aspoň poukázal na to, ako 
veci nadobúdajú status módnosti a trendovosti, 
čo následnej zapríčiňuje masívnu produkciu 
odpadu a zároveň stupňovanie nárastu emisií 
vznikajúcich pri ich doprave. Kniha za možným 
potenciálnym spoločenským presahom značne 
pokrivkáva. Iste, v niektorých prípadoch by sa 
dalo tvrdiť, že aj kniha má v sebe element toho, že 
minimalizmus ide ruka v ruke napríklad s hnu
tím „zero waste“ alebo so samotnou environmen
talistikou. Výraznejšie je to v kapitole o zdraví 
pri stravovaní, kde autori píšu o vegetariánstve 
a vegánstve, poprípade v poslednej časti o spo
ločenskej angažovanosti, v ktorej podnecujú 
čitateľa k tomu, aby sám začal pomáhať aj pro
stredníctvom miestnych organizácií. 
 No stále je to v prípade tejto prekladovej knihy 
akosi málo. Vo veľkej nevýhode sú tí, ktorým anglič
tina robí problém, keďže viac informácií sa človek 
dozvie skôr návštevou ich webu alebo na samotnom 
YouTube, kde je videí o minimalizme viac než dosť 
(možno tu spomenúť napríklad kanál Matta D Ável
lu, Nathaniela Drewa či Sarah Theresy).
 Minimalizmus. Ako zmysluplne žiť tak na jednej 
strane môže predstavovať publikáciu, ktorá po
stupne, veľmi jednoducho a jasne uvádza sloven
ského čitateľa do problematiky minimalizmu. No 
to, čo všetko sem môže patriť a s čím všetkým sa 
okrajovo spája, zostáva v  knihe Millburna a Ni
codema akosi nedostupné a skryté v úzadí.

M inimalizmus je spôsob každodenného ži
tia vynucujúci si úmyselnosť, účelnosť, 

zámer. Jeho výsledkom by malo byť zlepšenie 
takmer všetkých aspektov vášho života. Jed
nou z mnohých kníh o tejto téme je aj titul J. F. 
Mill burna a R. Nicodema Minimalizmus. Ako 
zmysluplne žiť.

Žiť s málom
Obaja autori a zároveň zakladatelia stránky 
theminimalists.com, na ktorej nielen uverejňujú 
blogy na tému intenčného života, ale aj čoraz 
populárnejšie podcasty, v poslednom čase asi 
najviac zarezonovali dokumentárnym filmom 
Minimalism: A Documentary About the Important 
Things (2015). V ňom sa odborníci z oblasti eko
nómie, sociológie, dokumentaristiky, neurove
dy, architektúry, ale napríklad aj zakladateľka 
Projektu 333 (nosiť a obmieňať v rámci šatníka 
v priebehu troch mesiacov 33 kusov odevu) či 
ľudia, ktorí sa rozhodli žiť v malých pojazdných 
domoch, snažia spoločne s J. F. Millburnom  
a R. Nicodemom kontrovať aktuálnemu trendu 
konzumného života a búrať mýtus „amerického 
sna“. Ich zámerom je žiť dobrovoľne s málom. 
Práve v spojitosti s trendom súčasnej spoločnos
ti kumulovať stále nové, respektíve módnejšie 
veci na každodennej báze otvárajú ďalšie otázky 
dotýkajúce sa priamo dopadu spotrebného život
ného štýlu (fast fashion – rýchla, lacná móda; 
vplyv sociálnych sietí a marketingu na bežného 
používateľa; detská reklama a iné) na životné 
prostredie. Týmto smerovaním sa dokument 
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Minimalizmom 
k šťastnému 
životu?
Joshua Fields Millburn – Ryan Nicodemus: Minimalizmus. 
Preklad: Zuzana Demjánová. Bratislava: Premedia, 2019

Lenka Macsaliová

Foto Lenka Macsaliová

Minimalizmus by sa dal popísať dvoma slovami – „intenčný 
život“. Človek, ktorý sa pokúša byť minimalistom, by mal podľa 
všeobecnej charakteristiky klásť dôraz na veci, ktoré si najviac 
cení. A naopak, mal by odstrániť zo svojho života všetko, čo ho 
od toho odvádza. 
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z opereného motýľa na opereného krásavca 
až konečne na opereného vtáka. Žiadne pod
statné meno neostane bez prívlastku.

Zamilovať sa do prírody
Po niekoľkých stranách našťastie Saniga mení 
spôsob rozprávania. Namiesto zachytávania 
atmosféry popisuje to, čo sa v lese deje. Na
sleduje jedno z najzaujímavejších rozpráva
ní o našej prírode, aké sa vám môže dostať. 
Dobro družstvá, ktoré dvaja hrdinovia preží
vajú, sa ľahko vyrovnajú hocakému akčnému 
dokumentu z africkej savany.
 Krásne vidieť, ako sa Janko pod vedením 
skúseného uja Paľa postupne zamiluje do príro
dy. Začínajú nenáročnými vychádzkami, počas 
ktorých pozorujú, ako sa les mení v jednotli
vých ročných obdobiach. Pokračujú skorým 
ranným predstavením hlucháňa hôrneho 
s jeho ľúbostnými etudami či sledovaním 
raritného murárika červenokrídleho. Keď sa 
stanú svedkami jelenieho zápasu, je už malý 
Janko chytený. A aj čitateľ. Verím, že budete 
s napätím počítať vyliahnuté sýkorky v hniez
de, sledovať medvediu rodinku alebo dúfať, že 
hniezdo s mladým orlom skalným neostane 
dlho bez dozoru rodičov. 
 Saniga sa nevyhýba ani temnejším stránkam 
života. Hrdinovia na posede uvidia hostinu 

lesných dravcov na mŕtvej srne. Prirodzene 
vedie čitateľov k poznaniu, že aj keď zvieratá 
škodia v lesnej škôlke, nemôžeme ich zabíjať. 
Mladé stromčeky sa vysadia znova na jar, ale 
hlucháňa už do slovenských lesov nikto nevrá
ti. Naopak, pri medveďovi, ktorý opakovane 
terorizuje ovčie stádo, sa treba uchýliť k drs
nému riešeniu. Autor znova vysvetľuje, prečo 
je to nevyhnutné.
 
Na potulkách slovenskou krajinou 
Odmenou Jankovi aj čitateľovi je jeden z posled
ných príbehov o prikrmovaní zvierat v zime. 
Samotná blízkosť a dôvera inak plachých zvie
rat je práve tým čarovným zážitkom, ktorý 
čitateľ dokáže hlboko precítiť spolu s autorom. 
Netreba žiadne vzletné slová. Aj tú trochu pá
tosu viete prepáčiť.
 Dlho po dočítaní vo vás ostane úžas nad všet
kými zázrakmi, ktoré sa v lesoch denne odo
hrávajú. Možno zatúžite mať takého uja Paľa 
aj vy. Alebo pochopíte, že ľudí ako on môže byť 
len pár a najlepšie, čo môžete urobiť, je nepri
dávať im prácu. V tom Sanigova kniha exceluje. 
Zamilujete sa a pocítite potrebu prírodu ochra
ňovať. Nie nejakú vzdialenú exotickú džungľu, 
ale tú našu, na ktorú, dúfam, narazia aj vaše 
vnúčatá pri potulkách krajinou Slovenska. 

Jeho najnovšia kniha Krížom-krážom príro-
dou má byť pozvaním do prírody. Pomocou 

príbehov sa snaží priblížiť mladým čitateľom 
krásu lesov vo Veľkej Fatre a život ich obyvateľov.

Lyrickosť a klišé
Jednotlivými príbehmi vás sprevádzajú lesník 
ujo Paľo a malý Janko. V anotácii na obálke 
aj v úvode síce autor (a vydavateľ) tvrdí, že 
rozprávačom je storočná tetuška Jedlička, o tej 
však v celom texte nepadne ani slovo. Kniha 
je doplnená bohatým obrazovým materiálom. 
Nádherné fotografie, detailné zábery zvierat 
a rastlín aj náladové krajinky, dokonca aj pár 
ilustrácií sú dielom autora.
 Kniha sa začína kapitolami čiastočne lyric
kých opisov lesa. Zrejme majú za úlohu bliž
šie sprostredkovať čitateľom zázraky a silu 
prírody. No akýkoľvek pokus o popis krás 
a mágie života ostáva dobre skrytý v balaste 
prehnaných prirovnaní a klišé. Stromy, junáci 
a velikáni sa vypínajú a pýšia, les prezlieka 
odev, obloha lenivo tratí farby, Jankove oči 
sú vždy bystré a Paľove líca pričasto zmáčajú 
slzy. Nebolo by to také zlé, ak by autor nemal 
potrebu neúnosne opakovať tie isté výrazy. 
Tak v jednom odseku môžete čítať o tom, ako 
„sa pomedzi mohutné balvany” vinie „mohut
ný jarný potôčik”. Vtáčik murárik sa tu mení 

 Foto Lenka Macsaliová
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Potreba  

ochrany prírody
Miroslav Saniga: Krížom-krážom prírodou. 
Bratislava: Perfekt, 2019

Alžbeta Uríková

Miroslav Saniga je obľúbený prírodovedec, popularizátor 
a autor. Doteraz napísal 70 kníh pre deti aj dospelých, 
množstvo článkov do odborných časopisov, spolupracoval 
na niekoľkých dokumentoch Slovenskej televízie. Za prácu 
sa mu dostalo mnoho ocenení, naposledy napríklad cena 
SAV za vedeckopopularizačnú a vzdelávaciu činnosť. 
V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave 
ekológie lesa SAV vo Zvolene. 
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Napríklad spôsob, ako sa riaditeľ zberného 
dvora správa k svojim podriadeným („Šľahaj 
robiť!“), alebo keď vrátnik Pletenička vysvetľu
je školáčke Etelke, aby si dávala pozor: „Keby 
sa ti niečo stalo, vyhodili by ma.“ Táto veta 
má predsa znieť úplne inak! Čitateľ rýchlo po
strehne, že empatia je len hraná a mnohým 
postavám v skutočnosti záleží len na sebe. Ich 
charaktery sú ploché a namiesto toho, aby ich 
autor čímsi ľudským vyplnil (stačilo by rozpra
covať postavu Etelky), dáva im nelogické mená, 
ktoré sú síce vtipné a ľúbivé, ale zavádzajúce. 
Prečo by sa mal riaditeľ zberného dvora volať 
Nepotrebný? 
Ozdoby využíva na nevhodnom mieste, 
prívlastok „zjavila sa vyfintená mama Otília“ 
je v danom kontexte mätúci. Odpudivé sú tiež 
preexponované slangy („čávo neuveriteľného 
kalibru“, „makač najväčšieho kalibru“) a ne
logické spojenia, ktoré sa v našej reči, v jej 
civilnej zložke vyskytujú, ale do knihy pre deti 
nepatria („Čistá protekcia, rodinný príslušník.“ 
„Makal ako odtrhnutý vagón.“) V konečnom 
dôsledku to pôsobí ukričane, nekonzistentne, 
autor do textu doslova pleskol to, čo mal v da
nej chvíli na jazyku. Prezrádza to veľa o jeho 
priamosti a doslovnosti.

 Čím je téma aktuálnejšia, čím viac sa o nej 
v spoločnosti diskutuje, tým viac si vyžaduje, 
aby k nej autor pristupoval citlivo a zvolil čo 
možno najnetradičnejšie spracovanie. V jej 
surovej, spravodajskej podobe sa s ňou stre
távame v každodennej realite, preto možno 
očakávať, že v jej literárnej forme nás nebude 
poúčať a súdiť, že jej spracovanie nebude pr
voplánové a zábavné, ale že sa dotkne nášho 
vnútra, ako aj vnútra našich detí. Literatúra 
má pozdvihnúť to dobré v nás, pochopiť to, 
čo nás trápi, naučiť predovšetkým decká 
premýšľať nekonvenčne. Preto je dôležité 
zvýrazniť nevhodnosť konania ľudí inak než 
floskulou („Sila, čo všetko dokážu ľudia vyho
diť do vody.“), no ešte vhodnejšie je odpustiť si 
hodnotiace vyjadrenia na adresu ničomníkov, 
ktoré sú taktiež sporné, vzbudzujúce v čita
teľovi hnev a nespravodlivosť („o pár hodín 
ho vysmiateho pustili na slobodu“, „skutok 
sa nestal“). Takéto ventilovanie si vlastných 
autorských frustrácií, takýto typ písania pou
kazuje vždy na toho druhého, ale začať predsa 
treba od seba.

Ak sa rozhodneme akceptovať autorovu 
živelnosť a vieme sa stotožniť s jeho 

žargónom obsahujúcim f loskuly a stereo
typné výrazy, príbehy o (ne)triedení odpadu 
a znečisťovaní životného prostredia môžu 
byť nápomocné pri edukácii detí, možno už 
aj v predškolskom veku. Vydavateľstvo uvádza, 
že sú vhodné od 8 rokov. No ak hľadáme hlb
šie vnútorné prepojenia, ktoré sú výsledkom 
dlhodobého rozvažovania autora, texty v tejto 
zbierke príbehov budú pre nás sklamaním.
 Rozprávanie jednotlivých príbehov smeruje 
vždy von, môžeme si to všimnúť v ich spracova
ní. Začiatky, zápletky a ukončenia sa od seba 
oddeľujú ako voda od oleja. Autorovým zvykom 
je preskočiť veľkú časť príbehu, aby ho mohol 
uzavrieť. Aké by to bolo príjemné, keby aspoň 
raz opustil túto šablónu a niektorý z príbehov 
nechal otvorený alebo inak invenčne dotvoril. 
Detský čitateľ by tak nemal všetko naserví
rované, ale naznačený koniec by v ňom vzbu
dil zvedavosť, sám by musel vyvinúť snahu 
pri hľadaní vysvetlenia. 
 Vážnejší problém však vnímam v autorovom 
jazyku bohatom na iritujúce stereotypné spo
jenia, negatívne javy v správaní postáv nedo
pracúva, čo pôsobí, akoby to bolo v poriadku. 

Autor mnohých kníh pre deti a hudobník Braňo 
Jobus je známy svojou extrovertnou povahou. Je 
temperamentný, výstredný, zdravo sebavedomý, 

priateľský a – ľudovo povedané – rozpráva tak, ako 
mu huba narástla. To všetko sa premieta aj do jeho 
literárneho jazyka, spôsobu rozprávania i celkovej 

kompozície knihy Zberný dvor. 

Povrchné 
príbehy 

o odpadkoch
Branislav Jobus: Zberný dvor. 

Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2019

Beáta Beláková

Foto Lenka Macsaliová
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INTERNETOVÝ FENOMÉN V KNIHE ESEJ

Fm/A♭, B♭m, Csus4, C, D♭maj, B♭m, atď. Ak sa mu 
to aj podarí, vôbec to neznie ako pieseň, ktorú 
sa snaží zahrať. Problém je v tom, že Jaro 
Filip bol klavirista a jeho piesne vznikali 
pri klavíri, nie pri gitare. Klavirista ich zahrá 
s úsmevom na tvári, ale gitarista sa pekne 
zapotí. V spevníku je síce pomôcka, ktorá mu 
má s akordmi pomôcť, lenže, čuduj sa svete, 
zostavovateľ spevníka tam namiesto zobraze
nia gitarových akordov dal noty. Začiatočník 
gitarista sa tak nijako nedozvie ako správne 
držať napríklad akord B♭7sus4 a zacíti trpkú 
príchuť sklamania, pretože vydavateľ mohol 
upozorniť, že pesničky sú v úprave pre klavír.

Ako sa to spieva?
Nuž, dobre, akordy sú ťažké, nadšenec teda 
odloží gitaru a rozhodne sa vystačiť si len 
so spevom. A hneď narazí na druhý prob
lém: ani jedna pieseň nemá spevácku linku 
v notách. Pri spevníkoch je to štandard a pra
vidlo: všetky majú spev napísaný v notách, 
aby spevák intonoval presne.
 Mal som v rukách rôzne spevníky (v an
gličtine sa im hovorí „songbook“): od Beatles 
cez Metallicu až po džezovú bibliu nazýva
nú Fake Book a všade bola spevácka (resp. 
melodická) linka v notách. Rovnako je to aj 

s rytmom: spevák potrebuje vedieť, v akom 
rytme má spievať, pretože je rozdiel, či spieva 
polku, valčík alebo nejaký špecifický rytmus, 
napríklad tango ilustrato. Pesničky Jara Fili
pa nie sú jednoduché a naučiť sa ich dobre 
spievať je náročné, preto chýbajúci notový 
podklad pre spev môžeme považovať za vážny 
hendikep tejto publikácie. 

Ďalšie benefity
Nebuďme však úzkoprsí, čo tam po melódii 
a akordoch, sústreďme sa na iné benefity, 
ktoré nám spevník prináša. Napríklad, vyda
vateľ sľuboval, že „malú históriu veľkých pies
ní doplní v autentických spomienkach sám 
Milan Lasica.“ Toto splnili a k pätnástim 
pesničkám priložili kratučké výroky Milana 
Lasicu, ktoré zväčša vyzerajú takto: „Pesnič
ka Ježibaby je jediná, ktorú sme s Jarom napí
sali pre deti. Bola súčasťou programu Ktosi je 
za dverami.“ Alebo: „Jaro tvrdil, že text Vyletel 
vták som mu v rýchlosti pred predstavením 
napísal na zápalkovú škatuľku.“ Čakali by 
sme, že tých autentických spomienok bude 
viac, že to nebudú len dvetri vety, lenže maj
ster si už na viac nespomenul, čím nechcem 
povedať, že by si nič nepamätal, skôr sa mu 
nechcelo. 

Po spevníku obsahujúcom piesne Deža 
Ursinyho prichádza vydavateľstvo Lite

rárna bašta s pokračovaním tohto projektu 
a zameralo sa na pesničky tria Lasica – Sa
tinský – Filip. Ich popularitu či dokonca až 
kultové postavenie potvrdzuje aj hudobný 
festival Pohoda, na ktorom už pár rokov 
za sebou rôzni známi interpreti spievajú 
tieto pesničky v takmer pôvodných aranž
mánoch – a s nimi aj stovky či možno tisícky 
nadšených divákov.

Čo je to za akordy?
Vydať pesničky tejto legendárnej trojice 
vo forme spevníka je určite výborný nápad. 
Nie každý fanúšik si texty piesní pamätá, aby 
si ich mohol spievať len tak, z hlavy. Tí, čo 
vedia hrať na hudobný nástroj, tiež privíta
jú, že každá z tridsiatich pesničiek má akor
dové značky, takže ich môžu veselo zahrať 
a zaspievať priateľom či rodine na nejakej 
oslave či opekačke. Takže hudobný nadšenec 
vytiahne gitaru, otvorí spevník, nájde svoju 
obľúbenú pieseň a hneď narazí na problém: 
panebože, čo je to za akordy?
 Áno, akordy. Nadšenec gitarista si môže 
aj prsty polámať, aby zahral napríklad tento 
sled akordov v pesničke Vyletel vták: F, Fsus4, 

Patálie so spevníkom
Lasica + Filip + Satinský: Spevník. Editor: Juraj Gažmerčík. Ilustrácie: Elena Čániová.
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2019

Dušan Taragel
Spevníky prestali na Slovensku takmer vychádzať, preto môžeme len privítať, že na pultoch kníhkupectiev 
sa opäť jeden vynoril. Otázka je, či je to naozaj spevník alebo len ilustrované texty Milana Lasicu.

 Foto Peter Procházka



Spevník či kniha poézie
Smutne zatváram spevník a premýšľam, čo 
s ním. Som rozčarovaný. Nemám spevník, 
ale zborník pesničkových textov Milana La
sicu, doplnený o akordové značky pre klavír 
a ilustrácie. Vydavatelia na svojej webovej 
stránke píšu: „(spevník) môže byť cennou 
pomôckou pre všetkých, ktorí chcú hrať 
a spievať a je to aj nádherná kniha piesňo
vej poézie.“ Bez speváckej linky v notách to 
však spevník nie je a okrem toho, Lasicove 
a Filipove pesničky (texty s akordami) sú 
voľne dostupné na internete, netreba si ich 
kupovať. Nuž a keby som túžil po knihe La
sicových pesničkárskych textov, zatiaľ po
sledná vyšla v roku 2016 v Slovarte s názvom 
Piesnenie a ilustroval ju Marek Ormandík. Ak 
to celé zhrniem, za veľa peňazí som dostal 
málo muziky a to si ju ešte musím zahrať 
a (falošne) zaspievať sám.

Dušan Taragel je spisovateľ a redaktor 
Knižnej revue.

 Ďalším benefitom sú ilustrácie Eleny Čá-
niovej, ktoré podľa sľubu vydavateľa mali 
zabezpečiť, aby kniha v sebe spájala „funk
ciu a krásu“. Otázka je, načo sú v spevníku 
ilustrácie, keď sa podľa nich nedá spievať 
ani hrať a tieto navyše pripomínajú detské 
leporelo, v ktorom všetci traja protagonisti 
(L+S+F) majú namaľované veľké červené fúzy. 
 Preskočme teda ilustrácie a sústreďme sa 
na doslov editora a autora hudobného zápisu 
Juraja Gažmerčíka. Venuje sa najmä autoro
vi hudby Jaroslavovi Filipovi a píše o nadčaso
vosti, skladateľskej rozhľadenosti a štýlovej 
pestrosti jednotlivých skladieb. Bohvie prečo 
však neustále vyťahuje spojenie L+F+S, keď 
zaužívaný tvar skratky je L+S+F. Zrejme tak 
chcel zdôrazniť, že autor hudby (Filip) je dô
ležitejší ako spevák Satinský. V tom prípade 
je na mieste otázka, prečo sa Július Satinský 
do spevníka dostal: texty (až na jeden) vý
hradne písal Milan Lasica a hudbu Jaro Filip. 
Július Satinský nemá žiadny autorský vklad 
(hoci na albumoch výborne spieva), takže 
omnoho presnejšie by bolo publikáciu nazvať 
Spevník Filip + Lasica.

Slovenské spevníky

Slováci o sebe radi tvrdia, že sú spevavý národ, 
pri táborákoch však okrem ľudoviek väčšinou 
spievajú české country a trampské pesničky. 
So spevníkmi to bolo biedne a až koncom osem

desiatych rokov 
vo vydavateľstve 
Opus začala vy
chádzať zošitová 
edícia POP, zame
raná na populárnu 
hudbu a pesničky 
skupín Elán, Loj
zo či spevákov 
Petra Nagya a Mi
roslava Žbirku. 
Úprava bola opäť 

štandardná: spevácka linka v notách, nad ňou 
akordové značky, dolu text piesne. 

Dnešná situácia v oblasti vydávania populár
nych spevníkov je primeraná záujmu verejnosti. 
Ak vynecháme tradičné náboženské spevníky, 
ktoré majú stabilnú základňu odberateľov, zrá
tame slovenské spevníky na prstoch jednej ruky. 
Tento rok však prekvapujúco vyšli dokonca dva: 
popri spevníku Lasica + Filip + Satinský uzrel svet
lo sveta aj projekt bratov Kvasnicovcov nazvaný 
Hitovník (Výberové slovenské hity 21. storočia, 
vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019). Ako píšu 
zostavovatelia: „Všetky HITY máte v HITovníku 
zozbierané pohromade, takže už žiadne zízanie 
do telefónu a hľadanie akordov pri táboráku alebo 
na akcii! S HITovníkom ste vždy pripravený a zá
bava je zaručená.“ So speváckou linkou v notách 
sa autori tiež neunúvali, asi sa im zdala zbytočná.

Ideálnym príkladom profesionálne pripravené
ho spevníka je pub
likácia 100 sloven-
ských evergreenov, 
ktorá vyšla v roku 
2016 v Hudobnom 
fonde a zostavil ju 
Pavol Zelenay. Je to 
výsledok jeho dlho
ročnej práce a autor 
podklady pripravil 
pre klavír a gitaru. 
Benefitom spevníka 
je nielen množstvo 
pesničiek, a le aj 
výber repertoáru: je to vlastne stručná história 
začiatkov slovenskej populárnej hudby. Obsahuje 
piesne od roku 1934 až po rok 1963 a nájdete medzi 
nimi šlágre ako Anička dušička, Maličká slzič
ka, Nečakaj ma už nikdy, Najkrajšia hviezdička 
a ďalšie. Z tohto pohľadu môžeme povedať, že je to 
spevník spevníkov a mali by si z neho brať príklad 
všetci vydavatelia.

Zlaté časy spevníkov

Spevníky sú dnes rovnakou raritou ako tlačené cestovné po
riadky či telefónne zoznamy. Víchor internetovej revolúcie ich 
takmer všetky odvial kamsi do zabudnutia a nahradil displejom 
mobilu či tabletu. Ak chcete spievať a hrať, na internete dnes 
nájdete všetky svoje obľúbené pesničky aspoň v minimalistic
kom tvare – text a akordové značky.

Tlačené spevníky zažili svoju najväčšiu slávu pred polstoro
čím a v bývalom Československu to boli práve Česi, kto vydával 
všetky možné spevníky. Dôvod je jednoduchý: tento národ chalupárov sa každý víkend 
združoval okolo táborákov a do skorého rána spieval rôzne trampské a country piesne. 
Spevácky repertoár rozširovali práve spevníky a mnoho pamätníkov aj na Slovensku 
nedá dopustiť na edíciu Zpíváme s kytarou z vydavateľstva Editio Supraphon, prípadne 

edíciu Rytmus a melodie či Pějme píseň dokola. Šlo o malé 
zošity formátu A5, v ktorých boli tri či štyri pesničky a ob
sahovali spevácku linku v notách, gitarové akordy a text. 
Edícia Zpíváme s kytarou mala okolo šesťsto pokračovaní 
a skončila hneď po revolúcii v roku 1989, pretože záujem 
o hudobniny tohto druhu prudko poklesol.

Tradíciu dnes drží vydavateľstvo G+W Cheb, ktoré má 
v ponuke desiatky kvalitne pripravených spevníkov (notová 
spevácka linka je v nich samozrejmosť), medzi nimi naprí
klad: 100 Hitů Republiky – Velký zpěvník, České a sloven
ské hity 20. století, Písničky z muzikálů a hudebních filmů, 
Písničky z pohádek a detských filmů a podobne.

ESEJ
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Julia Turtle (u nás nepresne preložené ako 
Dračica) Alvestonová žije čiastočne izolovane 

so svojím otcom, vdovcom, v drsnom mendocín
skom prostredí. Násilnícky otec ju podrobuje 
nielen survivalistickej výchove, ale ju aj sexu
álne zneužíva – až do chvíle, keď sa mu Drači
ca postaví na odpor a využije to, čo ju naučil 
o zbraniach, násilí a prežití, proti nemu. Román 
vzbudil mimoriadne pozitívny ohlas po celom 
svete. Oceňovaná je najmä chytľavá zápletka, 
kresba výstredných postáv, expresivita témy, 
dobrodružné epizódy, svojrázne opisy prírody či 
otvorenie otázky bezpečnosti, slobody a práva 
vlastniť zbraň.

Absolutórium s trhlinami
Nepripojím sa k zástupu kritikov, ktorým nad de
butovým románom Gabriela Tallenta horia 
dlane a podlamujú sa kolená. Nemyslím si to
tiž, že Moje najdrahšie zlatíčko (My Absolute 
Darling) „obohacuje čitateľa svojou remeselnou 
precíznosťou, celkovým zmyslom pre estetiku 
prozaického textu a v neposlednom rade aj šírkou 

interpretačného potenciálu, ktorým disponuje.“ 
A už vôbec nedôverujem tvrdeniu, podľa ktorého 
tento román „patrí medzi najlepšie debutové pró
zy posledného desaťročia.“ (G. Lukáč v časopise 
Fraktál č. 2/2019). 
 Moje vlastné úvahy chcú byť komplementárne 
vo vzťahu k Lukáčovej recenzii a preberám z nej 
tie pozitívne hodnotenia románu, ktoré nebudem 
problematizovať. Lukáč síce upozorňuje aj na nie
koľko problémových miest Tallentovej prózy, ne
možno však prijať skutočnosť, že ich implicitne 
marginalizuje, odsúva do úzadia a nezohľadňuje 
ich vo svojom konečnom (vyššie citovanom) sta
novisku.
 Podobný krok vykonal aj český kritik Daniel 
Mukner, keď v recenzii nazvanej Nomen omen 
a zvrhlá láska po opise úchvatnosti románu po
núkne krátke pripomenutie nedostatkov, ktoré 
však neutralizuje ich odkázaním do zátvorky: 
„To vše by mělo být zmíněno v závorce, neboť 
Absolutní miláček patří vzhledem ke specifickému 
prostředí, svébytným postavám a místy zcela 
strhujícímu příběhu ke knihám, které budou čte

náři po většinu času takříkajíc hltat.“ (Recenziu 
nájdete na www.iliteratura.cz.) 
 Pritom vôbec nejde o maličkosti. Už G. Lukáč 
veľmi presne konštatoval, že Tallentova tema
tizácia tabuizovanej témy je viditeľne naučená 
a v zásade recyklovaná. Tiež si všíma  prvoplá
novú prácu s lexikou mena hlavnej postavy a ne
presvedčivé vkladanie intertextuálnych odkazov 
na filozofické diela. Tento moment, spolu s pre
diktabilitou záveru a zacyklením zložiek príbehu, 
spomenie aj Mukner v odkaze na autora doslovu 
českého vydania Pavla Kořínka – ten Tallentov 
postup hodnotí ako kŕčovitú snahu zakompono
vať do románu veľké postavy svetovej literatúry.
 Tieto trhliny relativizujú ohlásené absolutó
rium estetického účinku románu, jeho remeselnú 
precíznosť, a demaskujú superlatívy ako medi
álne fabrikáty.

Obmedzenie komunikačných schopností
Začnime takto: Lukáčova pochvalná interpretá
cia Tallentovho románu je založená na nesprávnej 
identifikácii jeho naratívnej štruktúry (hlavnú 
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Naklonená stavba 
autorovho rozprávania
Gabriel Tallent: Moje najdrahšie zlatíčko. Preložil Alojz Keníž. Bratislava: Ikar – Odeon, 2018

Marcel Forgáč
Superlatívmi ocenený román Gabriela Tallenta Moje najdrahšie zlatíčko je označovaný aj ako 
„jeden z najlepších debutov desaťročia“. V tom najdôležitejšom je však mladý autor nepresvedčivý.

 Foto Ikar a bookcovers.org
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rozprávača do vonkajších priestorov. Rozprávač 
nemôže byť umiestnený „v postave“ (veľa by toho 
nepovedal), vyhovujúcejšou pozíciou sa zdá byť 
(prirodzene) pozícia pozorovateľa, ktorá systé
movo garantuje otvorenosť, teda možnosť pre
stupovať podľa potreby z pozície vševediaceho 
(zobrazenia) do personálneho (porozumenia) 
módu alebo do módu oka kamery (videnia). 
 Zároveň sa tým komplementárne rieši iná 
programová rovina: obmedzená aktivita „jazyka“, 
u Julie vyplývajúca z traumatických skúseností, 
u otca z psychologického a životného vychýle
nia, vytvára otázku ich textového predstavenia. 
Východisko sa prirodzene núka v naratívnom 
sústredení na opis mikrogeografického umiest
nenia postáv (teda na prostredie rámcujúce po
stavu) a neustáleho zamerania na ich konanie, 
čomu určite viac vyhovuje práve pozícia 3. osoby. 
 A tu vzniká problém Tallentovho rozprávača 
s dosahom na estetiku románu. Tallent dovo
lí, aby rozprávač, napriek jeho samostatnému 
umiestneniu v móde 3. osoby, prebral na seba 
výrazovú charakteristiku postavy. Zrazu „vi
díme“ rozprávača ako nemohúceho rozprávať 
o postavách. Zacykľuje sa, automatizuje svoje 
výpovede, prienik do vnútorného, psychického 
sveta postavy otcom znásilňovanej Julie je skrat
kovitý a tézovitý. Hromadia sa tak krátkozraké 
variácie replík, ktoré sú dominantne, nenápadito, 
a preto iritujúco uvádzané jedinou („tisíckrát“ 
použitou) syntagmou – pomyslí si – , za ktorou 
alebo pred ktorou necháva postavu vypovedať 
v prvej osobe: „[…] Martin sa díva, ako sa oblieka, 

a ona si pomyslí, no tak, len sa pozeraj, ty haj
zel. Neviem, ako utiecť, a neviem ani, či môžem 
utiecť, ale dúfam, že to zistím. No len sa pozeraj, 
pomyslí si, lebo so mnou sa deje niečo zlé, že tak 
riskujem a dovolím ti, aby si mi to robil“ (Tallent, 
s. 318). 

Viditeľná naučenosť
Rozprávač teda postavu vidí a počuje jej myš
lienky, no udržiava si od nej odstup. Avšak nie 
je to len odstup pozorovateľa, pretože v pozadí 
takéhoto tvarovania sa nachádza čosi podozrivé, 
čosi, čo spôsobuje, že sa rozprávač vzdáva veľkej 
časti svojich kompetencií, plnohodnotného roz
právania. V tomto prevedení sa zdá, že rozprávač 
ako naratívna autorita tvarujúca svet textu sto
jí pred problémom, ktorý je nad jeho možnosti. 
Ak moment „dotyku“, „pristúpenia“ rozprávača 
(naratívnej autority) k mimoriadne príznakovej 
postave plodí len tézovité, schematické, strohé, 
recyklované a nepostupujúce, neprehlbujúce sa 
výpovede, ak rozprávač neprejavuje naratívnu 
senzibilitu pre nuansy (jedinečnosť) vlastnej po
stavy a uzatvára ju do pomerne stereotypného 
príbehového rámca s „hollywoodskym“ vyús
tením, vyvoláva to otázku, do akej miery táto 
naratívna autorita rozumie jej problému. A tu 
sa nám vracia poznámka o viditeľnej naučenosti 
„tematizovanej látky“ (Lukáč, s. 182). V tomto 
románe aj refrénovito distribuovaná výpoveď 
„chcem zomrieť“ vykazuje viac znaky atramentu 
a papiera než naliehavosti, krízy a ohrozenia. 
 Recenzie (Lukáčova i Muknerova) vysoko vy
zdvihujú Tallentovu schopnosť sprostredkovať 
ornamentálne opisy priestoru a prírody (Lukáč, s. 
183): „Je to jednak sugestivní a bohatý jazyk, jenž 
se nejzřetelněji projevuje v obsáhlých popisech 
přírody“ (Mukner, prečiarknutie M. F.). Áno, sú
hlasím, s dodatočnou poznámkou: Tallent takto 
vyvažuje naklonenú románovú stavbu, obrátenie 
naratívneho pohľadu na prírodu ho zachraňuje, 
sebaistým, výrazovo širokospektrálnym gene
rovaním nových významových prvkov opisom 
prírody prekrýva to, že problém postavy mu 
do značnej miery uniká, že jeho priblíženie k po
stave (jej problému) je rozpačitým priblížením 
k cudziemu, neuchopiteľnému telesu, o ktorom 
hovorí to, čo sa patrí, a pripraví jej osud, aký sa 
patrí; že je schopný tento problém len načrtnúť 
a udržiavať, nie rozvíjať a reflektovať.

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

postavu Juliu označuje ako rozprávačku romá
nu, „celá narácia má [takto] byť v kompetencii 
štrnásťročného traumatizovaného dievčaťa, 
ktorého reakcia na [prežité skúsenosti] pôsobí 
úplne prirodzene“ (Lukáč, s. 181 a 183). 
 V skutočnosti je však román tvarovaný z po
zície 3. naratívnej osoby, v klasickej typológii 
rozprávačských modelov by sme mohli uvažovať 
o vševediacom alebo personálnom móde naratív
neho formovania sveta románu, ktorý parciálne 
prechádza na hranicu módu „oka kamery“ (toto 
váhanie hneď vysvetlím). Tento posun Lukáčovi 
bráni vidieť (kvalitatívnu) úroveň naratívneho 
hlasu a rozoznať formatívne mechanizmy utlmu-
júce potenciál tematického plánu. V istom zmysle 
to však Lukáčovi nemožno vyčítať, román totiž 
naozaj smeruje k stotožneniu hlasu rozprávača 
a hlasu postavy. Ako? 
 Široký priestor v úvode románu autor venuje 
tomu, aby fixoval Juliin problém rozumieť slovám 
používaným príznakovo v škole (čo je motív za
stupujúci model kultúry, intelektu, vzdelania). 
Takto je anticipovaný celý semiotický horizont 
románu vo vzťahu k postavám: Juliine komuni
kačné schopnosti sú obmedzené, jej drsný pre
jav sa vyznačuje zúženým výrazovým penzom, 
na druhej strane prameňom (formatívom) výra
zového rozsahu, ktorý ovláda, sa stáva predo
všetkým empirickosenzualistická báza, „jazyk“ 
drsnej prírody, „jazyk lovu a úteku“. 
 Takto, prostredníctvom práce s jazykom, ju 
Tallent stabilizuje v oblasti živočíšneho živlu (ne
spoločenského, pudového, impulzívneho, násil
ného, kolísavého, nekontrolovaného, strohého, 
izolovaného, agresívneho…), sprevádzaného 
relativizáciou morálnych a mravných maxím. 
Tento koncept prirodzene dopĺňa rozohraný mo
tív traumatizácie dievčaťa, ktoré je vystavené 
sexuálnemu násiliu zo strany otca (por. Lukáč). 
 Na strane postáv sa teda funkčne pracuje s ob
medzením výrazových možností jazyka postáv, 
so zníženým rozsahom „reči“, „uvažovania“. Pre
to „reč filozofov“, ktorú Tallent akosi chaoticky 
implantuje do profilu postavy otca, síce môže
me čítať ako sekundárne tvarovanie príznaku 
šialenstva, no napriek tomu nemá v románovej 
semiotike podporu, jej prísna pojmová ikonickosť 
nezodpovedá modelu, ktorý autor vytvoril, a teda 
sa javí byť technickým karikovaním postáv, lac
ným excesom, ktorý navyše v tematickej rovine 
nenachádza svoje vyústenie. 

Problémový rozprávač
Udržanie funkčnosti profilu takto vymedzených 
postáv „bez jazyka“ si priam vyžaduje vystúpenie 

ESEJ

Gabriel Tallent (1987)
Narodil sa v Novom Mexiku (USA), 
vyrastal na pobreží Kalifornie (Men
docino), jeho matka Elizabeth Tallent 
je známa publicistka a autorka. Vyštu
doval  Willamette University v Oregone. 
Jeho debutový román My Absolute Dar-
ling z roku 2017 preložili do viacerých 
jazykov.

 Foto www.gabrieltallent.com
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nografií. #Harminc si kladie za cieľ vyzdvihnúť 
predovšetkým európsky rozmer architekta dvoch 
storočí a nás teší, že prvé recenzie túto ambíciu 
uznanlivo potvrdzujú. Harminc bol totiž dlho 
považovaný len za priemerného staviteľa či re
gionálneho tvorcu, internacionálny dosah jeho 
tvorby nebol dovtedy primerane reflektovaný. 

Je autorom mnohých ikonických budov, 
ktoré dnes určujú architektonickú tvár 
nielen centra Bratislavy, ale aj iných (nie-
len) slovenských miest. Prečo práve Har-
minc? Ako si vysvetľujete jeho úspech?
 Za všetkým treba hľadať súhru viacerých 
okolností – prirodzené danosti a predpoklady 
pre staviteľskú činnosť a architektúru, ktoré 
dostal „ako dar do kolísky“ a potom sa remeslu 
priúčal od otcastaviteľa, ale aj nesmiernu túžbu 
stať sa úspešným staviteľom. Mal tiež poriadnu 
dávku podnikateľskej intuície a šťastie na osviete
ných mecenášov spolu s veľkým okruhom dobrých 
a vplyvných priateľov z radov inteligencie, vtedaj
šej i budúcej národnej, hospodárskej i politickej 
elity. K tomu treba pridať poctivý prístup k re
meslu, cit pre genius loci a pozoruhodnú flexibilitu.

V knihe mapujete aj jeho pôsobenie v Buda-
pešti na prelome 19. a 20. storočia. Harminc 
sa hlásil k slovenskému národnému hnutiu. 
Aký to malo vplyv na jeho profesionálnu 
dráhu? 
Prvá, tzv. budapeštianska etapa tvorby bola 
pre Harminca a jeho tvorivé krédo kľúčová. 
Tento fakt predchádzajúci bádatelia prekvapivo 
opomínali. Nemali však prístup k takému množ

stvu autentických zdrojov z rodinného archívu. 
Rovnako tento fakt nedocenenia podporil moder
nistický prístup k dejinám architektúry, ktorý 
vyzdvihoval predovšetkým v moderne a funkcio
nalizme ukotvené princípy Harmincovej tvorby. 
Eklektická, s tradíciou a historickými slohmi 
spojená budapeštianska tvorba dlho ostávala ne
právom opomenutá. Práve v Budapešti Harminc 
prenikol do tamojších slovenských národných 
kruhov. Aktívne pracoval v Slovenskom spolku 
v Budapešti, ktorému aj predsedal. A tu vznikal 
aj okruh jeho najlepších priateľov z radov pro
slovensky orientovanej inteligencie a budúcej 
slovenskej národnej elity. Z nich mnohí sa stali 
aj jeho neskoršími objednávateľmi či mecenášmi 
architektúry a dopomohli mu aj k významným 
zákazkám. Spomeňme Milana Hodžu, rodinu  

Práci tohto známeho slovenského architek-
ta ste sa venovali už v knihe Michal Milan 
Harminc. Architekt dvoch storočí (1869 – 1964) 
z roku 2014. Prečo ste sa k téme vrátili 
v spoločnej publikácii s Petrom Vodrážkom 
#Harminc?
 Téme Harminc sa systematicky venujem 
od roku 2008. Prvá kniha, ktorú som napísa
la spolu s prof. Matúšom Dullom, reflektovala 
predovšetkým architektovu tvorbu na území 
Slovenska. V roku 2014 mi vnučka pána archi
tekta Dana Harmincová poskytla rodinný archív 
s cennými dokumentmi, plánmi, fotografiami 
a listinami. Dalo sa aj opätovne bádať v archi
tektovej pozostalosti v SNG (istý čas boli tieto 
fondy kvôli rekonštrukcii galérie neprístupné) 
či v iných pamäťových inštitúciách. Otvorili sa 
teda možnosti doskúmať rozsiahle dielo nestora. 
Na základe dôkladného terénneho a archívneho 
výskumu po stopách architektovho pôsobenia 
na území bývalého RakúskoUhorska a jeho 
nástupníckych štátov sa mi v spolupráci s prof. 
Petrom Vodrážkom podarilo komplexne zmapo
vať Harmincov život a dielo. 

V čom sa tieto publikácie líšia?
Odlišnosť tkvie predovšetkým v hĺbke, komplex
nosti a výpravnosti spracovania. Mimoriadna 
rozsiahlosť a rozmanitosť – architekt vytvoril 
viac ako 300 architektonických diel na rozsiah
lom teritóriu RakúskoUhorska a jeho nástup
níckych štátov (Srbsko, Maďarsko, Ukrajina, 
Rumunsko a predovšetkým Slovensko) – si 
od začiatku vyžadovala postupnosť v bádaní 
a vznik prinajmenšom dvoch vedeckých mo

PEKNÁ KNIHA

Harminc domáci 
aj európsky
rozhovor s Janou Pohaničovou o jej knihe #Harminc 

Radoslav Passia 

Michal Milan Harminc (1869 – 1964) patrí k výnimočným osobnostiam 
európskej architektonickej scény. Vytvoril viac ako tristo diel na teritóriu 
strednej a východnej Európy v rôznych štýloch od historizmov až po modernu 
a funkcionalizmus. Jana Pohaničová komplexne približuje jeho život a dielo 
v publikácii #Harminc (Trio Publishing, 2018). 
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konával aj prísny architektonický dozor, svedčia 
o tom zápisky v stavebných denníkoch. Sakrálna 
tvorba bola pre Harminca srdcovou záležitosťou. 
Aj preto je jej kvalita výnimočná.

Ktoré Harmincove realizácie na území 
dnešného Slovenska považujete za najvyda-
renejšie, resp. z dnešného hľadiska za najdô-
ležitejšie pre vývin slovenskej architektúry?
Szontághovo sanatórium v Novom Smokovci je 
pre mňa osobne vari najdôležitejšou stavbou, kto
rá vystihuje tvorivé krédo tohto pragmatického 
eklektika. Harmincova životná zákazka pod Tat
rami znamenala zmenu paradigmy v otázke štýlu 
– prechod od historizmov k moderne. Zároveň to 
bola stavba s mnohými technickými inováciami, 
zaujímavá aj z hľadiska implementácie moder
ných európskych liečebných metód, konkrétne 
klimatickej liečby tuberkulózy, ktoré architekt 
umne a účelovo zakomponoval do architektúry. 
Pozornosť si určite zaslúžia tri slovenské národné 
múzeá, z kostolov najmä evanjelické znamenali 
architektonický progres. A mohli by sme menovať 
mnohé iné typologické druhy, v rámci ktorých 
architekt vytvoril pozoruhodné diela aj v širšom 
európskom kontexte.  

V akom stave sú Harmincove stavby dnes? 
Väčšina je v dobrom stave. Týka sa to najmä 
kostolov, ktoré tvoria nielen svojím duchov
ným poslaním najtrvácnejšiu zložku jeho diela. 
Harminc ako skvelý znalec stavebného remesla 
používal vždy kvalitné a trvácne materiály a vy
žadoval perfektnú realizáciu stavieb. To sa od
razilo aj na ich súčasnom stave, ktorý je však 
závislý aj od toho, ako sa o pamiatky staráme 
a aký je náš prístup ku kultúrnemu dedičstvu. 
Pri mapovaní Harmincovej tvorby na Slovensku si 
opravy a tiež novú funkčnú náplň vyžadujú najmä 
skvelé stavby v Tatrách – Szontághovo sanató
rium v Novom Smokovci a vojenské sanatórium 
v Novej Polianke. V zlom stave je, žiaľ, aj SNM 
v Bratislave či rodinné hrobky v Sládkovičove 
a v Pomázi v Maďarsku. 
 Niektoré nájomné domy i vily v Budapešti sa 
zachovali v pôvodnej podobe (vrátane dlažieb, 
pôvodných okien, dverí, atď.), ale sú v žalostnom 
stave. Koncom júla som bola v Harmincovom ro
disku Kulpíne – v neďalekom Báčskom Petrovci 
stojí vynovený evanjelický kostol, ktorého vežu 
i kostol samotný architekt v roku 1904 rekon
štruoval. 

Kniha o architektúre sa nedá robiť bez kva-
litnej obrazovej zložky. Z akých zdrojov ste 

Stodolovcov, okruh srbských mecénov alebo 
srbskú ortodoxnú cirkev.
 
Celou jeho tvorbou sa vinie pozoruhodne 
ekumenická sakrálna tvorba. Aký k nej mal 
vlastne vzťah? 
Rozsah, štýlová rozmanitosť a ekumenický roz
mer Harmincovej sakrálnej tvorby je mimoriadny. 
Harminc mal svoju architektonickú kanceláriu 
v Budapešti, v Liptovskom Mikuláši i v Bratislave. 
V jeho ateliéri pracovali aj mnohí mladí, neskôr 
významní architekti (napr. Emil Belluš, Juraj 
Tvarožek, Silvan Silberstein či Martin Kusý st.). 
Z ich spomienok vieme, že participovali na mno
hých projektoch, ale na kostoly si pán architekt 
Harminc nedovolil siahnuť. Ich návrhy boli jeho 
autorskou výsadou, sám na stavbách potom vy
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čerpali, koľko z Harmincovho života a diela 
vieme zrekonštruovať na základe dokumen-
tov, plánov či fotografií?
V knihe sme vôbec prvýkrát použili dokumenty 
z rodinného archívu – osobné fotografie, diplomy 
o staviteľských a majstrovských skúškach, odpo
rúčania architektov, u ktorých praxoval v Buda
pešti, ale aj odporúčania samotných spokojných 
objednávateľov. V knihe sú tiež pôvodné plány 
stavieb budapeštianskeho obdobia z územia 
Srbska, Maďarska a Rumunska, použili sme aj 
plány z archívov SNG, SNM, pamiatkového úradu 
a iných inštitúcií. Archívne dokumenty doplnili 
aktuálne fotografie Matta Rybanského. Najmä 
autentické dokumenty prezradili veľa, aj dovtedy 
nepoznané fakty a súvislosti. 

Na knihe ste spolupracovali s Petrom 
Vodrážkom a iste aj ďalšími spolupracov-
níkmi. Ako vyzerala príprava publikácie?
Vedecká monografia #Harminc je predovšet
kým výsledkom môjho dlhodobého výskumu, 
pri knihe zastrešeného projektmi FPU a dvoma 
projektmi VEGA, ktoré som viedla a prof. Peter 
Vodrážka bol člen ich riešiteľského kolektívu 
a spoluautorom knihy. Na knihe spolupracovali 
aj fotograf Matt Rybansky a grafik Juraj Ulický. 
Na tom, že sa k čitateľom dostali v priebehu nie
koľkých rokov až dve knihy, má hlavnú zásluhu 
pani vydavateľka Magdaléna Fazekašová. Bola 
doslova dušou a hnacou silou celého knižného 
projektu, ktorý vydavateľsky zastrešovala. Patrí 
jej obrovská vďaka za odborný i ľudský prístup. 

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
(1966) pôsobí na Ústave dejín a teó rie  
architektúry a obnovy pamiatok FA STU 
v Bratislave. Venuje sa dejinám archi
tektúry na Slovensku v kontexte európ
skych kultúrnych prúdov. Špecializuje 
sa na výskum osobností. Je laureátkou 
Ceny Martina Kusého 2016 za významný 
prínos k skúmaniu dejín architektúry 
19. storočia na Slovensku a nositeľkou 
ďalších významných ocenení.
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brazené na obálke knihy, hlavní protagonisti 
príbehu, sú tri školopovinné deti a školník s indi
ánskou prezývkou Zlatý zub. Fyzické proporcie, 
ruky a oblečenie ľudských figúr sú znázornené 
realisticky, zatiaľ čo tváre výraznou štylizáciou 
evokujú masky. Podľa teórie Scotta McClouda 
(karikatúra je univerzálnejšia ako realistická 
kresba, podobá sa na každú ľudskú tvár a možno 
ju vnímať ako predstavu svojej vlastnej tváre, 
masky videnej znútra) sa vďaka tomu s postavami 
ľahko stotožníme.
 Trojica detí predstavuje kladných hrdinov 
(neskôr sa v príbehu vyskytne aj trojica protiv
níkov). Miriam, Ivan a Mikuláš sú obyčajné deti 
s obyčajnými superschopnosťami. Detskí čitatelia 
trojicu možno poznajú z časopisu Slniečko, kde 
Zlatý zub vychádza vo forme seriálu. Miriam je in
teligentná, rada číta, v škole zvláda všetko okrem 
hry na klavíri, nosí sponky s významnou symbo
likou (v tvare planéty, hviezdy, lietadla a pod.). 
Jej mladší brat Mikuláš ju označuje ako „mega
mozog“. Mikuláš hrá na bicie, je majster v hádaní 
sa. Ivan má všestranný hudobný talent a dokáže 
zoskočiť zo stromu saltom vo vzduchu. Dospelí 
majú v príbehu krycie mená – Zlatý zub, Hastroš 
Dál. Ivanov otec, spomínaný školník Zlatý zub, 
vďaka svojmu zlatému zubu, ktorý mu narástol, 
môže cestovať v čase a priestore. Hastroš Dál je 

„Dozvedieť sa tajomstvo je vždy veľká 
vec. Nedá vám spať. Nesmiete o ňom 

povedať ani mäkké F. Nikomu! A keď ešte navyše 
súvisí s tmavou pivnicou, je to velikánske dob
rodružstvo.“ Po prečítaní textu na zadnej strane 
obálky publikácie je zjavné, že najnovší sloven
ský komiks v knižnej podobe je určený deťom. 
Na svoje si však môžu prísť aj rodičia a hraví či 
zvedaví dospelí. 
 Obálka knihy zobrazuje tri detské a jednu do
spelú postavu, žltozelenú mačku, hŕbu starých 
vecí, temnú uzavretú chodbu so zamknutými dve
rami, nespoľahlivo nainštalovaný kábel so slabo 
svietiacou žiarovkou… Všetci majú strnulý výraz, 
hrozivo pootvorené ústa bez náznaku úsmevu, 
namiesto očí biele „diery“ bez zreničiek, ruky 
natiahnuté k akcii… Oni sú tým tajomstvom škol
skej pivnice? Sú to žiaci, ktorí zostali po škole a už 
sa nemôžu vrátiť domov? Ide o zombie? Našťastie, 
komiks Zlatý zub má tajuplný a dobrodružný, ale 
nie hororový podtón. Aké postavy teda máme 
pred sebou?

Hrdinovia
Niektoré typy komiksových hrdinov disponujú 
špeciálnymi schopnosťami alebo supersilou. Su
perhrdinovia sú maskovaní a vedú dvojitý život 
(ako napr. Superman – Clark Kent). Postavy zo

spisovateľ. Mal tak dlho hlavu zapratanú písaním 
a čítaním (prebývaním vo virtuálnych svetoch), 
že ani nepostrehol svoju premenu na mechanic
kého pštrosa (stroj bez emócií, bez života). Deti 
k nemu „vtrhli“ v poslednej chvíli (začínal hrdza
vieť) a opäť ho poľudštili. Dôležitú úlohu pritom 
zohral kocúr Tiger, zvierací spoločník hlavných 
protagonistov. 

Prostredie
Scény príbehu sa odohrávajú v interiéri aj exte
riéri (v budove a areáli základnej umeleckej školy 
a jej blízkom okolí), dominujúcim prostredím je 
však pivnica. Tajuplné strašidelné miesto, tmavé, 
vlhké a studené, vyhĺbené v zemi, plné prachu, 
hmyzu, strachu, obsahuje viacero miestností. 
Deti tu rozhodne nie sú vítané. Naznačujú im to 
premenlivé krvavočervené nápisy na jedných 
z dvier: „Za týmito dverami nič nie je. A keď sem 
vkročíš, nebudeš ani ty. Zmiznite!“, „Odporné dec
ká si zaslúžia to najhoršie.“, „Ufrflané nahnevané 
decko nech sa prepadne pod zem!“ Keď Miriam, 
Ivan a Mikuláš naberú odvahu a stlačia kľučku 
na dverách, otvorí sa im nový priestor – obrovská 
knižnica s knihami od podlahy po strop na každej 
stene. Stred miestnosti obýva veľký plechový 
pštros, zelené kreslo s vysokou hlavovou opier
kou, malý stolík so šálkou plnou horúcej kávy. 

ILUSTROVANÁ KNIHA

O (novom 
slovenskom) 
komikse pre 
nezasvätených
Soňa Balážová: Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice. 
Ilustroval Dávid Marcin. Bratislava: Literárne 
informačné centrum, 2019

Petra Baďová 
Nadšenci komiksu zrejme zachytili, že na pultoch kníhkupectiev sa čosi nové zalesklo, totiž nový slovenský komiks Sone 
Balážovej a Dávida Marcina Zlatý zub. Komiksovú knihu v júni vydalo Literárne informačné centrum. Komu je knižka 
určená, ako vyzerá a čo sa v nej ukrýva? Aké tajomstvo naznačuje podtitul publikácie?  
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 Výtvarný štýl titulu pôsobí vyzreto. Dávid Mar
cin sa vyhol popartovej plošnosti a agresívnej 
farebnosti, namiesto hrubej čiernej obrysovej 
línie používa mäkké oblé krivky tmavomodrej 
alebo tmavosivej farby. Farebnosť Zlatého zubu 
je skutočne kultivovaná, nevtieravá, množstvo 
sýtych tónov spolu príjemne ladí. Rušivo môžu 
pôsobiť iba chladné sivomodrofialové grafické 
predely a predsádka, čo však zrejme zvýrazňuje 
ich funkčnosť. 
 Dojem pohodového čítania umocňuje aj skutoč
nosť, že postavy „neprehrávajú“ v zmysle herec
tva, Marcin emócie protagonistov nezobrazuje 
v prehnaných grimasách, prílišnej tvarovej de
formácii, ale využíva výtvarný a filmový vizuálny 
jazyk. Okrem emočného náboja farby a svetelnej 
atmosféry pracuje s podhľadom, nadhľadom, 
detailom a veľkým celkom, tzv. žabou a vtáčou, 
ale aj pokrivenou perspektívou, pohľadom tzv. 
rybieho oka. Tieto postupy zároveň do príbehu 
vnášajú dynamiku a napätie.
 Komiksom sa vinie viacero ideí, ktoré možno 
(doma, v škole, v knižnici) uchopiť ako tému na 
rozhovor. Výzvou k diskusii medzi deťmi a dospe
lými môže byť aj komiks ako celok (príbeh, po
stavy, otázka „ako je komiks urobený“). Zlatý zub 
Sone Balážovej a Dávida Marcina však ponúka 
aj ďalšie výzvy, napríklad: 

Výzvu spomaliť, všímať si detaily
Miriam, Mikuláš a Zlatý zub sa v príbehu na 
chvíľu stali detektívmi. Všímali si detaily v pro
stredí okolo seba a hľadali medzi nimi súvislosti. 
Tvorcovia komiksu čitateľov vyzývajú k spomale

niu tak, že im umožňujú porozhliadať sa. Občas 
tempo čítania pozastavujú celostranovou ilustrá
ciou s množstvom detailov a zároveň na niektoré 
z nich upozorňujú spôsobom obraz v obraze.

Intelektuálnu výzvu
Ako každý komiks, aj Zlatý zub obsahuje množ
stvo intertextuálnych väzieb, viac i menej 
nápadných vizuálnych či slovných odkazov 
ku konkrétnym literárnym dielam, postavám, 
autorom, tiež k popkultúrnym hrdinom, filmo
vým scénam a výtvarnému umeniu (napr. jazdec
ký portrét Mikuláša na pštrosovi), ktoré možno 
odkrývať.

Výzvu k tvorivosti
Daždivé jesenné dni sú ideálnym obdobím na vy
tvorenie vlastného komiksu. Stačí si premyslieť 
obsadenie (postavy a ich charaktery), pričom by 
malo ísť o tvorcu komiksu a jeho príbuzných, 
ľudských, zvieracích alebo fiktívnych kamarátov. 
Ďalej si treba zvoliť prostredie (domáce/dovolen
kové/iné), obsah a formu (o čom príbeh bude a ako 
bude znázornený – formát, štýl, technika – napr. 
tradičná kolorovaná kresba alebo koláž s použi
tím fotografií). Príbeh odporúčam napísať vopred, 
rozdeliť ho na scény, vypísať pásmo rozprávača 
a repliky postáv, rozčleniť plochu papiera a pustiť 
sa do kreslenia.

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

Knižnica je nečakane rozľahlá, ale čím častejšie 
tam deti chodia, tým útulnejšie a svetlejšie je 
znázornená. Prostredie v tomto komikse je zo
brazené realisticky a detailne, a to aj v prípade, 
ak sa postavy ocitajú v snovej krajine.

Forma a obsah
Komiks bol vo svojich začiatkoch považovaný za 
„lacnú zábavu“, ktorá neprináša nič hodnotné. Ak 
žáner komiksu takýto status v povedomí niekto
rých čitateľov ešte nestratil, verím, že kniha Zlatý 
zub môže túto mienku pozitívne ovplyvniť. Ide 
totiž o komiks obsahovo i formálne veľmi bohatý. 
Prihovára sa intuitívnym komiksovým jazykom 
– žiadny „prvočitateľ“ sa v príbehu a jednotlivých 
obrazových paneloch nestratí. Celok je členený 
na epizódy, graficky oddelené monochromatickou 
ilustráciou. Kompozícia jednotlivých panelov, ale 
aj ich rozloženie na knižných dvojstránkach, sú 
autormi dôkladne premyslené. Pre čitateľa, ktorý 
sa s rozprávaným príbehom už oboznámil, môže 
byť zaujímavé všímať si spôsob, ako sa príbeh 
podáva, sledovať hru svetlých a tmavých plôch, 
príjemne plynulé prechody medzi panelmi (napr. 
prechod zo svetlého školského dvora do pivnice), 
citlivé narábanie s hranicou obrazu a obrazového 
políčka, stupňovanie napätia a využívanie psy
chologického pôsobenia farieb. (Napríklad, keď 
Miriam sama potichu vstúpi do pivnice, číta si ná
pis na dverách a vtom sa ozve treskot, prostredie 
sa „zafarbí“ na výstražnú červenú a za chrbtom 
odvážneho dievčaťa sa objaví podivná silueta. 
Fakt, že treskot aj siluetu nechtiac vytvorili Ivan 
a Mikuláš, sa čitateľ dozvie až po otočení strany.)

ILUSTROVANÁ KNIHA

 Foto Petra Baďová
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Spomínanie 
na súčasnosť

Zuzana Mojžišová: Modus vivendi. 
Bratislava: Artforum, 2019

Scenáristka a spisovateľka Zuzana Mojži-
šová (1965) ako prozaička debutovala v roku 
1997 zbierkou poviedok Afrodithé. V tejto aj ďal
ších knihách, tiež zaopatrených exkluzívnym 
cudzojazyčným názvom (Bon voyage, Genius 
loci), rozvíja svoju autorskú metódu postave
nú na introspektívnom skúmaní psychológie 
ženských postáv. Autorkino rozprávačstvo sa 
vyznačuje nostalgickomelancholickým zá
kladom, ale v jej tvorbe je prítomný aj humor, 
ktorý má čiastočne jazykový, no najmä situačný 
základ – motivicky čerpá z drobných udalostí 
a každodennosti. 

Dôraz na introspektívnu analýzu, detail 
a emocionálne prežívanie situuje Zuzanu Mojži
šovú v kontexte súčasnej prózy do lyrickoana
lytickej línie, teda do prostredia spisovateliek, 
ako sú Jana Bodnárová, Etela Farkašová, Verona 
Šikulová či Alta Vášová.

rozprávača sa v prítomnosti dozvieme čosi 
o minulosti postáv. Čoskoro zistíme, že v sku
točnosti nie sme v širšie chápanej súčasnosti, 
ale časovým bodom, od ktorého sa rozprávanie 
odvíja, je rok 2048, tridsať rokov „od skurvenia 
sveta a pádu internetu“ (s. 39). 

Každá z  troch spomenutých žien má 
nad osemdesiat rokov. Starecký, melancho
lickoasociatívny a staccatovitorefrénovitý 
spôsob rozprávania evokuje ich mentálny svet 
prirodzene zakotvený v minulosti, vyrastajúci 
z rôznorodých spomienok, príhod, asociácií. 
Z. Mojžišová sa pokúsila ozvláštniť toto nie 
príliš novátorské východisko pomerne nároč
ným a ambicióznym spôsobom. Svet spome
nutých „malých dejín“ rozložila do troch voľne 
prestupných časových pásem: antiutopickej 
budúcnosti, ktorá je súčasnosťou postáv; doby 
minulej, ktorá je v podstate našou súčasnos
ťou; a doby „predminulej“, ktorá sa sprítomňuje 
prostredníctvom spomienok postáv na detstvo 
a mladosť. 

Podľa časových indícií roztrúsených v texte 
a s využitím jednoduchej matematiky možno 
povedať, že stareny sa narodili niekedy koncom 
šesťdesiatych rokov 20. storočia. Spomínajú 

Po vydarenom historickom rodinnom románe 
z medzivojnových Košíc Genius loci (2013) sa 
tentoraz presúvame do priestoru Bratislavy. 
V románe Modus vivendi to spočiatku vyzerá 
na tradičnú sondu do osudov obyvateľov jedné
ho mesta, vyrozprávaných na pozadí veľkých 
dejín. Tento čitateľský predpoklad sa naplní, no 
autorský zámer sa ním celkom nevyčerpáva. 

Kniha je rozdelená na dve časti členené 
na kapitoly. Začína sa „personálnymi črtami“, 
ktoré približujú prehistóriu troch hlavných 
postáv. Staré ženy Hilda, Johana a Alenka žijú 
v spoločnom príbytku, v Johaninom dome kdesi 
v Mlynskej doline v Bratislave. Pod jednu stre
chu ich sfúkli na rôzny spôsob nepriaznivé vetry 
osudu. „Hilda  by spočiatku radšej ako Alenku 
s Johanou videla svoju dcéru a syna. Johana by 
radšej ako Hildu s Alenkou videla svoju dcéru 
a svojich synov. Alenka by radšej ako Johanu 
s Hildou videla sestriných potomkov. Netrvalo 
však dlho a Hilda bola rada, že môže vidieť Alen
ku s Johanou; Alenka sa tešila, že nie je sama, 
ale s Hildou a Johanou; bez Alenky a Hildy by 
si to Johana predstaviť nevedela“ (s. 37 – 38).

Sprvoti sa zdá, že autorka využije konvenčnú 
rozprávačskú perspektívu a od vševediaceho 
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nielen na vzdialenejšiu minulosť z čias budo
vania socializmu (do tohto procesu vstupuje aj 
nadindividuálna, rodinná pamäť), ale vzniká aj 
zvláštny efekt „spomínania na súčasnosť“, ktoré 
má však umelecky rozpačitú podobu. Netuším, 
prečo na demonštrovanie pokazeného sveta 
bolo treba do knihy kompletne prepísať jeden 
scenár telešopingu (s. 29 – 37), prípadne slov
ne, obrázok po obrázku, opísať komiks (s. 45 – 
48). Pokus o intermedialitu? Podobne exkurzy 
do dejín bratislavských území (Mlynská dolina, 
Lurdská jaskyňa na Kalvárii a iné) sú žánrovo 
nekompatibilné s ostatnými časťami prózy, 
akoby prevzaté z publicistických posoniensií, 
akých je na súčasných kníhkupeckých pultoch 
dosť. Ťažko hľadať dôvod, prečo sa toto všetko 
a v tomto rozsahu do knihy dostalo. A možno je 
celkom banálny, ako hovorí rozprávačka: „Spo
mienky, privalia sa. Ako veľká voda. Bez opýta
nia“ (s. 167). Horšie je, keď sa po opadnutí veľkej 
vody kniha od nadbytočných pasáží neočistí.

Stareny trávia čas (aj) zapisovaním svojich 
spomienok, myšlienok, vedú si denníky. Tento 
motív je podstatný pre pochopenie knihy, kto
rá chce byť románom, je však skôr súborom 
próz, akýmsi kalmusovským skladiskom mo
tívov a príbehov uloženým na antiutopickom 
pôdoryse: V Bratislave (či v širšom priestore?) 
sa približne v našom aktuálnom čase stane ci
vilizačná katastrofa, ktorá mesto paralyzuje, 
vyprázdni, čiastočne zničí. O čo presne ide, 
sa nedozvieme. Vnímame len tlmené obrazy 
apokalypsy, napríklad návštevy starien v uni
mobunke, kde si dopĺňajú základné potraviny 
a životné potreby, ktoré tam ktosi pravidelne 
prináša pre zostávajúcich obyvateľov. Opustené 
ulice, útržky z rozličných deprivovaných živo
tov… Obe hlavné tematické línie, antiutopická 
a spomienkovo reflexívna, však príliš nespolu
pracujú, skôr sa navzájom oslabujú, miestami 
až paralyzujú.

Platí to predovšetkým o prvej časti knihy, 
napospol rozpadnutej brikoláži motívov a frag
mentov rozličnej žánrovej proveniencie, ktorú 
s väčšou mierou prajnosti možno označiť za pre
jav nespútaného myslenia, no skôr pôjde o onú, 
ničím nehatenú veľkú vodu voľného asociovania 
a spomínania. 

Druhá časť knihy je vystavaná sústrede
nejšie. Stareny sa vyberú na nie celkom mo
tivovaný výlet, aby nám autorka mohla pre
zentovať svoju neradostnú víziu budúcnosti. 
Putujú po opustenom, ľudoprázdnom meste, 
Bratislave budúcnosti. „Vydajú sa do nezná
meho sveta; tam, kam ich noha pätnásť rokov 

poskytuje literátovi „spätnú väzbu“ v podo
be priamej literárnokritickej reflexie jeho 
textov. Tu sa však žiada doplniť, že korelácia 
medzi uvedenými subjektmi by nemala byť 
jednosmerná (autor → text → reakcia literár
neho kritika), ale mala by fungovať ako „bu
merang“, ktorý sa k autorovi vráti s „nánosom“ 
nových impulzov či inšpirácií ovplyvňujúcich 
jeho ďalšiu literárnu činnosť. Samozrejme, to 
všetko za predpokladu, že ide o argumentačne 
podloženú kritiku, ako aj za predpokladu, že sa 
spisovateľ „bumerangu“ cielene nevyhne, prí
padne ho neodloží na miesto, kde môže veľmi 
rýchlo zapadnúť prachom. Posledným článkom 
v rámci triády je potom čitateľ literárneho diela 
vzťahujúci sa k textovým materiálom autora 
aj recenzenta. Čitateľovi môže kritika slúžiť 
ako „navigácia“ v záplave publikácií rôznej 
estetickej úrovne a kvality. Toľko k ideálnej 
predstave.

Odpovedať na otázku, aká je aktuálna situá
cia literárnej kritiky v slovenskom kultúrnom 
kontexte, by bolo oveľa komplikovanejšie, ob
zvlášť vtedy, ak by sme na ňu chceli vztiahnuť 

„meradlo“ ideálnos
ti. Do pomykova nás 
môže priviesť hneď 
niekoľko faktorov. 
Medzi najdôlež i
tejšie činitele patrí 
„narušenie“ plynulej 
interakcie medzi jed
notlivými subjektmi 
literárnokritického 

procesu, čo sa odzrkadľuje v rovine autonóm
nosti ich fungovania alebo, expresívnejšie 
pomenované, až v rovine istej ľahostajnosti 
subjektov voči sebe navzájom. Čitatelia často 
nevenujú pozornosť esteticky hodnotným 
publikáciám, ktoré sú predmetom recenzií, 
ale siahajú po brakoch vychádzajúcich vo veľ
kých nákladoch. Nevšímavosť voči literárnej 
kritike môže mať zo strany čitateľov viacero 
dôvodov, ale medzi kľúčové azda patrí najmä 
nerešpektovanie kritikov ako autorít, prípadne 
osobná preferencia populárnej, žánrovej lite
ratúry. Časť spisovateľov zvykne ľahostajnosť 
prejaviť odlišným spôsobom ako prijímatelia 
– buď sa o kritiku zaujímajú, ale argumenty 
recenzentov neberú v ďalšej literárnej aktivi
te do úvahy, alebo je pre autorov relevantná 
iba reakcia čitateľov. Ako sa teda ukazuje, 
ide o komplexnejší problém, o ktorom by sa 
dalo premýšľať aj detailnejšie a predovšetkým 
cez rôzne prizmy pohľadu.

nevkročila; tam, kde nevedia, čo ich čaká. Či 
v nich tlie nádej? Asi nie“ (s. 162). Obrazy ako 
z pohodovejšej verzie známeho scifi románu 
Cormana McCarthyho Cesta o krajine zničenej 
neznámou katastrofou. Bohužiaľ, autorka ani 
v zlomkoch nedosahuje McCarthyho obrazo
tvornosť, tam, kde môže stupňovať metaforickú 
silu svojej vízie, opäť klesá do labyrintu reflexií 
a lyrizovania.

Prejaví sa to aj v závere knihy, kde sa akoby 
rozpustila časť textového materiálu, ktorá sa 
Mojžišovej nevošla do „sociálneho cestopisu“ 
Za rómskym ľudom (2017) či iných kníh, kde sa 
venuje tejto téme. Putujúci Rómovia, rudimen
tárni, silní ľudia vykreslení, ako sa patrí (spevy, 
povery, otvorené srdcia), sú pre stareny príjem
ným občerstvením paralyzovaného sveta, mož
no až istou nádejou na objavenie iného „modu 
vivendi“. Oslobodzujúci život na ceste, návrat 
ku kráse a sile jednoduchosti sú možnosťami, 
ktoré ešte zostávajú. V poriadku, no opäť tu 
niečo nehrá, tematicky aj štýlovo je záver kdesi 
inde ako zvyšok prózy.

Knihe jednoducho chýba vyšší stupeň orga
nizácie. Vidno to nielen na príbehu, ktorého 
nejasnosť nie je stimulujúca, ale skôr nudná. 
Rovnako na postavách, ktoré sú voľne zameni
teľné, sú to figuríny s ponavliekanými príbehmi. 
Celkový obraz sveta po katastrofe je pestrý, ale 
nie plnokrvný, zaujímavý, ale nie ostrovtipný, 
varujúci, ale nie mrazivý. Nutkanie pridávať 
príbeh za príbehom a k nim ďalšie menšie prí
behy, vetviť drobné poznanie a násobiť ho, sa 
prejavuje aj zbytočným využívaním poznámok 
pod čiarou. A hoci to nie je vôbec márna kniha, 
je na nej táto neistota príliš cítiť.

Radoslav Passia

Kritikou ku kvalitnej 
literatúre

Kritická ročenka 2018. Editor Vladimír 
Barborík. Bratislava: Literárne informač-
né centrum, 2019

Literárnu kritiku možno definovať ako istý typ 
sprostredkovateľskej činnosti medzi dielom 
a čitateľom. V ideálnom prípade kritik aktívne 
zasahuje do literárneho procesu, keďže jeho 
hodnotenie by malo mať mienkotvornú funkciu 
a malo by spätne vplývať na stanovisko spi
sovateľa aj čitateľa. Existencia autora a diela 
podmieňuje existenciu kritika, zatiaľ čo ten 
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 ›› Ambíciu zapojiť sa do diskusie o tom, „či niečo 
také ako kritika a kritická scéna ešte existu
je“ (s. 7) má aj publikácia Kritická ročenka 
2018 zložená z výberu literárnokritických tex
tov a bilančných štúdií reflektujúcich slovenskú 
básnickú a prozaickú tvorbu. Projekt ročenky 
nadväzuje na tradíciu zo šesťdesiatych rokov 
(1964 – 1967), keď vo vydavateľstve Slovenský 
spisovateľ vychádzal podobný súbor antológií 
pod názvom Kritika. Aj napriek povedomiu o is
tej kontinuite však hlavný zostavovateľ Vladi-
mír Barborík vypracoval vlastnú koncepciu 
antológie, berúc do úvahy predovšetkým špe
cifiká aktuálnej literárnej praxe. V porovnaní 
s východiskovým konceptom, ktorého súčasťou 
boli aj texty presahujúce rámce literárnokritic
kej proveniencie (literárna história, literárna 
teória, esejistika) či dobové recenzie vzťahu
júce sa na literatúru pre deti a mládež, zúžil 
výber materiálu výhradne na kritickú reflexiu 
súčasnej slovenskej poézie a prózy. Na druhej 
strane ostali v publikácii „zachované“ úvodné 
bilančné state, ktoré sa prierezovo venujú vy
braným básnickým (Viliam Nádaskay) a pro
zaickým (Vladimír Barborík) dielam, s ohľadom 
na syntézu medzi analytickointerpretačnými 
sondami do námetovovýrazového plánu textov 
a aspektom ich hodnotenia.

Výber literárnych diel, ktoré sú v uvedených 
prehľadových štúdiách predmetom reflexií, nie 
je ovplyvnený iba subjektívnymi preferenciami 
kritikov, ale najmä úsilím o hľadanie prieni
kov či analógií medzi jednotlivými autorskými 
rea lizáciami na pozadí aktuálnych literárnych 
tendencií. Cieľom antológie teda nie je vyčer
pávajúco referovať o najnovších knižných ti
tuloch v podobe komplexného súpisu jednotli
vých bibliografických údajov (takýto „rešerš“ 
si môže čitateľ vygenerovať aj samostatne), ani 
enumerácia „najvydarenejších“ spisovateľských 
počinov, ale predovšetkým snaha poukázať 
na texty implikujúce nové podnety, ako aj rôz
ne problémové miesta stimulujúce k diskusii. Je 
pozitívne, že „zúženie“ východiskovej koncepcie 
ročenky sa nepremietlo do „zjednodušujúcej“ op
tiky pri výbere pôvodných textových mate riálov 
a ani pri výbere literárnokritických textov. 

V oboch prípadoch sa uplatňuje pluralitný 
princíp zohľadňujúci nielen tradičné formy 
epiky a kritickej reflexie (ako napr. recenzie 
literárnych kritikov pôsobiacich v akademic
kom prostredí), ale tiež súčasnú biografickú 
prózu blížiacu sa k eseji či reportáži vrátane 
publicistických kritických výstupov (glosy 
a novinové recenzie). Súčasťou ročenky sú 

S nadhľadom a vtipom

Erik Ondrejička – Ivan Popovič: 
Happygramy. Bratislava: Petrus, 2019

Po (e)Pigramoch vyda
ných v roku 2009 pri
chádza ich voľné po
kračovanie, ktoré je 
zároveň druhou On-
drejičkovou zbierkou 
epigramov vydanou 
v spolupráci s ilustrá
torom  Ivanom Po-

povičom. Podľa Márie Bátorovej sa epigramy 
prvej Ondrejičkovej zbierky približujú z hľadiska 
vnútornej štruktúry skôr k aforizmu, keďže ide 
o „stručne vyjadrenú, vtipnú sentenciu (…). Iste 
preto v názve nachádzame novotvar e(Pigram)“.

Zbierka Happygramy obsahuje 109 epigra
matických básní štruktúrne členených na ex
pozíciu (šesťveršie) a pointu (dvojveršie). Každá 
z básní pozostáva zo 48 slabík. Z hľadiska ver
šového usporiadania sa v nich vyskytujú dva 
striedavé rýmy. Básnik narába aj s významovo 
dôležitým prvkom básne – s presahom, ktorý 
občas využíva aj na rozhraní expozície a pointy. 
Podobne ako v predchádzajúcej zbierke aj tu 
využíva novotvar „happygram“.

Tematiku básní možno rozčleniť do via
cerých oblastí. Ondrejička kritizuje politiku 
a v rámci nej politickú situáciu na Slovensku 
i v zahraničí, objavuje sa aj téma partnerské
ho života a medziľudských vzťahov. Básnik sa 
tiež zameriava  na ľudského jedinca, ktorého 
zachytáva v každodennej situácii. Vyzdvihuje 
rutinné správanie človeka a jeho typické ne
gatívne vlastnosti.

Dôležitú úlohu zohrávajú ilustrácie Ivana 
Popoviča, ktoré nielen zdôrazňujú už v básni 
vypovedanú pointu, ale často ju aj dotvárajú 
alebo dokonca vytvárajú ďalšiu.

Politická téma je v zbierke asi najčastejšia. 
Ondrejička sa prostredníctvom satiry vyjadruje 
k politickým predstaviteľom a kauzám, hodnotí 
štátnu a verejnú správu a jej negatívne stereo
typy. Tak je to napríklad v epigrame Efektivita 
(s. 43): „Treba zefektívniť / všetko, čo je spiace. 
/ A neplatiť dvakrát / za totožné práce. / Keď 
fotia ministra, / môžu rovno spraviť // obal 
na konzervu / pre bravčové hlavy.“

Nechýbajú ani názory na Európsku úniu 
(Členstvo v EÚ, s. 13): „Je to čosi ako / mať miesto 
v nebíčku / a úniu rozšíriť / o našu hviezdič
ku. / Nám malým ju stačí / rozšíriť o trošku. // 

literárnokritické texty odborníkov pôsobia
cich na rôznych akademických pracoviskách 
(napr. Ústav slovenskej literatúry SAV, Katedra 
slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK 
v Bratislave, Katedra slovenského jazyka a lite
ratúry PdF UK v Bratislave, Inštitút slovakistiky 
a mediálnych štúdií FF PU v Prešove, Katedra 
slovenského jazyka a literatúry PdF Trnavskej 
univerzity v Trnave a i.), ale aj recenzie auto
rov pracujúcich vo sfére žurnalistiky, rozhlasu, 
prekladateľstva alebo učiteľských smerov. Ide 
o texty, ktoré boli publikované v rôznych lite
rárnych periodikách (napr. Knižná revue, Vlna, 
Fraktál, Glosolália), ako aj v denníkoch a časopi
soch so širšími spoločenskými presahmi (napr. 
Denník N, Pravda, Kapitál). Vzhľadom na to, že 
v súčasnosti sa popri tradičných tlačených 
perio dikách zvykne literárna tvorba reflektovať 
už aj na rôznych webových portáloch a interne
tových časopisoch, sú do ročenky začlenené tiež 
texty z „online prostredia“, ktoré však spĺňajú 
kritériá kvality a argumentačnej „nasýtenosti“ 
(napr. internetový časopis Platforma pre litera-
túru a výskum). Takýto pomerne široký záber 
zohľadňuje aktuálnu situáciu literárnej kritiky 
na úrovni formátovania informácií, ale predo
všetkým má za cieľ „sprístupniť“ a priblížiť 
reflexiu literatúry aj širšej laickej verejnosti.

Okrem toho vnímam pozitívne fakt, že zosta
vovateľ publikácie si je vedomý „bielych miest“, 
ktoré antológia obsahuje (ide najmä o absenciu 
tradičných literárnokritických polemík či dis
kusií týkajúcich sa súčasnej tvorby), čím čias
točne poukazuje na problematiku terajšieho 
charakteru literárnej kritiky. Zároveň však svo
je závery predčasne nepaušalizuje a navrhuje 
predbežné riešenia, ktoré by v budúcnosti mohli 
viesť k „zaplneniu“ týchto prázdnych bodov, a to 
prostredníctvom excerpcie literárnokritických 
„sporov“ prebiehajúcich v internetovom pro
stredí (napr. na sociálnych sieťach). 

Kritická ročenka 2018 odzrkadľuje aktuálne 
premeny slovenskej literárnej kritiky, mapuje 
a zaznamenáva literárne tendencie podmieňu
júce charakter súčasnej tvorby, pričom dáva 
dôraz na argumentačne „podkuté“ kritické 
stanovisko a jeho presahy smerom k ľudskej 
životnej situácii. Antológia môže preto poslú
žiť najmä čitateľom, ktorí sa aktívne zaujímajú 
o súčasnú slovenskú literatúru, prípadne tým, 
ktorí by sa chceli lepšie zorientovať v najnovšej 
knižnej produkcii a pri výbere či čítaní kníh 
uplatniť aj kritický nadhľad.

   Anna Bukovinová
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A možno postačí / robiť v nej rohožku.“ Na mi
nulé politické vzťahy Slovenska s východným 
a západným svetom poukazuje v básni Bratská 
výpomoc (s. 8): „Aké je len pekné, / milý Pane 
Bože, / keď národ národu / bratsky vypomôže. 
/ Pomoc treba prijať, / aj poskytnúť s gráciou.// 
Aby sa neplietla / s bratskou okupáciou.“ 

Básňam nechýba otvorenosť, drzosť a občas 
aj vulgárnosť. Konkrétnym predmetom satiry 
sa stáva túžba po moci a peniazoch a ľudská 
chamtivosť. Ondrejička vníma obyčajného 
človeka ako obeť, ktorá trpí nevýhodou a ne
spravodlivosťou a ocitla sa v rukách oligarchie 
(Demokraticky zvolená vláda, s. 16): „Po voľbách 
zakape, / alebo sa vracia… / Ktovie prečo sa to 
/ volá demokracia… / Keď je viac než isté, / že 
na čele stáda // bude oligarchiou / zostavená 
vláda.“ 

Častou je aj tematika krčmy, vína a „zapíjania 
pravdy“. V epigrame Do mesta 30 min. (s. 24), 
nesúcom rovnomenný názov ako Novomeského 
poéma, sa vysmieva z pitia: „Nechajte si rady 
/ ostré ako ostne. / Vieme, že piť sa má / (len) 
príležitostne. / Tak dolu z divánov! / A von! Haj
de, hajde! // V meste sa už, hádam, / príležitosť 
nájde.“ Náruživosť v pití vína zase opisuje v bás
ni Domov, sladký domov (s. 31): „Všade je dobre, 
kde / majú dobré vína. / Nech to bude Grónsko / 
alebo aj Čína. / Keď správne chladnému / otvá
rajú zátku, // objavíme domov / aj v poslednom 
zadku.“ Na pitie vína ako na prirodzený ľudský 
neduh poukazuje ironicky autor v básni Globál-
ne otepľovanie (antropogénny skleníkový efekt) 
(s. 48): „Svet sa otepľuje. / Samé vážne správy. 
/ Ešte aj tie kravy / nafukuje z trávy! / Treba 
svet ochladiť. / Planéta tak velí. // Navrhujem 
začať / vychladeným bielym.“

V Ondrejičkovej zbierke nájdeme aj sati
rickú reflexiu mužskoženskej komunikácie. 
O mužoch píše Ondrejička v epigrame Prednosť 
(s. 144): „Dávať ženám prednosť / je vecou vý
chovy. / Aj niečo zdvorilé / popritom vysloviť. 
/ Slušnosť medzi ľuďmi / všeličo premostí.// 
Keď je vybavená / slušnosťou predností.“ Autor 
však nešetrí ani iróniou vo vzťahu k ženským 
vlastnostiam (Konduktorka, s. 66): „Krásna kon
duktorka / musí počuť rečí… / a návrhov, či ju / 
niekto nepresvedčí… / Spýtam sa jej, ako / tie 
ponuky znáša. // Žmurkne a odpovie: / „Aká 
bude vaša?“ Z ľudskej hlúposti sa vysmieva 
v básni Dvojnohé zviera (s. 37): „Vravia, že člo
vek je / len dvojnohé zviera. / Hoci sa mu slová 
/ sypú z úst, aj z pera. / No v niečom sme iní 
/ od supov, vší a kráv. // My máme tlačovky / 
a titul doktor práv.“

Ondrejičkova najnovšia zbierka epigramov 
prináša autorov kritický pohľad na súčasné 
dianie v spoločnosti. Nechýba jej nadhľad 
nad vecou a vtip, ktorý čitateľa dokáže pobaviť. 
Tento prírastok do súčasnej slovenskej poézie 
treba zároveň vnímať pozitívne aj vďaka využi
tiu v slovenskej poézii ojedinelého literárneho 
žánru – epigramu.

Terézia Struhárová

„Kto jak Slovák cíti, 
nech sa surfu chytí“

Michal Hvorecký: Tahiti. Utópia. 
Bratislava: Marenčin PT, 2019

Michal Hvorecký svo
jím novým románom 
Tahiti chcel napísať 
knihu o Štefánikovi. 
Možno. A možno vôbec 
nie, autorské stratégie 
bývajú vec záhadná. 
Napísal však knihu 
o každom z nás. Napísal 
o človeku. O spoločnos

ti. O tom, ako spolu (ne)vieme žiť. A to je potom 
jedno, či je to na Slovensku, Novom Slovensku 
alebo na Tahiti. Podstata sa ukrýva v škrupine – 
to Hvoreckého rozprávač veľmi dobre vie, preto 
je v knihe prítomný návratný motív mýtického 
zrodenia sa zo škrupiny. 

Hľadanie archetypálnych súvislostí, pravdy, 
na ktorú sa možno spoľahnúť, alebo nádeje, kto
rá povedie životom, sa prepletá so všadeprítom
nými stereotypmi, predsudkami a zavádzaním 
či dokonca popieraním základných ľudských 
práv a slobôd. V románe čítame o ohýbaní prav
dy v období maďarizácie a neopodstatnenej 
nenávisti voči utečencom vedených Štefáni
kom, smerujúcim na ostrovy s cieľom vytvoriť 
nový štát: „A vôbec, čo sú to za utečenci? Veď 
všetko majú! A ako sú oblečení! Vôbec nevy
zerajú zle! Zato my nemáme ani kôrku chleba 
do úst. (…) Určite prinášajú nebezpečné cho
roby, epidémie. Východ je nimi povestný. Tam 
sa ešte vyskytujú nákazy, aké sme už v našej 
časti sveta potlačili“ (s. 87). Ak by sme viace
ré vety vytrhli z kontextu, rovnako dobre by 
fungovali samostatne („Okolnosti sa zmenili, 
ľudia nie. Na zvrat k lepšiemu neostával čas“, 
s. 43; „Umlčíme rozvracačov a kaviarenských 
povaľačov. Zničíme protinárodné sily! Eliminu

jeme parazitov. Novinári sú najväčší nepriatelia 
národa“, s. 64). 

V aktuálnej dobe všadeprítomných fake news 
používa Hvorecký historický námet diela práve 
na zvýraznenie toho, čo neustále žijeme. Naplno 
teraz rozvíja, čo začal už svojím predchádza
júcim románom Trol. Snaží sa uchopiť dobu, 
v ktorej sa jeho postavy ocitajú, univerzálnym 
spôsobom, bez ohľadu na to, či ide o 21. alebo 
19. storočie. Skutočná história sa v Tahiti koniec 
koncov aj tak stáva alternatívou, pri viacnásob
nom prevracaní reality je len jednou z možností, 
ako na svet nazerať, ako ho čítať, ako mu rozu
mieť. Špecifickú úlohu pri tom zohráva črta au
torovho rukopisu, na ktorú sme v jeho textoch 
zvyknutí už od jeho raných diel, a síce schop
nosť sugestívnym spôsobom opísať bizarnosť 
situácie („túžil na prvej slávnosti v exile vidieť, 
kam krajanov priviedol, z oblohy pozorovať, ako 
postupuje kolonizácia, ako sa rozširujú kokoso
vé plantáže, ako rýchlo pribúdajú nové slamené 
chatrče, kdetu aj s čičmianskymi a detvian
skymi vzormi“, s. 14). K dokresleniu zvláštnym 
spôsobom hodnovernej bizarnosti prispieva aj 
detailne prepracovaná grafická úprava diela, 
ktorú mal na starosti Palo Bálik. Za slabú strán
ku knihy naopak možno považovať nie najšťast
nejšie slovné spojenia, ktoré mohla odstrániť 
dôslednejšia redakcia (napr. na s. 53: „vytvorili 
na vytvorenie republiky vhodné podmienky“), 
no takisto neodstránené preklepy, zbytočne 
narúšajúce celkový dojem z textu. Nie celkom 
funkčná je časť o spisovateľke, Štefánikovej 
pravnučke, ktorá v roku 2020 publikuje utópiu 
o tom, ako by osud tahitských Slovákov vyzeral, 
ak by zostali žiť v Uhorsku a časom získali sa
mostatnosť. Táto kniha v knihe, osud rauti, teda 
rozprávačky starodávnych príbehov, mohla byť 
do románu zasadená organickejšie, prípadne 
získať väčší priestor. Takto totiž predstavuje 
sugestívnu, ale nerozvinutú líniu Tahiti. 

Nepomerne väčší rozsah je poskytnutý zo
brazeniu okupácie Hornej zeme, z ktorého plas
ticky vystupuje zachytenie bizarnosti procesu 
zovšednenia násilia. Negatívne javy sú opísané 
dynamicky a živelne, rovnako aj následné vy
kreslenie utečeneckej Dunajskej cesty po od
chode z územia dnešného Slovenska na Tahiti 
s cieľom vytvoriť Nové Slovensko. 

Proces udomácňovania sa Slovákov na Ta
hiti opäť nešetrí drsnými opismi javov, ktoré 
majú veľmi čítavý charakter („Ľudia zbierali 
jedy a zbrane domorodcov, učili sa neznáme 
rituály, zamestnávali sa stovkami maličkostí, 
aby sa udržali v bdelom a jasnozrivom stave“, 
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 ›› s. 123) a zároveň sa dotýkajú kľúčovej otázky 
hľadania možností ľudského spolužitia v ne
obvyklej situácii. Román detailne zobrazuje 
konflikty s francúzskymi učiteľmi, ktorí prišli 
na Tahiti vyučovať, vplyv francúzskej kontroly 
brániacej osamostatneniu Slovákov na danom 
území, vznik radikálnej mládežníckej organi
zácie, ktorá odmietla ďalší prílev utečencov 
do krajiny, ale aj ničivé následky hurikánu, 
ktorý krajinu zasiahol, a následné čiastočné 
spojenie prišelcov s domorodými obyvateľmi 
a krehkú nádej na zlepšenie ich vzájomných 
vzťahov. Hvorecký buduje svoj príbeh za pomo
ci alegórie kolobehu zla a nepochopenia, ktorý 
sa nezastavuje, ale neustále plynie a poháňa 
sám seba vpred, a je len na ľuďoch samotných, 
či ho prelomia.

Michal Hvorecký počas uvedenia knihy v Pis
toriho paláci na otázku, v čom sa jeho utópia 
odlišuje od tých, ktoré si pod týmto názvom 
žánru automaticky predstavíme, odpovedal, že 
vytvoril nový typ utópie, ktorá nie je len ideali
zovaným obrazom spoločnosti, ale pomenúva 
aj veci, ktoré v nej nefungujú. Môžeme spolu 
s autorom o takomto „rozšírení“ žánru pole
mizovať. Môžeme sa pýtať na ďalšie špecifické 
znaky jeho tahitskoslovenskej utópie. Ale oveľa 
dôležitejšou otázkou je, koľko z Hvoreckého 
„svojho druhu“ utópie môžeme v nejakej podo
be každodenne vnímať okolo seba a ako veľmi 
sme schopní si to uvedomiť. Či už sa následne 
chytíme valašky, surfu alebo pera, je len vecou 
individuálnych preferencií.

Jaroslava Šaková

Manželská prevencia

Ivona Pekárková – Vlado Šimek: Manžel-
ská poézia. Praha: Petr Štengl, 2018

Manželskú poéziu vy
dali tridsiatnici Ivona 
Pekárková a Vlado 
Šimek, skúsení borci 
z internetovej aj papie
rovej literárnej scény. 
Jednotlivé texty zbierky 
postupne zverejňovali 
na literárnom serveri 

pismak.cz, takže som tento básnickovzťahový 
duel sledoval v reálnom čase a neskôr som sa 
na zbierke podieľal ako jazykový redaktor.

Pri vzťahovej poézii by človek možno čakal 
niečo vznešené a romantické, ale v tomto prí

pôsobí to aj ako terapia proti malichernosti 
a klasickým vzťahovým neduhom. Minimálne 
o nedostatku komunikácie nemôže byť ani reči. 

Do ich „škrípajúceho“ spolužitia vstupuje 
„asociálny podnájomník“ (ešte single), za ktoré
ho prachy chodia na dovolenku. V celej zbierke 
sú veci takto presne pomenované, hoci často 
ironicky, ba až kruto. Krásne to vidno v básni 
vety, ktoré hovorí pán panda vo vzťahu, ktorá 
je úplne banálna, ale vystihuje a zrejme po
merne verne zachytáva obsah každodenných 
rozhovorov. Zlá žena Ivona a pán panda sú takí 
presvedčiví, že sa im nedá neveriť. 

Bez zbytočných príkras sú zobrazené domáce 
povinnosti a vzájomné očakávania (väčšinou tie 
nenaplnené). Kto vyperie? Kto povešia? Kto po
skladá? Všetci poznáme takéto patové situácie. 
Vo viacerých prípadoch ich, našťastie a záro
veň paradoxne, rieši asociálny podnájomník 
a ako katalyzátor uspokojuje všetky Vladove 
aj Ivonine potreby. 

Banálne dni, banálne situácie, Ivona týra Vla
da znepokojivou snobskou hudbou, chce, aby 
Vlado ustlal, vyniesol smeti, prepol program 
v telke. Vlado zas chce svoje istoty: Pribináčik, 
nevyvetranú sprchu, párky „a trochu pochope
nia alebo aspoň menej poníženia“.

Vie sa poľutovať, ale občas je aj drsňák a spo
lieha sa, že za jeho lásku hovoria činy, napríklad 
výlet do vzdialenejšieho mäsiarstva. Miestami 
verše znejú stopercentne ironicky a zároveň 
stopercentne vážne. To je veľmi vzácne. Na
príklad: „všetky // tie malé príbehy // ktorými 
dávaš najavo svoju lásku“… „k nohám // jej skla
dám // toaletný papier“.

A tak to vyznieva pri všetkých veľkých 
pravdách, ktoré sa tam občas mihnú, ale vždy 
ich uzemní napr. poletujúca saláma alebo: „život 
je // viac než len tlačenka z miletičky“. Namiesto 
gest a výbojov si Vlado radšej pospí, pozrie telku 
a peniaze ušetrí.

Rozdielne pohľady oboch autorov na rovnakú 
vec, manželstvo hrou a zrelá práca s textom 
robia knihu výnimočnou. Určite by v tomto 
pingpongu mali pokračovať, materiálu hádam 
bude dosť. Všetko to štylizované podpichovanie 
na pozadí všedných dní je autentická protiváha 
k tematizácii „úprimných“ pocitov či k „čistej“ 
poézii, keď básnici píšu, akoby sa ich tráviaca 
sústava končila jazykom. 

Áno, básne môžu byť vážne aj zábavné zá
roveň, a keď čitateľom pomôžu v najťažších 
chvíľach života, to vôbec nie je málo.

Matúš Benkovič

pade ide o tvrdú a sarkastickú realitu všedného 
dňa. Kulisy tejto poézie sú obyčajné: MHD, Lidl, 
víno, Facebook, televízor. Na tomto pozadí sa 
odohrávajú malé každodenné boje s malými 
prehrami a ešte menšími víťazstvami. 

Texty sú čisté, priezračné vo svojej zdanlivej 
banálnosti, nie sú v nich žiadne slová navyše. 
Autori vedia vystavať text, meniť tón a pritom 
triafať klince po hlavičkách. Zväčša ide o oby
čajné detaily a situácie, ktoré sebavedomo 
a rýchlo uzemňujú akékoľvek náznaky trans
cendencie či metafyziky. A práve to považu
jem za najväčšiu devízu textu: život lyrických 
subjektov sa neodohráva v nejakých vyšších 
sférach, ale medzi prácou, televízorom/počíta
čom a domácnosťou, ktorú tvorí časopriestor 
medzi obrazovkami, umývadlami a smetiakom.

Vlado a Ivona sa navzájom parodujú, kari
kujú, provokujú, tento odstup je sympatický. 
Vciťujú sa jeden do druhého, len aby si mohli 
navzájom naložiť – vtipne, elegantne a prostred
níctvom dobrej poézie. Jednotlivé epizódy takto 
narúšajú vzťahové stereotypy práve tematizo
vaním týchto stereotypov.

Vlado Šimek je literárny a diskusný netvor, 
pripravený rozniesť každý prešľap, nezmysel, 
hlúposť – a celkovo ego – na kopytách. Nečudo, 
že tí, čo to od neho schytali za slabé básne a ar
gumentačné fauly, tvrdili, že Ivone určite ublíži 
tak, ako ublížil aj im. Zdalo by sa, že zádrapči
vosť a manželstvo nejde dokopy, a pritom tieto 
texty (a aj vzťah) svojským spôsobom poháňa 
práve táto zádrapčivosť. Vlado vie zaťať do ži
vého a zlá žena Ivona mu nezostáva nič dlžná. 

Na druhej strane, keď sa zlá žena Ivona vrhá 
pánovi pandovi okolo krku a „pán panda to už 
pozná“, pričom myslí na notifikácie na Face
booku, chtiacnechtiac ide o generačnú výpo
veď. Tento jav sa nazýva FOMO – fear of missing 
out – strach z toho, že nám niečo uniká. Podobne 
generačné je aj Vladovo zistenie, že najlepšia 
krčma „je vždy tá, ktorá je najbližšie“ – nie je to 
však len pohodlnosť tridsiatnika s rozpadáva
júcim sa okruhom kamarátov, ale aj vyznanie 
lásky. Úžasné je aj to, že sa v zbierke „ľúbostnej“ 
poézie objavia normálne veci ako nedoplatky, 
gastráče alebo sprchovanie, ktoré väčšina slo
venských veršotepcov opomína. 

Dni manželov, redukované na večery po prí
chode z práce, sa odohrávajú za dramatických 
udalostí na trase medzi notebookom a televí
ziou, resp. vo svetle doširoka otvorenej chlad
ničky. Keď Vlado premýšľa, tak nad večerou 
– v tejto polohe je však zachytený len vďaka 
zlej žene Ivone. Títo dvaja si nič nedarujú, ale 
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„A preto máš 
prostriedky a čas; 
cestuj!“ (J. Viktorin)

Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka, 
z monarchie i republiky. Editori Ján 
Golian, Rastislav Molda. Banská Bystrica: 
Society for Human Studies / Spoločnosť 
pre výskum človeka, 2018

Čitateľom predkladaná 
publikácia Cestopis-
né denníky. Zblízka 
i zďaleka, z monarchie 
i republiky predsta
vuje výber dvanástich 
slovenských cestopi
sov z druhej polovice 
a konca 19. storočia 
s výnimkou cestopisu 

K. A. Medveckého (Moja cesta do Francie a Anglie), 
ktorý vznikol až v 20. rokoch 20. storočia. Cesto
pisný výber zostavili a edične pripravili Ján Go-
lian a Rastislav Molda, ktorí touto publikáciou 
nadväzujú na svoju doterajšiu vedeckú a edičnú 
činnosť, v rámci ktorej sa už niekoľko rokov ve
nujú známejším i menej známym osobnostiam 
slovenského kultúrneho života 19. a 20. storo
čia ([ne]obyčajný život farára, [ne]známe príbehy), 
ako aj cestopisnej, respektíve národopisnej tvor
be z tohto obdobia (Cestopisné denníky štúrovcov, 
Ideálny obraz národa). 

Svoju erudíciu a edičné skúsenosti obidvaja 
zostavovatelia zúročili aj v tejto knihe, ktorá je 
po všetkých stránkach zvládnutá a vydarená: 
počnúc samotným výberom cestopisných tex
tov cez jazykovú redakciu a poznámkový aparát 
až po informatívnu úvodnú štúdiu. Tá je okrem 
iného zameraná na priblíženie života a činnosti 
jednotlivých autorov zastúpených v publikácii  
(D. Šusteka, K. L. Kuzmányho, K. A. Medveckého, 
K. Banšella, L. M. Čepku, J. Viktorina, J. Kožucha, 
A. Budaya, J. Buriana, J. Ľ. Holubyho, S. H. Vajan
ského a M. Fila), ako aj na osvetlenie dobovej 
motivácie cestovania, ktorá vzrástla od polovice 
19. storočia najmä vďaka výraznému technic
kému pokroku (hlavne budovanie, respektíve 
dobudovanie železničných sietí) uľahčujúcemu 
prekonávanie menších i väčších vzdialeností. 

Spomínaný moment technického pokroku 
s ironickým podtónom reflektuje aj jeden z au
torov zaradených do cestopisného výberu Kolo
man Banšell, ktorý v tejto súvislosti píše: „pole 
zaujímavých cestopisov sa vo veľkej miere zúžilo 

bových časopisov a novín, ktoré predstavovali 
najbežnejšiu publikačnú platformu pre tento typ 
textov. V tejto súvislosti nechýbajú ani podrobné 
bibliografické odkazy na jednotlivé cestopisné 
diela, ktoré sú uvedené hneď na začiatku knihy 
v úvodnej štúdii Cestopis a cestovanie na prahu 
súčasnosti (s. 29).

Už viackrát spomínané kritérium rozmanitosti 
a plurality, ktoré bolo pre J. Goliana a R. Moldu 
pri zostavovaní publikácie smerodajné, sa odráža 
nielen v pestrej autorskej palete, prípadne v mo
tivácii cesty, ale aj v samotných cestovateľských 
destináciách, ktoré cestopisní autori navštívili, 
respektíve sa na tomktorom mieste aj na kratšiu 
či dlhšiu dobu usadili, pričom dominujú najmä 
blízke a ďaleké zahraničné kraje (Francúzsko, 
Anglicko, Nemecko, Taliansko, Rusko, Amerika, 
Egypt atď.). Domáce končiny (Slovensko – vtedy 
Horné Uhorsko) sú predmetom záujmu v troch 
cestopisoch/cestopisných črtách, a to od A. Bu
daya (Dolu Tekovským Pohroním), J. Buriana (Z Tur-
ca do Oravy) a J. Ľ. Holubyho  (Rozmanitosti z cesty 
z Bošáckej doliny do Liptovského Sv. Mikuláša). 

Zaujímavý a podnetný čitateľský zážitok z ces
topisných textov je navyše doplnený o bohatý 
obrazový materiál, ktorý okrem iného zahŕňa 
dobové obrazy a fotografie miest navštívených 
cestopisnými autormi alebo aj vyobrazenia vte
dajších dopravných prostriedkov, ako je naprí
klad typický londýnsky „doubledecker“, ktorý 
sa objavoval na uliciach Londýna už od druhej 
polovice 19. storočia, či technicky o niečo „zaosta
lejšia“ konská železnica/omnibusy v Pešti. Táto 
obrazová príloha funkčne sprevádza a plasticky 
dokresľuje čitateľské dojmy z cestopisov v tomto 
knižnom výbere. 

Marianna Koliová

Uvidieť Alef

Jorge Luis Borges: Alef. Preložila Barbara 
Sigmundová. Bratislava: Artforum, 2019

Po nedávno vydanej 
zbierke Fikcie sa k slo
venskému čitateľo
vi dostáva v novom 
preklade ďalší výber 
z tvorby majstrovské
ho argentínskeho roz
právača príbehov Jor-
geho Luisa Borgesa. 

Zbierka sedemnástich poviedok Alef, ktoré 
vznikli v rokoch 1945 až 1952, obsahuje prenikavé 

od tých čias, čo cestovať možno na železnici alebo 
parolodi. Predtým šiel-li si do susednej dediny, na
zbieral si toľko zaujímavej látky k cestopisom, že 
si mal za celé mesiace o čom písať: teraz preces
tuješ stolicu za stolicou, krajinu za krajinou – a ó, 
krvavá pomsta osudu! Nemáš z tvojho cestova
nia ani toľko úžitku, žeby niekoľko zaujímavých 
riadkov mohol napísať o svojich skúsenostiach 
(s. 131 – 132). Napriek týmto Banšellovým pe
simisticky ladeným slovám namiereným proti 
dobovej cestovateľskej a cestopisnej praxi, doka
zuje predkladaný výber, že tieto časy „na prahu 
súčasnosti“ boli pre cestopisnú tvorbu nadmieru 
plodným obdobím. 

Zároveň sa cestopisy stále viac a viac eman
cipovali od národnoobrodeneckej funkcie, ktorá 
jednoznačne dominovala ešte v prvej polovici 
19. storočia, čo tiež prispelo k rozmanitosti pohľa
dov na precestované domáce i zahraničné kraje. 
Okrem toho sa objavujú aj nové formy cestovania 
odkazujúce svojou povahou na masový turizmus, 
respektíve na masové zájazdy, čoho dokladom sú 
napríklad aj Viktorinove Cestopisné zlomky (Vý-
let na more jadranské), v ktorých autor tento typ 
„nového“ cestovania charakterizuje nasledovne: 
„Takýto nový, pre podnikateľov výnosný a predsa 
pre obecenstvo lacný spôsob cestovania sú v naj
novších časoch do života uvedené tak nazvané zá
bavné ťahy, ktorých praktickosť dokazuje sa tým, 
že pri veľmi lacnej cene povozného berie na nich 
účasť poťažne veľké množstvo obecenstva, a tak 
i ďaleké kraje menej zámožným jednotlivcom 
za skromný peniaz navštíviť možno“ (s. 169).

Čo sa týka výberu konkrétnych autorov zara
dených do publikácie, treba vyzdvihnúť repre
zentatívnosť autorskej „vzorky“, a to z hľadis
ka sociálnospoločenskej stratifikácie, ako aj 
z aspektu profesijného či záujmového – všetko 
faktory, ktoré majú, prirodzene, nemalý dosah 
na výslednú podobu konkrétneho cestopisu. Pes
trá profesijná paleta autorov siaha medziiným 
od remeselníckeho povolania stolára (D. Šustek) 
cez hodnosť kapitána Cisárskeho a kráľovského 
námorníctva (K. L. Kuzmány – syn národovca 
K. Kuzmányho) až po evanjelické či katolícke 
kňazské zameranie (napríklad L. M. Čepka, J. 
Viktorin alebo J. Ľ. Holuby). 

Za zmienku stojí aj to, že pri vybraných ces
topisných autoroch, respektíve ich cestopisných 
textoch nejde len o notoricky známe „stálice“ 
(najprominentnejšou osobnosťou zastúpenou 
v publikácii je S. H. Vajanský), ale aj o menej 
známe osobnosti (napríklad L. M. Čepka alebo 
M. Filo), poprípade o doposiaľ málo známe cesto
pisné diela vyexcerpované zostavovateľmi z do
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na dve výnimky) do fantastického žánru. Skutoč
ne, fantastických, tajomných a čarovných prvkov 
je v poviedkach neúrekom, avšak Borges ponúka 
viac než to. Rozohráva napínavú hru s čitateľom, 
na konci ktorej môže čakať pocit zadosťučine
nia, ale aj sklamania, pokiaľ čitateľ nepristúpi 
na pravidlá a nepustí sa do odkrývania odkazov 
a skrytých významov, ktorými sú jednotlivé po
viedky pretkané.

 „Okolo polnoci objavili ošarpané dvere, kto
rými vošli do tmavej a nebezpečnej chodby. Dun
raven povedal, že v dome je mnoho rázcestí, no 
ak zakaždým odbočia vľavo, do hodiny by mali 
prísť do stredu bludiska. Unwin súhlasil. Na ka
mennej dlážke sa ozývali opatrné kroky; chodba 
sa zrazu delila na dve, ešte užšie. Zdalo sa, že 
dom ich chce udusiť. Strop bol veľmi nízky. (…) 
Unwin pomaly kráčal tmou a počúval z úst svojho 
kamaráta príbeh Ibn Hakamovej smrti“ (s. 102).

Nielen labyrinty sú častým motívom Borges
ovej tvorby, aj knižnice, zrkadlá a odrazy v nich, 
tajomstvá a hádanky – to všetko sa prepletá 
textami argentínskeho autora, ktorého bez pre
háňania môžeme nazvať jedným z najvýznam
nejších spisovateľov a mysliteľov 20. storočia. 
Jeho texty sa rozvetvujú ako chodníčky vedúce 
storakými možnými smermi – obsahujú odkazy 
na literárne a filozofické diela, biblické texty, 
islamskú či antickú kultúru, filozofické spisy, 
príbehy v príbehoch, zárodky ďalších rozprávaní, 
v ktorých sa čitateľ môže stratiť, môže pred nimi 
zatvárať oči alebo sa môže po týchto tajuplných 
chodníčkoch pustiť a objavovať ďalšie a nové in
terpretácie jednotlivých textov. Podobne ako aj 
v iných Borgesových dielach, aj tu je čitateľ kon
frontovaný s témami ako hľadanie pravdy, túžba 
po poznaní, tajomstvo nesmrteľnosti, témami, 
ktoré svojou dôležitosťou a naliehavosťou stoja 
v kontraste s jednoduchými zápletkami jednot
livých rozprávaní. Jadro príbehu akoby tu nebolo 
to najdôležitejšie, dôraz je kladený na všetko, čo 
ho obklopuje a ovíja sa okolo neho.

Alef, ide o názov poslednej poviedky, ako aj 
celej zbierky, je zastrešujúcim symbolom, prvkom 
zo židovskej mystiky, ktorý predstavuje neko
nečnú mnohorakosť vesmíru, bod, v ktorom je 
obsiahnuté a odzrkadlené všetko, prvé písmeno, 
z ktorého vznikli slová, jazyk. Je Alef božského 
pôvodu? Je poznateľný človekom? Alebo je to hra
nica, za ktorú už človek a jeho túžba po poznaní 
nemôže? 

„(…) videl som Alef zo všetkých možných uhlov, 
videl som vnútri Alefu celú zem a na zemi som 
videl Alef a v ňom znova zem, videl som svoju 

svete (jej emotívne prežívanie je podmieňova
né konkrétnymi farbami) bez bežnej interakcie 
s okolím. V novom prostredí sa rozhodne, že vyjde 
z vlastnej komfortnej zóny a začne písať o sebe 
a každodenných pocitoch anonymné listy. Tie po
tajme pripína každé ráno na spoločnú nástenku 
obyvateľov domu. Počas prvých dní sa zoznamuje 
s chlapcom Nicolom, dieťaťom z rozvedenej ro
diny. Ten si ako fanúšik Hviezdnych vojen začne 
Emiliu (po tom, ako príde na to, že ona je autor
kou anonymných listov) projektovať do postavy 
princeznej Lei, ktorú treba zachrániť. Stáva sa jej 
spoločníkom v šedom svete dospelých. (Podobne 
to badať v Hornbyho románe, kde dvanásťročný 
Marcus, ktorý žije len so svojou nešťastnou mat
kou trpiacou depresiami a sklonmi k samovražde, 
vstupuje do života samotárskeho, egocentrického 
Williama, a tým mu postupne rozbíja jeho zakon
zervované sebastredné vnímanie sveta.) Emilia 
spolu s ním postupne zisťuje, že písanie listov nie 
je formou terapie iba pre ňu, ale aj pre samotár
skych postarších susedov. 

Na jednej strane kniha pozitívne prekvapuje 
tým, aké témy otvára (následky rozpadu vzťahu 
rodičov ilustrované na dieťati a jeho správaní, 
problém izolácie seniorov z bežného spoločenské
ho života, otázka vyrovnávania sa s neplodnosťou) 
a akým nenásilným spôsobom ich autorka po
stupne vpletie do príbehovej línie svojej hrdinky. 
Na druhej strane sa však Lusentiovej často podarí 
skĺznuť do schémy. Napríklad v momente, keď sa 
komunita obytného domu začne deliť na tých, 
ktorí sentimentálne zbožňujú hrdinkinu koreš
pondenciu, a tých obyvateľov, ktorí sa pokúšajú 
Emilii zabrániť v tom, aby svoje listy každé ráno 
umiestnila na nástenku. Autorkino písanie frek
ventovane kotví v sladkom balaste, ako napríklad 
v prípade okamžitého zamilovania sa Nicolovho 
otca do Emilie po tom, ako si zhrnie svoju dlhú 
ofinu z tváre (napriek tomu, že s ňou bol dlhodo
bo v kontakte, keďže hrdinka často opatrovala 
jeho syna). Príbehovej línii knihy určite nepridáva 
na sile faktor „deus ex machina“: Emiliine problé
my (promptné vysťahovanie sa z prenajatého bytu 
a neúspešné hľadanie práce) sa zázračne vyriešia 
na posledných stránkach románu.

Kniha sa tu stáva akousi horskou dráhou 
štylistického gýču, no zároveň nápaditých mo
mentiek ľudskej drobnokresby. Na viacerých 
miestach tak čitateľa poteší zmysel pre detail 
hrdinky pozorovateľky, ktorá sa svojím videním 
sveta nápadne ponáša na spomínanú Améliu: 
„Kupujem zničené knihy, pretože majú príbeh, 
ktorý môžu vyrozprávať. Príbeh v príbehu. Alebo 
okolo príbehu. Príbeh, ktorý viac nechce nikto 

tvár a svoje vnútornosti, videl som tvoju tvár, 
pocítil som závrat a rozplakal som sa, lebo moje 
oči uvideli ten záhadný a predpokladaný predmet, 
ktorého meno ľudia vyslovujú, akoby im patril, 
no nikto ho nikdy nevidel: nepredstaviteľný ves
mír“ (s. 137).

O preklad zbierky sa postarala Barbara Sig
mundová (je tiež autorkou prekladu Fikcií). 
V texte je citeľne poznať prekladateľkino zauja
tie Borgesovou tvorbou a detailné preniknutie 
do spôsobu jeho myslenia a písania. Podarilo sa jej 
šikovne previesť spletitosť španielskeho jazyka 
do slovenčiny. Texty zbierky sú doplnené záve
rečnou poznámkou a vysvetlivkami niektorých 
odkazov, ktoré by čitateľ sám nemusel, avšak 
mal by, v texte zachytiť a pochopiť.

Zbierka Alef predstavuje ďalšie tajomné dvere, 
ktorými sa čitateľ v labyrinte borgesovskej tvorby 
môže vydať. To, akým spôsobom a ako veľmi sa 
v ňom stratí a či sa mu podarí nájsť jeho stred, 
prípadne aj vyjsť opäť von, je už na ňom.

Eva Lalkovičová

Prepísať sa ku kontaktu

Natascha Lusentiová: Ranné želania. Pre-
klad Jaroslava Hribiková. Bratislava: For-
tuna Libri, 2019

Čo by sa stalo, ak by 
sa niekto rozhodol, že 
napíše knihu, v ktorej 
by skombinoval ideu 
„človekaostrova“, ob
javujúcu sa v  titule 
Nicka Hornbyho Ako 
na  vec (Ikar, 2002), 
a motív korešpondencie 
z francúzskeho filmu 

Jea naPierra Jeuneta Amélia z Montmartru (2001)? 
Odpoveď možno nájsť pri čítaní debutového ro
mánu Ranné želania žurnalistky a rozhlasovej 
moderátorky Natasche Lusentiovej.

Dalo by sa povedať, že v autorkinej prvotine 
sú zapracované prvky, ktoré môžu signalizovať 
príťažlivé čítanie. Stretávame sa tu s Emiliou, 
mladou, čerstvo nezamestnanou ženou, o ktorej 
v podstate nič zásadnejšie nevieme. Možno iba 
tri informácie. To, že si vzala dve mačky z útulku, 
robiace jej každodennú spoločnosť. Presťahovala 
sa do bytu po kamarátke, ktorá jej ho prenechala 
na kratšie obdobie. A že Emilia je „človekostrov“. 
Je uzavretá vo svojom vnútornom „dúhovom“ 
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počuť. Z rovnakého dôvodu zlepujem rozbité 
taniere. Milujem príbehy, ktoré ostatných ne
zaujímajú, a odkladám ich na chvíle, keď bude 
ticho priveľmi ťaživé“ (s. 47). Všíma si nenápad
né, skryté momenty nielen v prítomnosti, ale aj 
v rozpomínaní sa na minulosť (vzťah k rodičom) 
zachytávajúc ich vo svojej fiktívnej korešponden
cii. O to viac čitateľa môže zamrzieť, keď sú tieto 
pasáže často prehlušené autorkiným sentimen
tálnym štylizovaním či banálnymi konštruktami: 
„Naučila som sa, že nato, aby vznikli veci, ktoré 
tu predtým neboli, je potrebný čas, no vždy musíš 
mať poruke prísady“ (s. 37).

V konečnom výsledku sa Ranné želania ocitajú 
kdesi na pomedzí nápaditosti a ošúchanosti. Je 
určite vítané, že Natascha Lusentiová roman
tickú líniu svojho románu prekrýva výraznej
šími a problematickejšími témami aj motívmi 
(starnutie, samota, nenaplnená túžba po dieťa
ti, detská dezorientácia v rodinných vzťahoch), 
pričom v konečnom znení dáva dôraz na proces 
duševného hojenia. Aj napriek tomu, že sa cha
raktery obyvateľov jej univerza zdajú byť čier
nobiele, autorke sa ich darí prostredníctvom 
detailu pomerne citlivo zobraziť a dať im hĺbku. 
Tón knihy však narúša štylistická gýčovitosť aj 
to, že si autorka vyberá spomínanú ľahšiu cestu 
pri ukončení svojho príbehu.

Lenka Macsaliová

Aj o dospievaní

Bernhard Schlink: Predčítač. Preklad La-
dislav Šimon. Bratislava: Vydavateľstvo 
Slovart, 2019

Román Bernharda 
Schlinka, v roku 2008  
úspešne sfilmovaný, 
je primárne o vzťahu 
dvoch generácií – ro
d ičov/pa m ät n í kov 
tretej ríše a ich detí. 
Ak označíme dospie
vanie ako jednu z tém 
Predčítača, logickým 

sa javí rozdelenie románu na tri časti – podľa 
veku a myšlienkového rozpoloženia hrdinu. Ako 
v doslove tiež upozorňuje Ladislav Šimko, au
tor mení lexiku a vyjadrovanie hrdinu funkčne. 
Michael Berg študujúci na právnickej fakulte 
sa teda vyjadrovaním výrazne líši od Michae
la Berga na kúpalisku s priateľmi či pri večeri 
za rodinným stolom. 

Schlink sa v románe dotýka nielen viny sa
motnej Hany, ktorá bola do mašinérie zapletená 
bezprostredne, dotýka sa aj viny Michaela, kto
rý cíti hanbu sprostredkovane. Je preto otázne, 
nakoľko ide v druhej časti diela o Michaelovu 
projekciu, pretože sa snaží Hanino konanie 
ospravedlniť jej osobným hendikepom. 

Ak dokáže byť k Hane emocionálne pripútaný 
aj napriek tomu, že je ženou bez svedomia, ktorá 
nemala zábrany plniť si svoju povinnosť v tre
tej ríši, nie je súčasťou problému? Dostávame 
sa tak k otázke, nakoľko je možné minulosť 
naozaj pochopiť a či vôbec prichádza do úvahy 
odpustenie.

V doslove Ladislava Šimona má čitateľ mož
nosť zoznámiť sa s prípadom Herminy Braun
steinerovej, ktorej osud Schlink v Predčítačovi 
veľmi pravdepodobne tematizoval, a tiež sa 
v krátkosti oboznámiť s jeho ďalšou tvorbou. 

Pri čítaní a interpretácii Predčítača je po
trebné rátať s pokrivenou optikou rozpráva
ča, poznačenou silným emocionálnym putom, 
vytvoreným v čase, keď Michael potreboval 
matku. Niekoho, kto bude schopný sa oňho 
postarať. Môžeme tak, okrem iného, hovoriť 
buď o príbehu hanby, zodpovednosti a lásky 
alebo o príbehu manipulácie a viny. 

Nina Podmanická

Bez lásky sa nedá žiť

Jo NesbØ: Nôž. Preklad: Jozef Zelizňák.
Bratislava: Ikar, 2019

V  poradí dvanásty 
román zo série s prob
lematickým hrdinom 
Harry Holeom. Nór
skemu autorovi stále 
nedochádza dych a po 
mierne slabšom predo
šlom románe tu máme 
opäť dielo na vrchole 
síl. Námet je na prvý 

pohľad (mierne povedané) prestrelený. Hrdi
na alkoholik si už zažil rôzne strasti, až si člo
vek myslí, že toto nikto za jeden život nemôže 
zvládnuť.

V najnovšom titule Nôž ide Jo NesbØ až 
za pomyselnú hranu. Harry Hole sa prebúdza 
po ťažkom alkoholickom opojení. Prednedáv
nom ho jeho žena Rachel vyhodila z domu, 
v práci mu ponúkli najnižšiu možnú pozíciu 

Dej odštartuje stretnutie Michaela, pätnásť
ročného mladíka a tridsiatničky Hany, ktorá sa 
ho ujíma na ulici v čase vypuknutia jeho cho
roby. Sexuálny vzťah chlapca a zrelej ženy sa 
začína chorobou, respektíve tesne pred ňou, 
a naplno sa rozvíja krátko po nej. Vzťah pre Mi
chaela začína byť obmedzujúci, nemôže kvôli 
nemu zapadnúť medzi vrstovníkov, dokonca 
sa zaň pred svojimi priateľmi hanbí, nechce ho 
spomínať, priznať sa k nemu na verejnosti. Prvá 
časť románu končí odchodom Hany, čo indikuje, 
že začiatkom jej absencie skončilo aj Michaelovo 
bezprostredné detstvo.

Dynamika vzťahu Hany a Michaela sa v prie
behu deja výrazne mení, kým v prvej časti je 
medzi nimi asymetria v prospech Hany (Mi
chael sa jej ale detinsky bráni), v druhej časti 
sa odhaľujú obe Hanine tajomstvá. Čitateľ sa 
oboznamuje s Haninou osobnou, intímnou a ko
lektívnou hanbou, ktorá sa dotýka aj jej kolegýň 
z koncentračného tábora. 

Hana vo svojej osobnej hierarchii stavia svoju 
intímnu hanbu na vyššie priečky, keďže je ochot
ná niesť kvôli nej bremeno hanby kolektívnej. 
Pre Michaela je nemožné utvoriť si jednotný, 
homogénny obraz Hany, čo autor vyjadril porov
návaním protikladných, nezlučiteľných obrazov. 
Obrazy Hany z obdobia ich vzťahu, v ktorých 
bola naivná, materinská a ženská, sú konfron
tované s obrazmi Hany v jej osobnej histórii. 
Milenka Hana tak v Michaelovej mysli konfron
tuje druhú Hanu, dozorkyňu v koncentračnom 
tábore. V tretej časti sa asymetria vzťahu otáča, 
Michael získava vo vzťahu vyššiu pozíciu – je 
tým, kto kontakt iniciuje a tým, kto ho zároveň 
aj reguluje. Jeho optika je stále poznačená hl
bokým emocionálnym vzťahom k Hane. Tá sa 
v jeho mysli stala nenahraditeľnou – stala sa 
niekým, koho bude celý život hľadať. 

Spolu s Michaelom si jednotný obraz Hany 
vytvára aj čitateľ, pričom, napriek využitiu 
nedôveryhodného rozprávača nie je autorom 
priamočiaro odkazovaný k jednoznačnému 
úsudku. Tak, ako môže byť Hana nežnou 
a naivnou milenkou, môže byť aj krutou že
nou bez svedomia, ako ju nazýva jej bývalá 
trestankyňa. Kým jej osobný hendikep a snaha 
o pochopenie vlastnej viny, vlastného miesta 
v histórii, naznačujú, že dochádza k „dospie
vaniu“ (ktoré je napokon vyjadrené Michae
lom explicitne, keď konštatuje, že preklenutím 
osobného, intímneho hendikepu Hana konečne 
dospela: „Tým, že Hana našla odvahu naučiť 
sa čítať a písať, spravila krok od nedospelosti 
k dospelosti, osvietenecký krok.“).
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gom. Poslednou ranou mohla byť informácia, že 
sa Rachel našla mŕtva. Jeho život je v troskách. 
Prvým podozrivým je jeho dávny nepriateľ Svein 
Finne, ktorého pustili po rokoch na slobodu. 
Znásilnil mladú ženu a vyhrážal sa jej. Tvrdí 
však, že nezabíja. Aká je teda pravda?

Prvé, čo čitateľa môže napadnúť, je, že au
torovi už Harry Hole musí liezť hore krkom. 
Toľké rany, ktoré musí zažívať, sú neznesiteľné 
a navyše ťažko uveriteľné. Na druhej strane, ak 
sa začítame do románu, zistíme, že za posled
né roky sme ľahšie stráviteľnú knihu nečítali. 
Autor nás ťahá za nos a keď si myslíme, že sme 
už vrahovi na stope, začíname sa strácať a na
koniec je hlavným vinníkom niekto, koho sme 
vôbec nepodozrievali. 

Po prázdnejšom a lineárnejšom titule Smäd 
a nepochopenom spracovaní Macbetha Nes
bo opäť napísal román, ktorý sa môže hrdo 
postaviť vedľa jeho najlepších diel. Harry 
starne spolu so spisovateľom, a tak je to v po
riadku. Z knihy sa dozvedáme, akú hudbu 
Harry a možno aj autor rád počúva, rovnako 
sú prítomné odkazy na súčasnú politickú si
tuáciu vo svete. Na druhej strane by som sa 
rád opäť stretol s nejakými novými nápadmi. 
Názov knihy je zároveň vražednou zbraňou 
a fetišom mnohých postáv z knihy. V pod
state každý podozrivý má dočinenia s týmto 
predmetom, dokonca aj samotný Harry Hole. 
Dozvedáme sa mnohé informácie o rôznych 
nožoch. Je to predmet, bez ktorého by ľudstvo 
nebolo tam, kde je dnes. Vie dávať, ale aj brať. 
Nakoniec, nie je dôležité, kto ním zobral život, 
ale ako taký jedinec rozmýšľa. Na mnohé otázky 
sme odpovede nedostali, ale zároveň sme zo
stali po prečítaní poslednej stránky spokojní. 
Autor naznačuje, že s písaním o Harrym Holeovi 
končí, aspoň tak to môže vyzerať. Do diela sa 
vracajú mnohé dávnejšie postavy, akoby na roz
lúčku. Jednou z nich je Kaja Solnessová, ktorá 
sa do jeho života zavŕtala ako nôž. Súčasťou 
je aj spomienka na vraha Valentína Grejsena, 
ale aj mnohé iné doslovné asociácie. Napríklad 
na Austráliu, kde Harry vyšetril jeden z prvých 
úspešných prípadov sériového vraha, prípadne 
spomienka na ázijské krajiny, kde tiež vyriešil 
prípad alebo sa ukryl pred nehostinným sve
tom. 

Opäť nesklamal preklad od Jozefa Zelizňáka, 
ktorý prekladá nórskeho autora od úplného 
začiatku. Kto číta knihy v slovenčine, určite už 
pozná jeho rukopis a snahu o hovorový jazyk 
v priamych vetách. Aj vďaka nemu je Nesbo taký 

Kompozíciu pomerne rozsiahleho románu 
tvoria štyri časti. Najviac sa autorka sústredí 
na opis povojnových udalostí, kde dopodrobna, 
naturalisticky zachytáva atmosféru, v ktorej sa 
kumuluje všetko ľudské zlo. Rovnako autentic
ky zobrazuje ťažkú prácu žien na hospodárstve, 
ocitajúc sa v pozícii človeka bez práv, rešpektu 
a súcitu. Bezmocnosť a vnútornú kapituláciu 
hrdinky zachytáva v období po návrate do Brna. 
Kým v prvých častiach románu je hrdinka silná, 
dokáže vzdorovať nepriazni osudu, tak po ná
vrate do rodného mesta sa energická Gerta 
stráca, podľahne životu bez vnútornej slobody, 
ktorý jej režim nalinkoval. Okrem ústrednej 
postavy čitateľ sleduje aj životy žien, ktoré spolu 
s ňou hospodárili na statku, každá z nich sa 
s prežitým a so svojím pôvodom vyrovnáva inak. 
Nie všetky postavy majú svoje osudy rozplete
né tak, ako sa nevie o údeloch reálnych ľudí 
z transportov. 

Autorka pri písaní románu vychádzala 
zo skutočných udalostí, opierajúc sa o histo
rické materiály, ale aj o spomienkové rozprá
vania, často s využitím autentických enumera
tívnych opisov. Táto skutočnosť sa odráža i na 
syntaktickej rovine v podobe komplikovaných 
zložených súvetí. Jednotlivé faktografické údaje 
prezentuje prostredníctvom dialógu postáv. 
Výrazným prvkom románu je topografia mes
ta Brna, ktorá dodáva dianiu kulisy. Samotnú 
hlavnú postavu aj dej však môžeme vnímať ako 
modelový príbeh.

Zaujímavá a funkčná je aj voľba rozprávača. 
V častiach, ktoré sa dotýkajú Gerty, využíva 
vševediaceho rozprávača, zachovávajúc si tak 
od postavy istý odstup. Naopak, priameho roz
právača volí, keď chce predstaviť matku očami 
dcéry. Dcérinou optikou sa čitateľ dozvedá viac 
o Gerte ako žene, matke i o tom, ako sa s his
torickými udalosťami súvisiacimi s odsunom 
nemeckého obyvateľstva vyrovnáva/nevyrov
náva tretia povojnová generácia a spoločnosť. 

Román Vyhnanie Gerty Schnirch vzbudzuje 
diskusiu, nazerá na povojnové historické sú
vislosti z viacerých strán, pričom jednoznačne 
odsudzuje princíp kolektívnej viny, ktorý nemá 
mať miesto v žiadnej spoločnosti, pretože pri
náša len opakujúce sa zlo.                                                                 

Jana Kičura Sokolová

obľúbený. Preklad vyšiel súčasne so svetovou 
premiérou. V susedných Čechách vychádza 
kniha podstatne neskôr.

Pre tých, ktorí nečítali žiadnu z kníh Nes
boa, by som knihu neodporúčal. Chýbali by im 
mnohé asociácie a viaceré veci by nepochopili. 
Tí, ktorí ho majú radi, si ho prečítajú tak či tak. 
Dobrou správou je, že je to opäť vynikajúci titul, 
ktorému do krásy nechýba snáď nič. Možno len 
viac strán. To je dobrá správa.

Jakub Pokorný

Ospravedlnenie aj viac

Kateřina Tučková: Vyhnanie Gerty
Schnirch. Preklad Eva Melichárková. 
Bratislava: Vydavateľstvo Tatran, 2019

Česká kunsthistorička 
a prozaička Kateřina 
Tučková napísaním 
románu Vyhnanie 
Gerty Schnirch vy
tiahla na svetlo sveta 
brnianskeho kostliv
ca a príbehom Gerty 
ho nechala prehovoriť.

V súčasnosti jedna z najúspešnejších čes
kých autoriek sa tvorbe románu, ktorý vyšiel 
v Česku v roku 2009, venovala približne tri roky. 
Tematicky sa obracia do obdobia po 2. svetovej 
vojne, ku kľúčovej noci z 30. na 31. mája 1945, 
keď sa odohral tzv. Brniansky pochod smrti. 
Obnovená Československá republika na čele 
s Eduardom Benešom uplatnila kolektívnu vinu 
– nemecká časť obyvateľov sa musela vysťaho
vať a za neľudských podmienok sa vydať pešo 
k rakúskym hraniciam.

Hlavnou hrdinkou románu je Gerta, ktorá sa 
narodila do zmiešanej českonemeckej rodiny. 
Po matke Češka, po otcovi Nemka. Od mlados
ti je zmätená zo života v akejsi dvojúlohe. Cíti 
sa byť viac Češkou ako Nemkou, čo súvisí aj 
so vzťahom k rodičom. Protiví sa jej otec, ktorý 
sa najmä v čase vojny hrdí svojím nemeckým 
pôvodom, opájajúc sa myšlienkami nacizmu. 
Gerta sa v osudnú noc ocitá aj s malou dcér kou 
v transporte a neskôr v 50. rokoch ako nútená 
pracovná sila spolu s ďalšími Nemkami na gaz
dovstve v Pernej. Napokon sa jej síce splní túžba 
po návrate do Brna, ale svoje korene si ťahá 
so sebou v každom režime. Životná tragédia 
hlavnej hrdinky sa postupne premieta aj do osu
dov dcéry a vnučky.  
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V  roku 2019 si pripomíname sto rokov od za
loženia nemeckého Bauhausu – školy archi

tektúry a dizajnu, ktorú by sme mohli charakteri
zovať aj takto: „Ak chceme naučiť niekoho plávať, 
no nevysvetlíme mu pravidlá plávania, len tak ho 
hodíme do vody a povieme mu usiluj sa, ako vieš, 
aby si sa dostal na breh!, logickým dôsledkom 
pochopiteľne bude, že sa plavecký kandidát utopí. 
Asi takto si treba predstaviť metódu Bauhausu, 
podľa ktorej sa mal kandidát architektúry pri
pravovať na ,jednotné umelecké dielo♭“ (s. 161). 
 Autorom týchto slov je Theo van Doesburg 
(1883 – 1931) a nachádzajú sa vo výbere z jeho 
tvorby Štvrtý rozmer umenia, ktorý v edícii 
Tulipán prináša vydavateľstvo Európa. Výpo
čet Doesburgových aktivít je bohatý: Tvoril ako 
abstraktný avantgardný umelec, teoretik umenia 
či kritik modernej architektúry, ale zaoberal sa 
aj prípravou manifestov a bol zakladateľom kon
štruktivistického hnutia De Stijl. K tomu ešte 
písal dadaistické básne pod pseudonymami I. 
K. Bonset a Also Camini. Vskutku renesančný 
človek, čo poviete? 

Apropó, renesancia… 
Aj tá si našla v knihe svoje miesto. Samozrejme. 
Prvou vetou Štvrtého rozmeru umenia je totiž „ži
vot je v neustálom pohybe“ (s. 6). Pohyb umenia 
sa v úvodnej časti nazvanej Manifesty a teoretické 
state o maliarstve a architektúre zobrazuje ako 
príbeh. Doesburg ako jeho pozorný rozprávač pre
chádza jednotlivými obdobiami umeleckého vý
voja začínajúc pri nesamostatnom, ilustratívnom 
charaktere umenia v Taliansku 13. až 14. storočia 
a končiac moderným umením. Text má miestami 
až podobu príručky, je čitateľsky veľmi prístupný, 
bolo by možné si ho priam spoznámkovať a slúžil 
by pokojne ako výučbový materiál pre študen

modernejším, najekonomickejším a najhygienic
kejším spôsobom, ale on – pokiaľ toto zariadenie 
nebude zodpovedať jeho životným obyčajom – sa  
v ňom bude cítiť nešťastný“ (s. 146).
 Po prednáškach, manifestoch a teoretizovaní 
o umení nasledujú dve časti knihy prezentujúce 
autorovu literárnu tvorbu: Literárne experimenty 
a Básne. Kniha sa tak okrem maliarstva, sochár
stva a architektúry zameriava aj na literatúru. 
Jednoduchá, ale efektná sadzba a grafická úprava 
knihy zohrali úlohu najmä pri štvrtej časti tvore
nej básňami autora, ktoré si vyžadovali rešpek
tujúci prístup, zachovávajúci ich experimentálnu 
podobu. No aj drobnosti, ako napríklad zvýrazňo
vanie určitých pojmov kurzívou, majú v prípade 
tejto knihy veľký význam, pretože umocňujú jej 
zrozumiteľnosť a prehľadnosť. 

Jasne o avantgarde
Hoci už od vzniku avantgardných hnutí spomína
ných v knihe uplynulo veľa času, je stále možné 
klásť si o maliarstve, architektúre, dizajne či li
teratúre rovnaké otázky, ako si kládli predsta
vitelia Bauhausu, De Stijlu a v Štvrtom rozmere 
umenia za všetkých Theo van Doesburg. A ak ste 
až dodnes mali pocit, že knihy o umení nie sú 
nič pre vás a avantgarda ako taká už vôbec nie, 
so Štvrtým rozmerom umenia sa to môže zmeniť. 
Na rozdiel od metódy Bauhausu vás táto kniha 
svojimi jednotlivými kapitolami totiž namiesto 
prudkého hodenia do umeleckých vôd naučí naj
prv celkom slušne plávať.

Jaroslava Šaková (1991) absolvovala doktorand
ské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV 
v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa ve
novala avantgardným tendenciám v slovenskej 
literatúre 20. storočia.

tov dejín umenia alebo záujemcov o danú tému. 
Krátke, jasné a presne formulované vety žiaria 
v brilantnom preklade Adama Bžocha.
 V rámci prístupnosti svojho prejavu van Do
esburg neváha komentovať situáciu v oblasti 
reflexie umenia priam ironicky: „Maliarstvo a so
chárstvo si vyžadujú menej odborných znalostí 
a každý, kto už raz bol na nejakej výstave alebo 
prechádzal v múzeách popri obrazoch, sa pova
žuje za kompetentného, aby mal na maliarstvo 
alebo sochárstvo názor“ (s. 29). Na otázku, čo je 
umelcovým zámerom, si autor neváha odpovedať, 
že vôbec nič. Vo svojej knihe tento zámer preto 
ani nehľadá, skúma skôr vzťah umenia, prírody 
a umelca, postupy reprodukovania, zobrazovania 
a pretvárania, prípadne rozdiely medzi klasickým 
a moderným umením.

Architektúra a umenie
Druhá časť knihy nesie názov Európska architek-
túra a predstavuje prehľad architektúry v rôz
nych krajinách (Francúzsko, Švajčiarsko, Čes
koslovensko, Taliansko, Rusko, Španielsko,…), 
pričom pozornosť sa sústreďuje okrem všeobec
ných kritérií tvorby aj na nevšedné detaily. Van 
Doesburg sa zamýšľa napríklad nad tým, či sú 
kúty mŕtvymi priestormi v bytoch a domoch 
alebo ich potrebujeme pre svoj život. Veľké idey 
sú tu doplnené zastavením sa a minucióznym 
precítením už spomínaného prepojenia medzi 
dielom a životom človeka. Autor s ľahkosťou skri
tizuje katedrálu v Barcelone za jej „monštruózne 
nakopenie“, nepristupuje k umeniu a architek
túre ako k čiernobielemu svetu, hodnotí veci 
cez svoju vlastnú, často ostrú a neústupnú optiku. 
Reflektuje spätosť architektúry s ľudským živo
tom, nová architektúra má zodpovedať potrebám 
ľudí: „Je možné pre niekoho zariadiť dom tým naj

Avantgarda 
pre každého
Theo van Doesburg: Štvrtý rozmer umenia. Bratislava: Európa, 2019

Jaroslava Šaková

Nijaké nové umelecké vyjadrenie nevznikne odrazu – jedno umenie 
vyrastá z druhého. A všetky spolu vytvárajú jednu reťaz, ktorá obopí-
na všetky veky a národy. Umenie predstavuje neustále „vznikanie“ 
a „zanikanie“, ale nikdy nie „bytie“. 

Theo van Doesburg
 Foto Lenka Macsaliová
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S  prekvapením musím konštatovať, že mi 
ani zďaleka nestačili dve hodiny vyhra

dené na prehliadku. Našťastie mi veľa do
povedali fotografie, ktoré som si v expozícii 
urobila. I keď som občas ľutovala, že som sa 
nepozrela pozornejšie. Tento priestor ponúka 
veľa podnetov. A čo mi vyhovovalo, podnetov 
krátkych, na ktoré sa nebolo treba dlho sústre
ďovať. Množstvo zmysluplných kúskov dáva 
dohromady erudovaný výklad sprievodkyne, 
ale napokon i vlastný záujem vidieť a pochopiť 
veci v súvislostiach. 

Veranda u Grosschmidovcov
Nachádzam sa teda v dome na Mäsiarskej 
35 v Košiciach. Spočiatku som si nevšimla 
majestátnosť tejto budovy, pretože som do nej 
vošla cez robustné dvere z úzkej uličky. Dom 
kúpili Máraiho rodičia Grosschmidovci (spi
sovateľ sa vlastným menom volal Sándor Ká
roly Henrik Grosschmid) v roku 1912 a prvé 

veľká LED obrazovka, na ktorej cirkuluje viac 
ako 150 fotografií s touto témou, ale sú tu aj 
tradičné fotografie – vytlačené na fotopapieri 
rôznych formátov. A keďže tvorcovia mysleli 
na všetko, treba sa pozrieť aj pod nohy – na ko
berec a zároveň mapu Košíc z roku 1912. Jediná 
originálna olejomaľba sa nachádza práve tu 
a je dominantou tohto priestoru. Vidíme na nej 
Dóm sv. Alžbety, ktorý namaľoval Franz Wie
senthal. Tie v ďalších miestnostiach sú kópie. 
 Nasledujúca miestnosť kopíruje štýl, v akom 
bol dom pôvodne zariadený. Návštevníka zo
znamuje so spisovateľovou rodinou – rodičmi, 
štyrmi súrodencami a ďalšími príbuznými. 
Znova sú tu citácie z Máraiových diel, fotky, 
maľby, kurátorské texty a typický nábytok. 
Ten doniesla naspäť rodina spisovateľovej 
sestry Katky, ktorá sa vydala do Budapešti. 
U nej bývala ich mama, keď ovdovela. V roku 
1934 predali dom a zobrali so sebou aj nábytok. 
Vrátil sa až teraz. Tu bude jeho stále miesto.

poschodie obývali až do roku 1932. Očarí ma 
zrekonštruovaná veranda. Presvetlenej miest
nosti dominuje smotanová farba okien, stien 
i preskleného stropu so zachovanou štuko
vou výzdobou. Tu sa rodina zrejme stretávala 
pri každodennom jedle. Verandu – pôvodne 
v dezolátnom stave – zrekonštruovali podľa 
fotky z Petöfiho literárneho múzea v Budapešti.
 Do prípravy výstavy sa zapojil Csemadok 
(Maďarský spoločenský zväz na Slovensku) 
a Tibor Mészáros ako správca pozostalosti 
Sándora Máraia. Na návrhu a realizácii sa 
podieľali renomovaní odborníci – vizuálny 
dizajnér Gyula Kermény a grafický umelec 
András Széki. Ďalej historička Anna Ötvös, 
Múzeum maďarskej kultúry na Slovensku 
a mnohí ďalší jednotlivci aj inštitúcie.

Výstava má päť miestností
Prvá miestnosť ukazuje dobové Košice pred 
sto rokmi, keď tu žil Sándor Márai. Súčasťou je 

Kľúč k Máraiovi
Beáta Beláková
Slávneho spisovateľa Sándora Máraia som nedávno spoznala iným spôsobom než prostredníctvom jeho kníh. Navštívila 
som Pamätnú výstavu Sándora Máraia v Košiciach, ktorú otvorili v januári tohto roku pri príležitosti Dňa maďarskej 
kultúry. Cieľom expozície je dôstojne prezentovať spisovateľa v meste, ktoré malo v jeho živote ústredné postavenie. 
„Všetko, čo bolo v živote dobré, som dostal od Košíc, a všetko, čo bolo veľmi zlé, sa mi prihodilo tam. Neskôr sa mi 
vlastne nestali veľké veci,“ napísal S. Márai v Spomienke na Košice. Ako to teda v jeho košickom múzeu vyzerá 
a ako sa zámery autorov expozície podarilo realizovať?



č. 09/19

PRÍBEH

 Kompozične najzaujímavejšia miestnosť sa 
venuje Máraiovmu detstvu a mladosti. Presvie
tené plátna s fotografiou a textom dokazujú, že 
aj na malom priestore sa dá pracovať so zauja
tím návštevníka – hlavne ho nenechať rutinne 
kĺzať po objektoch. Pozdávajú sa mi svetelné 
efekty a oku lahodiaca symetria v usporiadaní 
všetkých komponentov. 
 Márai sa v roku 1940 vrátil do Košíc na jeden 
deň a prešiel si všetky miesta svojho detstva, 
na ktoré mal milé spomienky, a napísal o tom 
esej Košická pochôdzka. Vedeli ste, že začal 
písať do novín už ako pätnásťročný? To však 
bolo zakázané a preto musel opustiť štúdium 
na premonštrátskom gymnáziu. 
 Posledná miestnosť zaznamenáva emigráciu 
– nielen jeho, ale aj jeho manželky Loly a syna 
Jánosa. Bola dlhá, smutná a veľmi ťažká. Ako 
maďarský spisovateľ stratil všetko. Nielen byt, 
domov, vlasť, ale prišiel aj o všetkých čitateľov 
a vydavateľov. Keď sa dostali k moci komunisti, 
Márai sa rozhodol začať život mimo Maďarska. 
Zakázal vo vlasti vydávať svoje diela dovtedy, 
kým nebudú slobodné voľby a neodíde posled
ný sovietsky vojak. To sa počas jeho života 
nestalo, preto sa o ňom nerozprávalo, nepísalo, 
neučilo. Ako maďarský spisovateľ načas pre
stal existovať. 

Žil v Amerike, obdivoval európsku kultúru
Jeho diela začali vydávať až v deväťdesiatych 
rokoch 20. storočia. Toto obdobie „ticha“ trvalo 
neuveriteľných 41 rokov. Na začiatku emigrá
cie žili v Neapole, lenže Taliani nikomu neu
deľovali občianstvo a oni ho potrebovali, lebo 

zovi Radványim, spoznala som tiež hlas Loly 
Matznerovej i samotného Máraia. Doplnili 
sem i hravý prvok vo forme puzzle z fotiek 
rodinných príslušníkov či prehľad všetkých 
pamätníkov a sôch Sándora Máraia po ce
lom svete. Nechýbajú veľkoformátové filmo
vé plagáty – londýnske predstavenie Embers 
od Christophera Hamptona v hlavnej úlohe 
s Jeremym Ironsom (podľa Máraiovho románu) 
a Eszter’s Inheritence od režiséra Józsefa Siposa. 
Samozrejmosťou sú preklady do slovenčiny. 
Na jar tohto roku, keď som výstavu navštívila, 
práve pripravovali rozsiahly rodokmeň. 
 Teraz už môžem začať čítať Máraia. Získala 
som kľúč, ktorý mi možno chýbal na to, aby 
som sa dostatočne zahĺbila do jeho textov. 
Vyberiem si tie, v ktorých sa venuje svojmu 
domovu. Presne to ma zaujíma. Vnímavosť, 
ktorá sa v ňom prebudila, keď navštívil rodné 
Košice. „…čarovný pocit istoty, že tu, len tu, 
v týchto niekoľkých uliciach, sa mi nemôže 
nič stať. Je to čaro pocitu bezpečia z detských 
čias, ktoré prebleskuje aj do života dospelého“ 
(Košické bomby).

mali adoptovaného syna. Preto odišli do New 
Yorku a Márai začal pracovať v rádiu Slobod
ná Európa, popritom písal aj svoje denníky. 
Za dvatri články týždenne bola výplata mizer
ná, preto musela pracovať aj Lola. Až keď sa ich 
syn János postavil v roku 1967 na vlastné nohy, 
mohli si dovoliť odísť späť do Európy. Márai 
nemal Ameriku rád, prekážalo mu všetko, čo 
bolo americké. Európska kultúra mu veľmi 
chýbala. Presťahovali sa do Salerna, malého 
mestečka neďaleko Neapola. Tu bývali až 
do roku 1980. A tam zase začal písať a dokon
čovať svoje romány, ktoré odložil bokom pred 
štyridsiatimi rokmi. Emigrantskí vydavatelia 
začali vydávať jeho diela a šírili ich po celej 
Amerike a západnej Európe. 
 Napokon sa Máraiovci na staré kolená vrátili 
do Ameriky, lebo im chýbala rodina. A vtedy sa 
zase začalo všetko kaziť. Najprv zomrela Lola 
v roku 1986 a o rok neskôr nečakane na po
rážku János. Márai zostal sám, taktiež chorý 
a s vážnou depresiou. Stratil zmysel života 
a v roku 1989 sa zastrelil.
 O rok neskôr sa v Maďarsku všetko zmenilo 
a začali vydávať jeho diela. V roku 1998 vydali 
po taliansky jeho román Sviece dohárajú a tým 
ho objavil celý svet. Začali sa prekladať jeho 
diela do rôznych jazykov a teraz je už skoro 
najprekladanejší maďarský spisovateľ. Vieme 
o prekladoch do tridsiatich jazykov. 

Technológia verzus originálne artefakty
Výstavu navštevujú predovšetkým Maďari, 
potom nasledujú Slováci a Česi. Zriaďovateľ je 
otvorený aj pomoci zvonku. Tak sa dostal k uni
kátnym prvým vydaniam Máraiových diel. 
Súčasťou je knižnica obsahujúca jeho knihy 
v rôznych jazykoch. Je preložený aj do čínštiny, 
turečtiny a thajčiny. Asi naozaj dokáže osloviť 
človeka žijúceho hocikde. 
 Pomerne dlho sa dá zdržať pri dotykových 
obrazovkách, kde som si čítala či počúvala 
o slávnom režisérovi, Máraiovom bratovi Gé

Kľúč k Máraiovi
Beáta Beláková

Sándor Márai (1900, Košice – 
1989, San Diego) bol významný 
maďarský spisovateľ a novinár. 
Košice opustil ako mladík v roku 
1918. Neskôr ži l v  Budapešti 
a ďalších európskych metropo
lách a v USA. Márai bol neobyčaj
ne plodný autor, po roku 1989 aj 
v slovenčine vyšli početné prekla
dy jeho diel. Košíc sa tematicky 
dotýkajú eseje, spomienkové či 
románové texty, ako sú napr. Ko-
šická pochôdzka, Spoveď mešťana, 
Zem, zem! alebo Denníky. 

Pamätná výstava 
Sándora Máraia
Mäsiarska ul. 35 v Košiciach

Otvorené v utorok až nedeľu 
od 10:00 do 17:00 hod. 

Kontakt: 
+421 55 728 7303
info@maraisandor.eu

Foto Beáta Beláková
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Vlado Janček: Ahoj krv, Kocúrov, Motýľov. 
Levice: KK Bagala, 2019

Tretia kniha básnika a hudobníka Vlada Jančeka Ahoj krv vychádza 

s predchádzajúcimi zbierkami Motýľov (1999) a Kocúrov (2009) v novej grafickej 

úprave Pala Čejku. Veľa básní z prvých dvoch kníh už stihlo zľudovieť (Museli 

zjesť niečo z piatka/ kaká matka/ kaká Katka), preto vydavateľ pripravil ich 

ďalšie vydanie. V novej zbierke Ahoj krv autor ponúka okrem krátkych epigramov 

(Vyspatí a najedení/ stojíme si/ na vedení) aj epicky košaté básne. Medzi 

slovenskými epigramatikmi (Janovic, Ondrejička, Ulej) sa Janček cieľavedome 

venuje nonsensovej poézii, vďaka čomu zaujíma medzi poetmi jedinečnú pozíciu.

Juraj Kováčik: Všetky jeho svety. Brati-
slava: Slovart, 2019 
Druhá kniha finalistu Anasoft Litera 2019. Hrdi
na románu Andrej Kľučinský je teoretický fyzik 
a vďaka skúmaniu paralelných vesmírov sa mu 
podarí nájsť spôsob, ako napraviť chyby, ktorých 
sa dopustil v minulosti a znovu nájsť lásku, o kto
rú prišiel.

Víťo Staviarsky: Kšeft. Košice: vyd. Víťo 
Staviarsky, 2019
Kniha pozostáva z troch častí, ktoré spája prostredie 
jarmokov. V prvej časti Kšeft autor opisuje svoje 
zážitky z obchodných ciest. Novely Markova dcéra 
a Loli paradička sú sondami do života jarmočných 
obchodníkov.

Katarína Števčeková: Denník písaný 
horami. Bratislava: vyd. Katarína Števčeko-
vá, 2019
Autorka knihy z pohľadu operátorky tiesňovej 
linky Horskej záchrannej služby kvalifikovane 
opisuje príbehy ľudí a záchranárske operácie 
v horách. 

Čas hrdinov 2: Nová slovenská fantasy. 
Žilina: Artis Omnis, 2019
Trinásť autorov, trinásť nových príbehov. Tra
dičné aj neobvyklé témy od drakov po cirkus, 
temné aj humorné, cez urban až po historickú 
fantasy. Zostavovatelia: Alexandra Pavelková, 
Martin Králik.

Fedor Gál – Jan Urban: Veľký tresk. 
Trenčín: Agentúra Pohoda, 2019
Spomienkové texty lídrov revolúcie v roku 1989. 
„Boli sme pri tom, keď sa lámal režim. Bol to 
vskutku Veľký tresk. Udalosti sa valili jedna za 
druhou v zhustenom čase. Reflexia potrebuje 
odstup. Iba ten umožňuje kritický pohľad na 
dianie v spoločnosti.“

Juraj Hradský: Bitka pri Lamači. Bra-
tislava: Marenčin PT, 2019
Bitka pri Lamači ukončila 22. júla 1866 Prus
korakúsku vojnu. Autor zaznamenáva priebeh 
bitky a udalosti odohrávajúce sa v priľahlých 
obciach, rokovania predchádzajúce podpisu 
mierovej zmluvy v Mikulove a následne v Prahe.

Lucia Sasková: Odsúdená. Bratislava: 
Slovenský spisovateľ, 2019
Spoločenský román slovenskej autorky, v ktorom 
sa musí hlavná hrdinka postaviť svojej smrteľnej 
diagnóze. Rozhodne sa, že opustí svoj stereotyp
ný život a vydá sa do neznáma. 

Anna Metisová: Daj každému dňu 
šancu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 
2019
Ľúbostný román, debut slovenskej autorky 
(1988) o tichej Hane, trpiacej silnými depresia
mi, ktorá nevie riešiť osobné problémy. Uteká 
pred svojou minulosťou do cudzieho mesta, kde 
jej život začne naberať nový, nepoznaný smer.
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Daniela Kodajová a kol.: Živena. 
Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2019

Publikácia o spolku slovenských žien vychádzajúca pri príležitosti 

150. výročia jeho založenia. Predstavuje kľúčové a menej známej 

osobnosti spolku, jeho poslanie a bohatú kultúrnu a osvetovú čin

nosť od minulosti po súčasnosť. Živena, najstarší slovenský ženský 

spolok, vznikol z iniciatívy mužov angažujúcich sa v slovenskom 

národnom hnutí v RakúskoUhorsku v roku 1869. Živena pomáhala 

ženám zo všetkých spoločenských vrstiev zmeniť život, ktorý im 

nevyhovoval.

 ››

Juraj Červenák: Les prízrakov. Bratisla-
va: Vydavateľstvo Slovart, 2019
V poradí šiesta kniha z fantastickej historickej 
detektívnej série o kapitánovi Steinovi a notárovi 
Barbaričovi, v ktorej vyšetrujú únos významného 
dediča a vraždu váženého mešťana. Prípad ich za
vedie do lesa v Krkonošiach.

Ján Kudlička: Atmosféry. Kordíky: Skalná 
ruža, 2019
Básnická zbierka slovenského maliara, sochára 
a vysokoškolského pedagóga o koncepcii koexis
tencie výtvarného a literárneho umenia v jednom 
umeleckom prejave. 

Michail Bulgakov: Majster a Margaré-
ta. Z ruštiny prel. Ján Štrasser. Bratislava: 
Slovart, 2019
Legendárny román Michajla Bulgakova v novom 
preklade Jána Štrassera. Prináša úplný text tohto 
najvýznamnejšieho diela ruskej literatúry 20. sto
ročia bez cenzúrnych zásahov, ktoré boli v pred
chádzajúcich vydaniach.

Françoise Gilot: Žila som s Picassom. 
Z angličtiny prel. Danica Flime. Bratislava: 
Slovenský spisovateľ, 2019 
Kniha prvý raz vyšla v USA v r. 1964 a vyvolala ob
rovský škandál. Picasso v nej totiž vystupuje ako 
svojrázny človek, často tvrdý a egoistický, muž 
s večným háremom bývalých i prítomných lások, 
obklopený priateľmi a predsa vždy tragicky sám.

Terry Pratchett: Ľahká fantastika. 
Z angličtiny prel. Vladislav Gális. Bratislava: 
Slovart, 2019
Druhá časť kultového cyklu Úžasná Plochozem. Ďalší 
príbeh o neschopnom čarodejníkovi Vetroplašovi, 
ktorému sa zatiaľ akoby zázrakom darí unikať ne
kompromisnému Smrťovi.

Mariusz Szczygieł: Urob si raj. Z poľšti-
ny prel. Miroslav Zumrík. Žilina: Absynt, 
2019
Voľné pokračovanie mimoriadne úspešnej kni
hy Gottland, ktorá mala v Česku dvadsať dotlačí. 
Szczygieł tentoraz skúma najmä súčasné Čes
ko. Ponúka nám reportážne portréty známych 
Čechov a neustále sa pýta: Ako je možné, že Česi 
neveria v Boha? A ako sa im bez neho žije?

Paolo Cognetti: Manuál pre úspešné 
dievčatá. Z taliančiny preložil Peter Bilý. 
Bratislava: Inaque, 2019
Sedem poviedok, sedem portrétov žien: dievčat bo
jujúcich o lásku, konfrontujúcich sa s materstvom, 
hľadajúcich si prácu, robiacich kariéru a dediacich 
majetok; žien, ktoré prichádzajú o prácu, milenci 
ich podvádzajú a opúšťajú.

Roblox: Kde je Noob? Bratislava: Egmont, 
2019
Hľadaj a nájdi viac ako 200 vecí! Interaktívna 
kniha pre najmenšie deti zo sveta počítačovej 
hry Roblox. 
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 ›› Donald Henderson: Pán Bowling si ku-
puje noviny. Z angličtiny prel. Marianna 
Bachledová. Bratislava: Vydavateľstvo Euró-
pa, 2019
Historický román o pánovi Bowlingovi, ktorý si 
pravidelne kupuje dennú tlač preto, aby zistil, či 
sa v nej píše o vraždách, ktoré spáchal. Znudený 
sériový vrah čaká, kedy ho polícia odhalí uprostred 
bombardovaného Londýna. 

Emma Yarlettová: Dračia pošta. 
Z angličtiny prel. Michaela Hajduková. 
Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019
Obrázková rozprávková kniha o tom, ako Alex 
našiel u seba doma dráčika. Kniha je určená pre 
čitateľov od 3 rokov.

Anna Em: Kniha Ohňa. Bernolákovo: Art 
Floyd, 2019
Prvý diel fantastickej knižnej série od slovenskej 
debutantky o tom, ako môžu draci žiť medzi bežný
mi ľuďmi. Lili, majiteľka píly v meste na východnom 
Slovensku, sa o tom čoskoro presvedčí. 

Spevník vol. 2. Bratislava: GD Identity, 2019
Druhé vydanie kresťanského spevníka určeného 
pre začiatočníkov i pokročilých. Nachádzajú sa 
v ňom texty a akordy piesní od zoskupení ESPÉ, 
Lamačské chvály, PiarMusic či Timothy. Spevník je 
veľmi praktický, piesne sú zoradené abecedne. Zo
stavovateľ: Matej Hudáček, Dávid Slavkovský

Kristína Koronthályová: Svätá Trojica. 
Bratislava: vyd. Kristína Koronthályová, 2019
Autorský komiks s nadsázkou, čiernym humorom 
a morálnym ponaučením. Denne sa potýkame 
s niekým, kto nám už dlhodobo pije krv, ale len 
málokedy vieme, čo s tým. Svätá trojica je návod 
ako šíriť osvetu prežitia a získania odolnosti voči 
zbytočným existenciám. 

Ján Gúgh: Vtáčí atlas. Ilust. Adela Režná. 
Bratislava: Egreš, o. z., 2019
Vreckový ilustrovaný vtáčí atlas obsahujúci výber 
112 vtákov, ktorí žijú a hniezdia na území Slovenska. 
Texty do knihy pripravil ornitológ a ochranár Ján 
Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti a 
ilustrácie Adela Režná.

Cherubím Karabelas: Zo záhrady Bo-
horodičky. Z gréčtiny prel. Ján Zozuľak. 
Bratislava: Limerick, 2019
Autentická výpoveď mladého mnícha, ktorý sa 
rozhodol pre život na Svätej hore Atos v Grécku. 
V knihe autor spomína na asketických mníchov, 
ktorých stretol, na zázraky, ktoré videl, na kláštory 
a pustovne, ktoré navštívil.

Tara Westoverová: Vzdelaná. Z angličtiny 
prel. Daniela Šinková. Bratislava: Tatran, 2019
Biografický román o Tare Westoverovej. Dievča 
sa ocitne v škole ako sedemnásťročná. Spoznáva 
ruch veľkého mesta po tom, ako odíde od rodinné
ho života survivalistov, ktorí žili v horách, kde sa 
pripravovali na koniec sveta.

George R. R. Martin: Oheň a krv. 
Z angličtiny prel. Lucia Halová, Jana Pernišo-
vá. Bratislava: Tatran, 2019
Prvý knižný zväzok dvojzväzkových dejín kráľov
ského rodu Targaryenovcov od populárneho autora 
Piesne ľadu a ohňa, knižnej fantastickej ságy, ktorá 
bola literárnou predlohou seriálu Hra o tróny z pro
dukcie HBO. 

Robert Galbraith: Smrtiaca biela. 
Z angličtiny prel. Diana Ghaniová. Bratislava: 
Lindeni v Albatros Media, 2019
Štvrtý diel detektívnej série Cormoran Strike. V po
kračovaní súkromný detektív Strike vyšetruje prípad 
zabitého dieťaťa, ktorý ohlásil psychicky narušený 
mladý muž. Strike netuší, že jeho prípad sa skončí 
vraždou ministra a odhalením rodinných tajomstiev.

Radek Chajda: Mladý technik 1. Staň sa 
Edisonom 21. storočia. Bratislava: Frag-
ment, 2019
Kniha pre deti 12+. Prináša pestrú mozaiku technic
kých zaujímavostí a aktuálnych noviniek zo sveta 
techniky. Nechýba výroba jednoduchých funkčných 
modelov, na ktorých deti rozvíjajú svoje konštruk
térske schopnosti.

Zuzana Štelbaská: Experiment so Sofiou. 
Bratislava: Albatros v Albatros Media, 2019
Príbeh o dospievajúcej Sofii, ktorá si vycvičí doma 
muchu. Podujme sa na experiment – chovať muchu 
ako domáce zvieratko. Kniha je určená pre čitateľov 
od 12 rokov. 
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AJ SLOVENSKÁ FANTASTIKA

SVETOVÁ!JE

NÁJDETE VO SVOJOM KNÍHKUPECTVE

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
19. 9. o 17:00 hod. Ars litera s Jozefom Palaščákom. FraktáLive. Čítanie tvorby autorov časopisu Fraktál. 21. 9. o 15:00 hod. Humor. Humor 
v psychoterapii od Antona Heretika. 23. – 27. 9. o 18:30 hod. Tahiti. Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Hvoreckého. 3. 10. o 17:00 hod. Ars 
litera s Ivanou Jachymovou. Vodolazkinov Laurus. O románe súčasného ruského spisovateľa Jevgenija Vodolazkina. 7. – 11. 10. o 18:30 hod. 
Hostina. Čítanie na pokračovanie z knihy Rút Lichnerovej. 7. – 11. 10. o 22:30 hod. Sviatok neviniatok. Čítanie na pokračovanie z knihy Alty 
Vášovej. 8. 10. od 20:00 hod. Starý zaľúbenec. Rozhlasová dramatizácia komédie Jána Chalupku. Bitka pri Rozhanovciach. Dráma Jonáša 
Záborského v réžii Martina Hrušku pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín. 10. 10. o 20:00 hod. Verše pod notami. Pásmo o poézii Vlada 
Krausza. 17. 10. o 17:00 hod. Ars litera s Jozefom Palaščákom. O novej knihe Víťa Staviarskeho Kšeft.

Knižná revue č. 10/2019 vyjde 17. októbra.



Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Ulica 29. augusta 37

Bratislava   
Obchodná 26 
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon 
Staré grunty                               

Košice  
OC Galéria                                 
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria 
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin 
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO 
Akademická 1 
                                                  

Poprad   
OC Forum 
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park 
Centrum 8 
                                                  

Trnava  
City Arena 
Dolné bašty 8833/14

Žilina   
SC Mirage 
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte

1.10. 18:00  Prezentácia knihy Jsme jako oni 
2.10. 18:00  Vyhlásenie finalistov Martinus Ceny Fantázie
9.10. 18:00  Krst knihy Slovegán
16.10. 18:00  Krst knihy Hladko obratko
23.10. 18:00  Krst knihy Jozefa Kariku Čierny kruh: Koniec mafie

Tešíme sa na vás v Bratislave v Martinuse na Obchodnej ulici č. 26

V spolupráci so značkou
NOSENE sme pre vás pripravili
obaly na knihy z recyklovaných
kúskov oblečenia. Oblečte svoje obľúbené 
knihy do obalov s príbehom!

Štýlové obaly na knihy

Najlepšie príbehy 
sa nosia spolu!

Tešíme sa na vás

Pozývame vás na besedy 
do nášho kníhkupectva
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AKTUALITY

03 Medziriadky 2019 (Radovan Potočár) //  04 Prekladateľom nedôverujem. Roz
hovor s belgickým básnikom Yvesom Namurom (Miroslava Vallová) // 06 Nahlas 
o mlčaní. Diskusia s Alexandrou Senfftovou (Agnieszka Słowikowska) / Text a dielo 
Stanislava Rakúsa v Levoči // 07 Kopták končí s ilustráciami pre deti (Veronika 
Košičiarová) / O kamarátstve s muchou (Linda Nagyová) // 08 Athill a jej knihy 
sú pre mňa zjavením. Rozhovor Jany Cvikovej s Janou Juráňovou.

TÉMA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

09 Koniec normálnosti (Laura Kovácsová) 10 Na pomedzí riešenia problé
mu (Pavol Fábry) 11 Minimalizmom k šťastnému životu? (Lenka Macsaliová)  
12 Potreba ochrany prírody (Alžbeta Uríková) 13 Povrchné príbehy o odpadkoch 
(Beáta Beláková)

ESEJ

14 Patálie so spevníkom / Lasica + Filip + Satinský: Spevník (Dušan Taragel)
16 Naklonená stavba autorovho rozprávania / Gabriel Tallent: Moje najdrahšie 
zlatíčko (Marcel Forgáč) 

PEKNÁ KNIHA

18 Harminc domáci aj európsky. Rozhovor s Janou Pohaničovou o jej knihe #Har
minc (Radoslav Passia)

ILUSTROVANÁ KNIHA

20  O (novom slovenskom) komikse pre nezasvätených / Soňa Balážová – Dávid 
Marcin: Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice (Petra Baďová)

RECENZIE 

22 Zuzana Mojžišová: Modus vivendi (Radoslav Passia), Kritická ročenka 2018 
(Anna Bukovinová), Erik Ondrejička – Ivan Popovič: Happygramy (Terézia Stru
hárová), Michal Hvorecký: Tahiti (Jaroslava Šaková), Ivona Pekárková – Vlado 
Šimek: Manželská poézia (Matúš Benkovič), Cestopisné denníky. Zblízka i zďa
leka, z monarchie i republiky. Editori Ján Golian, Rastislav Molda (Marianna 
Koliová), Jorge Luis Borges: Alef (Eva Lalkovičová), Natascha Lusentiová: Ranné 
želania (Lenka Macsaliová), Bernhard Schlink: Predčítač (Nina Podmanická), 
Jo Nesbø: Nôž (Jakub Pokorný), Kateřina Tučková: Vyhnanie Gerty Schnirch 
(Jana Kičura Sokolová)

KLASIKA 

31 Avantgarda pre každého / Theo van Doesburg: Štvrtý rozmer umenia (Jaro
slava Šaková)

PRÍBEH 

32 Kľúč k Máraiovi (Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Editoriál
Na úvodných stranách prináša septembrová Kniž-
ná revue aktuality z literárneho života neskorého 
leta a skorej jesene. Kraľuje im vizuálna informácia 
z našej obálky: 18. septembra sme sa v bratislavskom 
Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava dozvedeli  meno 
nového víťaza literárnej ceny Anasoft litera. Upozor
ňujem aj na rozhovor prekladateľky Miroslavy Vallovej 
s uznávaným belgickým frankofónnym básnikom 
Yvesom Namurom, ktorý vznikol v auguste počas jeho 
návštevy banskoštiavnického festivalu poézie Capa
lest. Britskú spisovateľku Dianu Athill a jej pútavé 
memoáre zase vo vzájomnom rozhovore predstavujú 
Jana Cviková a Jana Juráňová.
 Ku globálnemu klimatickému štrajku sa na Slo
vensku pridali Univerzita Komenského, Slovenská 
technická univerzita a Slovenská akadémia vied. Štu
dentov aj širokú verejnosť vyzvali na účasť na protest
nom zhromaždení v piatok 20. septembra, teda v deň, 
keď sa k vám dostáva toto číslo Knižnej revue. Aj tento 
fakt ukazuje, že náš tematický blok venovaný novým 
knihám o životnom prostredí je viac ako aktuálny. 
Prejavuje sa to nielen v počte titulov, ktoré na túto 
tému na Slovensku vychádzajú, ale aj na diskusii, 
ktorá ich sprevádza.
 V redakcii sme privítali nového člena, spisovateľa 
Dušana Taragela. Do čísla prispel svojím kritickým 
článkom o Spevníku Lasica + Filip + Satinský. Marcel 
Forgáč napísal článok o románovom bestselleri ame
rického spisovateľa Gabriela Tallenta Moje najdrahšie 
zlatíčko, ktorý nedávno vyšiel v slovenskom preklade. 
Ako „peknú knihu“ tentoraz ponúkame výpravnú pub
likáciu #Harminc. O tomto známom architektovi a jeho 
diele doma aj za hranicami Slovenska sa zhovárame 
s autorkou Janou Pohaničovou. Z domácej vydava
teľskej dielne Literárneho informačného centra je 
komiks Dávida Marcina a Sone Balážovej Zlatý zub. 
Tajomstvo školskej pivnice, predstavuje ho naša stála 
spolupracovníčka Petra Baďová.
 Mení sa rubrika Príbeh, v ktorej sme doteraz na
vštevovali slovenské kníhkupectvá a ponúkali ich 
originálne príbehy. V najbližších číslach vám budeme 
približovať literárne múzeá nielen na Slovensku, ale 
aj v okolitom zahraničí. Začíname „stredoeurópsky“, 
na Pamätnú výstavu Sándora Máraia do jeho rodných 
Košíc zašla Beáta Beláková. Želám vám príjemnú či
tateľskú jeseň. 

Radoslav Passia
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