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A D A M  S V E T L Í K

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ 
VOJVODINSKÁ LITERATÚRA 

A LITERÁRNA KRITIKA

Univerzitný profesor, literárny kritik a dlhoročný šéfredaktor literárneho časo-
pisu Nový život Adam Svetlík sa narodil roku 1961 v Zreňanine. Vyštudoval 
slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde aj v súčas- 
nosti prednáša slovenskú literatúru. Žije v Aradáči. Knižne publikoval monogra-
fie Poetika presahu (1997) a Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 
20. storočia (2007), súbor esejí Hovorenie v úvodzovkách (2010), ako i nie-
koľko antológií a výberov.

n

Exaktné bibliografické údaje o uverejnených literárnych textoch jedno-
značne dokumentujú, že v literatúre vojvodinských Slovákov už vyše dvadsať 
rokov pretrváva zostupná kvantitatívna a následne zrejme i kvalitatívna tvo-
rivá tendencia. Tento neúprosný deprimujúci fakt možno zdôvodňovať najprv 
v kontexte globálnej materialisticko-utilitárnej (pre)orientácie súčasnej civili-
zácie, s akou tradične usporiadaná literatúra už ťažko udržiava krok, tiež v kon-
texte spoločensko-politických turbulencií (rozpad Juhoslávie, zmena ideo- 
lógie, občianske vojny...), no nie menej dôležitá, a v prípade slovenskej vojvo- 
dinskej literatúry zrejme i osudová, je špecifickosť kontextu literatúry vznika-
júcej v enklávnej spoločnosti predurčenej na postupný zánik.

Okrem zjavnej klesavej tendencie slovenskú vojvodinskú literatúru po-
sledného päťročného obdobia poznačila aj značná organizačná a poetologická 
diferenciácia a difúznosť, čo veľmi podmienečne možno vnímať ako násled-
ky postmodernej detotalizácie a pluralizácie literatúry. Na jednej strane sa 
jasne črtá literárny mainstream slovenskej vojvodinskej literatúry realizujúci 
sa hlavne prostredníctvom Slovenského vydavateľského centra a časopisu pre 
literatúru a kultúru Nový život a „logisticky“ podporovaný hlavne „akademic-
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kou“ literárnou kritikou. Na druhej strane sú aj rozličné, podmienečne pove-
dané, opozičné pokusy (Matica slovenská v Srbsku, Vydavateľstvo Hlasu ľudu, 
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Literárna skupina Mateja Ambrózyho 
z Kovačice...) literárne pôsobiť mimo alebo aspoň na okraji tohto ústredného 
prúdu pociťovaného neraz ako elitárskeho, niekedy i regionálne diskriminujú-
ceho. Najčastejšie je však takáto opozičnosť len zdanlivá, spôsobená je predo-
všetkým charakterom či koncepciou média, v ktorom sa realizuje, no niekedy 
v nej možno cítiť i dozvuky staronového konfliktu medzi tradicionalisticko-
populistickou a modernisticko-elitárskou koncepciou literatúry, ktorý sa v slo-
venskej vojvodinskej literatúre vyvinul ešte v šesťdesiatych rokoch, no kul-
minoval v osemdesiatych rokoch minulého storočia evidentným víťazstvom 
modernisticko-elitárskej, čiže hroncovsko-harpáňovskej koncepcie literatúry.

Na rozdiel od tejto relatívne ľahko postrehnuteľnej vonkajškovej, teda 
inštitucionálno-organizačnej diferenciácie literárneho života vojvodinských 
Slovákov, vnútorná poetologická členitosť súčasnej vojvodinskej literatúry 
je omnoho komplexnejšia a nejednoznačnejšia. Ako najjednoduchší, no pre 
svoj zjavný nivelizačný charakter aj nie veľmi spoľahlivý diferencujúci kód 
pri výskume literatúry vojvodinských Slovákov sa nám núka generačné zo-
skupovanie spisovateľov. V poslednom päťročnom období zo starších gene-
rácií spisovateľov a literárnych kritikov viac-menej sústavne písali len Viera 
Benková (1939) poéziu a Samuel Boldocký (1943 – 2015), Michal Harpáň 
(1944) a Víťazoslav Hronec (1944) literárnu kritiku a v svojej tvorbe zostáva-
li hlavne v rámcoch už skôr rozpracovaných individuálnych poetík a literár-
nokritických metodológií. Síce v tomto období občas publikovali i Ján Labáth 
(1926), Pavel Mučaji (1929 – 1914) a Daniel Pixiades (1931), no boli to 
zrejme už len dozvuky či „paberky“ ich doterajšej básnickej tvorby. Z tzv. Ge-
nerácie vo vlastnom tieni, teda zo spisovateľov narodených v polovici 20. sto-
ročia, publikačne činní boli prakticky len básnik Michal Ďuga (1951), prozaik 
Miroslav Demák (1948) a literárna kritička Jarmila Hodoličová (1951). Azda 
ani neprekvapuje, že už dlhšie je najproduktívnejšia stredná generácia, teda 
slovenskí vojvodinskí spisovatelia narodení v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia (tzv. Generácia X ): Martin Prebudila (1960), Ladislav Čáni (1961), 
Ján Salčák (1961), Michal Babiak (1961) a Miroslav Kaňa (1966). Z mladších 
autorov sústavnejšiu literárnu tvorbu nachádzame u poetky Miroslavy Dudko-
vej (1979) a literárnych kritičiek Zuzany Čížikovej (1971) a Maríny Šimáko-
vej Spevákovej (1978) a sporadickú u Michala Bíreša (1975), Anny Balážovej 
(1978), Janka Takáča (1979) a Andrey Spevákovej (1980).

Okrem v tomto nie veľmi spoľahlivom generačnom kóde pulzovanie nov- 
šej slovenskej vojvodinskej literatúry možno pozorovať i v kontexte súčasných 
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globálnych slohových premien, teda postupného, no zjavného zániku postmo-
derny a vzniku novej slohovej formácie, na ktorej však podstatu a hlavné 
znaky zrejme ešte vždy najlepšie nedovidíme, takže ich ani nemôžeme pres-
nejšie vymedziť a definovať. Aj napriek tomu, že za posledných päť rokov 
bolo uverejnených niekoľko typicky postmoderných literárnych útvarov (Sal-
čákova poézia a próza, Prebudilove a Demákove poviedky...), predsa značnú 
časť literatúry vojvodinských Slovákov (poézia Miroslavy Dudkovej, Michala 
Bíreša a Anny Balážovej a prózy Miroslava Kaňu, Andrey Spevákovej a Jan-
ka Takáča...) v tomto období poznačila už jednoznačná rezerva, niekedy až 
rezignácia voči niektorým typickým postmoderným postulátom a postupom 
(intertextualita, multiplikovanosť zobrazovanej skutočnosti, fragmentárnosť, 
sebareflexívnosť, hybridizácia žánru...) a jednoznačné náznaky budovania 
akejsi novej, odlišnej poetiky...

POÉZIA

Začiatkom druhého desaťročia 21. storočia v literatúre vojvodinských 
Slovákov poéziu sústavne píšu a uverejňujú Viera Benková, Michal Ďuga, Ján 
Salčák, Martin Prebudila, Ladislav Čáni a Miroslava Dudková. Avšak, prihlia-
dajúc na už overenú tvorivú kapacitu či kvalitu a na sporadické publikovanie, 
o niektorých básnikoch (Zlatko Benka, Miroslav Dudok, Katarína Hricová...) 
možno tiež predpokladať, že predsa ešte nedali bodku za svojou básnickou 
tvorbou. Najproblematickejší v tomto kontexte je básnický „dorast“, teda naj-
mladší básnici, ktorí prinášajú sústavný prehodnocovací nátlak na ustálené 
literárne hodnoty a pomery a tak zabezpečujú nielen kontinuitu, ale aj pre-
meny a tým i životnosť a pretrvanie literatúry, poézie. Takých mladých sľub-
ných básnikov je v súčasnej slovenskej vojvodinskej poézii veľmi málo a len 
s veľkou mierou rezervy možno v tomto kontexte uviesť mená Michala Bíreša, 
Anny Balážovej, Kataríny Mosnákovej...

Najproduktívnejšia slovenská vojvodinská spisovateľka v poslednom 
päťročnom období je iste poetka Viera Benková (1939). Najnovšia Benkovej 
poézia naplno nadväzuje na niektoré prvky poetiky z jej predchádzajúcich 
tvorivých období, predovšetkým na mýtizačné úsilie v básnickom texte evoko- 
vať skĺbenie individuálnych a univerzálnych polôh a hodnôt ľudskej exis-
tencie. Benkovej poézia posledného tvorivého obdobia, zhrnutá v zbierkach 
Modrotlač (2011) a Exlibris morušových listov (2013), je – povedané jej ver-
šom – „o večnom pochode ľudstva za krásou a láskou“ a aj napriek silnej nostal- 
gicko-melancholickej až clivej patine, akou je potiahnutá, vyžaruje bezpod-
mienečnú, na momenty až vitalistickú vieru v život, v jeho krásu a zmysel, 
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ktorú básnický subjekt Viery Benkovej hľadá predovšetkým v láske a v umení, 
ale aj v navonok malých, všedných prejavoch života, nadobúdajúcich v tejto 
poézii najčastejšie rituálny až sakrálny charakter. Tento proces zvýznamňova- 
nia života je v poézii Viery Benkovej sprevádzaný rozporným pocitom básnic- 
kého subjektu; na jednej strane jeho úsilím stále roznecovať plamienok citu 
a vášne a na druhej strane túžbou po tichom, pokojnom a predovšetkým har-
monickom súžití nielen s vonkajšou skutočnosťou, najmä s prírodou, rastli-
nami a zvieratami, ale aj so sebou, so svojím vlastným zložitým vnútorným 
svetom.

Na výrazovom pláne je pre toto tvorivé obdobie Viery Benkovej príznač-
né výrazné rozrastanie básnického prehovoru, akási slovná hypertrofia pre-
javujúca sa najčastejšie prvoplánovo ako plošná opisnosť vyúsťujúca neraz až  
v manieristickú barokovú ornamentálnosť. Spoza týchto detailistických impre-
sionisticko-senzualistických opisoch vonkajšej skutočnosti, evokujúcich u či- 
tateľa bohatú paletu farieb, zvukov a vôní, najčastejšie presvitá i jemne nuan-
sovaný emocionálny svet básnického subjektu a následne i jeho neúprosná di-
agnóza žitej skutočnosti skoncipovaná z aspektu poetkinej harmonizujúcej ži-
votnej filozofie. Takáto poetika Viery Benkovej je zrejme v značnom nesúlade 
so súčasným dominantným skepticko-rezignovaným postojom k skutočnosti 
a najmä k básnikovým možnostiam uchopiť, prezentovať a u čitateľa evokovať 
jej podobu a zmysel. Na druhej strane svojím dôsledným angažovaným natu-
risticko-ekologickým postojom, nie však archaizujúco-poetizujúcim výrazom 
Benkovej poézia je v súlade so spirituálnym prúdom v súčasnej poézii, ktorý 
ako alternatívu k životu v urýchlenej materialisticko-utilitárnej civilizácie člo-
vekovi ponúka život orientovaný na duchovnú podstatu a na potrebu súžitia 
s inými, najmä s prírodou a jej prirodzeným kolobehom.

Harmonizujúcim úsilím je poézia Viery Benkovej blízka poézii Michala 
Ďugu (1951), ktorý svojej posledne publikovanej knihe veršov dal priveľmi 
poetizujúci názov Krajina divých jabloní (2010), čo je v značnom rozpore 
s depoetizujúcou tendenciou, aká poznačila jeho predchádzajúce zbierky. Na 
rozdiel od Benkovej empirickosti a opisnosti pre Ďugovu poéziu v poslednom 
tvorivom období je príznačná predovšetkým diskurzívnosť a pojmovosť, čo 
znamená, že Ďugov básnický subjekt sa už v úplnosti uzatvára do svojho ex-
kluzívneho vnútorného sveta, do akejsi éterickej „krajiny divých jabloní“. Na 
takéto Ďugovo poetizovanie už predtým čiastočne depoetizovaného, veristic-
kého básnického jazyka, sprevádzané zjavnou tendenciou k viazanému veršu 
v dvoch časopisecky publikovaných cykloch (Omámený Diotimou, Lúskanie 
slov), treba nahliadať v širšom kontexte jeho celkovej poetiky a životnej filo-
zofie, svojráznej poetickej filozofie šťastia, budovanej zrejme na existencialis-
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tických postulátoch o aktívnom postoji človeka k vlastnej existencii, realizujú-
com sa ako permanentné sebautváranie a empatický a solidárny vzťah k iným 
ľuďom. Na uskutočnenie takejto životnej filozofie, ktorá v Ďugovom posled-
nom tvorivom období prichádza naplno k slovu, si zvolil stíšený, zmäkčený  
a pokojný básnický prehovor, ktorý aj napriek silnému pochybovačnému  
a deziluzívnemu nátlaku žitej skutočnosti, najmä stiesňujúceho pocitu z ubú-
dania času („a úprimne prisahám / že na tohtoročnej jesennej ceste / viac nevy-
rastú kvietkované slová“), predsa evokuje vieru v život, ktorému zmysel dáva 
láska a tvorba, poézia. Básnikova seizmograficky citlivá rekapitulácia a reva-
lorizáca prejdenej životnej cesty osloví zrejme nejedného zneisteného a ustrá-
chaného človeka, no to, čo súčasného pochybovačnosťou nakazeného človeka 
v tejto poézii už neoslovuje, je básnikova pretrvávajúca dôvera k básnickému 
slovu, jeho evokačnej, ale i terapeutickej potencie, teda viera v možnosť „pre-
niknúť / až pod hladinu slova / a pritom neminúť ich zmysel“, ktorá je výrazná 
najmä v zbierke Krajina divých jabloní, no už značne nalomená v posledných 
dvoch publikovaných cykloch.

Najnovšiu básnickú tvorbu Martina Prebudilu (1960), knižne publikova-
nú v zbierkach Takmer o ničom (2010) a 3 bodky v dvoch vytiach... (2014), mož- 
no definovať ako typický beletrizovaný denník, v ktorom básnik zobrazuje ce- 
loživotný osudový zápas so sebou a so skutočnosťou, do ktorej je svojou exis-
tenciou ponorený. Aj pri čítaní najnovších Prebudilových básní vidieť, že sa 
ešte vždy nezriekol svojich mladistvých inšpirácií; ide aj naďalej o poéziu roz- 
poznateľnej revolty vyvolanej najrozličnejšími deformáciami skutočnosti, pre-
dovšetkým falošnou morálkou, pokryteckými konvenciami a najmä všeobec-
ným poklesom ľudskosti. Namiesto niekdajšej básnikovej viery v možnosť vy-
lepšovania žitej skutočnosti však v zbierke Takmer o ničom kulminuje jeho sil-
ný deziluzívny proces produkujúci záplavu „poklesnutých“ pocitov a motívov. 
Niekdajšiu melanchóliu tu už v úplnosti vystriedali umŕtvujúca skľúčenosť 
a rezignovanosť komprimované do refrénovite sa opakujúceho srbského slo-
va džaba (márne). Prebudilova poézia je teda aj naďalej poéziou bolestného 
vytia, čoho dokladom je i názov poslednej zbierky, no toto vytie už v nijakom 
prípade nie je bítnicky hlučné, ale skôr pokorné, tlmené, kvílivé.

Na rozdiel od rezignujúceho opakovania slova džaba v predposlednej 
zbierke v najnovšej knihe veršov 3 bodky v dvoch vytiach... tento básnik začína 
sústavne, priam mantricky, opakovať slovo dobrota, čo vnímame ako básniko-
vo úsilie o filantropické, ale i sebaterapeutické, slovom „životanezriekajúce“ 
sa vyžarovanie pozitívnej energie... Škoda však, že takýto dôležitý významo-
tvorný refrén na štylistickom, auditívnom a rytmickom pláne najčastejšie pô-
sobí rušivo, chvíľami priam disonančne...
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Po dlhšej tvorivej prestávke sa k básnickej tvorbe vrátil aj Ladislav Čáni 
(1961), ktorý v predošlom päťročnom období časopisecky uverejnil dva bás-
nické cykly (Kvapka vlastnej tmy a Elégia) z pripravovanej zbierky básní. Roz-
poznateľným, výrazne premysleným a kultivovaným básnickým prehovorom 
Ladislav Čáni len potvrdil, že je dnes zrejme jeden z našich najvýznamnejších 
píšucich spisovateľov s jemným citom pre tep doby, ktorého poézia naplno 
odzrkadľuje problémy súčasného dezorientovaného človeka, naplno si uve-
domujúceho vlastné poznávacie a tvorivé limity („Slovo zabliká / a poškvrní 
hviezdnu tíšinu, / ale nepovie nič.“), existenčnú prázdnotu a bezcieľnosť („Ono 
by to chcelo dáky obsah, / štipku melanchólie, šťastia, / patinu spomienok, svet-
lo snov...“). Po takej zdrvujúcej diagnóze súčasného stavu človeka ani nepre-
kvapuje Čániho nie menej deprimujúca terapia, ktorá ako jedinú istotu, oporu 
a východisko z existenčnej slepej uličky človekovi ponúka len jeho „vlastnú 
tmu“: „Chráň si tú čiernu trošku. / Je len tvoja / a je hlboká. / Hlbšia než doká- 
žeš klesnúť.“

Zvlášť presvedčivo v Čániho najnovšej básnickej tvorbe však pôsobí cyk-
lus veľavravného pomenovania Elégia, v ktorom na pohľad tradičným básnic-
kým jazykom podáva svojráznu fenomenológiu ľudského smútku, bôľu a utr- 
penia. Sugestivita a evokačný potenciál jeho veršov je taký silný, že aj bez 
prepiatej patetiky a sentimentality, pri takýchto témach priam nevyhnutných, 
vyvoláva úprimné a hlboké (spolu)cítenie čitateľa.

Takouto poéziou, predovšetkým jej celkovou estetickou úrovňou, ale  
i poetikou a životnou filozofiou Čáni len potvrdil svoje ústredné postavenie  
v tzv. Generácii X, do ktorej sa literárnou tvorbou, v poslednom období hlavne 
poéziou, zaraďuje aj Ján Salčák (1961), ktorý v tomto období v Novom živote 
publikoval tri dlhšie básnické cykly: To čo sa vo mne o mňa chvie, Je jeden sen 
a Bolo raz zelené údolie. Ani v tejto najnovšej básnickej tvorbe Salčák nevybo-
čuje z poetiky vybudovanej ešte v posledných dvoch desaťročiach minulého 
storočia, pre ktorú sú príznačné typické postoje a pocity nežného grobiana  
z okraja spoločnosti, bolestne sa zmietajúceho medzi vzburou a rezignáciou, 
ilúziou a sklamaním, hedonizmom a asketizmom. To, čo je však v tejto poézii 
nové, je jej extrémny intertextuálny charakter, svojrázna poetická travestia, 
vybudovaná tzv. metódou nožničiek a lepidla, prostredníctvom ktorej tento 
básnik „vystriháva“ fragmenty z poézie mnohých slovenských a svetových bás-
nikov, aby ich potom pomocou vlastnej invencie pozliepal do nových, veľmi 
sugestívnych a celkom zodpovedne tvrdím i originálnych básnických mozaík. 
Pri takomto jednoznačnom prejave pocitu postmodernej vyčerpanosti, ako 
naostatok aj pri všetkých experimentoch či tvorivých hrách a dôvtipoch, je 
najproblematickejší vlastne ich krátky dych, rýchle tvorivé vyčerpanie. Práve 
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preto aj možno spoľahlivo predpokladať, že Salčákova ďalšia tvorba sa bude 
pohybovať v intenciách inej, „originálnejšej“ textotvornej stratégie.

Vydanie zbierky Juliette od Michala Bíreša (1975) bolo v roku 2011 
významnou udalosťou v slovenskej vojvodinskej literatúre, čo súvisí nielen 
s primeranou literárnou hodnotou básní zaradených do tejto zbierky, ale aj 
so zreteľným anticipačným potenciálom poetiky týchto básní, predovšetkým 
s ich alternatívnosťou k tvorbe básnikov predošlých generácií. Táto odlišnosť 
Bírešovej poetiky je viditeľná už i vo výrazovej rovine, lebo na rozdiel od 
depoetizácie a konkretizácie básnického jazyka, jednej z najväčších inovácií  
v poézii v druhej polovici 20. storočia, Michal Bíreš svojím básnickým pre-
hovorom zobrazovanú skutočnosť poetizuje, no zrejme nie s prvoradým poe-
tistickým cieľom ozvláštňovať, tobôž nie skrášľovať, skôr s cieľom skutočnosť 
meniť a utvárať nejakú „novú“, „alternatívnu“ alebo – ako to sám básnik de-
finuje – „vyššiu“ skutočnosť. Básnický subjekt Michala Bíreša zrejme veľmi 
citlivo reaguje na skutočnosť, ktorá ho obklopuje; bytostne, „povrchom tela“, 
prežíva vonkajšie popudy, pričom ich najčastejšie synesteticky kríži, prehod-
nocuje a nadrealisticky uvoľňuje. Miesi tak vlastnú virtuálnu, teda náhradnú 
skutočnosť, v ktorej sa prelínajú sen, imaginácia a zdrapy reality, nadobúda-
júce najčastejšie podobu fantazmagoricko-oneirických azylových krajiniek: 
„Deň otáčal sa pod nami / Zasial som trávu do postele / Ľahli sme si na ňu / 
A usmievali sa pomaly // Svetielkovala v nej ranná rosa / Do nášho zdĺhavého 
smiechu...“ Treba však hneď poznamenať, že týmto Bírešova poézia neskĺzla 
do nejakého sentimentalizmu a nekritickosti, lebo v úzadí všetkých tých idy-
licko-ódických snových krajiniek sa črtá nie veľmi ružová realita. Zrejme nie 
náhodou sú najčastejšie motívy v druhej časti Bírešovej zbierky krv a pád, jed-
noznačne sugerujúce agresivitu, (auto)deštrukciu a celkový životný spád. Aj 
zavŕšenie zbierky je priveľmi disharmonizujúce a deprimujúce, lebo sa končí 
epitafom, v ktorom tento básnik ondrušovsky sugestívne evokuje definitívne 
zrútenie vybudovanej životnej veže z karát.

V roku 2014 Miroslave Dudkovej (1979) vyšla tretia kniha básní Pokr-
čené verše, v ktorých vo veľkej miere nadväzuje na poetiku básní zo svojich 
predchádzajúcich kníh poézie Suchý rok a Nahá myseľ, čo znamená, že sa 
poetka predovšetkým usiluje „minimalistickým“, no premysleným básnickým 
jazykom („musím / dôkladne porozmýšľať / ako to poviem / aby nevyskočila 
poistka“, s. 64) evokovať u čitateľa permanentný, chvíľami až dramatický zá-
pas súčasného urbánneho človeka o prežitie či pretrvanie v preňho cudzom 
a dehumanizovanom svete, ohrozujúcom hlboko cítiaceho a rozmýšľajúceho 
človeka, núkajúcom falošné možnosti a hodnoty. Oproti tomuto svetu sa bás-
nický subjekt Miroslavy Dudkovej usiluje budovať inú skutočnosť, v ktorej 
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by mohol naplno realizovať svoj autentický život, v ktorej by nemusel hrať 
a pretvarovať sa, ale úprimne žiť. Na rozdiel od povedzme Bírešových fantaz-
magoricky skoncipovaných alternatívnych svetov Miroslava Dudková v hľa-
daní existenčného azylu postupuje omnoho racionálnejšie, triezvejšie („krá-
čať na pätách“), takže už napríklad vôbec nesiaha po spomienkach a snoch, 
ako to robila v predošlých zbierkach, ale východiská hľadá už predovšetkým  
v láske („utekať // do úzkeho pokoja lásky“, s. 36), v samotnej básnickej tvor-
be („túžiť / po / veršoch / neprestávam“, s. 39), ale aj vo vlastnej odlišnosti  
a sebestačnosti. Evidentné je, že aj tieto oporné body básnický subjekt Miro-
slavy Dudkovej vníma predovšetkým ako možnosť, ktorú treba citlivo pestovať  
a obhajovať pred rozličnými nástrahami a deformáciami: v láske pred skla-
maním, v básnickej tvorbe pred limitovanosťou a zradnosťou básnického ja-
zyka a vo vlastnej inakosti v nebezpečnej samote. Vzťah Miroslavy Dudkovej 
k básnickému jazyku je pozorný, no zároveň i tvorivý, čoho dokladom je aj 
časté pohrávanie so slovom, s jeho významovou, najmä eufonickou kvalitou,  
z čoho najčastejšie vznikajú zaujímavé efekty, čo sa však niekedy pociťuje aj 
ako vyumelkované a samoúčelné, najmä v prípadoch, kde vzniká len eufonic-
ký, nie i sprievodný významový efekt.

PRÓZA

V porovnaní s básnickou tvorbou situácia v slovenskej vojvodinskej pró-
ze je ešte povážlivejšia, čo vyplýva aj z faktu, že v poslednom päťročnom ob-
dobí svoju novú prozaickú tvorbu, zbierku poviedok Príbehy z čiernej skrinky 
(2013), knižne publikoval len Martin Prebudila. Síce ojedinele v literárnych 
časopisoch kratšie prozaické útvary uverejňovali aj niektorí iní spisovatelia 
(Miroslav Demák, Miroslav Kaňa, Katarína Hricová, Janko Takáč, Andrea Spe-
váková, Aneta Lomenová, Martina Bartošová...), no to iste nemôže utlmiť 
dojem poklesku prozaickej tvorby vojvodinských Slovákov, najmä ak sa na 
to pozeráme z perspektívy posledných dvoch desaťročí 20. storočia, keď kul-
minovala tvorba jednak starších generácií (Ján Labáth, Andrej Čipkár, Viera 
Benková, Víťazoslav Hronec) a naplno sa rozbiehala tvorba vtedy strednej  
a mladšej generácie slovenských vojvodinských prozaikov (Miroslav Demák, 
Zlatko Benka, Zoroslav Spevák, Tomáš Čelovský, Mišo Smišek, Ján Salčák…).

Svoje nevšedné rozprávačské nadanie Miroslav Demák (1948) potvrdil 
aj v poslednom päťročnom období, uverejňujúc v Novom živote dve typicky 
postmoderné poviedky: Bibulus zo Smyrny (2010) a Jedna smrť v Belehrade 
(2013). Literárna kritika (M. Babiak, A. Svetlík) si už všimla, že Demák je 
vlastne svojráznym udomácňovateľom postmoderny v slovenskej vojvodin-
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skej literatúre, lebo túto poetiku uplatnil už v niektorých svojich poviedkach  
v zbierke Švédske domky (1980) a v rovnakej poetike pokračoval aj v neskor-
šej časopisecky publikovanej prozaickej tvorbe. Postmodernizmus sa v naj-
novších Demákových prózach najvýraznejšie manifestuje ako historiografic- 
ká metafikcia, kde autor zrovnoprávňuje a kríži historické fakty a fiktívne 
príbehy a postavy, ale aj v typickej postmodernej intertextualite, sebareflexív-
nosti a textovej významovej otvorenosti. Náznaky týchto textotvorných stra- 
tégií boli viditeľné už skôr, najvýraznejšie v poviedke Kráľom bude ten, ktorý  
sa vráti, v ktorej tento spisovateľ veľmi efektne zlúčil poetiku magického rea- 
lizmu a postmodernú historiografickú metafikciu, no kulminuje to v posled-
ných dvoch poviedkach inšpirovaných Orientom, respektíve Balkánom. V po-
viedke Jedna smrť v Belehrade porážku tureckého vojska pri útoku na Viedeň  
v 17. storočí Demák zobrazuje predovšetkým z aspektu historických faktov, 
ktoré však kombinuje s fiktívnym vnútorným monológom, teda osobným pre-
žívaním tejto udalosti jedného účastníka, veľkého vezíra Kara Mustafu. Po-
viedka Bibulus zo Smyrny je takisto čiastočne situovaná do Orientu a vybudo-
vaná na niektorých princípoch detektívky, respektíve poviedky s tajomstvom,  
a ozvláštnená pritom typickým postmoderným kombinovaním fiktívnych a his- 
torických postáv. Najväčší dôraz v tejto poviedke je však na etickom či filozo-
fickom uvažovaní o ozajstnom priateľstve, ktoré spisovateľ podáva prostred-
níctvom „záhadného“ náhodou zadováženého starého zápisu: „Ak som ti pria-
teľ, už nie sme priatelia. Ak ti priateľom nie som, zostávame priateľmi.“

Martin Prebudila (1960) bol v tomto období prozaický najproduktívnej-
ší: v roku 2012 mu vyšiel preklad zo srbčiny skôr napísaného románu No tak, 
usmej sa..., aby rok nato publikoval aj zbierku poviedok Príbehy z čiernej skrin-
ky (2013). V týchto Prebudilových poviedkach sa postmoderný pocit tvorivej 
vyčerpanosti dostáva do extrémnych polôh, čo znamená, že tento spisovateľ 
sa už netrápi vymýšľaním príbehov, ale len pozoruje a komentuje život okolo 
seba, a to tým, že ho „prepisuje“ do literatúry. Je síce pravda, že život píše 
romány, no surový, nespracovaný dokument, akokoľvek zvláštny a zaujímavý, 
zostane bez spisovateľovho minimálneho „editorského“ zásahu najčastejšie 
literárne „bezživotný“. Jednoducho povedané, literatúra je založená predo-
všetkým na literárnej štylizácii, nie na dokumentárnej autenticite, čo zname-
ná, že aj tento spisovateľ je vlastne najpresvedčivejší v poviedkach, v ktorých 
„životné fakty“, citlivo a premyslene vyselektované z chaotickej skutočnosti, 
ozvláštňuje osobnou, vo veľkej miere už rozpoznateľnou prebudilovskou ne-
kompromisnou ironicko-kritickou pečaťou.

V poslednom období Miroslav Kaňa (1966) časopisecky publikoval štyri 
prózy (Spetie sveta, Vivat nostalgia, Báchorka, Entuziastická eutanázia), kto-
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rých poetika je vo veľkej miere kondenzovaná vo svojráznej pointe na konci 
poviedky s príznačným pomenovaním Entuziastická eutanázia: „Nemôžem pí-
sať, čo sa deje vôkol mňa, kým nie som vstave vyryžovať, čo sa odohráva vo mne.“ 
Je to však len navonok tak, lebo koľkokoľvek sa Kaňov precitlivený (anti)- 
hrdina usiluje uzatvoriť do svojho priam delirického súkromného sveta, sku-
točnosť, drsná, chvíľami až deštrukčná, vždy nájde trhlinu, ktorou prenikne 
do svojho pozorne budovaného vnútorného azylu. Práve preto aj skutočnosť 
v Kaňových prózach má nielen fragmentárnu, ale najčastejšie i deformovanú 
bizarno-grotesknú podobu, evokujúcu predovšetkým pocit nevôle a zhnusenia 
a následne aj depresie a rezignácie, takže sa práve v tomto bode prózy Miro-
slava Kaňu aj v najväčšej miere primkýnajú k poetike katastrofizmu Generá- 
cie X. To, čo v prozaickej tvorbe tohto autora najväčšmi prekáža, je dojem 
kompozičnej a koncepčnej rozháranosti, ktorý síce možno vnímať ako odraz 
celkovej chaotickosti skutočnosti evokovanej týmto prozaickým textom, ale 
takisto ako spisovateľovu nedostatočnú premyslenosť a rozpracovanosť textu.

V časopisecky publikovaných prózach 17 a Pruhy od Andrey Spevákovej 
(1980) je prvoradý dôraz na vyrozprávaní pútavého príbehu, no na rozdiel od 
tendencie k svojráznemu „hyperrealizmu“ u niektorých slovenských vojvodin-
ských prozaikov (Miroslav Kaňa, Janko Takáč…) Spevákovej príbeh inklinuje 
skôr k akejsi odnoži magického realizmu, teda ku kombinovaniu realistických 
a fantasticko-snových motívov. V týchto prózach mladá autorka na relatívne 
malom textovom priestore preukázala výnimočné literárne nadanie a výrazný 
cit pre tep doby, prejavujúci sa nielen vo výbere nanajvýš aktuálnej a pritom 
i čitateľsky lákavej téme ľudských vášní, zvráteností a brutality, ale najmä  
v rozprávačsky premyslene a zručne evokovanej magicko-realistickej skutoč-
nosti, do akej sú príbehy poviedok situované. Práve preto tieto Spevákovej 
prózy pôsobia ako výrazne osviežujúce a inovujúce slovenskú vojvodinskú 
prózu.

LITERÁRNA KRITIKA

Zostupnej tendencii sa aspoň navonok vyhla literárna kritika vojvodin-
ských Slovákov, v ktorej v súčasnosti paralelne pôsobí niekoľko generácií lite-
rárnych kritikov – od tej najstaršej (Samuel Boldocký, Michal Harpáň, Víťazo-
slav Hronec, Jarmila Hodoličová) cez strednú (Michal Babiak, Adam Svetlík) 
až po najmladšiu (Zuzana Čížiková, Marína Šimáková Speváková). Pritom aj 
niektorí spisovatelia (Viera Benková, Michal Ďuga, Martin Prebudila…) ob-
čas uverejňujú svoje literárnokritické texty, čo všetko sugeruje značnú vitalitu 
tejto oblasti v literárnom živote vojvodinských Slovákov. Pri evidentnej klesa-
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júcej tendencii pôvodnej slovenskej vojvodinskej beletristickej tvorby možno 
spoľahlivo predpokladať, že aj literárna kritika, ktorá je priamo na túto tvorbu 
napojená, v budúcnosti bude mať rovnaký osud a nevyhnutne bude upadať. 

V poslednom päťročnom období jeden z najaktívnejších literárnych kri-
tikov bol iste Samuel Boldocký (1943 – 2015), ktorý pokračoval vo svojom 
už vyše štyridsaťročnom sústavnom kritickom čítaní slovenskej vojvodinskej 
literatúry. Boldocký kriticky písal prakticky o všetkých slovenských vojvodin-
ských autoroch a o väčšine ich publikovaných kníh a v týchto textoch, predo-
všetkým recenziách, naplno prišla k slovu jeho pohotovosť a nealibistickosť, 
ale aj literárna rozhľadenosť a nie na poslednom mieste i tvorivá invenčnosť. 
Esejistickým, teda subjektívnym, prístupom ku kritickému čítaniu literárneho 
textu, vyjadrujúcim predovšetkým skeptický postoj k možnosti objektívneho 
výskumu literatúry, sa tento kritik značne dištancoval od literárnovedného 
scientizmu či esencializmu a vo veľkej miere sa zapojil do postštrukturalis-
tickej descientizácie literárnej kritiky. Dôležité je podčiarknuť, že Boldocký 
sa pritom nezasadzoval za literárnokritický voluntarizmus, impresionizmus 
a hodnotiaci relativizmus, čo by v konečnom dôsledku nevyhnutne viedlo  
k poznávacej anarchii, ale sa zasadzoval predovšetkým za pozorné kritické 
čítanie literárneho textu smerujúce k významovému a hodnotiacemu inter-
subjektívnemu konsenzu. 

Literárnovedná činnosť Michala Harpáňa (1944) sa v tomto období 
niesla hlavne v znamení dotvárania a dopĺňania jeho bohatého tvorivého opu-
su, kulminujúceho koautorstvom pri vypracovaní Dejín slovenskej literatúry I  
a II a antológií slovenskej poézie, prózy a eseje v zahraničí Medzi dvoma do-
movmi I, II, III, kde tento autor veľmi presvedčivo syntetizoval svoje vyše päť-
desiatročné kritické čítanie slovenskej literatúry. Okrem tohto zjavného posu-
nu k literárnohistorickému výskumu a svojráznej revalorizácii celoslovenskej 
literatúry posledného obdobia v tvorbe Michala Harpáňa je príznačný aj zvý- 
šený teoreticko-interpretačný záujem o literárnu tvorbu vznikajúcu v enkláv-
nej spoločnosti. Vychádzajúc tu zrejme najprv z vlastnej životnej a tvorivej 
skúsenosti a opierajúc sa o niektoré teoretické komparatívne východiská, o tej- 
to problematike Harpáň v tomto období napísal niekoľko pozoruhodných štú- 
dií. Pritom tento literárny vedec aj v súčasnosti zostáva verný svojmu v se-
demdesiatych rokoch dôkladne a pevne sformovanému štrukturalistickému 
literárnovednému diskurzu, pre ktorý je príznačné predovšetkým vedecké či 
metajazykové chápanie literárnokritickej činnosti a striktná zameranosť na 
metodologicky a terminologicky dôsledný výskum literárneho textu.

Víťazoslav Hronec (1944) svoju nevšednú tvorivú energiu v tomto ob- 
dobí usmernil prakticky výlučne na literárnu kritiku, respektíve literárnu his- 
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tóriu, čo sa prejavuje predovšetkým ako pokračovanie v zanietenom päťde-
siatročnom prehodnocovaní a ustanovovaní slovenskej básnickej tradície, 
ktorá v týchto jeho interpretáciách a ešte väčšmi vo výberoch a v antológiách 
nadobúdala podobu, za akú sa tento spisovateľ neustále zasadzoval a akú 
naostatok vo vlastnej básnickej tvorbe aj sám preferoval. Je to „klasicizujú-
ca“ poézia uprednostňujúca racionálne pred emocionálnym, neosobné pred 
osobným, univerzálne pred lokálnym a sliediaca po hlbších, metafyzických 
rozmeroch skutočnosti. Aj napriek tomu, že takto skoncipovaný a prezento-
vaný obraz premien slovenskej poézie je Hroncovou subjektívnou konštruk-
ciou, svojou ucelenosťou, usúvzťaženosťou, metodologickou dôslednosťou 
a celkovou sugestivitou zaberá dôležitú pozíciu v intersubjektívnom procese 
literárnej revalorizácie. Umožňuje mu to predovšetkým autorita samého au-
tora, jeho nespochybniteľná literárna kompetencia prejavujúca sa jednak vo 
výnimočnej sčítanosti a rozhľadenosti, keď ide o literatúru, umenie, filozo-
fiu a vedu, jednak v interpretačnej zručnosti a prezieravosti, prameniacej vo 
veľkej miere i v jeho básnickej senzibilite a skúsenosti. Prichádza to k slovu 
najmä v jeho esejach, ktoré sú zrejme vrcholným literárnym prejavom vojvo-
dinských Slovákov.

Literárna vedkyňa Jarmila Hodoličová (1951) v poslednom päťročnom 
období pokračovala vo svojom dôkladnom a sústavnom literárnokritickom  
a literárnohistorickom sledovaní a interpretovaní slovenskej vojvodinskej lite-
ratúry, predovšetkým literatúry pre deti, dopĺňajúc tak svoj kapitálny výskum 
tejto problematiky, prezentovaný najmä v monografii Prehľad dejín slovenskej 
vojvodinskej prózy pre deti, tiež v Dejinách slovenskej literatúry pre deti a mlá-
dež po roku 1960, ako i v chrestomatii slovenskej vojvodinskej literatúry pre 
deti Medovník. Touto svojou tvorbou Hodoličová vlastne vo veľkej miere skon-
cipovala dejiny slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti a mládež.

V kontexte slovenskej vojvodinskej literatúry Michal Babiak (1961) 
vyniká predovšetkým šírkou svojho tvorivého záujmu a záberu, čo sa preja- 
vuje v prelínaní jeho literárnovednej, kultúrnohistorickej, teatrologickej a filo- 
zoficko-estetickej tvorby, realizujúcej sa vycibreným jazykom a výrazne suges- 
tívnym, babiakovským štýlom. Aj keď je Babiakovo pôvodné metodologické 
východisko scientistické, predovšetkým štrukturalistické, jeho výrazná eru-
dovanosť a polyhistorická orientácia ho zákonite viedli k „nevedeckému“, no 
kráľovskému žánru – eseji –, kde naplno mohla prísť k slovu nielen jeho výni-
močná odborná podkutosť, ale aj nevšedná umelecká invencia. Pritom svoj- 
ráznou ochrannou značkou tvorby Michala Babiaka sa stal jeho nekompromis-
ný, často až „kacírsky“ hodnotiaci postoj, no podložený vždy pevnou sústavou 
kritérií a dôkladnou a presvedčivou analýzou každého hodnoteného javu.
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Základné metodologické východisko Zuzany Čížikovej (1971) je zrej-
me sformované v „novosadskej štrukturalistickej škole“ Michala Harpáňa, 
kde sa okrem nej „školili“ aj niektorí iní slovenskí vojvodinskí literárni kritici 
(Michal Babiak, Adam Svetlík a Marína Šimáková Speváková), no Čížikovej 
literárnokritický rukopis načrtnutý v knihe o poézii Viery Benkovej a naplno 
sa realizujúci v monografickej interpretácii literárnej tvorby Jána Labátha sa 
už vyznačuje svojráznym metodologickým pluralizmom, čo znamená, že táto 
autorka sa vo svojom kritickom čítaní literatúry, predovšetkým slovenskej voj-
vodinskej, usiluje využívať všetky dostupné pramene, takisto metodologické 
postupy, s cieľom čím účinnejšie, dôkladnejšie a presvedčivejšie rozanalyzovať 
daný literárny text. Aj napriek takému maximalistickému prístupu k inter-
pretácii Čížiková, v súlade s postštrukturalistickými skeptickými a relativizu-
júcimi tendenciami, svojím kritickým čítaním v nijakom prípade významovo 
„neuzatvára“ interpretovaný literárny text, ale dáva priestor intersubjektívnej 
„konkurencii“ či „hre“ významov.

Literárna vedkyňa Marína Šimáková Speváková (1978) sa vo svojom 
kritickom čítaní literatúry pustila do zaiste najtvrdšieho orieška v slovenskej 
literatúre – do intertextuality básnickej a prozaickej tvorby Víťazoslava Hron-
ca. V zatiaľ len časopisecky prezentovanej časti monografického spracovania 
tejto problematiky Šimákovej Spevákovej sa vo veľkej miere podarilo meto-
dologicky dôsledným komparatívnym výskumom preniknúť do komplexnej 
a bohato navrstvenej palimpsestovej štruktúry Hroncovho literárneho diela, 
odhaľujúc a zároveň presvedčivo interpretačne dokumentujúc tak celú škálu 
významov a intertextuálnych vzťahov v tomto diele, ale i v ňom aplikovaných 
spisovateľových textotvorných modernisticko-postmoderných stratégií.
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Z TVORBY VOJVODINSKÝCH AUTOROV

VIERA BENKOVÁ

Spisovateľka a prekladateľka Viera Benková sa narodila 
roku 1939 v Báčskom Petrovci. Vyštudovala český jazyk 
a literatúru na Filozofickej fakulte Belehradskej univerzity. 
Pracovala v časopise Hlas ľudu a v Slovenskej redakcii No-
vosadského rozhlasu. Žije na dôchodku v Báčskom Petrov-
ci. Doteraz vydala básnické zbierky Májový ošiaľ (1964), 
Slovenská láska – Slovačka ljubav – Slowakische Liebe 

(1965), Variácie (1969), Obrady (1971), Koráb istoty (1975), Izoldin prs- 
teň (1978), Dan medju ružama (1979), Obelisk (1982), Ružový jas (1986), 
Komorný večer (1989), Heroica slovaca (1997), Žltá krajina, čierne droz-
dy (2004), Relikviár (2005), Modrotlač (2011) a Exlibris morušových lis-
tov (2013), zbierky poviedok Lesná studienka (1973) a Dom (1987), román 
Stred sveta (2006), ako i knihy beletrizovanej publicistiky Z dávneho Petrovca 
(1998), Z našej minulosti (2002) a Stretnutie s minulosťou (2007).

Liečivá

Nazbierať plné náručie liečivého šafranu,
Priložiť ho na dušu ako chladivú vodu,
Živú náplasť na starú mokvajúcu ranu.
Vtedy i zatvrdilé chlapské slovo
Hanlivo nezraní milujúcu ženu.

Naliať si na uvravené ruky
Tatranského borievkového oleja.
Vánkom lesov predchnúť pulzujúce spánky.
V nočnom čase sen nezlieta na ne, ale bočí,
Nezapaľuje uhasnuté ohníky milujúcich očí,
V nich sa sťa v ostrých kryštálikoch soli
Zrkadlia svieže rany zžieravej ľúbosti.
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Potrieť si borievkovým olejom obe oči,
Znevidieť zo šialenej jatrivej ľútosti,
Aby sa žene ako slepúchovi po svetle
Tak priveľmi necnelo po mužovi...

Metamorfózy snov

na lôžku smaragdových morušových listov,
pod jednou strechou s hektickou lunou,
zaodetí do odevu kozmických letcov
odmotávame sa z pupočnej praslice snov
sťa z tibetských modlitebných mlynov
a sme vrúcna prosba vpísaná do vetrov...

v module ďalekých svetelných odletov,
v žiarivom svete galaktických priestorov
stúpame zdvojene novým virtuálnym svetom;
sme namotané klbko vysnívaných snov
a zrelé zrno dopestované majstrom šafárom...

Miesto v sieti

postupne vyschýnam a splývam s tvárou zeme,
vyprahnuto opŕcham sťa suchý morušový list;
list, ktorý časom prevezme moju podobu a tvar,
bude mať vráskavú, ale jemnú pleť mojej matere,
pohľadne sa odtlačí i do herbára zeme...

vsunutý do priehlbne hliny sťa stará rytina,
na svet sa bude pozerať už iným pohľadom;
zo zeme dobre vidno na veci malé, ale i veľké;
všetci si nájdeme svoju podobu a tvar,
máme tam i pomerné miesto v hustote siete...

… zatiaľ som pevný lievč na listovej rebrine,
možno ma z nej vietor zajtra odveje...
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MICHAL ĎUGA

Spisovateľ Michal Ďuga sa narodil roku 1951 v Kulpíne. Skončil štúdium 
filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Toho času je 
novinárom v časopise Hlas ľudu. Žije v Báčskej Palanke. Vydal básnické zbierky 
Spiace motýle (1976), Krok (1979), Zem (1986), Výklad snov (2001), Trosky 
ticha (2007) a Krajina divých jabloní (2010), ako aj zbierku poviedok Osud 
ľavej nohy (1997).

Lúskanie slov

Rozhodne a pevným duchom lúskam v tichu
jemné slová
a viac nemyslím ani na včera ani na zajtra

tá zelená kvetina v tvojom oku
už žltne ako lístie v jeseni
a miznú tie slová poznačené malinami

ktoré mi však ešte aj teraz bezpodmienečne
voňajú a chutia
pred konečným lúskaním slov večnosti

chcel by som napokon vedieť aj to
čím noc tesne pred svitaním prekonáva ticho
a či som už doľúbil svoje na zemi

Čoraz bližšie spejem k cieľu

Každým dňom som bližšie k tebe
spejem k svojmu vysnívanému cieľu
a každým slovom
každou vetou
dotváram obrysy vlastného ticha
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pre nový začiatok
pre nový koniec

a iba preto že ten začiatok
pramení z vlastného protikladu
a každým úsmevom
každým bozkom
kropí v sebe ten zatvrdnutý chlieb

pre nový začiatok
pre nový koniec

n

MARTIN PREBUDILA

Spisovateľ a prekladateľ Martin Prebudila sa narodil roku 
1960 v Obrenovci. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru 
na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pracuje v slovenskej 
redakcii Novosadského rozhlasu. Žije v Starej Pazove. Vydal 
básnické zbierky Dážď do tváre (1983), Život na plejbek 
(1987), Horeznačky (1992), Namiesto kodicilu (2001), 
Takmer o ničom (2011) a 3 bodky v dvoch vytiach... 

(2014). Publikoval romány Rezervista bez rezervnej kože (2000) a No tak, 
usmej sa... (2012), zbierku poviedok Príbehy z čiernej skrinky (2013) a dve 
knihy poviedok pre deti: Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha (1996) a V An-
ninom sne črieda koní bdie (2007).

Stále nepripravený

Stále nepripravený
nečakáš už na nič
ani na biele svity ani ružové tiene
pri posteli sa ti javia malé tiesne
a myška
v bielom fraku so svetelným úsmevom
volajúca na nový odchod
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stále nepripravený
brodíš sa na ustatom bicykli
svojho otca a syna
k tichej srnke v oku malej hviezdy

Vysnil som si sen

vysnil som si sen
v ktorom som si ťa skryl
aby si mi nad ránom
nezmizla znenazdajky...

ako oblak odnikiaľ
možno vietor zo severu
čo z ničoho nič všetko rozvíri
a už sa nám nikdy nevráti...

alebo naopak...

opak je rub mince
líca
ťažko na to prísť
ty a ja
ja a ty

vysnil som si sen
v ktorom som si ťa dobre skryl
a nedám
nedám
aby si mi už nikdy
nikdy
nad ránom
unikla
ani len znenazdajky...

vonku sú zvery
a zabúdanie
začínam mať strach
že nás ani nebolo...
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HOROSKOP PAVLA LITAVSKÉHO NA ROK 2011,  
KTORÝ VLANI 24. DECEMBRA SPÁCHAL SAMOVRAŽDU…
(Nejde o agentúrnu správu, a možno aj áno...)

Práca
Rok 2011 sa začne nenápadne, ale bude sa ďalej vyvíjať len vo váš pro-

spech. Vzťahy so zamestnancami a akcionármi sú čoraz náročnejšie, a to pre-
dovšetkým preto, že nesúdia vašu prácu, ale vás ako osobu. Ľudia narodení 
v druhej dekáde by mali byť opatrní, Pluto v opozícii by s nimi mohol hrať 
špinavú hru. Hľadáte zamestnanie? Nebojte sa, Urán a Neptún ukazujú, že 
máte dobré vyhliadky na úspech, len pozor na prekážky, ktoré sa pred vami 
môžu vplyvom Pluta vyskytnúť. V priebehu jesene a zimy sa môžete tešiť na 
príjemné prekvapenie.

Vzťahy
Rok 2011 bude vplyvom Saturnu v znamení porozumenia a posilnenia 

stability vzťahu. Príchod Jupitera potom spôsobí tendenciu k spoločnému spo-
lužitiu, či už v partnerskom zväzku alebo v manželstve. Je tiež možné, že vás 
prítomnosť Saturna môže viesť k ukončeniu vzťahu, ak ste ho považovali za 
opotrebovaný a unavený, a k hľadaniu novej lásky. Pre nezadaných je tento 
rok veľmi pozitívny, môžete sa tešiť na nové vášne, milostný románik, ale 
aj vstup do manželstva. V auguste sa môžete tešiť na pohodu a pokoj, ktoré 
budú sprevádzať váš vzťah. Máte naozaj veľkú šancu upevniť a posilniť svoj 
vzťah s partnerom, z čoho môžete čerpať ešte ďalších pár mesiacov.

Peniaze
Vaša ekonomická situácia je stabilná, Jupiter v druhom poli zaručuje jed-

noduché vyššie príjmy a bezpečnejšie investície. Rovnako stabilná bude situá-
cia aj od augusta, ale tu už si dajte pozor na niektoré investície, ktoré sľubujú 
vysoké príjmy, no sú veľmi riskantné. Čoskoro si zvyknete na vysoké príjmy  
a začnete nekontrolovane utrácať, ale tak potichu a nenápadne, že sa pri pohľa-
de na zostatok na svojom účte sami začudujete. Pozor, nech neprekročíte limit.

Zdravie
Zimné mesiace sú veľkorysé, ste silný ako skala, aj keď sezónne ochore-

nia stále číhajú. Na jar budete nabitý energiou a tento stav bude pokračovať 
až do letných mesiacov. Jupiter môže spôsobiť mierne zvýšenie vašej telesnej 
hmotnosti.
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P. S.
Keby sa sused Paľo Litavský v ten Štedrý večer nebol obesil na hradu na 

povale, pravdepodobne by ten 2011. rok aj prežil v hojnosti a pokoji. A vraj 
horoskopy nikdy neklamú. Klamú, a poriadne!

n

LADISLAV ČÁNI

Básnik a pesničkár Ladislav Čáni sa narodil roku 1961 
v Sriemskej Mitrovici. Vyštudoval slovenský jazyk a lite-
ratúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. V súčasnos-
ti pracuje v Národnostnej rade Slovákov v Srbsku. Žije 
v Báčskom Petrovci. Vydal básnické zbierky Zánik chrámu 
(1997) a Kameň na dlani (2005), ako aj knihu pesničiek 
Po milovaní (2004).

Cela

Z ťažkých kvádrov
kameňa
a strachu
si postavíš celu.

V nej sa utiekaš do samoty,
oddávaš jemným dotykom šera,
dôverne známym pachom.
Hranatá pevnosť stien,
ich jednoznačnosť,
štyri kroky sem, tri tam,
v tebe vzbudzujú pocit bezpečia.

Daj si však pozor!
Raz, keď ťa učičíka
vo svojom teplom objatí,
keď uveríš jej mlčaniu,
cela sa znenazdania vyparí.
Zmizne ako gáfor.
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A ty sa nepripravený
a nič netušiac
ocitneš uprostred pustatiny
vystavený nehanebným pohľadom
starých unudených bohov.

A na tých neplatia modlitby
vtĺkané do hlavy na hodinách vierouky
ani konexie všetkých svätých.
Ani tvoj rozklepaný nahý strach
či morálna presila slabých.
Tí už toho videli...
A už by chceli viac!

Trocha vlastnej tmy

Vždy maj kvapku vlastnej tmy.
Stačí toľko,
koľko skryješ na dne oka.
Len aby sa oko neprerieklo.

Bez nej
ľahko znevážiš ríšu svetla,
ľahko zablúdiš na ceste,
hoci každá vedie k cieľu.

Chráň si tú čiernu trošku.
Je len tvoja
a je hlboká.
Hlbšia, než dokážeš klesnúť.

Len do jej hlbín
sa môžeš kedykoľvek vrhnúť,
pokojne počúvať zlovestné svišťanie
a padať a padať, a nikdy nedopadnúť.
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Len v nej
sa môžeš vykričať zo seba von,
predrať spoza rebier na vzduch
a znovuzrodený zhlboka sa nadýchnuť.

Len zo svojej tmy
smieš vyť na celý svet
so sústom mesiaca v hltane
a pocitom viny na duši.

Len v nej môžeš
kráčať krajinou bez strán sveta.
Svietiť si na cestu slovom
a potkýnať sa len a len o vlastné lži.

A potom vstávať a
dvíhať sa z vlastného pádu
zo zaváhania a pochybnosti.
A na štvrtý deň vidieť svet ako Lazár.

Neboj sa tmy,
v ktorej nikdy nesvitá.
Je len tvoja a do nej nikto nesmie.
Iba ty.

n

JÁN SALČÁK

Spisovateľ Ján Salčák sa narodil roku 1961 v Pivnici. 
Gymnázium skončil v Báčskom Petrovci. Pracoval v časo-
pise Hlas ľudu. Žije v Pivnici. Vydal zbierky básní Pohnuté 
svety (1988) a Na smrť si spomeň, anjel (2001) a knihu 
Poviedky a divadelné hry (2011).
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Je jeden sen

IV

Keď prší
obloha presviedča ľudí
o svojej pravde
cieľom je naplniť hlavu
jedinou myšlienkou
na nevyhnutnosť dažďa
pri pokuse
o pochybnosť či vzburu
nebo zošle
zopár nečakaných bleskov

ak všeličomu nerozumiem
je to spôsob
ako si vyberám
báseň je manuálna práca
materiál musíš vziať do rúk
byť samým sebou

na to potrebuješ odvahu

XI

Celý deň
chodím po uliciach
a nerobím nič
iba starnem
pozerám sa na deti
predvádzajúce svoje ohnivé predstavenie

robím si v sebe
priestor pre tajomstvá
revolúcia detí rastie zo dňa na deň
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D. Alighieri: MDŠ, Božská komédia 3
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celý deň
chodím po uliciach
a cítim
ako ma fotografujú ich pohľady
chodia za mnou
a zabávajú sa tým
že šliapu po tieni
mojej hlavy

n

MICHAL BÍREŠ

Spisovateľ Michal Bíreš sa narodil roku 1975 v Pančeve. Študoval slo-
venský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Žije v Kovačici.  
V roku 2011 mu vyšla básnická zbierka Juliette.

Juliette

Juliette

Priniesol som ti podprsenku
O akej sa ti iba snívalo
Keď počas brieždenia tma vstupovala do budovy
A vzápätí z nej vylietala

Podprsenku
Po akej si stále dychtila
Keď čas plynul tmou
A vracal sa
Keď do daru sme práve dostali lastovičku
Poletujúcu v rozkvitnutej korune stromu

Podprsenku 
Uvitú z vlastného srdcového svalu

Juliettte
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MIROSLAVA DUDKOVÁ

Spisovateľka Miroslava Dudková sa narodila roku 1979 v Novom Sade. 
Vyštudovala bábkoherectvo na Činohernej a bábkarskej fakulte Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave. Pracuje ako zdravotný klaun v občianskom zdru-
žení Červený nos a je členkou umeleckého súboru Bratislavského bábkového di-
vadla. Žije v Bratislave. Knižne publikovala poému Suchý rok (2002) a zbierky 
básní Nahá myseľ a Pokrčené verše (2014).

Pokrčené verše

27

strážcovia nákupov
od rána striehnu
čudujú sa
že tu stojím
že opätky minisukňu nemám
ani umelé vlasy riasy
a iné krásy
že
iba stojím
a píšem
plním papiere
ozvenou písmen
bez otázok
bez bodky
svalnaté otázky
ich svrbia pod nosom
na chvíľu nepozerať na
farebné lákadlá iných paničiek
musia pozerať na papier a pero
na moje pokrčené verše
ako na zázrak
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MIROSLAV DEMÁK

Spisovateľ Miroslav Demák sa narodil roku 1948 v Sta-
rej Pazove. Vyštudoval žurnalistiku na Katedre publicistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Pracoval ako novinár v Hlase ľudu, neskôr bol redaktor 
a riaditeľ vydavateľstva Obzor – Tvorba. Toho času má 
vlastné Vydavateľstvo ESA v Bratislave. Vydal zbierky bás-
ní Z otvorenej dlane (1974) a Zverokruh (1977, spolu 

s cyklom Medzi dvoma ohňami Víťazoslava Hronca), zbierky poviedok Švédske 
domky (1980) a Kráľom bude ten, ktorý sa vráti (2001), ako aj knihy pre deti 
O troch umelcoch (1977), Trojhlavý drak Štefan (1979), Tchorí chór (1985) 
a Husle (1993).

Bibulus zo Smyrny
(Etický paradox)

... Kto ho raz uvidel (Chrám Artemidy Efezskej),
presvedčil sa, že nebo a zem si tu vymenili miesta
a že svet nesmrteľných bohov sa tu presťahoval
z nebies na zem.

( F I L Ó N )

Prehliadka najrozľahlejšieho komplexu antických zrúcanín rozložená pri 
dnešnom tureckom Efeze bola náročná a zabrala toľko času, že sme sa nako-
niec iba traja zo skupiny vybrali do muzeálneho priestoru vľavo od Celsovej 
knižnice. Prednú časť múzea tvoril nevysoký múr, ale za ním sa rozprestierala 
zložitá stavba pod obrovským stanom. My traja sme si mysleli, že ostatní 
členovia našej asi tridsaťčlennej skupiny sa šli pozrieť na križiacky hrad v ne-
ďalekom mestečku Seldžuk. Oni však zašli iba do pár kilometrov vzdialenej 
dedinky s úmyslom ochutnať zopár pohárikov tamojšieho voňavého vína. Keď 
sme sa znovu stretli, nevedeli si vynachváliť, ako im bolo dobre. Ponúkli aj 
z kúpeného vína. Bolo skutočne mimoriadne chutné.

Pod celtovinou nad múzeom čakali na nás troch neobvykle dobre zacho-
vané pozostatky päť- až šesťposchodového obrovského domu postaveného na 
šikmom pahorku. Cez jednotlivé miestnosti a potom ponad ne viedli sklenené 
schody a chodníky, cez ktoré bolo vidieť početné mozaiky na podlahách, jed-
notlivé stĺpy a početné nástenné maľby. Nánosy zeminy, ktoré archeológovia 
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ešte vždy odnášali z tohto „domu na úbočí“, zachovali farby na freskách sta-
rých asi sedemnásť storočí. Hotové starogrécke Pompeje. Len pozostatky ľudí 
tam neboli, obyvatelia starogréckeho Efezu mali čas preniesť svojich mŕtvych 
do priestorov nekropoly za hradnými múrmi.

Takmer na samotnom vrchu budovy sa dvaja muži a jedna žena skláňali 
nad kamennou doskou, z ktorej odpisovali text. Mne sa zdalo, že je napísaný 
ako báseň. Bola to však etická úvaha pre mňa neznámeho autora, ale prečítať 
sa dal iba začiatok jeho mena. Vlastne to bolo jediné písmeno – D. Niekoľko 
centimetrov ďalej text pokračoval, tiež nedokončený: SIRMIE...

Zastal som v nemom úžase. Veď je to začiatok latinského mena Sriemu! Je 
možné, že sa až sem, do hlavného mesta rímskej provincie Ázie, zatúlal nejaký 
rímsky občan z dnešného Sriemu? Ak áno, bolo to pravdepodobne v období 
panovania rímskeho cisára Valeriána, ktorý vládol v rokoch 253 – 260 nášho 
letopočtu, prípadne počas vlády jeho nástupcu Galliena. Neskôr to už prav-
depodobné nebolo, lebo v roku 263 diví a nemilosrdní Góti vtrhli do Efezu, 
vtedajšieho hlavného mesta rímskej provincie Ázia, a úplne ho vydrancovali.

Nakoniec som pripustil aj túto možnosť. Vylučovať ju vopred by nebolo 
celkom serióznym spôsobom rozmýšľania. Sriem bol vtedy významnou časťou 
rozsiahlej a prosperujúcej provincie Panónie.

Asi to nebol obchodník, lebo archeológovia tvrdili, že ide o text výsostne 
z oblasti etiky. S kolegom sme ich poprosili, aby nám ho preložili, lebo naše 
znalosti z latinčiny boli predsa len krátke na helenistický text z oblasti etiky. 
Preložili nám ho, s pomocou nemčiny, nasledovne: Ak som ti priateľ, / už nie 
sme priatelia. / Ak ti priateľom nie som, / zostávame priateľmi.

– Znie to ako paradox, – povedal som.
– Áno, ako paradox, – súhlasili tak archeológovia, ako aj môj kamarát 

a jeho manželka, ktorá tam bola s nami.
Bol som presvedčený, že rozlúštenie tohto paradoxu nenájdem nikdy. Už 

samotný fakt, že počas kratučkej návštevy „domu na úbočí“ v Efeze sa ocit-
nem práve v okamihu, keď archeológovia pracujú s textom, na ktorom bolo 
jasne poznateľné označenie SIRMIE, je paradoxom takým výnimočným, že 
nielen hraničí s fantastikou, ale je až za jej hranicami.

Text som si, samozrejme, ihneď zapísal a zaslal ho Mirovi Dudkovi do 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Aj on sa narodil 
v Srieme a priezvisko sa mu dokonca začína na D... Ten sa poteší. A keď to 
ešte zašlem aj Mirovi Demákovi, ďalšiemu Sriemčanovi, ten sa asi zblázni. Ak 
mu už teraz trochu nešvitorí. Počul som ho celkom vážne a verejne tvrdiť, že 
dve najdôležitejšie medziriečia na svete sú: Mezopotámia, teda oblasť medzi 
Tigrisom a Eufratom, a Sriem, oblasť medzi Dunajom a Sávou.
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Prešli iba tri dni po návšteve Efezu a ja som sa ocitol v Istanbule na 
bazáre kníh pri Bajazidovej mešite, kde som hľadal nejakú starú tlač zobra-
zujúcu Konštantínopol. Sľúbil som, že ju prinesiem Bojanovi Radovanoviæovi, 
ktorý ma o to mailom požiadal, keď sa dozvedel, že cestujem do „Stambolu“. 
Skôr než som našiel tú sľúbenú kresbu, kúpil som jednu originálnu fotografiu 
z dvadsiatych rokov minulého storočia, dar k meninám pre Michala Babiaka. 
Na fotografii bola časť prístavu v Zlatom rohu, pomerne veľký čln a zopár 
kamenných a drevených domov.

Predajní kníh na tamojšom bazáre bolo zo tridsať, ale môj pohľad upútal 
obchodík s firmou – OTTOMAN MINIATURES. Bol pomerne malý, od podlahy 
po strop zaplnený čierno-bielymi, no najmä bohato farebnými miniatúrami 
s arabským písmom. Tam by som skutočne vedel utratiť aj niekoľko svojich 
výplat. Tuším som si pritom pospevoval pesničku, ktorú som prečítal v Revue 
svetovej literatúry v roku 1968: „Štyri zálohy, piaty plat...“

Predavač, ktorý sa predstavil ako Onur Goker, mi na požiadanie ochotne 
ukazoval reprodukcie starých kresieb, medzi nimi som spoznal obrázky, kto-
rými ozdobil svoj cestopis z Istanbulu francúzsky básnik Théophile Gautier. Aj 
keď som maliar, v nijakom prípade nechcem tvrdiť, že som taký znalec dejín 
umenia, aby som už predtým niečo vedel o kresbách T. Gautiera z Konštantí-
nopola. Ale počas celej cesty autobusom po Turecku som mal nerozlučne pri 
sebe a neustále som čítal srbské (slovenské tuším ešte nie je) vydanie knihy 
Orhana Pamuka Istanbul (Uspomene i grad), v ktorej boli tieto kresby repro-
dukované.

Pozeranie reprodukcií asi unavilo predavača, o mne nehovoriac, takže 
ma ponúkol čajom. Pri popíjaní silnej a sladkej tekutiny (doma pijem iba ne-
sladené čaje, ale tu mi chutil práve takto pripravovaný) som spomenul, že 
som bol v Efeze, a ukázal som mu papierik s prekladom starého „etického pa-
radoxu“, ako sme tú „básničku“ pomenovali v rozhovore s archeológmi. Vte- 
dy sme to prekladali cez nemčinu, takže som bol presvedčený, že ten text 
je hodne skomolený a že mu v tej podobe nič povedať nemôže. Ale – och, 
vy nádherné neuveriteľné situácie, ktoré sa v literatúre zdajú prehnané, ale 
v živote sa vyskytujú... Onur sa začal škrabkať za uchom, lebo mu to niečo 
pripomínalo. Nakoniec s triumfálnym výrazom zvolal:

– Však je to hádanka z Príbehu o bibulusovi zo Smyrny!
Samozrejme, nikdy som o nijakom bibulusovi, teda po latinsky pijano-

vi alebo presnejšie povedané o ožranovi, zo Smyrny nepočul. Onur mi však 
ochotne vyrozprával celý príbeh:

– V dávnych dobách prišli do Efezu dvaja kamaráti zo severnej krajiny. 
Obaja sa chceli učiť múdrosti u tamojších filozofov, žiakov presláveného Plótina.
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Onur nám chcel bližšie vysvetliť niektoré súvislosti, preto odbočil od 
príbehu, ktorý nám práve začal rozprávať.

– Efez bol známy ako mesto narodenia iného veľkého filozofa – Herakleita. 
Ako potomok zakladateľa Efezu Androkla Herakleitos bol dokonca predurčený 
stať sa basileom, teda kráľom, i keď treba uznať, že v čase jeho života to už bola 
iba kňazská funkcia. Z lásky k filozofii sa svojho postu vzdal v prospech brata, 
utiahol sa do ústrania a tam vytvoril výnimočné filozofické dielo. Udialo sa to 
veľmi dávno, asi sedemstopäťdesiat rokov pred príchodom dvoch kamarátov se-
veranov do Efezu. Teraz bol už slávny rodák z Alexandrie novoplatonik Plótin, 
ktorý cestou do centra rímskeho impéria síce nevytvoril svoju prvú školu (aj 
keď to nie je najpresnejší výraz, lebo by oveľa výstižnejšie bolo pomenovať ich 
spoločenstvami alebo družinami, kým Angličania by ich v duchu vlastnej tradí-
cie mohli nazvať klubmi) práve v tomto meste, ale niekoľkými besedami v Efeze 
spôsobil hotový prevrat vo filozofii. Všetci ho chceli nasledovať a dokonca sami 
začali zakladať novoplatonické družiny.

Tým sa Onur znovu dostal k jadru príbehu, ktorý ma zaujímal oveľa väčš- 
mi než jeho stredoškolské znalosti z dejín filozofie.

– Prvý severan s veľkou láskou študoval filozofiu, ale ten druhý zahorel 
láskou k skvelému vínu. Sladkému a voňavému, ktoré vtedy miešali so živicou. 
Pil tak neúmerne, že ho všetci začali nazývať bibulom zo Smyrny, lebo meno jeho 
rodiska znelo akosi podobne, lenže ľuďom v Efeze veľa nehovorilo. Lepšie poznali 
Smyrnu než Sirmium, a tak cudzinec zostal „ožranom zo Smyrny“. Vystrájal 
pritom rôzne ohavnosti, ku každému sa nevľúdne správal a každému sprosto 
nadával.

Kamarát sa ho snažil od vína odlákať, ale márne. Bibulus zo Smyrny aj 
najlepšieho kamaráta opľul a poslal preč.

Vtedy kamarát povedal: „Ak som ti úprimným kamarátom, musím sa 
s tebou prestať kamarátiť, aby si – stratou jediného kamaráta, ktorý ti zo-
stal – pochopil, že to, čo robíš, nie je správne. Ak som ti však neúprimným 
kamarátom, budem sa tváriť, že je všetko v poriadku, a ty ma naďalej budeš 
považovať za kamaráta.“

Či sa „ožran zo Smyrny“ odnaučil piť, neviem. Nebol si istý ani Onur. 
Tvrdil mi však, že autora paradoxu pochválili viacerí filozofi z Efezu. Jeho 
učiteľ potom pred ostatnými žiakmi vyzdvihol najmä spôsob, akým uvažoval 
tento mladík zo severu. Podľa neho takto sformulovaný morálny paradox bol 
dôkazom, že jeho žiak skutočne správne pochopil, čo je morálne. Na cudzie 
chyby nestačí poukazovať. Múdry muž sa cudzie chyby pokúsi napraviť tak, 
že zmení seba samého. Ak takto podľa učiteľa zvládol riešenie morálneho 
problému, mladý Sriemčan bol pripravený začať študovať etiku.

SP 7-8_15_2.indd   211 24. 6. 2015   9:26:40



212 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  7  –  8

Na záver ešte niečo. Prikladám navštívenku predajne, v ktorej som sa 
niečomu o živote naučil. Ak ju navštívite, pravdepodobne tam stretnete Onu-
ra. Býva tam od rána do večera. Nepýtajte sa ho však na ožrana, toho roz-

právkového bibula zo Smyrny. Vyrozprávajte mu nejaký vlastný príbeh. Vtedy 
dokážete, že ste tento prečítaný etický paradox pochopili A až vtedy ten para-
dox bude skutočne mať význam aj pre vás.

n

MIROSLAV KAŇA

Miroslav Kaňa sa narodil roku 1966 v Báčskom Petrovci. Študoval slo-
venský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Žije v Báčskom 
Petrovci. Publicistické a beletristické texty uverejňuje v časopisoch Vzlet, MAK, 
Képes Ifjúság, Tribuna Tineretului, Naša Borba, Danas, Glas javnosti, Dnevnik, 
Nový život...

Spätie sveta

Neviem prečo, ale ženské s kratšími vlasmi vyzerajú agresívnejšie, tie 
dlhovlasé pôsobia akosi romantickejšie. Aspoň na mňa. Avšak nemusí byť pra-
vidlo, že krásky-dlhovlásky sú vždy krotkejšie.

– Ty si SM?
– Prosím?
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– Si sadomasochistka?
– Chceš, aby som bola?
Malá bola zrejme z mojej planéty. Alebo aspoň zo susednej. Na nose 

mala okuliare. Slnečné. Čierne. Na tvári dominoval čierny mejkap. Gothic. Do 
očí udierali prehnane zvýraznené obočia. Okolo krku dajaké sprosté hrkálky. 
Retiazky a platničky. Podobnú retiazku som dostal, keď som dal zaočkovať psa.

Celé telo sa jej lesklo, záchvatne sa blýskalo v svetle žiarovky (220 W), 
natrela ho kvalitným olejom. Podprsenka jej bola o niekoľko čísel menšia, 
takže prsia sa jej všemožne pýtali von. Najviac ma pokúšalo, či má vankú-
šiky silikónové, alebo je to čistá matka príroda. Bohaté prsia mala v čiernej 
koženej podprsenke, pripevnenej okolo krku len na úbohej nitke. Na tie dva 
čierne trojuholníčky na prsiach to bol nezmazateľný pohľad. Pod tými geomet-
rickými útvarmi sa jej rebrá dali zrátať ako na radiátore aj z desaťmetrovej 
vzdialenosti. Keby som vedel, mohol som si na tom rebrovom cimbale zahrať. 
S bujarými prsami sa mi také vyčnievajúce rebrá nerýmovali.

V pupku mala nainštalovaný kabošon rodonitu. Veľký ako necht. Na ma-
líčku. Okolo bedier tiež niečo mala. Lenže to niečo bolo takmer nedefinovateľ-
né. Neidentifikovateľný magnetizujúci predmet. Snáď bol z latexu. Čierneho. 
V tvare véčka. Victory.

Zakrýval len prirodzenie. Kým sedacia časť a všetko ostatné bolo na ben-
venuti. Aj to len ledabolo, hanblivo, skrýval. Ešte len väčšmi zaintrigoval člo-
veka, aby sa lepšie prizrel. Ten latex jej visel na plieškoch či skôr žiletkách. 
Ritku mala totálne odhalenú. Zrelú, šťavnatú. Zatiahnutú na adekvátnych 
miestach. Takmer ako chlapčenskú. Vagínu a rektum mala spojené ohnivom. 
Tvrdila, že chce nonstop na pokožke, v medzinoží, cítiť oceľ. Aby nabrala 
vzduch, dýchala zhlboka a prsia sa jej majestátne vypínali.

Tak by som sa lyžoval po jej oblúkoch, rušal po svahoch a vnáral sa do 
preliačin!

Štartovala ma jazdeckým bičíkom, aby neskôr vyrukovala s riadnym po-
honičským korbáčom. Náruživo ma obsluhovala a s náčiním narábala obdivu-
hodne. Čoskoro pochopila, že dlhé čierne rukavice jej v práci len prekážajú. 
Korbáč jej lepšie sedel v holej dlani.

Zrazu telefón. Besná ako rys, pretože nás vyrušil v začatom, podišla  
k aparátu. Vyzula čosi, čo pozostávalo iba z niekoľkých remenčekov, ale zato 
pätnásťcentimetrového ihličkového opätka. Do telefónu zabúšila ostrým opät-
kom takou šialeneckou silou, že z neho na všetky strany fŕkali kúsočky.

Keď zlikvidovala telefón, znovu sa venovala mne. Nebola so mnou spo-
kojná, lebo som sa metal na stole. Mal som ležať nehybne, ale to som nedo- 
kázal. Po každom údere som sa zvíjal. To jej prekážalo pri ďalšom zása-
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hu, nemohla dobre namieriť. Obávala sa, že udrie falš, a to môže mať ne-
žiaduce následky. Z nohavíc nám vytiahla opasky a zo svojho ruksaku putá. 
Nimi ma pripútala na posteľ. Archaickú s vysokými ozdobnými hlávikmi. Na 
ruky mi položila putá a zakvačila o hlávik, kým nohy zaviazala opaskami  
o dolnú časť lôžka. Ležal som tak rozštvrtený a čakal na pokračovanie terapie. 
Nasledovala porcia delikates. Zopár prudších rafinovaných šibnutí.

Keď som začul vo vzduchu zvuk prichádzajúceho biča, zachvel som sa 
od nadchádzajúcej rozkoše. Paralelne s tým mi po tele behali zimomriavky od 
skorej bolesti. Najviac ma iritovalo to zlopovestné slastné ticho pred búrkou, 
pred samotným dopadom biča na mňa. Aj som sa bál, aj som ejakuloval od 
vzrušenia. Neustále som žul podušku.

Strach ma natoľko premkol, že som vystrekoval ako dáky spermomet. 
Ona už dlhšie nemohla vydržať. Závidela, že mne je tak dobre, a ona je len 
obyčajná vykonávateľka pôžitkových služieb. V okamihu prestala so žiados-
ťou, aby sme si vymenili úlohy.

Pripevnil som ju na trám s rozčepýrenými nohami. Ako tak visela, s no-
hami priviazanými o hradu, bez hocičoho na sebe, podobala sa na polovičku 
hoviadka v mraziarni. Rozdiel bol len v tom, že na nijaké hoviadko sa mi 
zatiaľ tak bleskovo nevzpružil. V ruke som poťažkal rukoväť biča a spustil hru 
šibi-ryby. Jazdu som začal zľahka. Popchol som ju dvoma-tromi údermi na 
rozohriatie. Aby si jej elastické telo zvyklo na korbáč. Tak kurtoázne, čisto, na 
zoznámenie. Postupne som švihnutia zosilňoval. O pár minút už prerývane ja-
čala. Priam sa topila od slasti. Vydávala hrôzostrašné zvuky, aké som nepočul 
v nijakom hororovom filme. Steny boli obložené zvukotesnou hmotou, takže 
sme v izbe mohli pokojne hrať aj ruskú ruletu, nikto by nič nepočul. Predtým 
ako by sa úplne roztopila od blaženosti a zostali by z nej iba kaluže sirupu, 
zvesil som ju dolu. Najlepšie je prestať v zenite.

Keď sme sa osprchovali, zišli sme z nášho útulného podkrovia na príze-
mie k našim deťom. Utešené dievčatko a chlapček pribehli od počítačov k nám 
a objali nás okolo nôh.

– Milko, kedy prídu naši rodičia na večeru? – spýtala sa ma manželka.
– Na siedmu, ak sa nemýlim. – Výborne, kým dopijeme aperitív, jedlo 

bude prichystané.
Zvonček pri dverách.
Otvoril som a na prahu naši rodičia, v jednom balíku. Komplet. Stretli 

sa na parkovisku.
Posadali sme si okolo stola. S chuťou sme chlipkali polievku.
– Milka moja, počula si, že sused Mišo opustil svoju ženu? – zvestovala 

moja matka.
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– Á, niečo sa mi dostalo do uší, – odvetila manželka.
Kým sme vychutnávali ďalší chod, ženy sa rozprávali o receptoch na 

omáčky. My chlapi sme sa bavili o výrobe dobrej broskyňovej pálenky.
– Mama, počula si, že Marka Podkoniaková zatajila daň za minulý rok? 

– s dôverou som sa obrátil na svokru.
– Hej, hej, kam len speje tento svet, – utrúsila.
A ďalej sme príčinlivo drobili lipkavé morčacie mäso.

n

ANDREA SPEVÁKOVÁ

Andrea Speváková sa narodila roku 1980 v Báčskom Petrovci. Študovala 
na Učiteľskej fakulte v Sombore a toho času pracuje ako novinárka v slovenskej 
redakcii Novosadského rozhlasu. Svoje literárne texty pre deti a dospelých uve-
rejňovala v Haiku písme, Vzlete, Zorničke a Novom živote. Žije v Novom Sade.

Pruhy

Malý učupený domček opásaný hnedožltým pruhom vonia domovom 
ako hasnúci oheň v kozube. Neviem, prečo sa sem vždy vraciam. Nepamätám 
sa, ako vyzerá izba, posteľ... Ani žena. Zdá sa milá. Trčím tu ako zdrap. Te-
raz, alebo nikdy... Veď ešte človek vo mne je. Dofrasa, ani kvapka na posilu... 
Nie! Pôjdem a zakončím tú ságu. Dnes! Krokom neistým so zavýjajúcimi vlkmi 
v batôžku Incko vykročil k obrazu sna. Zaklopal.

– Dobrý deň, – pozdravil a vzápätí sa mu stiahlo hrdlo.
– Dobrý, – pretisla neisto cez polootvorené dvere, analyticky odmeria-

vajúc akéhosi trhana mnohokrát obrazotvornosťou vykreslená žena. Niečo 
zvláštne bolo v tom zdanlivo nekonečne dlhom tichu očakávania. Spamätala 
sa. Usmiala sa neviditeľnou chvíľkou jasu v kútiku pier.

– Čo sa vám stalo? – pýtala sa takmer ustarostene. – Potrebujete niečo? 
Nuž, poďte ďalej, – pozvala ho s čudným nádychom mystiky.

– Som smädný, – povedal Incko. – Mohli by ste mi dať pohár vody?
Posadila ho k stolu. 
– Samozrejme, – posunula k nemu misu s voňavými rožkami. – Som 

Zéra a vy ste? – vtom zmizla za stenou. 
Neodolal, strčil rýchlo dva rožky do vrecka, s jedným sa maznal ako so 

sviatočnou večerou.
– Som Incko, – predstavil sa, – ale je to jedno. 
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Stíchol čľupot vody, vystrčila hlavu spoza steny.
– Prečo je to jedno? – opýtala sa Zéra prenikavým pohľadom. 
Sklopil zrak, snažil sa zhltnúť miazgu v ústach.
– Som z toho vonku, je koniec, – oznámil poloticho. 
Chvíľu postála. 
– Počkajte! – nedala mu pokoj. – A čo to bolo, alkohol? 
Znova ten istý nepríjemný vánok tiahol mu z temena cez chrbticu do 

prstov na nohách ako na niti posúvajúci sa rozlievač stimulansu v nelegálnom 
experimente.

Nadýchol sa a s odhodlaním zostať odpovedal: – Alkohol... a oni. Ľudia. 
So zvláštnym bliknutím v oku Zéra natešene odpovedala: – Netrápte sa, 

aj ja mám s nimi problémy, som sama.
Neuveriteľné, pomyslel si Incko. Nechcel uviaznuť v tichu, pokračoval:  

– Chcete povedať, že v takomto dome bývate sama?
– Ale nie, to nie, – a už bola za ním. – Vyzlečte si ten kabát, uvaríte sa 

tu v ňom.
– Ale ja ten kabát budem potrebovať, – bránil sa Incko, zmýlený šikovnos-

ťou a teplom dotyku jej rúk. – V noci je zima, – vykoktal očividne znepokojený 
až vzrušený činom ženy, ktorá sa mu zdala čoraz väčšmi výplodom vlastného 
bláznovstva a zároveň taká reálna, s telom životného tepla, tepom odzváňa-
júcimi chlopňami krvou plného čerpadla. Ďalšie rozoberanie zlúčeného para-
entita, akoby čítajúc myšlienky, prerušila Zéra vopred prehranou hazardnou 
ponukou. Vábivým pohľadom gaštanov sa mu pozrela priamo do tváre.

– Tá voda vám akosi nechutí. Dajte si radšej pivo, – povedala, a už ho aj 
mal v ruke.

Tak toto nedokážem, pomyslel si Incko, odháňajúc bôľ z uhryznutia 
vlastného svedomia. Takmer vykríkol: – Na zdravie! – Odglgol kus tečúcej žl-
tej smoly, ani čo by smäd hasil bolehlavom pred plánovanou smrťou. 

Pohladila ho a čulo zahrala na zmysly ódu vzletu a čiernych dier. Trápe-
nie sa premietalo ako bledé obrazy na tvári. Zéra čítala.

– Zdá sa, že by ste si potrebovali odpočinúť, – povedala.
– Nie, nie, a okrem toho, prečo by ste mi mali pomáhať? – pýtal sa Incko 

celkom mátožne.
– Som šialená. Aspoň oni tak tvrdia. Tri mesiace som bola v blázinci, – 

odpovedala s úsmevom a zároveň gaštanovým skúmavým pohľadom. Vtedy 
pocítil horkosť kukuty, ale konínom opitému sa mu zdalo, že sa vznáša nad 
sebou ako mudrc pred nirvánou. Nechcel to dať najavo.

– Bez srandy? – opýtal sa celkom rezko, snažiac sa spod obočia zachytiť 
reakciu na jej tvári. Nevidel nič. Iba koketu, ktorá mu celkom lahodila.
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M. Grgič: Malé námestie, 2001
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– Vy sa ma nebojíte? – spýtala sa Zéra celkom vážne.
– Nie, – odpovedal priam prekvapene.
– Naozaj? – pokračovala. – Zdá sa, že sa ma ľudia boja...
– Prepáčte, musím si odskočiť, – snažil sa Incko vysloviť celkom nenúte-

ne. Potreboval si vydýchnuť, premyslieť, možno aj utiecť. Nezmiatol ju.
– Tam je kúpeľňa, – ukázala na tmavú chodbu.
Vstal a vykročil. Je to dobré, nohy mám v poriadku, zhodnotil priam 

v behu a bolo mu akosi ľahšie. Obzrel sa. Nešla za ním. Predsa je milá, ja som 
šialený, ubezpečoval sám seba. Otvoril dvere. Nohy sa mu podlomili, kolená 
cvakli, zachytil sa na kľučke: – Zéra! Zéra!

– Čo sa stalo? – dobehla tentoraz znepokojená, s čudnou otázkou 
v očiach.

– V tej kúpeľni niečo je! – jachtal Incko, usilujúc sa izolovať obludu za 
dverami.

– Čože? – pozrela naňho akosi bojazlivo. 
– Tiger! Je tam tiger, – vyhŕklo z Incka.
V čudnej premene na latentný úsmev, s očividným uspokojením zopa-

kovala: – Tiger? Naozaj je tam tiger? – Zasmiala sa polohlasno a pozrela na 
Incka celkom koketne, vrátiac sa tak späť do roly prívetivej spoločníčky.

Zavrel dvere, postavil sa na nohy. – Viete čo, tak ja už radšej pôjdem. 
Dajte mi môj kabát, – povedal, ako len pokojne mohol, no oči prezrádzali cu-
nami strachu. Ako uniformovaná krásna sestrička, o ktorej sa dá iba snívať, 
nežne sa mu dotkla rúk a takmer hladením ho vliekla za sebou.

– Nie, radšej vám uvarím polievku. Dobrá je na zdravie, – roztrela maz-
navo po bruchu tesne nad motýľou linkou, kresliac ju prstami. Posadila ho 
k stolu. Vtom prudko dlaňami tresla o stôl, nadniesla sa nad neho, ostro se-
kajúc pohľadom. Jej oči mu pripadali ako rozžeravená loptička, gaštan, ktorý 
vykĺzol predavačovi z rúk a odkotúľal sa rovno do pahreby, ktorá ho pohltila 
v procese rozkladu, a tak pozmenila v seba samu.

– Táto krajina sa ma pokúša zničiť. Mám na krku súd. Hovoria mi šialená 
Zéra z oslobodenej zoo, – hovorila jasne, ostro ako nožom cez puding.

– Ja noviny nečítam. Z oslobodenej zoo? – zajachtal Incko prvé, čo mu 
padlo na rozum.

Bolo to dobré, pomyslel si, keď videl, ako sa znova na povrch celkom 
nežne a prirodzene dostáva tá pôvabná koketa. Zdala sa mi taká obyčajná, 
exkurzoval, rozpamätávajúc sa na nespočetne mnoho chvíľ, ktoré strávil na 
druhej strane ulice za ošúchanou stenou rozpadávajúcej sa novostavby, s pô-
žitkom pozorujúc jej pohyb a obraz úchylného domova, ktorý sa mu neraz 
zobrazil v sne.
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– Áno, zbožňujem zvieratá. Problémy mám iba s ľuďmi. Ale so zviera-
tami si fakt rozumiem. Možno som bláznivá. Neviem, – zakľučkovala Zéra, 
hrajúc sa s bledohnedou kučerou hustej hrivy. 

– Podľa mňa ste veľmi milá, – vypustil napoly opitý snom.
– Naozaj? – takmer zavtipkovala a bola zasa svoja. Vtom akosi zvážnela, 

nutkajúc odmeranou, nevydržateľnou vášňou a úžasným strhujúcim tichom. 
Konečne položila otázku: – Počujte, a ako vyzeral ten tiger? Mal pruhy?

– Neviem, – celkom prosto dal zo seba.
– A mal aj fúzy? Porozprávajte mi o ňom, – dobiedzala neodbytne a zasa 

tak neodolateľne. 
– Bolo to fakt čudné... – povedal Incko.
– Bojíte sa? – pozrela priam ľútostne tajomnými gaštanmi.
– Možno, – pripustil Incko, prežívajúc v kostiach ozvenu pocitu z uda-

losti.
– Prečo? Mala som tu už jedného a bol celkom fajn, – zasvietila úsme-

vom spod kučier.
– Počujte, ale ja ta nemôžem vojsť! Ako sa vyseriem, keď na mňa bude 

civieť tiger? – vyhŕkol Incko, vzápätí sa zháčil nad takou vetou. Sprostý, kde 
sa to v tebe vzalo, pýtal sa sám seba.

– Ach, hlupáčik, poďte so mnou! No poďte, – vliekla ho do kúpeľne. Ko-
lená mu takmer vypovedali poslušnosť, keď dokorán otvorila dvere.

– Vidíte, všetko je v poriadku! – zazvučala, akoby predkladala prokla-
máciu. A zasa sa mu zdala zobrazením vznášajúcim sa nad podlahou, vypĺ-
ňajúcim každý kútik aj tej najskrytejšej úchylky. Zasa zaiskrila tým čudným 
polohlasným smiechom.

– Viete, zvieratá nemôžem nemilovať. Každé je také milé, také svojské... 
Nikdy nie odporné. A vy? Milujete zvieratá? – pozrela naňho s jasným oča-
kávaním.

– Počujte, ak mi vrátite kabát, pôjdem, – povedal Incko. Nevedel si objas-
niť zlúčeninu reality a sna. Mihlo mu mysľou, že musí odísť.

– Nechcem, aby ste odišli, – povedala prosebne Zéra, akoby znova prečí-
tala, v čom sa zmieta, a s tvárou uplakaného dievčatka k nemu vystrela ruky.

– Ale ja som len človek, viete? – podotkol Incko, už celkom bez pocitu, 
akosi porazene v boji, ktorý ho zmátožil, otupil.

– Len ste stratený. Ale ešte ste nezatvrdli. Viem to! Stačí, aby vás niekto 
našiel, – ešte vždy prosebne nutkala Zéra.

– Ja neviem... Možno som už na to pristarý... – rozoberal viac sám so 
sebou ako odpovedal na ponuku.

– Zostaňte... Možno vás nájdeme... – zakoketovala opäť Zéra a vzala do 
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rúk jeho dlane. – Vidíš tú čiaru? To je čiara života, – šteklila mäkkým teplým 
prštekom. – Nie si na zemi tak dlho... A teraz vidíš moju? Ja som predtým 
bola na zemi veľakrát. Myslíš si, že som šialená? Myslíš, že som bláznivá Zéra?

– Neviem. To sa nedá zistiť, – povolil Incko a dovolil osudu, nech ho ve- 
die.

Ráno svitalo krásne ako nikdy predtým. Do izby sa predieral lúč slnečné-
ho jasu, sprevádzaný lahodným vznešeným spevom prírody.

– Toto si chcem užiť, hoci by bolo posledné, – presakoval teplom postele 
Incko. Vtom sa niečo k nemu pritúlilo a slovami pretrhlo kúzlo zory.

– Dobré ráno, starý tiger, – usmiala sa naňho Zéra.
– Tiger? Ale ja som človek, viete, – Incko otvoril oči a cez akúsi hmlu 

nevoľky sa prehrabal po včerajšku.
– Nuž, keď tak chceš... – pohladila ho na čele. – Ale vždy ma môžeš nav-

štíviť. Príď kedykoľvek, – pobozkala ho na líce a šantivo zoskočila z postele. 
I keď s ľútosťou nad rozpadnutým blahom rozhodne vystúpil pred Zéru.

– Prepáč, Zéra, ale ja už naozaj pôjdem. Toto je alebo nejaké veľké pred-
stavenie, možno som mŕtvy, alebo som sa zbláznil a mám preludy, – zašomral 
si popod nos, navliekajúc známe handry.

– Tiger, tiger, – dráždila Zéra. – Vieš, keď zomrieš, budú vidieť, kto si.
– Si vtipná, – dohodil len tak s úsmevom Incko. Zvrtla sa prudko.
– Nie. Ja ťa vyliečim! – rázne sa zaprisahala a rozhodne zručne potiahla 

ostrím pod bradou.
– Miláčik, odnesiem ťa k ostatným. Nič sa neboj. Vidíš, aké máš krásne 

pruhy, – vášnivo koketovala s vytrácajúcou sa teplotou tela v procese premeny 
ožívajúceho tigra.

n
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Priestor a čas v našej tradičnej literatúre

Zo zovšeobecňujúceho pohľadu literárnu tvorbu vojvodinských Slovákov 
charakterizujú dva základné protichodné či ambivalentné motívy – jej spä-
tosť s prostredím, v ktorom vznikala a z ktorej vyplynuli jej špecifity predo-
všetkým v podobe lokálneho koloritu – s jasnými príznakmi časovej a priesto-
rovej situovanosti a snaha zapojiť sa i držať krok s dobovými trendmi literatú-
ry v krajine jej vzniku, trendmi literatúry na Slovensku a literatúry európskej 
i svetovej, čo zasa podmienilo jej vývin i charakteristiky v súčasnosti.

Život dolnozemských, vojvodinských Slovákov bol od samého ich prí-
chodu do týchto končín priam po súčasnosť poznačený spätosťou so zemou – 
„pôdou živiteľkou“. Tá spätosť i bytostná závislosť od zeme poznačila celkové 
sociálne pozadie ich života už na samotných začiatkoch a neskôr sa iba umoc-
ňovala. Uvedené a špecifické multikultúrne a historické podmienky, v ktorých 
vojvodinskí Slováci ako menšina žili, postupne podmienili vznik radu špecifít 
v spôsobe ich života, v kultúre a mentalite. A akurát tie špecifity sú najčastej-
šími podnetmi v tradičnej literárnej tvorbe vojvodinských Slovákov, tvorbe,  
v ktorej je rurálny kolorit priam erbovým znakom.

Keď ide o tradičnú poéziu vojvodinských Slovákov, dôležité je podčiark-
nuť skutočnosť, že poetika rurálneho lokálneho koloritu v tejto básnickej 
tvorbe je v súčasnosti už prakticky literárnohistorická, teda neproduktívna 
kategória i pre mimoliterárne i literárne príčiny. Tie mimoliterárne vyplynuli 
jednoducho z faktu, že už za detstva prvých „skutočných“ slovenských vojvo-
dinských básnikov Juraja Mučajiho a Paľa Bohuša, ktorí sa podieľali na vytvá-
raní základov a organizovaného literárneho života vojvodinských Slovákov 
v prvej polovici 20 storočia (ku ktorým sa neskôr, po druhej svetovej vojne, 
postupne pripojili Andrej Ferko, Ján Labáth, Michal Babinka, Pavel Mučaji, 
Juraj Tušiak a Viera Benková), tradičná slovenská vojvodinská dedina – ich 
rodisko – začínala nenávratne tratiť svoju pôvodnú tvárnosť i tradičný spôsob 
života. Vzhľadom na túto skutočnosť je zrejmé, že by už samotné mimoliterár-
ne činitele zapríčinili postupný zánik poetiky rurálneho koloritu, takže priro-
dzený literárny vývin slovenskej vojvodinskej poézie ho iba urýchlil a takáto 
poetika sa postupne stala generačne poznačenou. Avšak už i básnici staršej 
generácie si rýchle uvedomili tematicko-motivickú obmedzenosť a iné úska-
lia tejto poetiky a každý jeden z nich si postupne, v súlade so svojimi sklon-
mi a chápaním funkcie poézie, vytváral vlastnú poetiku, čím sa priestorovo 
a časovo situovaná poézia, založená na lokálnom kolorite, postupne stávala 
neproduktívnou kategóriou a básnici z konca šesťdesiatych rokov sa od nej už 
aj explicitne a deklaratívne dištancovali. Uvedené neznamená, že táto poetika 
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úplne zanikla. Napríklad, v jednotlivých básňach jej najeminentnejšieho pred-
staviteľa Paľa Saba Bohuša pretrvávala do jeho smrti (1997) a nachádzame ju 
aj v zbierke jeho básní Ohňovzdorný heretik, publikovanej posthumne (1999), 
autor ju so zrejmým zámerom venoval „Pamiatke mojich sedliackych rodičov, 
ktorým Panónia bola domovom i nebeskou úvraťou“. Jej ozveny pretrvávajú aj 
v novších básnických zbierkach Viery Benkovej publikovaných v rokoch 1997 
– 2005, potom v poézii Pavla Mučajiho, ako i v reminiscenčných esejach Jána 
Labátha, napr. v jeho knihách miscelaneí Odtadiaľ a kam (2005) a Kto je to 
Goethe? (2009) a i. Je zrejmé, že novšie generácie sa k poetike rurálneho 
lokálneho koloritu sotva budú vracať, a ak, tak nie v takej podobe, v akej ju 
nachádzame v tradičnej poézii vojvodinských Slovákov. 

Uvedené, pravda, neznamená, že je poetika poznačená rurálnym lokál-
nym koloritom v kontexte celkovej poézie vojvodinských Slovákov a v širších 
súvislostiach menejcenná a zanedbateľná. Skôr naopak, lebo v jej rámcoch 
vznikol rad básní, ktoré možno zaradiť medzi vrcholné dosahy tejto poézie, 
a v historickej perspektíve ju poznačila natrvalo. Ba čo viac, pozorovaná v šir-
ších súvislostiach a v konfrontácii aj z vrcholnými dielami slovenskej i srbskej 
poézie tohto typu je, vidí sa nám, vo svojich vrcholných dosahoch prinajmenej 
rovnocenná.

Menej závažným nie je ani literárnoteoretický aspekt tejto poetiky, naj-
mä v rovine vytvárania svojráznej básnickej frazeológie. Totiž na pláne vzťahu 
znak – označené prvky lokálneho koloritu: geografické špecifity prostredia, 
etnografické a zvykoslovné prvky a s nimi súvisiace írečité, hovorové a kra- 
jové slová a zvraty a pod. spravidla nie sú cieľom – základnou témou či leit- 
motívom básnickej výpovede ani vtedy, keď sú názvom konkrétnej básne, ale 
prostriedkom na označenie iných významov: autorského postoja, rôznych ci-
tov, nálad, rozjímaní a pod. Na tematicko-motivickom pláne sú síce späté aj 
s rurálnym prostredím i spôsobom života, i mentalitou sedliaka, no nie sú sa- 
my sebe cieľom, nie sú „označením“, ale „znakom“ – verbálnou zložkou bás-
nických obrazov, metafor a symbolov, čím sa vlastne rozširuje spektrum slo-
venskej poetickej frazeológie vcelku.

Aj v prozaickej tvorbe vojvodinských Slovákov, predovšetkým v dedin-
ských poviedkach, ktoré sa v tejto tvorbe tiež označujú ako tradičné, autori 
podnety, vo väčšej alebo menšej miere, čerpali z rurálneho sveta svojho rodis-
ka a z toho, čo vytvorili um a ruky ich predkov sedliakov a v podobe duchov-
ného a materiálneho dedičstva odkázali potomkom. Imperatív realizmu ver-
ne zobrazovať typické charaktery v typických životných podmienkach priam 
ponúkal týmto autorom živnú pôdu na zobrazenie rázovitej dolnozemskej 
dediny s príznačnou hospodárskou a spoločenskou diferenciáciou, charakte-
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ristickými dedinskými situáciami a typmi ľudí. Realizmus však nepopieral ten-
denciu či angažovanosť v umeleckom diele, skôr naopak – tendencia bola jeho 
imanentnou zložkou. Avšak práve v tomto kontexte naši dedinskí poviedkari 
akoby splácali dlh prostrediu, v ktorom žili: v podobe didaktizovania, mravo-
kárstva a najmä folklorizovania.

Lokálne sociálne, povahové, etnografické, írečité jazykové a iné špeci-
fiká slovenského vojvodinského prostredia nachádzame už v dielach našich 
starších autorov, najmä u Jána Čajaka a Vladimíra Hurbana Vladimírova, ale 
ich literárne uplatnenie je príznačné predovšetkým pre diela Jána Čajaka ml., 
najmä keď ide o jeho poviedky Báťa Ondriš Pazúrik a Mišo a romány Zuzka Tu-
ranová a Zypa Cupák. A tak spomenutá staršia „generácia“ našich prozaikov, 
a neskôr i dielo Jána Čajaka ml., závažne usmernili ďalší vývin slovenskej voj-
vodinskej prózy. Model dedinskej poviedky čajakovského typu s príznačnou 
dolnozemskou tematikou, prvkami lokálneho koloritu s humorným prifarbe-
ním rozprávania a anekdotickým poviedkovým jadrom v rôznych obmenách 
a pokusoch funkčnej revitalizácie sa zachoval priam dodnes a je azda jedinou 
pevnejšou kontinuitnou líniou prózy vojvodinských Slovákov.

Je nesporné, že priestorovo a časovo situovaná rurálna próza vojvodin-
ských Slovákov má v značnej miere príznaky opisného realizmu, žánrových 
obrázkov, didaktizmu i literárnej či umeleckej nedopracovanosti, no jej súčas-
né zovšeobecnené hodnotenie prevažne na podklade takých jej charakteristík 
je neprospešné, lebo zanedbáva historický i spoločenský aspekt a v konečných 
dôsledkoch podmieňuje marginalizáciu tejto prózy, dokonca aj jej znehod-
nocovanie. Ničomu vlastne neprospieva ani konfrontácia rurálnych próz so 
súčasnejšou prózou, ani zdôrazňovanie jej meškania za realizmom na Sloven-
sku. Aj slovenský a srbský realizmus meškali za európskym asi o polstoročie, 
a nikomu tam (teda na Slovensku alebo v Srbsku) ani vo sne nenapadne mar-
ginalizovať takú prózu, akou je napr. Kukučínova poviedka Rysavá jalovica 
na Slovensku a rovnako všeobecne známu poviedku Milovana Glišiæa Glava 
Šeæera v Srbsku. Teda v takomto kontexte sa dôkladná systematická kompa-
rácia (bez ohľadu na časový výskyt) s podobnými dielami prvej a druhej vlny 
slovenského realizmu priam ponúka.

V súčasnejších pohľadoch vládne mienka, že regionálnosť nemôže byť, 
alebo by aspoň nemala, axiologickou, teda hodnotovou kategóriou. Regio-
nálnosť je jednoducho existenčná danosť, ktorá má možnosť byť realizovaná 
aj v literatúre či umení, takže sme mienky, že z diachronickej perspektívy či 
v historických súvislostiach slovenská vojvodinská prozaická tvorba poznače-
ná lokálnym koloritom, teda časovo a priestorovo situovaná próza, v kontexte 
celkovej literatúry vojvodinských Slovákov i v širších súvislostiach nie je me-
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nejcenná a zanedbateľná. Náročnejší a komplexnejší literárnovedný diachro-
nický výskum týchto próz, vidí sa nám, by iba potvrdil skutočnosť, že sú vlast-
ne prirodzenou a komplementárnou zložkou i variantom, hoci aj opozdeným, 
slovenského realizmu, bez ohľadu na ich regionálnu príznakovosť.

Okrem toho treba mať na zreteli aj kulturologický aspekt týchto próz, 
medziiným i vo svetle náhľadu, že „jednotlivé kultúry sú jedinečnými a ne- 
opakovateľnými sociokultúrnymi systémami, ktoré možno opísať a pochopiť iba 
v kontexte ich vlastných hodnôt, noriem a ideí“, ktorý poskytuje teoretické zá-
klady rôznym koncepciám multikulturizmu a „ponúka perspektívu, v ktorej je 
možné nazerať na iné kultúry s patričnou úctou, rešpektom a toleranciou“.

Vzhľadom na uvedené danosti sme mienky, že aj k tradičnej priestorovo 
a časovo situovanej literatúre vojvodinských Slovákov treba pristupovať ako 
k rovnocennej, komplementárnej a neodmysliteľnej zložke celkovej slovenskej 
literatúry už i preto, lebo jej regionálne špecifiká do slovenskej národnej lite-
ratúry vnášajú kvality, aké mohli vzniknúť iba tam, kde vznikli, takže sú jed-
ným z prameňov bohatstva a rôznorodosti v kontinuite slovenskej literatúry 
a kultúry vcelku. Pokus o dáku nivelizáciu by iba okyptil ich umeleckú auten-
tickosť a zúžil spektrum prirodzených zásob, ktoré každá kultúra musí vždy 
mať. V takomto kontexte sa priam ponúka potreba podnietiť ďalší záujem  
o komplexnejší, aj diachronický, výskum osobitností slovenskej „enklávnej li-
teratúry“ a zviditeľniť i tie jej umelecké hodnoty, ktoré sú, často neprávom, 
posúvané do úzadia pre ich „regioálnu uzavretosť“ i „populizmus“.

n

MICHAL HARPÁŇ

Univerzitný profesor, literárny vedec, prekladateľ a dlho-
ročný šéfredaktor Nového života Michal Harpáň sa na-
rodil roku 1944 v Kysáči. Vyštudoval juhoslovanskú lite-
ratúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Slovenskú 
literatúru a teóriu literatúry prednášal na univerzitách  
v Novom Sade, Belehrade, Banskej Bystrici a Segedíne. Žije 
na dôchodku v Novom Sade. Knižne vydal diela Izmedju 

dve vatre (1972), Priestory imaginácie (1974), Kritické komentáre (1978), 
Poézia a poetika Michala Babinku (1980), Teória literatúry (1986), Premeny 
rozprávania (1990), O Paľovi Bohušovi (1999), Zápas o identitu (2000), Li-
terárne paradigmy (2004), Texty a kontexty (2004), S literárnou vedou a kri- 
tikou (2005), Predslovy a doslovy (2009), Dejiny slovenskej literatúry I, II 
(spoluautor, 2009), Scripta manent (2014) a Ars poetika pannonica (2014). 
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Zostavil veľký počet antológií, výberov a preložil aj jedenásť kníh slovenskej pró-
zy a literárnej vedy do srbčiny.

Melanchólia, Orfeus, Rilke...

Tri slová v titule sú významovo rozsiahle a hlboké, v každom prípade 
priťažké na zopár osobných myšlienok v tomto texte. Napokon, o každom 
jave označenom týmito slovami je toľko kníh, že by zabrali nemalé miesto 
v každej knižnici. Na prvý pohľad sú nesúrodé: veď čo majú spoločné melan-
chólia ako psychický stav s mýtickým spevákom Orfeom a tento s ňou a bás-
nikom Rilkem?

Melanchólia, slovo gréckeho pôvodu, znamená skľúčenosť, ťažkomyseľ-
nosť, zádumčivosť, čo môže vyústiť do depresie, čo je už psychiatrická diagnó-
za. O Orfeovi vieme, že bol mýtický spevák, syn kráľa Oiagra a múzy Kalliopé 
(podľa iných povestí syn boha Apolóna). Jeho manželku Eurydiku uštipol je-
dovatý had a zomrela. Orfeus smútil za milovanou Eurydikou, svojím spevom 
umilostil bohov podsvetia, ktorí dovolili, aby sa vrátila medzi živých, ale pod 
podmienkou, že sa neobzrie, keď bude vychádzať z podsvetia. Orfeus však 
túto podmienku nesplnil, obzrel sa, a tak Eurydiku navždy stratil – týmto je- 
ho nerozvážnym činom aj poézia navždy stratila možnosť zvíťaziť nad smr-
ťou. Mýtus ďalej hovorí, že Orfea, ktorý stále smútil za Eurydikou, roztrhali 
bakchantky a kusy jeho tela hodili do rieky – tak sa Orfeovo telo a jeho lýra, 
pomocou boha rieky, dostali na ostrov Lemnos.

S menom Orfea súvisí orfika, pomerne bohaté zvyšky teogonicko-koz-
mologických básní, a orfici, sekta mystikov, ktorú údajne založil slávny spe-
vák. Orfici sa zasadzovali za asketický život.

Napokon Rainer (René) Maria Rilke, po nemecky (ale aj po francúzsky) 
píšuci básnik, narodený v Prahe (1875), európsky svetobežník (Rakúsko, Ne-
mecko, Taliansko, Dánsko, Švédsko, Francúzsko) – iste jeden z najväčších bás-
nikov prvej polovice 20. storočia. Aký má Rilke súvis s melanchóliou a Orfeom? 
Kto prečíta aspoň jednu jeho báseň, súvislosť s melanchóliou je zjavná, a ten, 
kto básnikovo dielo aspoň trochu pozná, počul o jeho básnickom cykle Sonety 
Orfeovi (Die Sonette an Orpheus), ktorý písal od 2. do 23. 2. 1923 v Château de 
Muzot vo Švajčiarsku. Je len samozrejmé, že všetko, čo súvisí s Orfeom, súvisí aj 
so smrťou – tých 39 Rilkeho sonetov je venovaných spomienke na Weru Oucka- 
movú Knoopovú (Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop).

Cyklus Sonety Orfeovi, spolu s cyklom Duinské elégie, patrí medzi najzná-
mejšie Rilkeho básnické diela (len pre zaujímavosť, oba vznikli na zámkoch: 
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Duinské elégie začal písať roku 1912 na zámku Duino medzi Terstom a Benát-
kami u kňažnej Marie vo Thurn und Taxis-Hohenlohe – Aus dem Besitz der 
Fürstin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe – a dokončil ich na zámku Mu-
zot roku 1922, kde vznikli aj Sonety Orfeovi. Rilke bol aristokratický básnik, 
nielen pokiaľ ide o osobný život, ale aj poéziu. Z celej jeho básnickej tvorby 
vidieť, že ho Orfeova tematika fascinovala, čo na významovom pláne zna-
mená, že ho fascinovala problematika smrti. Príznačné je venovanie sonetov 
Orfeovi, nie Eurydike, lebo napriek tomu, že ona dvakrát umiera, tragickým 
subjektom je tu Orfeus.

Predsa však v jednej jeho básni, v určitom zmysle, v popredí je Eury-
dika, nie Orfeus. Je to báseň Orfeus. Eurydika. Hermes, napísaná roku 1904 
a zaradená do zbierky Nové básne (Neue Gedichte, 1907). Je to jedna z básní, 
ktoré človek nosí v sebe celý život – táto báseň ma v dávnych študentských 
časoch priviedla k Rilkeho poézii. Od tých čias je v mojej knižnici trojzväzko-
vé Rilkeho básnické dielo v nemčine, na jeho pochopenie som po nemecky 
čítal hrubé monografie, aj ťažko zrozumiteľných filozofov, na čele ktorých je, 
samozrejme, Martin Heidegger.

Rainera Mariu Rilkeho do slovenčiny prekladali básnici katolíckej mo-
derny Mikuláš Šprinc (Duinské elégie, 1942) a Karol Strmeň (Obraz vo vázach, 
1944), neskôr Miroslav Válek... Báseň Orfeus. Eurydika. Hermes máme v pre-
klade Miroslava Válka. Válek bol geniálny prekladateľ poézie, čo sa prejavuje 
aj v preklade tejto básne. Na prvý pohľad voľný verš tejto básne prekladateľo-
vi nenúka veľké možnosti prejaviť svoje zručnosti a prekladateľskú invenciu, 
ale aj tu, takmer z každého slova, možno vycítiť, že táto v podstate melancho-
lická báseň bola pocitovo a typologicky príbuzná básnikovi Miroslavovi Vál-
kovi, ktorý sa v jednej časti svojej básnickej tvorby ocitol v melancholických 
duchovných priestoroch.

Báseň znázorňuje cestu z podsvetia, po ktorej kráčali Orfeus a za ním 
Eurydika v sprievode okrídleného boha Hermesa. V úvode je podsvetie po-
menované „prečudesnou baňou duší“ („Das war der Seelen wunderliches Berg-
werk“). Ďalšie verše otvárajú rozmer mystického a ne-skutočného („Boli tam 
skaly a nehmotné stromy“ – „Felsen waren da und wesenlose Wälder“). Ako pro-
tiklad hrozivej černi podsvetia sa zjavuje „biely“ motív cesty: „A na lúkach, 
nežná a trpezlivá, / sa objavila bledá čiara cesty, / napnutá a ako vybielená.“ 
Po tej ceste kráča, k nej smeruje Orfeus s lýrou do ľavej ruky dávno vrastenou 
„ako do olivy konárik ruže“. Básnik mýtického pevca znázorňuje vonkajško-
vo a vnútorne: na prvý pohľad akoby nezaujato, akoby už urobil všetko pre 
návrat milovanej z ríše mŕtvych, ale predsa s nutkaním obzrieť sa („Keby sa 
/ aspoň raz smel obzrieť / keby ten pohľad späť / nepokazil všetky tie veci, / 
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P. Kyrmezer: Komédia o Tobiášovi, 1967

SP 7-8_15_2.indd   227 24. 6. 2015   9:26:41



228 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  7  –  8

čo sa práve dejú“). Jeho nerozvážny čin sa v mýte nezdôvodňuje, možno ho 
pochopiť ako prostú ľudskú nedočkavosť, ale aj ako ľstivosť bohov podsvetia, 
ktorých jeho smútočný spev iba chvíľkovo pobavil. Básnik vlastne kladie väčší 
dôraz na Orfeov spev ako na Orfea samého. Na spev, ktorý bol nielen tvorbou, 
ale aj tvoril: 

„Tú, ľúbenú tak, že jediná lýra
vydala viac náreku než všetky plačky,
že vznikol svet z nárekov a v ňom
všetko ešte raz: údolia a les,
dedina, cesta, pole, zvieratá;
okolo tohto sveta nárekov,
tak ako inde kolo Zeme, sa
na tichom nebi slnko krútilo,
na nebi nárekov a znetvorených hviezd:
tak veľmi ľúbenú.“
Ale ona, Eurydika, už mu nepatrila – už to nebola Orfeova, ale Rilkeho 

Eurydika, „plná svojou veľkou smrťou“:
„Tak sama v sebe. A jej vlastná smrť
ju celkom napĺňala
ako plod sladkosti a temnôt,
natoľko plná svojou veľkou smrťou,
novou a celkom nepochopiteľnou.“
Máme pred sebou typické rilkeovské básnické pomenovania s výrazným 

metafyzickým rozmerom. Vôbec možno povedať, že Rilkeho melanchólia je 
metafyzická, zvýraznená oxyromickými a synestetickými spojeniami (oxymo-
ron plod sladkosti a temnôt, synestézia veľká smrť). Vo svojej veľkej smrti 
Eurydika je znovuzrodená:

„Ocitla sa znovu v panenstve
a čistá. Jej pohlavie ako kvet,
ako čerstvý kvet večer: uzavreté
a ruky tak veľmi odvyknuté
od sňatku, že aj ľahký dotyk boha,
nekonečné nežný, pomocný dotyk
ju urážal ako dôvernosť.“
A čo ten tretí účastník tohto mýtického diania, Hermes, „boh chôdze 

a ďalekých zvestí, s jasnými očami, s okrídlenou čiapkou, s tenučkou palicou, 
ktorú si nesie na členkoch s krídlami, ktorými máva“? Rilke ho neznázornil ako 
nezaujatého účastníka: Orfeus po obzretí Eurydiku prudko zadržal s bolesťou 
v hlase a vracal ju späť do podsvetia s očami plnými smútku. Ale Rilke už od-
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ňal Eurydiku Orfeovi, už „nebola vlastníctvom svojho muža“, už patrila smrti, 
takže ani nevedela, kto sa obzrel. A ten, čo sa obzrel, takto je znázornený:

„Ďaleko pred jasným východom
ktosi tmavý stál a jeho tvár
nebolo poznať. Stál a pozeral,
ako na stužke chodníka v lese
boh zvestí s očami plnými smútku
sa mlčky obrátil a išiel za postavou,
ktorá sa vracala tou istou cestou,
krok skracovaný ovínadlami mŕtvych,
váhavo, jemne a pomaly.“

n

VÍŤAZOSLAV HRONEC

Spisovateľ a literárny kritik Víťazoslav Hronec sa narodil 
roku 1944 v Pivnici. Študoval na Lekárskej fakulte v Be-
lehrade, neskôr pôsobil ako novinár v časopise Hlas ľudu, 
šéfredaktor Nového života a redaktor knižných vydaní 
v slovenskom vojvodinskom vydavateľstve (Obzor, Kultú-
ra, SVC). Žije na dôchodku v Novom Sade. Vydal básnické 
zbierky Hviezdy, pobrežie (1969), Soľ, ale piesok (1971), 

Hranica (1981), Mlin za kafu (1984), Uhol posunu (1987), Strma ravan 
(1996) a Prázdna streda (2000). Napísal zbierky poviedok Prievan (1976)  
a Pán vzduchu a kráľov syn (1993), román Plný ponor (1999), knihy denníko-
vých záznamov Stretnutie s Minotaurom (1993), Algol (2001), Nebo nad He-
lespontom (2003), Lemnos, Lemnos (2009) a knihy literárnych kritík Za po-
etikou (1979), Svet básnického obrazu (1988), Generácia vo vlastnom tieni 
(1990), Nobelove deti (2002), Pokušenie svätého žánru (2004), Práce a dni 
(2004), Povetrie nazajtra (2007), Nulový stupeň rétoriky (2008), Remeslo byť 
1 (2011), Viacrukosť poézie (2012) a Pod klenbou básnickej tradície (2014). 
Zostavil aj veľký počet antológií, chrestomatií, výberov a bibliografií.

Melanchólia a smrť

Podujal som sa písať o melanchólii, lenže nič podobné melanchólii som  
v živote nezakúsil. Boli a sú v mojom živote kratučké záblesky čohosi blízkeho 
zádumčivosti, najmä počas mojich ciest, keď vlak stojí, zatiaľ čo krajina, i celý 
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vesmír s ňou, uniká do budúcna za mojím chrbtom, lenže po rokoch som po-
chopil, že tie zrnká zlata v záľahe olova zádumčivosťou nie sú, ale „iba“ uzuč-
kými priezormi, ktorými stamodtiaľ k viditeľnu presvitá prísľub čistej poézie. 
Moje mladistvé verše, oplývajúce zádumčivosťou, sú do neba volajúcou pózou 
alebo od polovice šesťdesiatych rokov (počnúc básnickou skladbou Hviezdy, 
pobrežie) iba vžívaním do psychiky kohosi, kto mnou nie je, a teda vnútro kto-
rého sa nekryje s mojím vnútrom. Lebo zobraziť melanchóliu u kohosi iného 
som veruže schopný ostošesť, aj keď sám zádumčivý nie som.

Nie však iba pre túto „zručnosť“ o melanchólii dnes píšem. Núti ma k to- 
mu najmä moje estetické cítenie, ktoré sa občas, v podstate však veľmi zried-
kavo, nad zádumčivosťou rovnako lyrických, ako i epických hrdinov nemôže 
dostať z údivu, akoby šlo o dajaký prírodný úkaz. O prírodný úkaz skutočne 
aj ide, úkaz podobný nebotyčnému pohoriu, oceánu alebo zemetraseniu, iba 
čo ľudia zabúdajú, že nie vždy jeho výskyt v umeleckom diele je aj esteticky 
pôsobivý. Melancholik, keďže vlastnú zádumčivosť vníma ako niečo veľko-
lepé, melanchóliu hrdinov v umeleckom diele vyrovnáva metafyzickou kva-
litou dojemného a povznášajúceho, siahajúceho, pravdaže, až po samotné 
transcendentno. Podľa akosti sú rôzne odtienky melanchólie, no na škodu 
veci je skutočnosť, že najviac je tých planých. Nad cudzou zádumčivosťou sa 
v bežnom živote obyčajne s porozumením pousmejeme, nie tak aj nad tou, 
ktorou umenie doslova vajatá. Ako všetko iné aj melanchólia je iba v rukách 
skutočného umelca hodná obdivu.

V podstate je veľmi málo umeleckých diel, ktoré ma melanchóliou svo-
jich hrdinov pohnú z miesta. Nadchnúť ma môže napríklad zádumčivosť ly-
rického subjektu vo veršoch Rainera Mariu Rilkeho (ale iba v Duinských elé-
giách), ďalej morálna melanchólia v krátkych lyrických útvaroch Vladimíra 
Holana (aj keď morálku pokladám za určitý druh ideológie), rovnako tá v bás- 
ňach Konstantina Kavafisa, ktorá bez zbytočného pátosu trúchli za pomíňa-
ním krásy i mladosti, takisto podaktorá ľudová pesnička (ako napríklad Jako 
je to pekne v mojej milej dvore alebo Poľa nás, poľa nás jabĺčko v koľaji), po-
daktorá báseň (napríklad Spomienka na plavbu po dolných oblastiach Dunaja 
od Jovana Steriju Popoviæa, Zahučali hory, zahučali doly od Jána Botta, Santa 
Maria della Salute od Lazu Kostiæa, Predsviatkový večer od Đuru Jakšiæa, Pu-
tovanie do zasľúbenej zeme od Jána Stacha, Stražilovo od Miloša Crnjanského, 
List jednej žene od Milana Rúfusa, Možno spí od Vladislava Petkoviæa Disa, 
Príchodzí sa nevracajú od Michala Babinku, Občas tak stáť od Stevana Raič-
koviæa, More, skôr než zaspím od Branka Miljkoviæa), ďalej jeden jediný film  
z celkovej svetovej produkcie, Tenká červená čiara, a napokon hudba, rov-
nako klasická, ľudová i populárna. Najvznešenejší druh melanchólie je ten, 
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ktorý nie je vyjadrený slovami ani obrazom, ale dômyselnými vzťahmi me-
dzi jednotlivými tónmi. V súčasnosti sú ľudia hovoriaci po anglicky ukrátení  
o neuveriteľné zdroje melanchólie tým, že rozumejú slovám populárnych pes-
ničiek (lebo tie slová sú číročistým gýčom), zatiaľ čo ich hudobná stránka je 
občas skutočne povznášajúca. (Napríklad Dom slnka na východe od skupiny 
The Animals; Niečo mi predchlo srdce, ale tá jej verzia, ktorú spievajú Gene 
Pitney a Marc Almond; Špinavé hry od Chrisa Isaaca; Fernando od skupiny 
ABBA; Rozháraná melódia od skupiny Righteous Brothers atď.)

Na melanchólii totiž zaráža skutočnosť, že sa nemusí zákonite vzťaho-
vať na čosi konkrétne, to znamená, že nemusí mať ani svoj obsah, ani svoj 
význam. Melancholikovi túto charakterovú vlastnosť dali do daru nebešťania, 
získal ju prostredníctvom vlastných génov, a teda uňho je tá zádumčivosť 
ideologicky nezaťažená, je jednoducho v ňom pre nič, za nič. Je pravda, že 
nie vždy vieme rozlíšiť, čo zapríčinili gény a čo nepriaznivé životné osudy, 
stačí však osloviť toho-ktorého melancholika, aby sa naskutku objasnilo, o čo 
vlastne ide. Rodený melancholik už v prvej vete povie dačo, čo s ničím kon-
krétnym nesúvisí, niečo stamodtiaľ, niečo naskrze transcendentné, zatiaľ čo 
melancholik vás „z prinútenia“ začne unavovať ideologickými okolnosťami, 
ktoré sú príčinou jeho „nešťastia“.

Na základe toho, čo som doteraz povedal, je jasné, že mňa osobne za-
ujíma iba estetická stránka melanchólie, teda jej akostné podanie v rámcoch 
umeleckého diela; ako husserlovca ma totiž samotná psychologická a sociolo-
gická stránka melanchólie zaujať nemôže. Na prvý pohľad sa zdá, že v tomto 
mojom doznaní je poriadna dávka ideológie, lenže to nezodpovedá pravde. 
Ešte pred tridsiatimi rokmi som verejne vyhlásil, že ma zaujíma iba feno-
menologická metóda, ktorá mi pomáha interpretovať umelecké dielo, vôbec 
nie ideologická stránka fenomenológie. (Rovnako ako napríklad srbský filozof 
Mihailo Markoviæ používal metódu analytickej filozofie vo svojich filozofic-
kých marxistických výskumoch.) 

Jednoducho povedané, vzrušuje ma iba oná melanchólia, tá, na ktorej 
korene nedovidieť. Aj spoza tohto môjho tvrdenia zdanlivo presvitá ideolo-
gické pozadie, lebo ma kadekto môže usvedčiť, že melanchóliu vyrovnávam  
s poéziou, rovnako ako to robí v súvislosti so svojou nesmrteľnou láskou kaž-
dý zaľúbený mladoň alebo so svojím nesmrteľným bohom každý bigotný ve-
riaci. Pravda je taká, že z veľkého počtu umeleckých artefaktov vždy vyselek-
tujem iba tie, ktoré svojím podaním melanchólie tú istú melanchóliu vzbudia 
aj v psychike ich konzumentov. Je však vrcholným paradoxom, že ani tie vo 
mne samom žiadnu melanchóliu naindukovať nemôžu, iba presvedčenie, že 
to dokážu urobiť v psychike kohosi iného, kto je schopný porozumieť ume-
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leckému dielu. Ja osobne teda nikdy neupádam do trudmomyseľnosti pred 
povznášajúcou zádumčivosťou toho-ktorého lyrického či epického hrdinu ani 
nad dômyselným zhlukom tónov, zaručene vzbudzujúcim melanchóliu u vní-
mavého poslucháča, iba pociťujem emocionálnu rozkoš z estetického podania 
zádumčivosti, rovnako ako z estetického podania čohokoľvek iného.

Nie je celkom jasné, či iba dômyselné, esteticky pôsobivé podanie melan-
chólie v samotnom umeleckom artefakte je na príčine, že rovnako pôsobivá 
melanchólia skrsne aj v duši konzumenta, alebo v tejto dynamickej interak-
cii „spolupracuje“ aj samotný konzument („Fakt, že ťa vidím, je schopnosť 
moja či tvoja?“ spýtal by sa Branko Miljkoviæ). Pravdou celkom určite bude 
to druhé, lebo sme každodenne svedkami, že aj tie najmelancholickejšie diela 
nenachádzajú u všetkých konzumentov rovnaký ohlas. Na zádumčivosť alebo 
aspoň na jej estetickú akosť človek musí byť načasovaný, inak si ju ani len ne-
všimne, ba veľmi často vyvolá v ňom opovrhnutie a výsmech. V podstate ide 
o rovnaký mechanizmus vnímania ako pri vnímaní ktorejkoľvek inej zložky 
umeleckého diela.

Mňa zaujíma najmä melanchólia obsiahnutá v poézii a v hudbe. Keď ide 
o slovesný prejav, treba vedieť, že zobrazenie melanchólie závisí od všetkých 
prítomných zložiek básne, zatiaľ čo v hudbe „iba“ od dômyselných vzťahov 
medzi jednotlivými tónmi. To „iba“ je v úvodzovkách preto, lebo vyvolať v du- 
ši konzumenta melanchóliu len týmto jediným spôsobom je iste oveľa ťažšie 
než v prípade poézie, ktorá to zvládne doslova nespočetnými spôsobmi. Lenže 
takéto dačo sa ľahko vysloví; bolo by treba literárnovednými argumentmi po-
doprieť toto tvrdenie. Domnievam sa, že melanchóliu nie je možné ilustrovať 
iba niekoľkými veršami vytrhnutými z kontextu, lebo (ak je v diele skutočne 
prítomná) ňou je takmer neuchopiteľným spôsobom presiaknutá celá tá-ktorá 
báseň. V tomto prípade skutočne nemožno z jamky po podkove stvoriť koňa 
(ako by to povedal Rúfus); musí sa brať do úvahy celý text. Najmä preto, aby 
sa zistilo, či medzi melanchóliou ako významom diela a jeho výrazovou strán-
kou jestvuje dokonalý súlad. 

Napríklad jednu z najkrajších slovenských ľudových piesní, ku ktorej 
som sa po úmornom čítaní sedemzväzkových Slovenských spevov prehrýzol, 
je pieseň Jako je to pekne v mojej milej dvore, kde melanchólia vyvstáva z cel- 
kovej predmetnosti jej významu, nie iba z dvoch-troch jej veršov, takže ju 
vždy treba citovať celú, aby človek pochopil, čo zádumčivosť vôbec je: „Jako 
je to pekne v mojej milej dvore, / červené jablko na zelenom strome. // Červené 
jablko, lež odpoly hnilé, / už sa pominulo, čo mi bolo milé. // V mojej milej 
dvore studienka vyviera, / povedajú ľudia, že ona umiera. // Bože muoj, otče 
muoj, na tejto doline / žiadon sa nepýta: Šuhaju, čo ti je? // Čo mi je, to mi 
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je, len mi je voľačo, / neplakali by mé oči za ledačo. // Plačte, oči, plačte, však 
darmo plačete, / čo ste rady mali, to mať nebudete.“ Rovnako treba citovať celý 
slávny úryvok z Bottovej Smrti Jánošíkovej: „Zahučali hory, zahučali doly – / 
zanôtili chlapci: ,Boli časy, boli! / Boli časy, boli, ale sa minuli – / po maličkej 
chvíli minieme sa i my! / Keď sa my minieme, minie sa krajina, / akoby odlomil 
vŕštek z rozmarína; / keď sa my minieme, minie sa celý svet, / akoby odpadol  
z červenej ruže kvet.‘“ Je to jedna z najpôsobivejších reflexívnych básní celko-
vej slovenskej poézie, kde melanchólia splýva s filozofiou života i životného 
sveta. Treba si všimnúť, o koľko je tu viac poézie od všetkých tých zgýčo-
vených renesančných i barokových lamentácií nad pominuteľnosťou života, 
všetkých tých lacných zúfalých vzdychov a nárekov, akými vrchovato oplýva 
baroková poézia 18. storočia, a to iba pre dva-tri prenikavé básnické obrazy, 
ktoré Botto prebral z ľudovej poézie.

Báseň teda melanchóliu vyvoláva dômyselnými juxtapozíciami básnic-
kých obrazov, metafor alebo podobenstiev, koniec koncov úplne rovnakým 
spôsobom ako aj emócie. Umelecké dielo (napríklad orchestrálna hudba ale-
bo abstraktný obraz), ktoré imanentný význam nevlastní, môže zádumčivosť  
a iné emócie vyvolať iba výrazovými prostriedkami. Darmo však bude u kon-
zumenta čokoľvek vyvolávať rovnako význam básne ako výrazovosť hudby, 
ak mu v duši nebudú žičiť štruktúry, načasované naň. V ľudskej psychike sú 
teda určité štruktúry rezonujúce s dômyselne uspôsobenými zhlukmi tónov  
v hudbe alebo vzájomnostnými vzťahmi farieb v maliarstve, čo dohromady 
brané rezultuje melanchóliou. Tie štruktúry, popritom, že sú podaktorým ľu-
ďom dopredu dané, treba isteže aj šľachtiť, aby spoľahlivejšie konali svoju 
funkciu. V duši divocha, čo ako božstvom predurčenému na vnímanie hud-
by, ba, navyše, čo ako predurčenému byť melancholik, prvé počúvanie (po-
vedzme) prvej časti (Molto allegro) Mozartovej Symfónie g mol, KV 550 (ináč 
melancholickej až po korienky vlasov) celkom určite nevyvolá zádumčivosť, 
iba čosi ako zdesenie nad emocionálnym uspokojením, ktoré ho pri počúvaní 
predchlo. Schopnosť uchopovať zádumčivosť v umeleckom diele je teda aj 
vecou konvencií a rôznych mimoumeleckých štruktúr, ktoré tej schopnosti 
žičia, ale nie je vzdialené ani gestu estetickému, hodnotiacemu. Na začiatku 
vnímania diela konzument čoraz sústredenejšie spozornieva, lebo pociťuje na-
rastanie zádumčivosti v sebe samom, ale počas tohto narastania sa postupne 
uisťuje aj v presvedčení, že dielo je skutočne výnimočné. Lenže kým ho nepre-
číta alebo si ho nevypočuje celé, nie si je celkom istý, či medzi melanchóliou 
a kvalitou diela je dokonalá súhra, lebo sa veľmi často stáva, že neprimerané 
kvantá zádumčivosti dielo po estetickej stránke úplne zabijú (ako v barokovej 
poézii), alebo že to isté urobí nevystačujúca alebo planá dávka melanchólie 
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(ako napríklad vo veršoch Jacqua Préverta). Medzi významom a výrazom aj  
v tomto prípade nesmie existovať nijaká nezrovnalosť.

Iba navonok sa zdá, že zádumčivosť vyvolaná iba výrazivom hudby ale-
bo neobsažného maliarstva nijaký význam v duši konzumenta nekonštituuje.  
V podstate každý z nás melanchóliu napĺňa vlastnými obsahmi zo sveta svoj-
ho života, obyčajne povznášajúcimi, ale občas i tragickými, už v závislosti od 
uspôsobenosti samotného výraziva, ale aj psychiky konzumenta. A práve indi-
viduálne obsahy, ktoré výrazová stránka diela je schopná v nás naindukovať, 
sú tie, ktoré sprostredkúvajú aj vedomie o jej estetickej kvalite a umeleckej 
hodnote. Tie obsahy sa nemusia kryť iba so zobrazením príbehov alebo výja-
vov zo skutočného života, môžu byť napríklad spomienkou na sen, tušením 
šťastia vyplývajúceho z povznášajúcej intersubjektivity, prejavom nádeje, že 
k tomu šťastiu sa predsa len možno prehrýzť, sú teda určitým druhom snenia, 
ktoré je vlastne zádumčivosťou samou. A je len jasné, že priaznivý estetický 
dojem z počutého je výslednicou úplnej harmónie medzi všetkými „obsahmi“, 
ktoré v duši naindukovali výrazové vlastnosti diela i samých tých výrazových 
vlastností. 

Ide teraz len o to, či konzument bude schopný výrazové kvality určitého 
hudobného diela použiť na to, aby mu pripísal svoje vlastné obsahy a význa-
my. Lebo ak toho schopný nie je, ani dané hudobné dielo sa nebude môcť 
konštituovať v jeho vedomí ako povznášajúci estetický objekt. Medzi schop-
nosťou vytušiť napríklad melanchóliu z dômyselného zhluku tónov v určitom 
hudobnom diele a schopnosťou následne uchopiť estetickú stránku toho isté-
ho diela existujú dynamické súvzťažnosti. Prvá schopnosť je predpokladom 
toho, aby sa tá druhá vôbec konštituovala, ale aj druhá robí asi to isté, lenže 
počas samotného procesu „naberania rýchlosti“ pri prevteľovaní výrazu diela 
na obsahy, ktoré mu konzument napokon aj pripíše.

V súvislosti so zádumčivosťou spôsobenou orchestrálnou hudbou ale-
bo tou, ktorej sprievodným slovám nerozumieme, treba sa spýtať, či vôbec 
je hudba schopná vyvolať aj farebné predstavy v psychike konzumenta, lebo 
synestézia je bežným zjavom v procese uchopovania vnemov. Asi áno, lebo 
jednotlivé tóny u niektorých ľudí vyvolávajú aj ich farebné „ekvivalenty“ (spo-
meňme si len na známu báseň Samohlásky od Arthura Rimbauda). Čo však je 
schopný vyvolať vysoko štruktúrovaný, nanajvýš melodický zhluk tónov, ak je 
každý tón osve zastúpený vlastnou farbou? Ja osobne takú schopnosť nemám, 
ale predpokladám, že kaleidoskopické juxtapozície farebných predstáv majú 
určitý podiel na akosti a druhu melanchólie vyvolanej určitou konkrétnou me-
lódiou. Možno sú vizuálne, a teda farebné predstavy rovnako súladne štruktú-
rované ako tie akustické, ktoré ich vyvolali, čo znamená, že môžu utvárať čosi 
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ako abstraktné obrazy, obrysy prapodivných neforemných predmetov a siluet, 
ktoré svojimi kolísavými pohybmi iba umocňujú zádumčivosť.

Iný druh melanchólie, isteže oveľa odľahlejší a abstraktnejší než ten 
prvý, vyvolávajú v dušiach konzumentov auditívne vnemy, ktoré nesprevá-
dzajú nijaké farebné ani vizuálne predstavy. Je to skúsenosť, hraničiaca s čí-
rou mystikou a transcendentnom, teda tá najrýdzejšia melanchólia, ktorá 
sa nevzťahuje na nič konkrétne, iba na seba samu. V prvej polovici augusta 
1987, počas rannej prechádzky Londýnom, zašiel som do veľkolepej katedrá-
ly, do ktorej ma vlastne prilákala vzdialená baroková melódia z 18. storočia, 
naberajúca počas mojej chôdze na intenzite. A keď som do chrámu vstúpil, 
predchla ma taká intenzívna rozkoš z počutého, že som sa nemohol pohnúť 
z miesta, kým spev nedoznel. Nie, nepredchla ma žiadna zádumčivosť, lebo si 
nemôžem spomenúť na nič vizuálne, čo by jej pritakávalo, okrem samotného 
interiéru chrámu, ktorý bol rovnako veľkolepý ako hudba. Lenže v okamihu 
počúvania melódie som tam nič konkrétne nevnímal, iba som si uvedomoval 
silný estetický zážitok z onej (pravdepodobne Bachovej) skladby, ktorý mnou 
doslova lomcoval, ale ktorý iste v dušiach niektorých ľudí vyvolal aj zádumči-
vosť, ale tú elementárnu zádumčivosť, ktorá sa nevzťahuje na nič konkrétne, 
iba na seba samu.

Aj pri čítaní poézie sa deje čosi podobné, dokonca aj tej obsahovo naj-
chudobnejšej, iba výrazová stránka diela je tu menej rozhodujúca. Svojím 
rytmickým členením báseň síce môže zdôrazniť a podčiarknuť povedzme me-
lanchóliu, ale rozhodujúcim okamihom v procese uvedomovania si akostných 
kvalít jej veršov preváži schopnosť melanchóliou napáchnuť v procese poní-
mania najmä jej obsahu. Lenže vedomie o estetickej závažnosti diela nemusí 
vyplynúť iba z vlastného zažitia melanchólie, ale aj z presvedčenia prehodno-
covateľa poézie, že dielo tú melanchóliu (alebo nejakú inú komplexnú emó-
ciu) je schopné vyvolať u iných konzumentov.

Už takmer štyri desaťročia nie som iba obyčajným vychutnávačom poé- 
zie, ale vždy iba niekým, kto poéziu prehodnocuje. Dokonca aj vtedy, keď čí-
tam básnikov navonok bez prehodnocovateľských úmyslov, čítam ich vlastne 
preto, aby som šľachtil svoju prehodnocovateľskú schopnosť vo vzťahu k poé-
zii, ktorú práve prehodnocujem. V posledných rokoch som napríklad prečítal 
kvantá a kvantá dubrovníckej stredovekej i barokovej poézie len preto, aby 
som s väčšou dávkou istoty objavil esteticky najvyspelejšie básne slovenskej 
renesancie a baroka, ktoré aj v dnešných časoch môžu spĺňať funkciu moder-
nej básne. Melanchólie tam, rovnako v Dubrovníku ako na Slovensku, vtedy 
bolo viac než dosť, lenže tej najplanejšej, akú si človek vôbec môže predstaviť. 
Zádumčivosť je tam natoľko vulgárna, že to v dnes hraničí s dobrým vkusom. 
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Lenže pred dvesto rokmi sa takou asi nezdala, čo svedčí o tom, že každá 
doba má svoj vlastný vkus, ktorému sa bez zvyšku aj podriaďuje. A predsa aj  
z oných čias presiahlo do dnešného obdobia niekoľko básní, ktorých melan-
chólia je nanajvýš moderná.

(Tu by bolo treba otvoriť jednu zátvorku, v ktorej by sa objasnilo, čo pod 
modernou melanchóliou vôbec rozumiem. Podľa mňa je to melanchólia, ktorá 
je podaná sprostredkovane, pomocou zložitej súhry výrazových a významo-
vých zložiek diela. Teda nie taká, k akej sa utieka napríklad Juraj Tranovský 
takmer v každej svojej básni, ale taká, aká nás predchne z čítania veršov po-
vedzme Georga Trakla alebo Milana Rúfusa.)

Rovnakú funkciu má aj moje čítanie súčasných neslovenských básnikov 
na pozadí mojich prehodnocovateľských úsilí okolo zostavovania antológie 
slovenskej poézie od jej počiatkov až podnes. Je symptomatické, že najvy-
nikajúcejšie slovenské básne, nech už sú z ktorejkoľvek doby, sú zväčša po-
vznášajúco melancholické – na rozdiel od srbskej poézie, ktorá sa k vlastnej 
estetickej nosnosti prehrýza drsnejšími, „epickejšími“ spôsobmi a ktorá aj na 
melanchóliu má úplne inakšie „recepty“ než poézia slovenská. Práve preto, 
súhrnne berúc, srbskú poéziu pociťujem ako modernejšiu, čomu zodpovedá 
aj jej neporovnateľne väčší ohlas v zahraničí. Takého básnika ako Vasko Popa 
Slováci v minulom storočí nemali, a nemali ho nielen preto, že by svojím 
talentom povedzme Milan Rúfus alebo Ján Ondruš na to nevystačovali, ale 
najmä pre romantické ponímanie emocionálnych zložiek verša, a teda i sa-
motnej melanchólie. Napríklad zádumčivosť v Ondrušovej básni Nemilosť je 
dostatočne moderne podaná, aby touto svojou vlastnosťou mohla konotovať 
aj v preklade do ktoréhokoľvek iného jazyka, a predsa, najmä pre typické 
slovenské gesto podčiarkovania metafyzickej kvality dojemného, vôbec nevy-
bočuje z romantizujúcich tradícií celkovej poézie tohto národa, počnúc prvou 
polovicou 19. storočia a nekončiac dneškom. Na druhej strane báseň Hra na 
popol od Vaska Popu sprostredkúva melanchóliu natoľko všeľudskú, že by ju 
hádam mohli akceptovať aj inteligentné bytosti z iných svetov. A v tom vlast-
ne aj je rozdiel medzi vynikajúcim európskym básnikom, akým Ondruš bol  
a zostal, a básnikom svetovým, akým bol a zostal Vasko Popa. 

Melanchólia je viac než spoľahlivým lakmusom na uchopenie estetic-
kej nosnosti poézie, aj keď pri tom vôbec nie je záväzné evokovať ju najprv  
v sebe, aby sme si tú jej estetickú nosnosť následne aj uvedomili. Veď v ta-
kom pomýlenom počínaní najčastejšie aj väzia všetky tie prehrešky a úchylky 
pri zostavovaní antológií: že totiž zostavovateľ všetko, čo prehodnocuje, be-
rie priveľmi osobne, všetko prežíva na spôsob nezrelého dievčaťa v puberte, 
ktoré sa občas nad básňou aj rozplače alebo vzplanie spravodlivým hnevom 
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nad reflexívnosťou básne, ktorá jej emócie nesprostredkúva polopate. Jeden 
zostavovateľ antológie súčasnej srbskej poézie (už si nespomínam na meno, 
lebo šlo o úplného anonyma) zaradil do výberu len dve-tri básne Vaska Popu 
a v predslove napísal (citujem voľne): Miodrag Pavloviæ do svojej Antológie 
srbskej poézie zaradil až 17 básní Vaska Popu. Na základe čoho? Nuž, po-
myslel som si, ak nevieš na základe čoho, načo si sa vôbec podujal zostaviť 
antológiu!

Pri hodnotení básní sa pokúšam čítať ich natoľko neosobne, akoby šlo 
o telefónny zoznam, to znamená bez zbytočného dojatia, ktoré estetický do-
jem z prečítaného môže iba deformovať. Pritom však vôbec nejde o to, že 
som naskrze necitlivý k nejakej komplexnej emócii vyvolávajúcej povedzme 
melanchóliu, iba si neprestajne uvedomujem, že nie je žiaduce dať sa uniesť 
emóciami v procese hodnotenia, lebo to môže mať zhubné následky na sa-
motný výber básní. Nezaradím do výberu napríklad Rúfusovu báseň List jednej 
žene, aj keď patrí medzi najkrajšie a najdojímavejšie básne celkovej slovenskej 
poézie, lebo viem, že tento básnik má najmenej päťdesiat iných básní, ktoré 
ju svojou umeleckou a estetickou vyspelosťou značne prevyšujú. List jednej 
žene spôsobuje emocionálne uspokojenie, zatiaľ čo napríklad Rúfusova bá-
seň Michelangelo skutočnú intelektuálnu estetickú rozkoš, hodnotovo značne 
prevyšujúcu iba prchavú emocionálnu katarziu. Obe sú schopné naindukovať  
v psyché vnímavého konzumenta určitý druh zádumčivosti, lenže prvá to robí 
vyslovene v citovej sfére, kým druhá vo sfére intelektuálnej.

Sú teda nielen rôzne stupne melanchólie, ale aj jej rôzne druhy – je 
vecou individuálnej predispozície, ktorú z nich konzument umenia bude pre-
ferovať v procese vnímania umeleckého diela. Pre romantika je cit vrcholným 
božstvom, zatiaľ čo pre klasicistu – iba samotná reflexia. Veľa rokov minulo, 
kým som prekonal v sebe animozitu k romantickej poézii, dokonca aj najvy-
nikajúcejšej. Až keď som na vlastnej koži pocítil, čo prchavosť života je schop-
ná v človeku spôsobiť, dokázal som čítať romantikov bez akejkoľvek nechuti  
k ich prepiatym gestám a zveličujúcim víziám. Je vlastne záhadou, prečo som 
sa práve v mladosti vedel na nich pozerať len s ironickým odstupom, zatiaľ 
čo v starobe ich akceptujem so značnou dávkou porozumenia. A možno to 
záhadou ani nie je. Možno je v mojom dnešnom poňatí melanchólia už iba 
čudesná štruktúra, v ktorej útrapy z emócie a útrapy z rozumu činia neroz-
lučný celok.

Je naskrze neuveriteľné, že filmové umenie nie je schopné vyprodukovať 
väčšie kvantá melanchólie u svojich konzumentov, než by sa to na základe 
jeho synestetického charakteru dalo predpokladať. Napodiv, dosahujú to naj-
mä dokumentárne filmy, kde ako „hrdinovia“ vystupujú, za sprievodu hudby, 
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rozľahlé krajiny znázorňujúce púšte alebo ľadové priestranstvá či už Arktiku 
alebo Antarktiku, ale i nebotyčné pohoria, kde nič živé kamera nezachytáva. 
Najvzácnejšia je vo filme melanchólia, ktorá vyplýva z jeho vizuálnych zložiek 
(napríklad Marianna mojej mladosti, Spomínaš na Dolly Bell? alebo Menej od 
nuly), ale skutočnou doménou zádumčivosti je pre mňa iba jeden jediný film 
(zo stovák a stovák, ktoré som videl) – Tenká červená čiara od režiséra Ter-
rencea Malicka, nakrútený podľa rovnomenného románu Jamesa Jonesa. Je 
školským príkladom toho, čo melanchólia vlastne je.

Melanchólia je živým a činorodým uvedomovaním si ľudskej pominuteľ-
nosti i smrti, dokonca aj vtedy, keď sa zdanlivo na nič konkrétne nevzťahuje, 
ako pri počúvaní hudby. Je tušením tragédie, ktorou sa končí svet, ako vo vyš-
šie citovanej Bottovej básni; je predzvesťou ničoty, z ktorej sme pred chvíľou 
vystúpili a do ktorej sa o chvíľu znova vrátime (ako to hovorí Sophia, alias 
Meryl Streepová vo filme Sophiina voľba). A rovnako to bolo aj kedysi dávno, 
v staroveku, keď tragédia bola skutočným Božím dopustením, a rovnako je to 
dnes, keď tragédia je skôr fraškou než čímkoľvek iným.

n

JARMILA HODOLIČOVÁ

Univerzitná profesorka a literárna vedkyňa Jarmila Ho-
doličová sa narodila roku 1952 v Hložanoch. Vyštudo-
vala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte 
v Novom Sade. Prednáša v Oddelení slovakistiky Filozo-
fickej fakulty a na Vysokej škole odborových štúdií pre 
vychovávateľov v Novom Sade. Žije v Novom Sade. Knižne 
publikovala monografie Prehľad dejín slovenskej vojvo-

dinskej prózy pre deti (2005) a Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry  
a kultúry (2011), ako aj chrestomatiu slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti 
Medovník (2011).

Tvorba pre deti Tomáša Čelovského

Tomáš Čelovský absolvoval gymnázium v rodisku, v Petrovci, kde aktív-
ne pracoval v žiackom Samovzdelávacom krúžku Sládkovič. Bol redaktorom 
časopisov Nový život a Pionieri (neskôr Zornička) vo vydavateľstve Obzor  
v Novom Sade. V roku 1992 sa presťahoval na Slovensko, odkiaľ prispieva do 
slovenských časopisov vo Vojvodine.
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Čelovského knižným debutom bola zbierka minipróz (predtým uverejne-
ných v časopise Pionieri) pre čitateľov mladšieho školského veku od šesť do 
desať rokov Rád chodím do školy (1984). Názov možno chápať v úvodzovkách. 
Nejde totiž o didakticko-výchovný zámer, lebo Čelovského hrdina chodí do 
školy aj preto, aby pod lavicou čítal Asterixa, aby sa zaľúbil do spolužiačky, 
keď mu našepká celú odpoveď, alebo do učiteľky, keď ho zvolí za predsedu 
triedy, do kuchárky, lebo dostáva najväčšiu havránku a pod. Zbierku charak-
terizuje tematická rôznorodosť a zaujímavé kompozičné spracovanie motívov. 
Nekonvenčnými postupmi opisuje školu, hru, lásku, technické veci, zvieratá 
a pod. Prvý okruh záujmu jeho hrdinov je rozmýšľanie o sebe a o tom, čím 
bude, keď vyrastie. Nie je to pionierske rozmýšľanie protagonistu o vážnej bu- 
dúcnosti, ale rozmýšľanie obyčajného dieťaťa: „Dnes som zamestnaním vnuk. 
Vystrájam a platia mi koláčmi.“ O svojich myšlienkach o zvyčajných veciach 
píše Čelovský nezvyčajným spôsobom (Keď narastiem, Kam sa podel rok, Maj-
ster vodograf, Rád chodím do školy). Do druhej skupiny záujmov jeho hrdi-
nov patria technické veci, ktoré personifikuje (Chladnička a mraznička, Traja 
zhavranení bratia). Tretiu skupinu predstavuje tematika zvierat v próze Miško 
a Miško. Čelovského knihu Rád chodím do školy charakterizuje humor, no 
nie humor prostoduchý a každodenný, ale inteligentný humor bystrého die-
ťaťa, ktoré si všíma každodenné veci cez vlastnú prizmu pohľadu. Taký hu- 
mor privádza až k sebairónii. Čelovského hrdina žije v šťastnom rodinnom  
a školskom prostredí bez akýchkoľvek problémov (okrem spomenutého As-
terixa pod lavicou číta Malého princa a Kráľovské rozprávky). Prózy v tejto 
knihe sú krátke a dynamické. Hoci motívy školy, rodiny, kamarátov, zvierat sú 
v literatúre častými témami, Čelovský ich prezentuje svojráznym spôsobom, 
dáva im špecifickú formu, pričom neraz využíva štruktúru ľudovej rozpráv-
ky. Dieťa tak vovedie do sveta absurdností (Traja zhavranení bratia), šikovne 
narába jazykom, používa nové slová, ktoré sú výstižné, efektné a dynamické. 
Bohatstvo jazyka je najsilnejším znakom štýlotvornej vycibrenosti týchto próz. 
Čelovský tvorí aj nové, nezvyčajné slová a konštruuje nové spojenia (vodo-
grafovať, darmožráčka mraznička, bruchopasníčka) alebo používa expresívne 
slová (grgnúť, drkotať) a metafory (chladnička pradie).

Takýmto prístupom k tematike a forme (spracovanie obsahu) Čelovský 
začal uplatňovať v detskej literatúre osemdesiatych rokov nový originálny 
smer – inteligentnú detskú iróniu, ktorú paralelne s ním pestoval v tom čase 
aj Zoroslav Spevák Jesenský.

Druhá Čelovského kniha Sen noci prvoaprílovej vyšla roku 1993, hoci 
bola na vydanie pripravená už v osemdesiatych rokoch. Preto ju právom za-
raďujeme do tohto obdobia. Autor v nej sleduje svojho hrdinu v dvoch kolek-
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tívoch: v rodinnom a školskom. Okrem rodinných minipróz (O veselej svadbe, 
na ktorej všetci plakali, iba dvaja nie, Klát alebo Rozhovor Sama Bažaľu so 
sekerou na tému lásky a priateľstva, Z Bažaľovho receptára: 1/ Vojenská fazuľa 
po domácky a 2/ Slané koláčiky, Ako Samo Bažaľa takmer stretol paniu, ktorú 
nikto nepozná) Čelovského zaujme aj školská tematika s fígľami a problémami 
či už jednotlivca-žiaka alebo žiackeho kolektívu (Samovi Bažaľovi sa snívajú 
strašné sny, Samo Bažaľa má chrípku, Indiánska princezná Pokachontas, krá-
ľovná rodea, Zoran príde do školy, keď plechový dom pristane). Do tejto zbierky 
patria aj tri miniprózy, v ktorých ako hlavní aktéri vystupujú živočíchy roz-
mýšľajúce nielen o vlastných problémoch, ale aj o tom, ako sa k nim správajú 
ľudia. Kniha obsahuje spolu trinásť minipróz.

Čelovského kniha je určená deťom stredného školského veku, teda de-
ťom medzi deviatym až dvanástym rokom, čo je z čitateľského hľadiska pre-
chodné obdobie. V mladšom školskom veku prevládala ľudová rozprávka, kto-
rú v tejto fáze vystriedala dobrodružná literatúra. Pre tento vek je príznačná 
obľúbenosť prózy na úkor poézie. Mladý čitateľ hľadá v mladom rovesníkovi 
– hrdinovi próz – seba, lebo sa s ním často stotožňuje, chce byť ako on. Ne-
nachádza v ňom negatívne črty. Ústrednou postavou je niekedy sám čitateľ 
alebo hociktorý chlapec tohto veku. V slovenskej vojvodinskej literatúre pre 
deti hlavnými hrdinami boli a sú zvyčajne chlapci, dievčatá sa zjavujú skôr 
ako epizódne postavy. Treba vychádzať zo skutočnosti, že autori najlepších 
kníh pre deti (Jesenský, 1956, a Čelovský, 1958) sú generační druhovia, ktorí 
svoje dobrodružstvá z detstva a pohľady na svet prenášajú aj do svojich kníh, 
i keď je evidentné, že Spevák to robil vo väčšej miere. Pri čítaní knihy Sen noci 
prvoaprílovej ešte väčšmi dominuje pocit, že ide o „chlapčenskú literatúru“, 
ktorá zaujíma najmä chlapcov, lebo chlapci tu vystupujú ako hlavní hrdino-
via. S fígľami a myslením hlavného hrdinu (Samo Bažaľa) sa identifikujú. 
Dievčatá dávajú zase dôraz na priateľstvo, citový život a lásku. V slovenskej 
vojvodinskej literatúre sa však ešte nezjavil typický dievčenský román, známe 
sú len niektoré prózy s dievčenskou tematikou.

Čelovského miniprózy do bodky odzrkadľujú slovenský vojvodinský ko-
lorit. Hrdinovia próz majú tradičné vojvodinské mená a priezviská (podob- 
ne ako u Zoroslava Speváka Jesenského). Hlavný hrdina je Samo Bažaľa a je- 
ho kamaráti Ondriš, Jano, Zoran, ktorí pripomínajú Jerguša Lapina, jeho dru-
žinu a ich kúsky. Sú tu aj dievčatá, ktorým trieda určí prezývky (Uta, Mata, 
Betka). Prostredie nie je urbánne, ale vidiecke, ba priam petrovské. Tradič- 
ne dobré rodinné zväzky (spolunažívanie troch generácií – starých rodi- 
čov, rodičov a detí) dávajú knihe príchuť pokoja, lásky a bezstarostného det-
stva.
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Štefan Hudák: Z dovolenky, 1988
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Tomáš Čelovský sa vo svojich poviedkach vracia k dedine, idylickej de-
dinskej atmosfére, zdravému a veselému vzťahu v rodine a prírode (vinohra-
dy, široký zadný dvor, dedinská svadba, vianočné sviatky). Je prirodzené, že 
inšpiráciou pre spisovateľa sa u Čelovského stáva životné prostredie: škola  
a rodina.

Kniha Tomáša Čelovského Sen noci prvoaprílovej je dobrodružná s nie-
koľkými tematickými okruhmi. Dynamický dej je založený na stupňovaní na-
pätia, dochádza k zauzleniu (v próze Samo Bažaľa má chrípku sa celá trieda 
angažuje pri prenášaní chrípky), až sa nakoniec všetko vyrieši. Aby dej nestrá-
cal na dynamickosti, autor neodbočuje od hlavného deja, nepoužíva detailnej-
šie opisy spoločenského ani prírodného prostredia. Hromadenie nečakaných 
zauzlení brzdí ľahšie vyriešenie príbehu. V centre deja je hlavný hrdina Samo 
Bažaľa, ktorý nie je záporným hrdinom, ale normálnym zdravým chlapcom,  
s ktorým sa čitateľ identifikuje alebo projektuje do neho sám seba. Etická hod-
nota sa však nemusí prejaviť len na pozitívnom hrdinovi, v niektorých prípa-
doch sú „otázne“ aj skutky hrdinov, ktoré sú pre ten vek prirodzené (Samo si 
nenapísal úlohu, trieda chce ochorieť, aby nemusela ísť do školy) a vyvolávajú 
u čitateľa kladné reakcie a postoje.

V prvej poviedke, ktorá by mala mať názov podľa názvu zbierky, Samo 
Bažaľa sníva svoj fantastický sen. Podobne, akým je prvoaprílový deň s pr-
voaprílovými žartmi („päty máš obrátené dozadu“, „krútia sa vám kolesá na 
bicykli“), aj samotný prvoaprílový sen Sama Bažaľu bol vyšinutý. V ňom všetci 
chodci mali vzadu nejaký chvost, „chvostaví boli i policajti, i pouliční preda-
vači, autám z výfukov viali papierové stuhy a zvíjali sa za nimi ako šarkany. 
Nad mestom krúžilo lietadlo s dvoma chvostmi: o vlastný chvost malo zavesený 
ešte jeden a tým chvostíkom po oblohe vypisovalo: Šťastlivý Prvý apríl, sviatok 
chvostov.“ Samovu bujnú fantáziu prerušilo zvonenie budíka a prvoaprílová 
skutočnosť bola nie veľmi veselá: úlohu nemal napísanú, šepkár je chorý a Uta 
sa už týždeň naňho hnevá.

Detskému poznávaniu zodpovedá uplatňovanie nonsensu a prechod  
z prirodzeného do nadprirodzeného. V tomto prípade hrdina zažíva prudkú 
obrazotvornosť nielen v skutočnom živote, ale aj vo sne. Tak je to aj v próze 
Zoran príde do školy, keď plechový dom pristane.

V humoristickej minipróze Z Bažaľovho receptára ide o rozprávanie prí-
behu prostredníctvom detského rozprávača v prvej osobe i o humoristickú 
identifikáciu sveta dospelých pomocou sveta detského videnia, detského as-
pektu. Očami Sama Bažaľu Čelovský s humorom opisuje celý obrad varenia 
vojenskej fazule u Bažaľovcov, pri ktorom sa musí zúčastniť celá rodina a celý 
proces diriguje otec. Ten kedysi vykonával na vojenčine túto ťažkú povinnosť 
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a teraz si to po rokoch doma opakuje s takou istou vojenskou disciplínou 
hlavného kuchára ako kedysi, dokonca aj s pomocníkmi, ktorých tak umorí 
hladom a spomienkami na vojenské kuchárčenie, že sa im od hladu robia 
kruhy pred očami. S podobným humorom autor opisuje prípravy na svadbu  
a jej priebeh u Bažaľovcov v próze O veselej svadbe, na ktorej všetci plakali, iba 
dvaja nie. Keď Beta zvestuje, že sa ide vydávať, rodičom sa rodina vyvoleného 
nepáči, „lebo si paradajkovú polievku sladia a klobásu jedávajú s cibuľou. Keď 
už došlo k svadbe, všetci plakali, lebo sa Beta vydala do cudzieho sveta, až na 
druhú ulicu. Plakal aj pes Štuci. Matka plakala od hanby a strachu, že ju budú 
ohovárať. Otec plakal od hnevu, že všetci plačú, keď by mali spievať. Stareny 
plakali, lebo sa pri odobierke plakať patrí.“ V takomto podaní prostredníctvom 
konkrétnych obrazov, do detailov si všímajúc správanie postáv a vývin uda-
lostí práve očami dieťaťa, Čelovský predstavuje vzor na uplatnenie detského 
aspektu v tvorbe pre deti. Práve v tejto humoristickej poviedke, keď ide o det- 
ský aspekt, sa to Čelovskému najlepšie podarilo. Používa komické situácie,  
a tak poskytuje čitateľovi možnosť prežívať a všímať si rozličné životné situ-
ácie, rozvíjať pozornosť, porovnávať, hodnotiť, myslieť a chutne sa zasmiať 
nad správaním dospelých, ktorí sa pri takýchto príležitostiach v očiach detí 
správajú nenormálne, priveľmi smiešne až komicky.

Do sfér vážnejšieho uvažovania patrí aj humoristicko-naturalistická pró-
za Ako Samo Bažaľa takmer stretol paniu, ktorú nikto nepozná. Humor na 
začiatku prózy vystrieda strach, keď sa Samovi Bažaľovi dedo stratí vo vinici 
a nehlási sa na jeho volanie. Autor sa dáva hrdinovi zmietať v strachu pred 
niečím, čo ešte v skutočnosti dobre nepozná, ale vie, že život človeka je spra-
vovaný nadľudskými silami, ktoré sú nemilosrdné a nezastaviteľné. Samo sa 
zľakne, „že si po jeho starého otca prišla tá pani, ktorú nik zo živých nepozná  
a ktorá si každú živú bytosť kedy-tedy odvedie tam, odkiaľ niet návratu“. Čelov-
ský nemilosrdne zasiahne city nielen svojho hrdinu, ale aj čitateľa, ktorého 
prinúti rozmýšľať aj o inej nehumoristickej stránke života. Nakoniec strach 
vystrieda radosť z volajúceho dedovho hlasu. Samo Bažaľa si tajne poutiera 
oči plné slz a objaví tak v sebe nesmiernu lásku k dedovi, ktorá bola dovtedy 
samozrejmá, ale on nevedel, že je aj taká hlboká. Čelovský prostredníctvom 
tejto udalosti svojsky opisuje nežný, teplý a vrúcny vzťah medzi dieťaťom  
a starými rodičmi, ku ktorým sa vnúčatá vinú s veľkou láskou, čo predstavuje 
aj typický, tradičný znak próz Tomáša Čelovského.

Aj príbehy v škole rozvádza Čelovský humorne. V dynamickom deji po-
viedky Samo Bažaľa má chrípku účinkuje celý kolektív, celá IV. B, ktorá má 
veľký problém, ako a kto chrípku od Sama prenesie na ostatných. Napätie sa 
stupňuje zo dňa na deň a obdobie písomiek sa blíži. Všetko sa však končí skla-
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maním, pravým fiaskom, lebo trieda sa musí zaočkovať proti chrípke. Takéto 
šibalstvá zo školských lavíc v literatúre oddávna existovali, ale neopisovali sa 
tak vtipne, v dejovej skratke, so silným napätím, nerozvláčnym rozprávaním  
s výstižným koncom, čo detského percipienta pobaví a Čelovského tvorbu dví-
ha na najvyšší stupeň v literatúre slovenských vojvodinských spisovateľov pre 
deti.

Tretiu tematickú skupinu tvoria Čelovského rozprávky o zvieratách, 
resp. správanie zvierat podľa ľudských pravidiel, alebo pohľad na správanie 
ľudí zo zorného uhla zvierat, pričom ide o kritiku ľudského správania.

Čelovského prózy sú detstvom tejto doby. Vedia zaujať detského čitateľa. 
Jeho prózy charakterizuje napínavý dej, rýchly spád udalostí a jednoduchá 
charakterizácia osôb, ktorú si čitateľ môže dotvoriť podľa vlastnej fantázie. 
Názvy próz sú dlhé a už z nich recipient môže vyčítať, o čom bude asi reč 
a že sa tu „bude niečo diať“. Pozornosť detského príjemcu sa určite v tomto 
prípade uberá rovnako k dielu a k autorovi, všimne si jeho meno a urobí si 
vlastnú diferenciáciu autorov, podľa ktorej sa Čelovský určite stane na dlhé 
roky jedným z najčítanejších autorov slovenských detí vo Vojvodine.

Najnovšie sa Čelovský priblížil deťom ako autor Čítanky pre 5. ročník 
základnej školy. Aj tu sa prejavilo jeho dobré poznanie dieťaťa – primeraný 
výber literárnych textov a dobrý poznámkový aparát.

n

MICHAL BABIAK

Vysokoškolský pedagóg, literárny kritik a estetik, autor 
drám, dramaturg a režisér Michal Babiak sa narodil 
roku 1961 v Kulpíne. Vyštudoval slovenský jazyk a lite-
ratúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade a estetiku na 
Katedre estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave, kde aj v súčasnosti pracuje. Žije v Bra-
tislave. Knižne publikoval Tri scenáre a Drámy 2, ako aj 

knihy literárnych kritík Literatúra a kontext (1999), Spomínanie medzi bytím  
a zabúdaním (2009) a Anabáza (2011).

Ticho, ktoré spája

Výber z tvorby dvoch autorov, zjednotený do jednej knihy, nie je ne-
známym javom v literatúre, no, pravdu povediac, ani častým. Podstata tohto 
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javu, podľa všetkého, vychádza z akejsi zahmlenej, nejasnej pradávnej osnovy, 
ktorá je hlboko vsadená do človeka – osnovy bipolárnej štruktúry ako kvinte-
sencie sveta, ktorý obývame: neba a zeme, ktoré na počiatku od seba oddelil 
Boh, svetla a tmy, slnka a mesiaca, muža a ženy, sakrálneho a profánneho, 
materiálneho a duchovného, vysokého a nízkeho, živého a mŕtveho, niečoho 
a ničoho atď. V dvojitosti sa nachádza obraz deliteľnosti celku a obraz túžby 
po jednote – prvý obraz navádza k analytickosti, poznaniu prvkov a ich štruk-
túry, to znamená k vede, druhý k transcendentnému.

Dvojitosť prostredníctvom Aristofanovho mýtu z Platónovej Hostiny po-
ukazuje aj na duchovné pátranie po svojej niekdajšej polovičke, s ktorou člo-
vek kedysi pradávno tvoril jednotný celok a od ktorej bol po Diovom zásahu 
oddelený; dvojitosť poukazuje aj na prvkový stav kvantových systémov, keď pri 
opise stavu systému u zodpovedajúcich dynamických veličín prichádza k rozpadu 
na dve skupiny veličín, ktoré sa vzájomne vylučujú, a zároveň sa tieto veličiny 
vzájomne dopĺňajú (komplementárnosť). Spoločná básnická zbierka Williama 
Wordstwortha a Samuela T. Coleridgea Lyrické balady (1798) bola prelomo-
vým okamihom vo vývine anglickej literatúry; zvlášť Coleridgeova Pieseň sta-
rého námorníka svojou metrikou a rýmom, napodobňujúcimi verš škótskych 
ľudových balád, sujetom, v ktorom dominuje fantastično, bizarnosť a velebe-
nie miesta a významu imaginácie a básnika vo svete, rozhodujúco poukázala 
na nastupujúci svet romantizmu. Historické varianty tejto literárnej dvojice, 
akými sú Goethe a Schiller, Verlaine a Rimbaud atď., neustále reanimujú otáz-
ku literárnej komplementárnosti.

Vo svetle týchto východísk sa pozeráme aj na aktuálny výber z poézie 
dvoch poetiek: Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Určitá komplementárnosť je 
evidentná aj na úrovni vonkajškových javov ich pôsobenia v životnom svete: 
obe patria do kontextu slovenskej literatúry, no kým Farkašová svoj literárny 
prehovor, svoje básnenie a svoje obecenstvo prvotne nachádza na Slovensku, 
umelecký a duchovný kontext Viery Benkovej sa nachádza vo Vojvodine; Ben-
ková sa narodila v Báčskom Petrovci, no jej matka sa narodila na Slovensku – 
a na strane druhej: Farkašová sa narodila v slovenskej Levoči, ale vydala sa za 
Slováka z Bingule v srbskom Srieme; Farkašová vyštudovala filozofiu v Brati-
slave a Benková slovenčinu a češtinu v Belehrade; Farkašová je profesorkou 
filozofie na univerzite v Bratislave, Benková sa profesionálne realizovala ako 
kultúrna pracovníčka vo vojvodinských médiách; hlboko v sebe Farkašová ne-
sie svet detstva, determinovaný horským archetypom a Benková rovinným; 
prvé prebudenia vlastného bytia vo svete Farkašová prežila v meste, Benková 
na dedine. Ak je horizontálna čiara najstarším archetypom, čo človek nesie 
v sebe ako pradávnu spomienku na savanu, ktorú ako prvú uzrel vo chváli 
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iniciácie svetla svojho ducha – tento archetyp stále nachádza a vo svojom bás-
není potvrdzuje Viera Benková; u Etely Farkašovej sa tento primárny archetyp 
nachádza v stálom dynamickom dialógu s archetypom vertikály.

V každom okamihu, keď sa dvaja básnici rozhodnú spoločne prezentovať 
časť svojho opusu, je potrebné hľadať o dôvod viac ako len mechanické pri-
dávanie, mechanické zjednocovanie; tento postup nie je prikladaním jedného 
segmentu k druhému, ale vzájomná konfrontácia; táto metóda je špecifickým 
druhom dialógu, nie prezentáciou dvoch monológov. Takéto gesto je čosi ako 
dvojportrét: obaja básnici možno racionálne aj vedia (v každom prípade: 
s istotou intuitívne cítia), že jeho obraz, respektíve obraz o ňom, sa domáha 
akéhosi komplementárneho doplnku, akejsi dimenzie, ktorú registrujeme iba 
pozorovaním toho druhého, cíti, že jeho portrét jasnejšie vidieť iba prostred-
níctvom obrazu toho druhého, cíti, že látku a formu vlastnej osobnosti možno 
najlepšie pretransformovať do nazerania osobnosti komplexnej hĺbky jeho by-
tia iba prostredníctvom metafyziky portrétu, o ktorý sa jeho osobnosť opiera. 
„Coleridge je básnik fantázie a vízie, Wordsworth je pozorovateľ a kontem-
platívny“ (Marija Stansfield-Popoviæová). Horúca krv pátra po melanchólii 
vo svojej stratenej polovičke, ktorú oddelil Zeus, básnik publika a námestí 
pátra po svojom básnikovi mníchovi, pobehaj Villon čaká na svojho žalmické-
ho kráľa Dávida. V každom dvojvýbere sa nachádza čosi komplementárne – 
rozkladom dynamických veličín vznikajú dve skupiny veličín, ktoré sa vzájomne 
vylučujú, a zároveň sa tieto veličiny vzájomne dopĺňajú: metafyzickým snom 
fyzika potvrdila svoju fyzickosť.

Je istá maxima, ktorá hovorí, že cieľom každej poézie je ticho. Interpre-
tujúc tento – na prvý pohľad – paradox, pozornosť sa upriamuje na postoj, že 
básnik básni pre existujúcu disharmóniu sveta, nepokoja a hluku okolo seba; 
svojou poéziou básnik sa pokúša prekonať kontroverziu existencie a v koneč-
nom dôsledku dosiahnuť nastolenie harmónie sveta. Vo chvíli nastolenia po-
riadku nad neporiadkom, kozmu nad chaosom, ticha nad hlukom básnik bude 
oslavovať víťazstvo svojho počínania, bude oslavovať triumf svojho poslania 
vo svete.

Ticho je hlavným menovateľom dvojitého básnického výroku Viery Ben-
kovej a Etely Farkašovej v prítomnom prezentovanom výbere. Intímnu lyričku 
Benkovú a filozoficky kontemplatívnu Farkašovú rozdeľuje a spája ticho. Ti-
cho ako stav vedomia, ako zápis o svete, ako autodiagnóza, ticho ako provo-
kácia, ako predmet inšpirácie, ticho ako bytostný nepokoj, ako začiatok, ako 
koniec, ako prostriedok komunikácie, ako metafora života, ako vízia smrti, 
ako trvanie, liek, fascinácia, zabudnutie, kontemplácia, ako kvintesencia hud-
by, ticho ako smrť... Ticho je prvok, ktorý na jednej strane bytostne koreluje so 
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svetom básnika coleridgeovskej vokácie – fantázia a vízia (Benková), ale na 
strane druhej aj so svetom wordsworthovskej filozofickej línie – pozorovania 
a kontemplácie (Farkašová).

Viera Benková bola v doterajšej literárno-kritickej línii reflektovaná 
v prvom rade ako poetka lyrickej senzibility; Zuzana Čížiková upozorňuje, že 
u Benkovej „dominuje vysoký stupeň senzibility, živelná sila lyrického subjek-
tu, ale aj výnimočná sila básnickej výpovede, ku ktorej sa poetka dostala po-
stojom úprimnosti, prostoty a bezprostrednosti“. Michal Harpáň emocionálne 
gesto Viery Benkovej posilňuje: „Ľúbostné básne Viery Benkovej (...) sú citovo 
eruptívnejšie, so zjavným erotickým nábojom, ale ako každá erupcia sú aj ži-
velnejšie.“ Adam Svetlík hľadá paralelu medzi lyrickým subjektom a básnickou 
osobnosťou Viery Benkovej, poukazujúc tak na dimenziu „osobnej poézie“. Vo 
výbere v tejto knihe Benková sa prezentuje poéziou zo svojho posledného 
tvorivého obdobia. Živelná, eruptívna senzibilita jej včasnej tvorby postupom 
času naberala jemnejšie tóny, až konečne v tomto výbere základné východis-
ká emocionality svojho lyrického subjektu Benková našla v pokojných tónoch 
meditácie, spomienok a poznania. Takmer nezvládnuteľný emocionálny tem-
perament včasnej lyriky Viery Benkovej dostáva sa v poézii z tohto výberu do 
sféry upokojenia, objavovania ticha, pokoja a krásy, ktorá vyplýva z pokusu 
transcendentálneho poznania. Tým aj jedno z kľúčových slov jej metaforic-
kého inventára sa stáva slovo metamorfóza. Jej lyrický subjekt si začína uve-
domovať vývin, začína si uvedomovať zmeny, ktoré sa odohrávajú v pozícii 
básnickej reflexie: životný svet prešiel intenzívnou zmenou, dostal nové, pre 
lyrický subjekt často neprijateľné rozmery a tým vzniká nová kvalita postoja 
k tomuto svetu. Lyrický subjekt tejto najnovšej periódy poézie Viery Benkovej 
apostrofuje metamorfózu, ktorá nastala: obrazy, ktorými svedčí o tomto svete, 
vedome odkazujú na situáciu pozmeneného sveta a ten pozmenený svet ako 
keby mu čoraz menej patril. V jej obrazoch a metaforách akoby bolo počuť 
tiché zúfalé volanie po zašlom svete – v tom novom svete vyprchala všetka ži-
velnosť, a tak sa aj aktívny vzťah k svetu v metamorfóze premenil na pasívny; 
tento svet nie je viac svetom, z ktorého pijeme plným dúškom, svet, ktorý pri-
jímame, milujeme a prežívame v celej jeho komplexnosti a v ktorom existuje 
viera, že za pomoci lásky je možné pohnúť sférami planét.

Posilňovanie a zenit emocionality sa metamorfózou pozmenilo na chá-
panie a poznanie: silné svetlo poludnia sa stiahlo pred mäkkým svetlom pred-
večera, zážitok sa metamorfózou pozmenil na spomienku a imperatív hic et 
nunc sa v procese metamorfózy pozmenil na reflexiu bytia v čase: v dejinách, 
tradícii, mýte, večnosti... Umiesená z cesta emocionality, úprimnosti citov 
a senzibilného pohľadu mladej dievky sa Viera Benková teraz prezentuje ako 
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ktosi, kto vyzrel a kto namiesto o kráse teraz hovorí o múdrosti. Hölderlin vo 
svojej básni Mladým básnikom básni: „Umenie naše v nás, bratia, dospieva tak 
/ ako vek mládenca, kvasí a dozrieva/ náhle k tichu a kráse.“

Viera Benková vo svojom najnovšom básnickom opuse našla práve ten 
pokoj krásy.

A práve týmto gestom ona podáva ruku aj svojmu komplementárnemu 
protipólu – Etele Farkašovej. Mária Bátorová, keď hovorí o najnovšej poézii 
Etely Farkašovej, upozorňuje na prvok, ktorý sa objavuje aj u Viery Benkovej: 
autobiografický charakter, čím aj jej básne nadobúdajú dimenziu autoportré-
tu. Ako stále motívy poézie Etely Farkašovej Bátorová uvádza: „... samota, 
pravosť prežívania (,ozajstnosť‘), hľadanie vlastnej identity, túžba zrodiť sa zno-
va. No to, čo autorke celý život spôsobuje problém v procese sebaidentifikácie, je 
nemožnosť presne určiť v sebe počet rozličných osôb a hlasov.“

Poéziu Etely Farkašovej vnímam ako poéziu nepokoja. Jej lyrický subjekt 
sa nachádza v neustálom stave dramatickej tenzie medzi ideálom, ustanove-
ným v minulosti, a aktuálnym pocitom. Jej lyrický subjekt sa nachádza v stave 
permanentnej sumarizácie minulosti, permanentnej analýzy naplánovaného 
a realizovaného, permanentnej konfrontácie snov a skutočnosti. Aj Etela Far-
kašová, aj Viera Benková nachádzajú východiskový bod svojho myšlienkové-
ho, respektíve ideového kvasu v epistéme romantizmu – no každá v osobit-
nom segmente: pre Benkovú je rozhodujúci romantizujúci moment presily 
zmyslového nad pojmovým, citu nad ráciom a pre Farkašovú konfrontácia 
ideálov so skutočnosťou. Lyrický subjekt Etely Farkašovej, potom ako racionál-
ne vyanalyzuje naplánované a uskutočnené, dotkne sa sféry pátosu, takmer 
zúfalstva – signifikantné sú už samotné názvy jej básní: premrhané, reprízy, 
vzdialená, v medzipriestore, pozorovateľka atď., ale aj verše, v ktorých explicit-
ne sugestívnou metaforou odhaľuje: „nepriblížila sa k podstatnému, nanajvýš 
iba v predstavách (premrhané)“ alebo: „ale že cestou môže byť aj slepá ulička, / 
už ťa ani neprekvapuje... (cesta, necesta)“, alebo: „ale čo ak by báseň / naozaj 
ukazovala len na masku, / ktorú má na sebe (pochybnosti?)“ atď. No bolo by 
mylné reflektovať tento moment romantickej epistémy ako oneskorené re-
zíduum romantizmu ako typologického pojmu alebo literárneho smeru; aj 
Benková, aj Farkašová sa vyjadrujú súčasnou metaforou, v ktorej sa nachádza 
jasné dedičstvo moderného výrazu, no v ich civilných prehovoroch jasne vib-
ruje základ romantickej estetiky. Ak sme v súvislosti s Farkašovou spomenuli 
možný dotyk so sférou pátosu – to nie je zvolanie z inventára romantických 
bardov, to nie je obžaloba sveta ani kliatba všehomíra. Výkrik Etely Farkašovej 
je výkrikom filozofickým, adresovaný v prvom rade sebe, vlastnému vnútru. 
Romantizujúce gesto je vlastne dialógom s kozmom – no kým v období ro-
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mantizmu to bol dialóg, ktorý prebiehal na línii básnik – makrokozmos, u Far- 
kašovej sa ten dialóg otočil a odohráva sa na línii básnik – mikrokozmos.

V takomto nazeraní je pochopiteľný aj posun, respektíve otočenie ešte 
jedného vzťahu: kým básnik romantizmu vo svojom dialógu túžil pozmeniť 
zákony vesmíru tak, aby sa jeho spev stal hudbou sfér, ktorá nastolí nový 
poriadok všehomíra – básnenie Etely Farkašovej stojí na protiľahlej pozícii: 
vedome pozbavené rétoriky romantizujúceho výrazu, ono inklinuje k abso-
lútnej hudbe, resp. tichu. Filozofickým uzretím protikladu medzi ideálom  
a skutočnosťou svojou poéziou prahne po novej dialektickej syntéze, ktorá 
svoj pokoj nájde v tichu. Poézia nepokoja, nazerania a riešenia protikladov 
Etely Farkašovej ako keby vytvárala paralelu s Hölderlinovou romantickou 
dialektikou z Hyperiona: „Zmierenie spočíva uprostred konfliktov a všetko, čo 
je rozdelené, sa opätovne nachádza. Rozdeľujú sa a znova stretajú žily v srdci 
a všetko je jednotný, večne žhavý život.“

I keď sa ticho javí ako imperatív dialógu medzi básnickým subjektom 
Etely Farkašovej a sveta – ono nie je konečným a definitívnym cieľom tohto 
„myslenia a básnenia“. Keby ním bolo, bolo by to romantické gesto túžby po 
smrti. Ticho ako výsledok dialektickej syntézy u Etely Farkašovej dôsledne, 
v súlade s nastaveným modelom, pokračuje, respektíve syntéza sa stáva no-
vou tézou: jej lyrický subjekt v tichu hľadá prostriedok poznania. Protiklady, 
ktoré uzrel, inklinujú k tichu ako podmienke, vďaka ktorej bude možné na-
zrieť nový poriadok vecí sveta. Ticho vie vyliečiť, ticho vie odkryť horizont 
novej štruktúry makro- a mikrokozmu. Vo svojej vynikajúcej eseji Čas na ti-
cho Etela Farkašová píše: „Zahltenosť verejného priestoru organizovanou hluč-
nosťou môže slúžiť nielen k zmenšovaniu estetickej senzitívnosti, ako to tvrdil 
Schopenhauer, ale aj širšej osobnej citlivosti na najrozličnejšie signály, ktoré je 
nesmierne dôležité zachytiť, porozumieť im, ak sa máme dozvedieť aj čosi iné 
o svete, ako nám sprostredkujú záľahy programovo šírených manipulátorských 
alebo jednoducho iba ohlušujúcich a otupujúcich zvukov, ak máme zodpovedne 
vnímať jeho ohrozenia, slabiny, ,pukliny‘, ,kazy‘.“

Ticho, ktoré spája poéziu Viery Benkovej a Etely Farkašovej, tak nie je 
ani smrť, ani nebo, ani nirvána, ani entropia atď., ale agens nového poznania.

Estetika sa po metamorfóze premenila na noetiku.

n

ZUZANA ČÍŽIKOVÁ

Docentka a literárna vedkyňa Zuzana Čížiková sa narodila roku 1971 
v Padine. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v No-
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vom Sade. Pracuje na Katedre slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade. Žije 
v Kovačici. Knižne publikovala monografie Básnické dielo Viery Benkovej 
(2005) a Literárna tvorba Jána Labátha (2013).

Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika 
v poslednom desaťročí

Súčasťou aktuálneho literárneho života vojvodinských Slovákov okrem 
vydávania nových pôvodných beletristických kníh, vychádzania časopisu 
Nový život (v jeho redakčnej politike nastala významná zmena v polovici pr-
vého desaťročia 21. storočia, ktorú by sme mohli označiť ako vcelku úspešné 
„pendlovanie“ medzi populistickou a elitárskou koncepciou) a vydávania Slo-
vakistického zborníka (od roku 2006) zo strany Slovakistickej vojvodinskej 
spoločnosti je aj vydávanie literárnovedných a literárnokritických kníh. Ich 
produkcia je v porovnaní s pôvodnou tvorbou čo do počtu iba trochu chudob-
nejšia, ale značne prispieva k fungovaniu nášho literárneho života a literárnej 
tvorby ako relatívne autonómneho a samostatného organizmu.

Patrilo by sa tu hovoriť nielen o malej množine vydaných literárnokritic-
kých kníh, ale aj o textoch v hore spomenutých publikáciách a o monografi-
ách a zborníkoch, ktoré sa tematicky dotýkajú aj literárnej vedy (jeden z nich 
je napríklad zborník zo sympózia Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre 
mediálnych dianí v Srbsku, 2009, kde je aj časť venovaná časopisu Nový život, 
alebo druhý príklad: zborník Slavistika, ktorý vydáva Slavistická spoločnosť 
Srbska a kde je vždy pekný počet strán venovaný aj slovakistickým témam 
– v príspevkoch slovakistov, ktorí každoročne vystupujú na januárovom Sla-
vistickom sneme Srbska), na čo si tentoraz nebudeme nárokovať. Tieto naše 
postrehy tiež nemajú nárok byť definitívne a ani zoznam kníh s touto vyme-
dzenou témou s vročením v poslednom desaťročí netreba vnímať ako úplný; 
obmedzíme sa tu iba na knižné publikácie, ktoré u nás zarezonovali a urobili 
na nás dojem. Netreba osobitne zdôrazňovať, že sú aj významné pre dejiny 
našej literatúry.

Ak si všimneme tituly literárnokritických a literárnoteoretických kníh 
vydaných v poslednom desaťročnom období, uvidíme, že aj naďalej sú tvoriví 
kritici a vedci staršej a strednej generácie (to sú už odchovanci slovakistiky na 
Filozofickej fakulte v Novom Sade). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
v tomto segmente literárnej činnosti sa zreteľne črtá odklon od striktného 
vedeckého prístupu k hodnoteniu literárnych artefaktov smerom k esejistické-
mu, otvorenému, subjektívnemu a predovšetkým tvorivému prístupu v hod-
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notení a posudzovaní diel. Myslíme, že takýto (azda) zákonitý proces v lite-
rárnokritickom a teoretickom hodnotení literárnej tvorby vyplýva z celkového 
filozofického, mysliteľského zázemia na konci minulého a na začiatku nového 
storočia a tisícročia a že je istým spôsobom je to aj reakcia na zameranie a po-
žívanie jednej metodologickej, čiže literárnovednej orientácie. 

Literárnu kritiku môžeme vnímať iba v súvislosti s literárnou tvorbou. 
Tlmenie hlasu literatúry vo vojnových a neblahých deväťdesiatych rokoch  
20. storočia sa v ďalšom desaťročí prejavuje ako jej zatiahnutie do súkromia, 
je v znamení katastrofizmu, na jednej strane inklinuje k exkluzívnosti, na dru-
hej sa vracia k skôr potláčaným náboženským témam, má tendenciu k me-
moárovej a esejistickej spisbe atď. Našej literárnej vede sa podarilo primerane 
sledovať a zaznamenať všetky premeny v literárnom živote a často sme boli 
svedkami aj jej prejavov na vyššej úrovni, než to bolo v prípade s originál-
nou tvorbou. Iná vec je už otázka ich vzájomnosti či presnejšie podmienenos-
ti. Nebyť originálnej spisby, nebolo by ani jej reflexie. Nebudeme tu hovoriť 
o tom, aká je funkcia literárnej vedy či literárnej kritiky, iba konštatujeme, 
že táto skupina textov v poslednom desaťročí okrem svojej prvotnej funkcie 
sprostredkovania medzi autorom a čitateľom dostáva aj ďalšiu charakteristiku 
blízku originálnej tvorbe – podáva si ruku s tvorivosťou a estetickou hodno-
tou.

Literárnovedné pole v poslednom decéniu poznačili knihy literárnych 
vedcov, vysokoškolských pedagógov, ako sú Michal Harpáň, Jozef Valihora, 
Jarmila Hodoličová a Adam Svetlík, ale i literárnych entuziastov a všestran-
ných kultúrnych činiteľov, ako sú Víťazoslav Hronec či Samuel Boldocký. S ur-
čitými výhradami by sme do tejto skupiny zaradili aj knihu na pomedzí jazy-
kovedy a literárnej vedy lingvistu s literárnou zanietenosťou Miroslava Dudka 
pod názvom Náveje. Prolegomena do liter(m)árnosti textu (2001) či knihu esejí 
o detskej literatúre Podľa duše dieťaťa (2006) od Pavla Mučajiho, ďalej Kultu-
rologické etudy (2009) od Vladimíra Valentíka a iné. Predsa sa sústredíme na 
autorov a ich knižné publikácie, ktoré tematicky a metodologicky vo väčšej 
miere prináležia literatúre a literárnej vede.

Pre Michala Harpáňa bolo uplynulé desaťročie v znamení svojrázneho 
zúročenia výsledkov z minulého obdobia – svedčia o tom jubilejné výbery Li-
terárne paradigmy (2004), Texty a kontexty (2004 ), ako i knihy, v ktorých sú 
zhrnuté texty staršieho dáta – S literárnou vedou a kritikou (2005), Predslo-
vy a doslovy (2009). V textoch, ktoré tento náš (popri V. Hroncovi) aj naďa-
lej najplodnejší kritik uverejňoval časopisecky, dominuje schopnosť literárne 
fakty systematizovať, usúvzťažňovať a zovšeobecňovať, a preto aj tie staršie 
kritické súdy o literárnych dielach a autoroch platia a obstoja aj dnes. V jeho 
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novších textoch sa pozornosť väčšmi presúva z menšinovej literatúry na nad-
národný kontext – presnejšie na slovenskú dolnozemskú literatúru. K tomuto 
treba ešte pripomenúť, že tento náš významný kritik a teoretik nestráca krok 
s dobovými literárnovednými prúdeniami a že aj v jeho textoch cítiť postmo-
dernistické tendencie a smerovanie k esejistickosti textu.

Značný rozchod so scientisticky a prísne vedecky orientovanými inter-
pretáciami literárnych diel (na základe jednej filozoficko-metodologickej te-
órie) vidieť aj v Hroncovej žánrovo hybridnej literárnokritickej tvorbe, ktorú 
najlepšie vystihuje žáner eseje. V uplynulom desaťročí uverejnil ďalšie vzác-
ne knihy – denníky – o próze s autobiografickým základom – Algol (Denník 
o románe Plný ponor 1988 – 1999, 2001), Nebo nad Helespontom. (Denník 
V. A. Hronca 1967 – 1970, 2003) a Lemnos, Lemnos (Denník V. A. Hronca 
1971 – 1984, 2009); knihu esejí Pokušenie svätého žánru (2004), knihu úvah 
Práce a dni (2004), knihu recenzií Nobelove deti (2002). Svoju bibliografickú 
činnosť, ktorej je uvzato odovzdaný, korunoval bibliografickým skvostom – 
knihou Personálna autobibliografia (1956 – 2005) (2009). V tomto období 
nebolo kritických vydaní diel našich významných autorov, suplovali ich knihy 
vydávané pri príležitosti životných jubileí, pod ktoré sa ako zostavovateľ a re-
daktor podpisoval Víťazoslav Hronec – sú to knihy, ktoré by sme mohli zaradiť 
na pomedzie literatúry faktu a vedeckých kníh, napr. Vodopád Andreja Ferka 
(2005), Letokruhy Jána Labátha (2006), Od prózy k básňam Andreja Ferka 
(2010) a iné.

K rôznorodosti a názorovej pluralite značne prispievajú odlišné metodo-
logicko-filozofické stanoviská a východiská pri hodnotení literárnych diel jed-
notlivých našich literárnych kritikov. K rozvíreniu stojatých vôd na poli litera-
túry na konci pozorovaného desaťročného obdobia prispeli aj najprv latent- 
né a potom otvorené výmeny názorov v rámci literárnokritického uvažova- 
nia. Myslíme, že argumentačné zdôvodňovanie a džentlmenská výmena ná-
zorov sú vždy vítané, opak toho však nie. Jeden z aktérov poslednej polemi-
ky bol i Samuel Boldocký, ktorý v uplynulom desaťročí vydal knihy Podnety 
a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (2003), Literárne reflexie. Kritiky 
a úvahy (2004) a Kroky a stopy v kultúre a literatúre vojvodinských Slovákov 
(2010), v ktorých sú zhrnuté výsledky jeho literárnych bádaní (prevažne ide 
o recenzie na nové knihy), ale i výskumné sondy do dejín našej histórie a kul-
túry.

Literárnovedné knihy Jozefa Valihoru Aspekty literatúry a kultúry (2003) 
a Básnická a prozaická tvorba Juraja Tušiaka (2010) takisto patria do okru-
hu výskumu ako literatúry, tak i kultúrnej minulosti vojvodinských Slovákov 
a Valihora sa javí aj ako najaktívnejší výskumník v oblasti prekladu. V druhej 
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P. Scherhaufer: 11 dní krížnika Potemkin, 1977
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uvedenej knihe ako integrálna časť monografickej práce o Jurajovi Tušiakovi 
je bibliografia jeho súborného diela, čo hovorí o Valihorovom prínose aj do 
bibliografickej činnosti u nás.

Ako najlepšia znalkyňa našej detskej literatúry sa ukázala Jarmila Ho-
doličová. Roku 2005 uverejnila Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre 
deti, ktorý môžeme vnímať aj ako prvý pokus o dejiny slovenskej vojvodin- 
skej literatúry pre deti (teda jedného jej segmentu) a vďaka ktorému sa aj 
heslá o našich spisovateľoch pre deti dostali do kľúčového lexikografické- 
ho diela o detskej literatúre na Slovensku Slovníka slovenských spisovateľov 
pre deti a mládež. Profesorka Hodoličová sleduje a recenzuje slovenské čí-
tanky pre základné školy a gymnáziá, píše o jubilantoch-autoroch pre deti, 
o nových knihách pre deti u nás, podnecuje tvorbu v tejto oblasti a z toho 
zákonite vyplynulo, že sa stala autorkou state pod názvom Slovenská vojvo-
dinská literatúra pre deti a mládež po roku 1960 v Dejinách slovenskej litera-
túry pre deti a mládež po roku 1960 (2010), pod ktoré sa podpisuje Zuzana 
Stanislavová.

Zo strednej generácie literárnych kritikov v poslednom desaťročí sloven-
skú vojvodinskú literatúru poznačilo pôsobenie Adama Svetlíka, a to jednak 
prostredníctvom redigovania Nového života a jednak Svetlíkovým príspev-
kom do množiny fundamentálnych diel slovenskej vojvodinskej literatúry, 
akým je jeho kniha Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia 
(2007). Táto druhá literárnokritická kniha Adama Svetlíka už svojím titu-
lom signalizuje zameranosť na diachronickú perspektívu a zachytenie dlhšie-
ho časového obdobia a spoľahlivo zaokrúhľuje jeho tvorivý profil literárneho 
vedca a kritika. Všeobecne povedané, postavenie literárneho vedca dnes je 
v mnohom problémové; úctyhodné výdobytky literárnej vedy 20. storočia ne-
zaručujú zároveň spoľahlivé a uspokojivé tlmočenie literatúry, najmä hĺbko-
vých významových rovín. Adam Svetlík svoj literárnokritický čin v tejto knihe 
nevníma v nejakej „objektívnej vedeckosti“, ale – ako aj sám hovorí – skôr  
v „subjektívnej tvorivosti“. Môžeme povedať, že Svetlík do metaliterárnej 
tvorby priniesol niečo nové v porovnaní so svojimi predchodcami a učiteľmi 
či literárnymi otcami – otvorenosť, nedefinitívnosť, neautoritatívnosť, ústreto-
vosť iným názorom, cestu k pluralite a pulzovaniu literárneho života. Všetko 
toto vedie k esejistickosti textu a táto cesta tvorivosti aj kritické reflektovanie 
originálnej tvorby usmerňuje k odhaleniu oného hľadaného a racionálne ne-
uchopiteľného zmyslu diela. Svetlíkova kniha ukazuje na otváranie nových 
možností literárnej vedy. V tejto knihe Svetlík striedmou a funkčnou inter-
pretáciou jednotlivých častí našej viac ako polstoročnej básnickej produkcie 
nestráca zo zreteľa fungujúci celok a generalizovanie, ktoré robí na úrovni 
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celku, hovorí o odmeranom hodnotiacom súde. S historickou a interpretač-
nou problematikou sa v knihe prepletá problematika axiologická, ktorú posú-
va do intersubjektívnej roviny.

Vo svojich esejach v poslednej knihe Hovorenie v úvodzovkách (2010) 
Svetlík uvažuje o mnohých problémoch umenia a literatúry, o postavení inte-
lektuála (umelca) dnes, pričom využíva nielen poznatky domácej a slovenskej 
literárnej vedy, ale i postštrukturalistické a postmodernistické filozofické a li-
terárno-teoretické podnety R. Barthesa, R. Rortyho, J. F. Lyotarda a iných. Aj 
jeho esejistická tvorba otvára cestu k pluralitnému a pulzujúcemu chápaniu 
literárnej tvorby, keďže proces (ktorý zároveň nemusí byť aj progresívnym 
vývinom) v literárnom živote je neustály, aj jeho chápanie literárneho procesu 
neustále zdôrazňuje dynamiku, pluralitu, viacvýznamovosť, zmeny, ktoré sú 
ako v prototextoch i v metatextoch permanentne prítomné.

Rovesníka Adama Svetlíka, tiež odchovanca novosadskej slovakistiky, li-
terárneho vedca, teoretika aj estetika Michala Babiaka môžeme vnímať aj ako 
nášho literárneho kolegu (nielen pôvodom, ale aj návratmi reálnymi a virtu-
álnymi – prostredníctvom záujmu a písaním o našej literatúre). V jeho kni-
he Spomínanie medzi bytím a zabúdaním. Estetické štúdie a eseje (2009) ešte 
väčšmi ako u Svetlíka rezonuje filozofické zázemie, čo je zrejme podmienené 
a prepojené s estetikou, ktorá sa stala Babiakovou druhou či treťou (popri li-
teratúre a dramatickom umení) sférou pôsobenia. Autor filozofické dedičstvo 
využíva na podopretie a potvrdenie svojich úvah o podstate umenia. Svoje 
literárnokritické reflektovanie usmerňuje na menej známe či zabudnuté osob-
nosti a diela ako z dolnozemskej, tak i zo slovenskej literatúry a kultúry so 
snahou zaradiť ich do dedičstva slovenského kultúrneho bytia.

V príspevku sme si všimli literárnovedné a kritické knihy vydané v uply-
nulom desaťročnom období a podľa nás ich prínos do literárneho diania u nás 
je raz viac inokedy menej zrejmý a viditeľný. Sú to prevažne práce, v ktorých 
sa prezentuje literárnovedný výskum našich slovakistov-literárnych vedcov. 
Okrem zhrnutia do knižnej podoby starších a časopisecky alebo knižne roz-
trúsených textov (M. Harpáň, A. Svetlík, V. Hronec, S. Boldocký) sú to vlast-
ne knižné verzie obhájených magisterských a doktorských dizertácií, ktoré 
sú podmienkou na získanie ďalšieho akademického titulu. To, pravda, ne-
uberá na ich význame a medzi nimi sú i diela (podobne ako v minulosti) 
hodné povšimnutia aj v širších celoslovenských rámcoch. I keď, úprimne po-
vedané, mnohé texty z týchto literárnokritických kníh pozná iba malý okruh 
ľudí, jedno, či sú to diela väčšmi populisticky zamerané (eseje) alebo vedecké 
monografie. Keď ide o vývin kritického a teoretického myslenia u nás, naša 
komunita je zrejme malá na utvorenie nového filozoficko-metodologického 
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systému a novej literárnovednej metódy, preto spravidla ide o napojenie na 
slovenskú a svetovú literárnu vedu, ale erudovanosť, entuziazmus a činoro-
dosť našich vedcov a kritikov svedčí o životaschopnosti našej literárnej vedy. 
Určitá záruka jej budúcnosti sú mladší literárni kritici (presnejšie kritičky), 
z ktorých spomenieme Marínu Šimákovú Spevákovú. Pre túto literárnu kritič-
ku, ktorá sa vo svojich textoch prejavuje ako erudovaná čitateľka, neraz veľmi 
nekompromisná a tvrdá vo svojich názoroch, ešte len prichodí etablovať sa 
v našom literárnovednom a kritickom diskurze, ale podľa toho, čo doteraz 
časopisecky uverejnila, môžeme usúdiť, že je na dobrej ceste.

n

MARÍNA ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ

Docentka a literárna vedkyňa Marína Šimáková Speváková sa narodila 
roku roku 1978 v Belehrade. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filo-
zofickej fakulte v Novom Sade, kde aj toho času prednáša slovenskú literatúru, 
teóriu literatúry a teóriu a prax prekladu. Žije v Báčskom Petrovci. Literárnoved-
né texty publikovala v časopisoch na Slovensku i v Srbsku.

Hranice žánru postmodernistickej prózy
(Pán vzduchu a kráľov syn od Víťazoslava Hronca)1

Problém žánrového zatriedenia postmodernistickej prózy vzniká z istého 
napätia medzi dvoma protichodnými procesmi odvíjajúcimi sa vnútri samot-
nej postmodernistickej literatúry. Na jednej strane postmodernistické dielo 
prejavuje vitálnu tendenciu po jednote, stabilite, zatiaľ čo v ňom prebieha 
neprestajné rozrušovanie, destabilizácia a fragmentárnosť na druhej strane. 
Vychádzajúc z danej situácie postmodernistickej literatúry, genologické vý-
skumy prebiehajú v snahe uchopiť a pomenovať uvedené protichodné proce-
sy. V metakomunikačnom diskurze to znamená uchopovanie tých procesov, 
ktoré zachovávajú stabilitu žánrov stanovenú v modernej literárnej vede, ako 
aj tých, ktoré žánrovú ukotvenosť a zatriedenosť neprestajne rozrušujú. Pri 
procese pomenúvania a definovania žánrov v literárnom postmodernizme 
teoretici zatiaľ narábajú s rovnakými pojmami ako pri žánroch minulých lite-
rárno-umeleckých období. Ich zvláštnosť a inovačnosť zatiaľ naznačujú prilie-

1 Príspevok je súčasťou vedecko-výskumného projektu číslo 178017, ktorý podporuje Ministerstvo 
osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko.
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havými kompozitami „anti-žáner“, „travestia žánru“, „hybridizácia žánrových 
konvencií“, „neobmedzená polyžánrovosť“ alebo jednoducho postmodernis-
tická poviedka, postmodernistický román.

Problematike žánrov postmodernistickej literatúry v slovenskej literár-
nej vede náležitú pozornosť venovali Jozef Hvišč (1990), Tibor Žilka (1995) 
a Viliam Marčok (2010). Názory všetkých troch sa zhodujú v tvrdení, že v prí-
pade žánrov v postmodernizme ide o dekompozíciu existujúcich žánrových 
útvarov. Podľa Marčoka môžeme žánrové tvarovanie textov sledovať len od 
diela k dielu a jediná spoločná platforma na vnímanie genologickej problema-
tiky je nastolenie otázky, či ide o anti-žáner, alebo o rozpúšťanie druhových 
a žánrových hraníc v prospech „žánru/žánrov“ (Marčok, 2010, s. 208).

Jedným z dôležitých faktorov dekompozície postmodernistického pro-
zaického žánru je intertextualita. Intertextualitu v literárnom diele môžeme 
vnímať ako výslednicu onej situácie subjektu, v ktorej nedokáže udržať svoju 
výpoveď „pod kontrolou“, v súradniciach dopredu zvoleného diskurzu. Ne- 
udržateľnosť textu v dôsledku nátlaku iných textov spôsobuje neprestajné roz-
širovanie a prenikanie textu do rozličných poznávacích, ale aj žánrových sfér. 
Na úrovni metakomunikácie intertextualita spôsobuje hybridizáciu, žánrové 
rozvrstvovanie, prelínanie a nejednotnosť. V štúdii sa sústredíme na aspekty 
rozrušovania žánru poviedok v knihe Pán vzduchu a kráľov syn od Víťazosla- 
va Hronca pod vplyvom intertextuality. Pokúsime sa takisto odpovedať na 
vyššie nastolenú otázku, či v prípade uvedenej knižky ide o anti-žáner, alebo 
„žáner/žánrov“.

Väčšina literárnych kritikov v časopisoch na Slovensku a v časopise Nový 
život (Harpáň, Dudok, Svetlík, Sulík, Glovňová) definovala prózu Pán vzduchu 
a kráľov syn ako knihu poviedok. Pre intertextuálnu povahu textov žánrovú 
charakterizáciu uvedenej knihy doplníme na pozadí postmodernistických teó-
rií. Texty v uvedenej knihe majú vlastnosti koláže, ktorú utvárajú žánrovo roz-
ličné zložky a ich metatextový charakter. Jednotný autor a narátor je v Pánovi 
vzduchu spochybnený symbolickým gestom jeho multiplikovania do rôznych 
postáv-rozprávačov, epický svet dotvárajú rozličné zdroje dokumentárneho 
a fiktívneho pôvodu a transsemiotické odbočky. Epické útvary Pána vzduchu 
nemajú vopred určený program, respektíve poetiku, nepočítajúc všeobecné 
zastrešenie pojmom postmodernizmus ani jednotnú metódu. Každá poviedka 
je subžánrom osebe, ale zároveň súčasťou vyššieho celku, ktorý je na základe 
existujúcich literárnoteoretických poznatkov ťažké jednotne typologicky ur-
čiť. Ak hovoríme o poviedkach, potom v zmysle „prezlečených za poviedky“, 
ak o novelách, tak tiež v zmysle „kostýmu“ (Marčok). Uvedené platí pre ich 
vzájomnú poetickú a významovú prepojenosť, ktorou sa podieľajú na vyššom 
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žánrovom útvare. Pán vzduchu je heterotematický a hybridný žánrový útvar, 
v ktorom sa každý z útvarov diskurzívne rozbieha vo viacerých (syntaktic-
kých a sémantických) smeroch. Z uvedeného poetického rozbiehania a rozru-
šovania rozprávania stálymi vsuvkami vyplýva zdanlivá menšia noetická sú-
držnosť, zreteľnejšia samostatnosť textov a paradoxne ich žánrová „zaokrúh-
lenosť“. Hĺbka noetických a významových súvislostí každej prózy sa začína 
zviditeľňovať vo významovej súhre s noetikou ďalšieho útvaru toho istého 
cyklu, na pozadí súvislostí s predchádzajúcim cyklom próz V. Hronca Prievan 
(1976), ako aj po prečítaní jeho románu Plný ponor (1999). Tieto vzťahy do-
datočne (re)konštruuje denník o próze vydaný Hroncom v roku 2001 (Algol, 
časť pomenovaná Alchýmia fiktívneho). Pre permanentnú žánrovú nestabil-
nosť, „dvojdomosť“ či rozvetvenosť, pri genologickom opise a pomenúvaní 
útvarov knihy Pán vzduchu a kráľov syn budeme používať úvodzovky.

Pri analýze textotvorných a žánrotvorných elementov uvedenej knižky 
sa do pozornosti vnucuje hypercitátovosť. K identifikovaniu citačných vzťahov 
v tomto diele sme pristúpili, konzultujúc dva zdroje poznámok Víťazoslava 
Hronca: na konci knihy Amarna 1 a poznámok Vladimíra Lutrova Alchýmia fik- 
tívneho v knižke Algol (Hronec, 2001) sme brali do úvahy ďalšie dva proza-
ické cykly (Prievan, Plný ponor), zbierku poézie Prázdna streda (2001) od 
Víťazoslava Hronca, zatiaľ čo v metodologickom prístupe vychádzame z Teórie 
citovania (Teorija citatnosti, 1990) chorvátskej autorky D. Oraiæovej Toliæovej. 
Osobitnú pozornosť venujeme typológii citačných vzťahov v próze Pán vzdu-
chu a kráľov syn. Pred uvedením jednotlivých typológií považujeme za dôle-
žité zdôrazniť, že všetky typy Hroncových citátov sú autoreferenčné, funkčne 
orientované na text, takže pri analýze intertextuality budeme dôraz dávať na 
dialogické, respektíve polemické vzťahy k východiskovému textu so zreteľom 
na ich funkčné pôsobenie. Pri citačnom dialógu, píše D. Oraiæová Toliæová, 
vlastný text pociťuje citát ako neutrálnu zónu, v ktorej je možné realizovať 
slobodný medzikultúrny dialóg podľa princípu intertextuálneho vzájomného 
rešpektu (Oraiæ Toliæ, 1990, s. 40). Pri určovaní typologických skupín nepus-
tíme zo zreteľa fakt, že typológie sú celok, ktorý reprezentuje množstvo častí 
vtkaných do celej plochy textu, z ktorého budeme voliť tie pre význam naj-
dôležitejšie. Citáty v Pánovi vzduchu sú textotvornými, štylistickými, semiolo-
gickými a metatextovými zložkami a dialógy s podtextami a prototextami sa 
rozbiehajú do niekoľkých historických období, oblastí poznania, vedy a ume- 
nia. Tie vzťahy sú prejavom toho, čo R. Barthes teoreticky tvrdil o texte ako 
o multidimenzionálnom priestore, v ktorom sa písanie rôzni, vytráca sa pô-
vodnosť, mieša sa s inými a zráža, o texte ako tkanive citátov, odvodených 
z nespočetného množstva kultúrnych stredísk, ale aj viac, prejavom ontotvor-
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nej vlastnosti takých vzťahov, z ktorých sa v konečnom dôsledku rodia nové 
(fiktívne) svety.

Väčšina citátov v knihe Pán vzduchu a kráľov syn sú pravé citáty, majúce 
presné údaje o prototexte, ktoré sa najčastejšie uvádzajú v jednom z poznám-
kových aparátov. Pravé citáty s úplnými údajmi o citovanom prototexte sú zá-
kladným príznakom vedeckého citovania a v literárnom texte sú len navonok 
referenčné (odkazujúce na podtext a prototext). Typ takzvaných transsemio-
tických citátov má v prototextoch vedecké spisy (napr. encyklopédiu fyziky), 
čo spolu s predchádzajúcim ukazuje na svojráznu „scientifikáciu“ prózy. Uve-
dené skríženie vedy a prózy (podobné je to v poézii, v zbierke Prázdna streda) 
u Hronca súvisí s racionalistickým svetonázorom, ktorý spočíva medziiným 
aj v zapájaní sa do všeobecných civilizačných tokov, ktorých súčasťou, najmä 
v 20. storočí, sú vedecké teórie a poznatky. Takže referenčnosť citátov v Hron-
covej próze je iba zdanlivá. V nej sa veda ako súčasť kultúrnej a poznávacej 
encyklopédie autora stala dôležitým, ak nie aj rozhodujúcim zdrojom ontolo-
gických a semiotických procesov.

Okrem pravých citátov veľkú časť Hroncovho diela tvoria skryté citáty 
(bez odkazov v poznámkových aparátoch), ktoré sa dajú identifikovať po pre-
čítaní celého diela, vrátane poézie Víťazoslava Hronca. Túto skupinu citátov 
tvoria prevažne autocitáty: motívy, symboly alebo úseky, ktoré autor utvoril 
v predošlých textoch, tak prozaických, ako aj v básnických, a potom ich v po-
dobe citačného echa, respektíve „autoecha“, zaraďoval do ďalších, následne 
uverejnených v časopisoch a knihách. Autocitáty sémanticky sceľujú Hronco-
vu tvorbu a podieľajú sa na destabilizácii žánrových hraníc.

Vzhľadom na druh podtextu, z ktorého sa tak pravé, ako aj skryté citáty 
čerpajú, v Hroncovej próze nachádzame všetky typy, ktoré vyčleňuje Dubrav-
ka Oraiæová Toliæová v knihe Teorija citatnosti (1990). Prvým typom sú in-
terliterárne, ktoré majú pôvod v texte iného literárneho diela (napr. epigrafy 
k zbierke z diel Hermanna Brocha a Itala Calvina). Tieto citáty môžeme vní-
mať ako ukazovatele nekonečnej semiotizácie literatúry. Druhým typom sú 
vyššie uvedené autocitáty, medzi ktoré patrí i názov časti „poviedky“ Noc na 
treťom poschodí: Návrat do Téb roku 1961 nášho letopočtu, ktorý je neúplným 
citátom (parafrázou) názvu básne Alexander v Tébach v roku 335 pred naším 
letopočtom, čím autor poukazuje na spoločný motivický a noetický priestor 
básne a prózy. Poukazuje na novú (de)sémantizáciu motívov, ktoré sa nasto-
ľujú v jednom a dotvárajú v druhom texte. Ďalší typ sú metacitáty, ktorými sa 
v texte sprístupňujú niektoré poetologické princípy dekonštruktivizmu a se-
miológie. Osobitne ako metacitát môžeme vyčleniť časti textu z knihy Charle-
sa Jencksa Jezik postmoderne arhitekture (1985), ktorá má metatextovú, ale 

SP 7-8_15_2.indd   259 24. 6. 2015   9:26:42



260 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  7  –  8

i intersemiotickú funkciu. Aj keď vysvetľujú vzťah medzi architektúrou a li-
terárnym umením obdobia postmoderny, ich funkciou je teoreticky podložiť 
dekonštruktivistickú epistému v diele, teda vystupujú ako metacitáty.

Textotvorbu a naráciu tretieho cyklu rozrôzňujú intersemiotické citáty, 
ktorých podtexty sú umiestnené do iných umeleckých médií: kniha Pán vzdu-
chu a kráľov syn obsahuje dve detské kresby, kresbu obludy prebratú z knihy 
Vile i vilenjaci, výstrižok fotografie nahej ženy z časopisu Start a i. Intersemi-
otické citáty sa podieľajú tak vo výstavbe Hroncovho časopriestoru, ako aj 
v procese hybridizácie prozaického žánru. Ich metatextová funkcia spočíva 
v realizácii techniky koláže, respektíve montáže rozličných textov, ktoré plynú 
„hlavným“ myšlienkovým tokom postmodernistického diela a poukazujú, že 
inšpirácia je všade a vo všetkom, v najbanálnejších veciach každodennosti, 
ktoré môžu ovplyvniť myšlienkový prúd „subjektu“, ktorý je vlastne len ich 
mediátorom. Aj keď sa ich pokúša zmocniť v snahe o revalorizáciu sveta spe-
júceho k entropickému zániku, samotný „subjekt“, čiže mediátor je poznačený 
protichodným procesom zjednocovania/rozrušovania.

Ďalšiu skupinu citátov tvoria transsemiotické citáty, a to interverbálne 
citáty (zdroje sú neumelecké vedecké texty a novinové články), medzi ktoré 
patria citáty z Malej encyklopédie fyziky. Uvedené mimoestetické citáty vní-
mame v súvislosti s vyššie uvedenou „scientifikáciou“ prózy, ktorá sa prejavu-
je v snahe autora a narátora Vladimíra Lutrova racionálne uchopiť podstatu 
tvorivého procesu ako odrazu vzniku/tvorby univerza.

Dôležitú skupinu citátov tvoria tzv. faktocitáty, respektíve „citáty života“, 
ktorých je u Hronca nespočetne. Pri faktocitátoch v rovine intertextuálneho 
výrazu ide o autorovu hru na mimetizmus. Oporu všetkých príbehov, ktoré 
Vlado podáva alebo opisuje, Hronec našiel v skutočnosti. Hroncova literárna 
realita nie je ďaleko od historickej skutočnosti, ale obsahuje podstatné zložky 
(zmenené mená niektorým postavám s prototypom v skutočnosti, domyslené 
udalosti a pod.), ktorými sa od nej odlišuje, čo jej zaručuje samostatnosť a ne-
závislosť. Podstatnú zložku nezávislosti napĺňajú paracitáty (fiktívne citáty), 
nemajúce skutočný, ale fiktívny originál. Začnúc poviedkou Muž kráčajúci po 
vode, paracitáty najprv predstavujú Martinove zápisy do notesa, ktoré Vlado 
cituje v origináli (v šifrovanej forme, v akej ich nechal Martin, čo je vyznačené 
špeciálnym grafickým písmom), ale uvádza ich aj vo vlastnom preklade. Prí-
kladom paracitátov je fiktívny denník Vlada Lutrova, ktorý predstavuje ďalší 
metatext, materiál tvoriaci súčasť „poviedky“.

V novele Amarna sa zjavuje ďalší typ vakantných (prázdnych) citátov 
bez skutočného východiska (podtextu/prototextu), ktoré reprezentuje fiktív-
na Teória gravitácie od Marijana Juričeviæa, z ktorej Vlado „cituje“ úryvky, po-
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tom paracitát o živote Alexandra Macedónskeho a ďalšie „epištoly“, fiktívne 
listy, v ktorých sa vysvetľujú „osudové“ spojivá medzi predmetmi a udalosťa-
mi. Ich cieľom je zosmiešniť ľudskú potrebu jednotného zdroja, ktorý všetko 
determinuje (všetky „determinanty“ v diele sú výmyslom jedného človeka). 
Môžeme ju vnímať ako ilustrácia idey o entropii súčasného sveta, ktorý ne-
možno obsiahnuť jednotnou teóriou všetkého, lebo sa prejavuje v chaotickom, 
dezintegrovanom a dezintegrujúcom prúdení množstva rozličných zložiek.

Text s jeho nespočetnými meandrami v citátoch odzrkadľuje postmoder-
nú teóriu o maximálne „rozdrobenom“ časopriestore, z ktorého sa pokúšame 
konštruovať celok tak v zmysle významu, ako aj na úrovni metakomunikácie 
s problematikou žánru.

V znamení dekonštrukcie epického priestoru, tým aj narúšania stabil-
ných hraníc žánru poviedky, sa ako signifikatná prejavuje próza Noc na treťom 
poschodí. Príbeh je roztrieštený na množstvo simultánne plynúcich, štýlovo 
a žánrovo odlišných textov, ktoré sa podávajú z viacerých uhlov (perspektív 
viacerých rozprávačov, ktorí sa zjavujú i v citátoch). Plynutie rozličných textov 
v rámci väčšieho celku (prózy Noc na treťom poschodí) je graficky znázornené 
členením na ľavý a pravý stĺpec, pričom rovnoprávnu účasť v tvarovaní textu 
majú aj intersemiotické a transsemiotické citáty: vyššie spomenuté mapy, dva 
detské výkresy, výstrižok z novín s rukou dopísaným obsahom (básňou Andre-
ja Lutrova), kresba a fotografia. Próza je z aspektu textotvorných, naratívnych 
a štylistických postupov heterogénna a polyvalentná, zo žánrového aspektu 
hybridná. Heterogénnosť Noci na treťom poschodí ilustruje postmoderný dis-
perzívny stav ťažko odhaliteľného dostredivého bodu, všetko, čo sa mihne 
vedomím „subjektu“, sa môže dostať do prózy, preniká tam dokonca bez jeho 
vedomia ako skutočnosť večného pretlaku textov.

Predsa však jednotlivé útržky rozličných textov nadobúdajú funkciu zna- 
ku, ktorého súvislosti možno mapovať smerom k centrálnemu znaku, to jest  
k téme prózy, ktorou je počatie seba samého (Igor Pálik sa z roku 1982 trans-
ponuje do roku 1962, stretne sa s vlastnou matkou, ktorú v živote nikdy pred-
tým nespoznal ani na fotografii, vyspí sa s ňou a počne seba). Keď znakovosť 
tohto motívu vnímame v súradniciach postmodernej epistémy, ide o metaforu 
„počatia príbehu v sebe samom“, to jest o zrod literárneho diela bez demi-
urgickej funkcie tvorcu. Uvedená dekonštrukcia (autora) má aj hodnotiaci 
aspekt, respektíve „počatie seba samého“ možno vnímať ako iróniu prehna-
ného antropocentrizmu súčasného človeka, ktorý vo všetkom dianí/počínaní 
„rozumie“ jediného človeka/subjekt ako autora (textu), respektíve tvorcu: Bo- 
ha/vedca. V tomto zložitom súzvuku niekoľkých významových hladín próza, 
svojrázne a originálne balansujúc na hranici fantastiky a skutočnosti, ironizu-
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je úlohu autorstva/tvorcu/subjektu v objasňovaní sveta. Takto vlastne téma 
predstavuje jediný „faktor stability“ a dostredivý bod pri definovaní žánru po- 
viedky. Poetikou intertextuality a jej významom centrálna téma zároveň spo-
chybňuje akúkoľvek jednotnosť. Vznik textu zo „seba samého“ demonštrujú 
prebiehajúce texty rôznych žánrových útvarov, ako aj kresby a mapy. Takže 
hypertrofia textov rozbíja ideu o ucelenosti príbehu, potvrdzujúc postmoder-
nistickú ideu spochybnenia autora. Týmto sa dokazujú aporické dôsledky žán-
rového definovania „poviedky“.

Žánrovo teda uvedený prozaický útvar, podobne ako predchádzajúce 
útvary spomenutej knižky V. Hronca Pán vzduchu a kráľov syn, možno defino-
vať ako samostatnú „poviedku“ (pre relatívne jednotný tematický rámec a ča-
sopriestorové určenie). Na druhej strane je to významovo neuzavretý útvar, 
lebo sa nedozvedáme hlbšie o zmysle Igorovho zápasu s oidipovským komple-
xom. Dozvedáme sa však o zázračnej moci básne Andreja Lutrova, ktorú písal 
v prvej „poviedke“ prozaického cyklu (Trinásť veršov) a ktorá Igorovi (keď 
ju napokon pred študentskou reštauráciou zopakuje v originálnom tvare) 
umožní prevtelenie do druhého času („omladnutie“ a počatie seba samého). 
Na jednej strane je to ucelený žánrový útvar atomizovanej štruktúry, montá-
žou pravých a aluzívnych citátov,2 ktorý na druhej strane významovo súvisí 
s inými prózami. Súvisí však i s celkovým postmodernistickým ladením textov  
V. Hronca a predstavuje jeden z možných vstupov do nich.

Popri tom, že všetky „poviedky“, vrátane jednej „novely“, sú uzavreté 
štruktúrno-významové celky, viacvrstevná významovosť jednotlivých texto-
vých tém, ktoré sa začínajú v jednom a dotvárajú v druhom texte, odhaľujú 
nielen vzájomnú súvislosť, ale aj logickú usporiadanosť a vysoký stupeň kon-
denzovanosti štruktúrno-významových zložiek na úrovni knihy ako celku. To 
hovorí, že Pán vzduchu a kráľov syn je viac ako cyklus „poviedok“, je to prepo-
jený systém, ktorý sa čitateľovi otvára po odhalení súvislostí medzi zložkami. 
To potom znamená, že na jednej strane Pán vzduchu a kráľov syn funguje 
ako cyklus samostatných celkov, ale zároveň sa hranice týchto „poviedok“ 
na pozadí intertextuality a sémantiky celku rozpúšťajú smerom k väčšiemu 
prozaickému útvaru, no tento vyšší žánrový útvar zasa len nemôžeme jed-
noznačne definovať ako román. Spochybňuje ho rad intertextuálnych vzťa-
hov, ktoré formu otvárajú smerom k poézii. Pán vzduchu a kráľov syn je teda 

2 Napríklad podnázov Ospalý drak sa díva zo strechy je alúzia na dielo Charlesa Jencksa preložené 
do srbčiny ako Jezik postmoderne arhitekture, ktorý strechu budovy Casa Batlló v Barcelone prirovnal 
k ospalému drakovi, príšera A Bao A Qu je citát z Borgesovej knihy Príručka fantastickej zoológie, pod-
názov Hmotný bod a vlnový dej je citát z teoretického referátu O teórii zákona rozmiestnenia energie 
v normálnom spektre... od Maxa Plancka atď.
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Ľ. Feldek: Utekajte, slečna Nituš, 2005
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hybridná forma, pozostávajúca zo samostatných častí, majúcich vlastný svet 
štruktúry a významu, ktorý sa zároveň rozpúšťa v prospech spoločného celku 
pod tlakom ich vzájomnej súčinnosti. Prepojenie „novely“ Amarna s básňami 
Prázdnej stredy napovedá, že sa hranice žánrov Hroncových textov rozplývajú 
v smere prekračovania hraníc prózy a poézie. Tak je motivická a noetická sú-
držnosť, ako aj súdržnosť v poetike imaginárneho sveta očividná, ale zároveň 
spochybnená. Tento genologicky aporický stav spôsobuje intertextualita, kto-
rá literárne dielo V. Hronca na jednej strane roztvára smerom k jedinečnému 
celku, zatiaľ čo na druhej strane prezentuje množstvom samostatne a nezávis-
le existujúcich nielen žánrových, ale aj druhových literárnych útvarov.

Kniha Pán vzduchu a kráľov syn predstavuje paradoxne zaokrúhlený ce-
lok, ale i článok v mozaike, ktorú spolu utvárajú tri knihy próz a komplet-
ná poézia Víťazoslava Hronca, vrátane denníkových záznamov Hroncovej 
postavy Vladimíra Lutrova. Celkové dielo V. Hronca, vrátane toho z obdobia 
neskorého modernizmu, vďaka intertextualite a najmä typu autocitátov, mô-
žeme definovať podľa zásad postmodernistickej genologickej teórie. Hroncov 
postmodernistický literárny útvar Pán vzduchu a kráľov syn je teda do dôsled-
kov postmoderný – jeho druhové a žánrové hranice sa rozpúšťajú v prospech 
vyššieho žánru, zatiaľ čo vyšší žáner existuje ako rekonštrukcia vo vedomí 
čitateľa.

L i t e r a t ú r a
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ROZHĽADŇA
PRE SLOVENSKÉ POHĽADY
PÍŠE JURAJ BINDZÁR

„Európa že je na poriadku? Veď je na pokraji všade viditeľného všeobecného zmaru! Už len 
sama osebe tá starodávne neprirodzená politická situácia európskych štátov môže byť začiatkom 
všetkého, lebo jej neprirodzenosť spočíva v samotných jej základoch a navŕšila sa za stáročia. Jedna 
malá časť môže vládnuť nad ostatnými? Hádam len nedúfate v múdrosť politikov?! A mohol svet 
niekedy vôbec dúfať v ich rozumnosť?“

F.  M .  D O S T O J E V S K I J ,  1 8 4 1

n

TELEVÍZOROVŇA

O rasovej čistote,
sterilizácii prameňa života
aj o jedinečnej sile televízie

„EUGENIKA, súbor geneticky aj sociologicky podloženého snaženia o bio- 
logické a sociálne zušľachtenie ľudstva a o zlepšenie ľudského genofondu...“

Týmto vecným a svojím spôsobom drsným citátom z encyklopédie by 
som uviedol niekoľko poznámok k tejto zaujímavej i smutne preslávenej téme, 
ale aj stručné a obdivné zhodnotenie jedného pozoruhodného televízneho 
diela.

Vraj už u Platóna sa nachádza zmienka o tom, že „najlepšie potomstvo 
vzíde len z najlepších mužov a žien“, čo má, samozrejme, logiku a znie pozi-
tívne. Táto veda a filozofická doktrína sa, žiaľ, dostala do povedomia ľudí vo 
všeobecnosti iba v bytostne negatívnom rasistickom vyznení. Teórie o nadra-
denosti „bielej rasy“ v 19. storočí beletristicky rozvíjal gróf Arthur de Gobi-
neau a neskôr Darwinov bratranec Francis Galton, ktorý termín eugenika aj 
prvý raz použil.

Výsostne pokrokoví americkí vedci zavádzajú v Novom svete už v roku 
1907 zákony, ktoré majú tú ich bájnu krajinu ochrániť pred prílivom prisťa-
hovalcov a pohromou, ktorá hrozí zo strany negramotnej čvargy, čo tú ich 
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skvostnú zem zaplavuje. Sú teda masovo sterilizovaní jedinci, ktorých du-
ševná úroveň a inteligencia nedosahuje požadovaný štandard alebo vykazuje 
preukázateľné symptómy retardácie či klinické znaky debility. Neskôr bol zá-
kon sprísnený a vzťahoval sa aj na sterilizáciu zlodejov a alkoholikov.

(Predstavme si, že by čosi také hrozilo dnešnému Slovensku! Ehm... Prepáč-
te, prosím, nemiestne žartovanie...)

Je sterilizovaných vyše 50 000 mužov a žien, prevažne prisťahovalcov 
najmä z východnej Európy. Usilovní vedátori a výskumníci sú financovaní 
Rockefellerovou nadáciou, svoje učňovské roky si tu v prostredí chránenom 
zákonom odkrútil aj mladý vedec doktor Josef Mengele, ktorý – keď ho vlasť 
povolala – nastúpil na zodpovedné miesto do Osvienčimu...

To, čo nasledovalo, rasové zákony, holokaust, Endlösung, milióny mŕt-
vych... to už akosi vnímame len okrajovo, z úzadia dejinných udalostí, a stá-
vame sa čoraz viac takpovediac rezistentnými i unavenými z tej hrôzy, čo 
opanovala celé 20. storočie a šíri sa ďalej i z tisícov umeleckých či dokumen-
tárnych diel, ktoré vznikli a vznikajú aj práve v tejto chvíli.

n

Z týchto dôvodov je iste pozoruhodné česko-slovenské vizuálne drama-
ticko-dokumentárne dielo českého dokumentaristu, ktoré uvádzam. Pomeno-
vať žáner sa radšej nepokúšam, ale tento pozoruhodný „kunstštyk“, ktorý vďa-
ka intimite televízneho vysielania má silu a razanciu nevídanú, odporúčam.

n

EUGÉNIOVIA / Eugenic Minds
Česko/Slovensko, 2013
Scenár a réžia: Pavel Štingl
Výtvarná spolupráca: Jaroslav Róna, Xénia Hoffmeisterová
Hudba: Jaroslav Koøán
Komentár: Patrik Ouøedník

Televízneho diváka, ktorého nechráni spoločenstvo kinodivákov (film 
má aj kinematografickú verziu), prepadnú tvorcovia nepripraveného, keď naň- 
ho pri pravidelnom večernom podriemkavaní pred obrazovkou zaútočia au-
diovizuálnym atakom podľa mňa dosiaľ nevidenej sily.

(... v agresívnej obrazovo-zvukovej montáži málo videných alebo celkom 
neznámych dokumentárnych filmových materiálov, dobových reklám, tvárí zná-
mych i neznámych, vydesených pohľadov psychiatrických pacientov i suverénne 
pózujúcich vševedúcich vedcov a všemocných svetových mocipánov sa nečakane 
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zjaví expresívne animovaná robustná maľba, ktorá celú predchádzajúcu infor-
máciu významovo prehodnotí, zironizuje, spoetizuje, umocní... Znejú dobové 
šlágre, autentické záznamy politických prejavov i autorsky pozoruhodný komen-
tár na pomedzí posmešnej ironizácie či nečakane poetickej metafory...)

Vyše hodinový prúd desivých faktov, pozoruhodne objavných a obža-
lobných archívnych dokumentov, animovaných maliarskych kreácií a vďaka 
komentáru i nečakane nových súvislostí, to je zážitok rýdzo a neopakovateľne 
televízny. Prezentuje sa tu nečakane, prekvapujúco a bez sympózií a odbor-
ných seminárov jasne, i keď verbálne ťažko postihnuteľným spôsobom, čo je 
televízne špecifikum. Punktum. Bravo!

n

O ženskom umení,
o umení žien, o jeho inakosti, o špecifickej esencii a nenahraditeľných 

ingredienciách ženskosti, ktoré ten náš hnusný svet z času na čas povznášajú 
a skrášľujú, o tom všetkom už bolo všeličo popísané a vytvorené.

Od nadšených pajánov oslavujúcich jedinečnú a neopakovateľnú infor-
máciu o našom svete a bytí, ako nám ju sprostredkúva práve umenie žien, 
až po striktné a rezolútne odmietanie akéhokoľvek gendersky zavádzajúceho 
rozdeľovania umenia na mužské a ženské. Subtílne verše Sapfo s jedinečnou 
obraznosťou, vrúcnosťou i nehou, zraňujúca naivita Marceline Desbordesovej-
-Valmorovej, liturgické piesne, kantáty či melodrámy Hildegardy z Bingenu, 
ale aj fascinujúce dramatické maliarske dielo Fridy Khalovej či vízie a obrazy 
sveta od Toyen, Ester Šimerovej či plastiky a sochy plné bolesti od Camil-
le Claudelovej, to sú pre mňa umelecké zážitky bytostne a nenapodobiteľne 
ženské.

Cielene sa vyhýbam umeleckým druhom a profesiám, ktoré sú takpove-
diac súčasťou a podstatou ženskej povahy ako takej a kde je mužský element, 
len na niekoľko božských výnimiek, iba tak akosi trpený, prepáčte mi, prosím, 
zápecníctvo a konzervativizmus. Čo je, podľa mňa, predovšetkým umenie tan-
ca, kumšt spevácky a herecký.

Lebo sú umenia, umelecké profesie a remeslá, kde sa už v súčasnosti 
natrvalo a víťazne presadili ženy, ba čo viac, pretvárajú tieto tvorivé činnos- 
ti na svoj obraz. Iná situácia je, myslím si, tam, kde sa umelecká tvorivá čin-
nosť prelína s umeleckou funkciou, že teda mám dirigovať veľké symfonické 
teleso alebo zmysluplne, cieľavedome a produktívne riadiť stohlavý operný 
tím či dvestočlenný filmový štáb, aj keď... (Leni Riefenstahlová, Agnes Vardo-
vá, Jane Campionová, Helena Tøeštíková, Věra Chytilová, Agnieszka Hollando-
vá!...)
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Práve film je, zdá sa, pre ženy najatraktívnejším umením. Nemám na 
mysli filmové herectvo, ono vysnené hranie vo filme, ale ten podivuhodne 
šarlatánsky dobrodružný a ťažko definovateľný kumšt filmovej réžie, čo je 
tvorivá činnosť, ktorá sa dnes už dokonca vyučuje na vysokých školách. Ale 
čo už? To je ale téma na inokedy.

Tri hrané filmy, ktoré dnes uvádzam a ktoré by som chcel čitateľom pri-
blížiť, sú jedinečné práve svojím špecificky, nezmeniteľne a nenahraditeľne 
žensky naliehavým stvárnením osudových príbehov žien ženami. A ešte čosi, 
všetky tri filmové príbehy sú venované autentickým životným príbehom žien, 
dvom hrdinským starým mamám a v americkom prípade ide o svetoznámy 
súboj hrdinskej policajtky s gangom úradníkov OSN.

n

ZVIERACIE SRDCE/Animal Heart (Coe ur animal)
švajčiarsky film, 2009
Scenár: Marcel Beaulieu
Réžia: Séverine Cornamusazová

Prvý dlhometrážny hraný film švajčiarsko-francúzskej režisérky je zá-
zračne šťastne nakrútený v drsnom prostredí vysokohorskej samoty, v pro-
stredí, z ktorého vyrastajú jeho hrdinovia, ktoré zásadne a bytostne určuje  
ich vzťahy a dej a z ktorého organicky vzniká melodramatický dojímavý prí-
beh.

Podobne ako u Kellera a najmä u Ramuza je príbeh pevne rámcovaný 
regiónom, tu sa povie kantónom, čo mu dodáva kolorit, originalitu a silu 
presvedčivosti, no pri povrchnom či zbežnom nazretí do malej veľkej rodinnej 
drámy sa vo všetkej počestnosti niekomu môže javiť ten romantický pátos  
a heroizmus trochu farbotlačový.

(... nad dedinou vysoko v horách žijú na statku mladí manželia Rosina  
a Paul, chovajú statok, drú od svitu do mrku, zhovárajú sa s kravami, s kozami, 
spolu hovoria málo, nie je o čom, nie je čas, súložia mlčky, narýchlo, v krátkej 
prestávke medzi kŕmením a dojením, to, čo dennodenne žijú, pokladajú za život, 
za údel, za osud – je to ich drsná podoba manželského šťastia, tak sa tu žije, 
takže žijú usporiadane...)

Zvláštnym, myslím si, že náhodným, už som uviedol, že  š ť a s t n ý m 
spôsobom sa tu snúbi filmársky sugestívna a monumentálna prírodná scené-
ria s televízne vďačnou intímnou drámou.

Vysoko v horách, medzi strmými bralami a medzi horalmi, ako keby 
slušnosť znamenala slabosť a humor je neznámy, nepatričný, nepotrebný. Tie 
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nebotyčné skalnaté masívy nás chránia pred svetom, ale na nás aj žiarlivo 
striehnu. Patríme sem. Patríme im. Hory nás nedajú. Hory si nás strážia. Sme 
ich.

(Zvláštnym spôsobom a podobne príznačne som kedysi pred polstoročím 
prežíval ten dramaticky stiesňujúci pocit neslobody pri inscenovaní Barčovej hry 
Dvaja, akoby tie nemé skalnaté monštrá tam vonku riadili a strážili jeho hrdi-
nov a určovali ich osudy a konanie...)

Tak ako v hre Dvaja nie sú dvaja, ale traja, tak aj táto horská dráma 
si pýta tretieho, aby sa naplnila po tisícročia fungujúca dramatická schéma 
manželskej žiarlivosti, zakázanej lásky či ľudskej zloby, čo je už po tisícročia 
populárny tematický arzenál zaručene spoľahlivý.

Vzťahy medzi manželmi tam hore medzi oblakmi, ale v predpeklí, zre-
dukované na niekoľko stručných slov denne a na nečakané surové sexuálne 
ataky kdekoľvek a kedykoľvek, nemajú predovšetkým zo strany Paula, toho 
pána tvorstva, nijaké citové zázemie, ba ani len minimálne také či onaké emo-
tívne zafarbenie. Denný režim, daný a nemenný temporytmus od východu po 
západ slnka – v zime či v lete –, diktujú zvieratá a ich potreby. A všemocné 
počasie.

Takto sa na pozadí pohľadnicovo úžasnej, malebnej a dych vyrážajúcej 
alpskej scenérie, v tom teritóriu ničivej driny a otročiny, prijímanej ako otcovi-
zeň a tradícia, ako životný údel, v tých končinách turistom vonkoncom neprí-
stupných, v tej bájnej krajine blahobytu nedostižného poriadku, pracovitosti 
a poctivosti odnepamäti žilo.

Aby teda vznikol dramatický konflikt, aby sa do desivo štandardne fun-
gujúceho dejového súkolesia dostalo to prepotrebné zrniečko piesku, trošička 
citu, nepoviem lásky, musí prísť ten tretí.

(... a zjaví sa už čoskoro, španielsky gastarbeiter Eusébio, ktorý utiekol  
z tej ich biedy, hľadá prácu – bude drieť do úmoru a chce mesačne 600 eur. Paul 
ho vysmeje, dá mu 300, spať bude na matraci v kôlni, jesť bude čo oni, ak chce, 
nech berie, ak nie... od prvej chvíle konflikt, samozrejme, nevyhnutný a vyvrcho-
lí, keď si Rosina sťažuje na ťažobu, zle sa cíti, manžel sa poteší, že je konečne 
samodruhá, ale ona sa posťažuje aj okatému Španielovi, a je zle, je surovo zbitá, 
preberie sa až v nemocnici, ujde sa aj Eusébiovi, ale tí dvaja sa hore na statku 
napokon pomeria... Príde zima, Rosine vyoperujú nádor, Eusébio sa vracia do 
Španielska a Paul je zrazu na všetko sám, manželka sa k nemu na statok už 
nechce vrátiť, aj keď v záverečnej sekvencii sa tí dvaja vášnivo objímajú, šťastní 
koniec vyzerá inak...)

Pani režisérka vie, že sa nič nevyriešilo, že sa ani nič vyriešiť nemalo, 
nedalo, po záverečných titulkoch to už vieme aj my, prežili sme spolu filmový 
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príbeh o žene a mužovi, o manželoch, ktorí by si rovnako ako my všetci želali, 
aby šťastie bolo samozrejmé a príjemné. Nech je nám teda bláznovstvo naše 
odpustené. Ale nádej je aj tak nevyliečiteľná. Howgh.

n

ZA STEPOU/Beyond the Steppes
belgický film, 2010
Scenár a réžia: Vanja d’Alcantarová

Aj druhý filmový príbeh, ktorý uvádzam – predovšetkým jeho tému  
a dramatické historické okolnosti –, vyrastá organicky a určujúcim spôsobom 
z krajiny. Rovnako ako nebotyčné švajčiarske končiare je aj nesmierna stepná 
šírava, ktorá sa na vzdialenom horizonte spája s oblohou, činiteľom mimo-
riadne dramatickým a svojím spôsobom i dramaturgujúcim. (Sic!)

Už veľkolepá scenéria môže svojou dych vyrážajúcou monumentalitou 
sama osebe a priori navodiť tiesnivý pocit nekonečného väzenského nádvo-
ria...

(... september 1939, na základe paktu Ribbentropp – Molotov vstúpia so-
vietske vojská na územie východného Poľska, civilné obyvateľstvo pod dohľadom 
NKVD násilne evakuujú a väznia v pracovných táboroch kdesi v kazašskej stepi, 
mladá Poľka Nina, ktorej manžel Roman, jeden z Poliakov, čo sa postavili soviet-
skej invázii, narukoval a ju s dvojročným dieťaťom odvlečú do gulagu...)

Vanja d’Alcantarová, Belgičanka poľského pôvodu, pristupuje k autentic-
kej rodinnej dráme, ktorá postihla jej najbližších, s pietou a disciplinovane, čo 
je asi z istého hľadiska cnosť, prosím, nech je tak.

Ibaže pre dramatickú dejovú štruktúru a samotný príbeh, pre pútavosť, 
presvedčivosť a razanciu, akú si táto téma žiada, je to málo, navyše na mno-
hých „hluchých“ miestach sa bolestne prejaví citeľný nedostatok bežného de-
jotvorného konania a bezradnosť, čo sú príznaky režijnej neskúsenosti pani 
d’Alcantarovej, ktorá je scenáristka. Tento film je jej debutom.

Prečo teda tento film odporúčam? Pre dramatický životný príbeh ženy, 
ktorý jej vnučka nakrútila ako film – aj napriek mojim (vágnym?) výhradám 
ide o nadčasové podobenstvo o hrdinstve nezameniteľne rýdzo ženskom. Na-
vyše píšem tieto poznámky v čase, keď oslavujeme oslobodenie sveta, zvlášť 
potom Európy sovietskymi vojskami od fašizmu. Oslavujeme všetci. Okrem 
Poliakov. Tak aj preto tento film odporúčam.

(… v strašných životných podmienkach zomierajú žena a deti v tábore na 
úplavicu, lieky sú iba v nemocnici, a tá je v meste a tábor možno opustiť iba na 
priepustku, a tú vydáva spolu s lístkom na vlak iba veliteľ tábora, no iba výni-
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močne, všetko závisí od toho, ako je mu žiadateľka po vôli... Nina odmietne, 
opúšťa tábor a vydáva sa do vzdialeného mesta pešo, zachránia ju Kazachovia  
s vozom, ktorí ju vezmú aj späť, a k jednému z nich naša hrdinka pocíti na chvíľu 
čosi ako lásku...)

Bez dramatického vyvrcholenia, časovým skokom, v takom akomsi ako-
by ľahostajnom uzmierení sa všetko potom končí, ako keby hlavná hrdinka, 
stará mama, svojej vnučke režisérke príbeh nedorozprávala do konca. Spásne 
zabúdanie je zrazu viac než zákonitosti overených postupov dramatického 
príbehu...

(… mladá žena sa objíma so spoľahlivo vyzerajúcim chlapiskom v bielej 
rozhalenke, ktorého nezabili ani Nemci, ani Rusi a šťastne sa vyhol aj katyn-
skému popravisku, v pozadí vidíme v ostrom slnku siluetu poľsko-sovietskeho 
automobilu značky Pobeda – Varšava, čo má asi znamenať blahobyt... Manželské 
objatie trvá a život, ktorý príde, bude hádam lepší... mno, v porovnaní so soviet-
skym koncentrákom asi áno...)

Mňa osobne to spontánne uprednostnenie mimoumeleckých aspektov  
a hold, ktorý scenáristka a režisérka vo svojom filme skladá prostredníctvom 
životného príbehu svojej starej mamy utrpeniu tých žien, dojímajú. Lebo sku-
točnosť, že Vanja d’Alcantarová v Belgicku zabezpečila prostriedky na reali-
záciu príbehu mladej poľskej matky, ktorý sa udial pred osemdesiatimi rokmi  
v lágri sovietskej NKVD, a nakrútila ho v kazašskej stepi, si sama osebe zaslúži 
veľký kompliment. Sú aj iné veci než filmový kumšt.

n

Tretí ženský film o ženách, ktorý musím uviesť, je dokumentárne ma-
sívne doložený životný príbeh veľkej súkromnej vojny jednej Američanky so 
zvrhlými zločincami a s administratívou OSN, ktorá ich zamestnáva a kryje.

(Fakty: … Kathryn Bolkovacová bola pred časom ozdobou policajného zbo-
ru v americkej Nebraske a ako vyšetrovateľka sexuálnych zločinov bola veľmi 
úspešná, pre rodinné a finančné problémy dáva výpoveď a na základe lákavej 
ponuky londýnskej personálnej firmy DynaCorp, ktorá zabezpečuje pre OSN ob-
sadzovanie jednotlivých misií, sa prihlási do mierových zborov a odchádza do 
Bosny, kde sa od prvej chvíle stretáva s krutým sexuálnym násilím na ženách, 
predovšetkým dievčatách z okolitých krajín a bývalej Juhoslávie, začína rázne 
a nekompromisne, ako jej je vlastné, konať, okamžite sa dostáva do otvorené-
ho konfliktu s miestnymi mafiánmi a ich organizáciou a navyše zisťuje, že na 
fungujúcich zločineckých praktikách sa masívne podieľajú práve vojaci a dôstoj-
níci mierových zborov, na jej alarmujúce hlásenia kompetentné, ani najvyššie, 
miesta OSN nereagujú, a ak po čase reakcia príde, je jednoznačná a príznačná 
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– Kathryn Bolkovacovú prepúšťajú zo služieb bez náhrady mzdy, nepomôže ani 
zásah predstaviteľky OSN pre ľudské práva Madeleine Reesovej. Zisťuje otrasné  
a desivé skutočnosti – asi 1800 dôstojníkov mierových zborov OSN zo štyridsia-
tich krajín sveta, ktorí sa nachádzajú na výplatných listinách týchto zločinec-
kých organizácií, sa aktívne podieľa na takmer legálnom obchode s ľuďmi, na 
rôznych formách sexuálneho teroru a nútenej prostitúcie... Kompetentné miesta 
OSN na takéto obžaloby reagujú opäť príznačne, aj Madeleine Reesovú prepus-
tili...

n

The Whistleblower / INFORMÁTORKA
Kanada/Nemecko/USA, 2010, 112 min.
Scenár: Larysa Kondracká, Eilis Kirwan
Réžia: Larysa Kondracká

Kanadská režisérka ukrajinského pôvodu nakrútila v autentických reá-
loch v Rumunsku o zverstvách, ktoré uvádzam, film, film jednoduchý, v ni-
čom, chvalabohu, neavantgardný, zjavne bez veľkých filmárskych ambícií. Je 
to dielo natoľko alarmujúce svojou témou a strašnými príbehmi trýznených 
stvorení, že množstvo ocenení, vrátane dvoch nominácií na Oscara, ktoré film 
po celom svete dosiaľ pozbieral, chvályhodne vypovedá na jednej strane do-
statočne o humanistických prioritách filmových odborníkov, ale na stave veci 
sa nič nemení. Aj v tomto prípade sú mimoestetické a mimoumelecké či iné 
než filmárske funkcie a hľadiská rozhodujúce.

Najdôležitejším prínosom tohto filmu je, že sa všetky tie skutočnosti do-
stali na verejnosť. Aj keď...

Dej a príbeh sú vzhľadom na uvedené fakty priamočiare a osudovo ma-
pujú tisíckrát overenú trasu, vedúcu rovno do pekla.

(... v prológu sa cesta ukrajinskej tínedžerky za tragickým dobrodružstvom 
začína u obskúrneho fotografa a pokračuje samospádom mimo hlavnej dejovej 
línie, tá sa odvíja v Amerike na policajnej stanici kdesi v Nebraske, kde sa poli-
cajtka Kathryn Bolkovacová rozhodne dať výpoveď, aby si polepšila, a nastúpiť  
k mierovým zborom OSN... Už na prvom sústredení a školení, usporiadanom pre 
záujemcov o túto atraktívnu prácu – plat za polročnú misiu je stopäťdesiattisíc 
dolárov –, začuje od jedného z adeptov, že on už pozná v Bosne miesta, kde sú  
k dispozícii 12- až 15-ročné dievčatká... Kathryn je síce pobúrená, no na po-
známku zabudne, aby si ju po čase už na tvári miesta, v srbskej dedine, v im-
provizovanom nevestinci za krčmou, pripomenula a začala rozhorčene a naivne 
rázne konať...)
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GALÉRIA ATGET
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Film má okrem mimoumeleckých zásluh, o ktorých s toľkou vážnosťou 
a úctou hovoríme, pozoruhodné umelecké a profesné kvality a jedinečné rea-
lizačné, koncepčné a predovšetkým režijné postupy.

Presvedčivo a vierohodne pôsobí nie celkom bežné viacjazyčné prostre-
die príbehu, dve malé nešťastníčky hovoria po ukrajinsky, miestni mafián-
ski bosovia po srbsky, albánsky, rumunsky či chorvátsky a vojaci a dôstojníci 
amerického programu PeaceCorps či ostatní zo zborov OSN po anglicky. Toto 
odvážne jazykové riešenie spolu s civilistickým vedením hercov a množstvom 
miestnych naturščikov vytvára vďaka dôslednému režijnému vedeniu režisér-
ky atmosféru strhujúcej autenticity.

(Podľa mňa scény beštiálneho mučenia dievčat, ktoré boli chytené na úteku 
a ktoré pasáci demonštratívne predvádzajú ostatným, sú na hranici znesiteľ-
nosti. Podrobností čitateľov ušetrím, ale je na neuverenie, že tie scény nakrútili 
mladé ženy. Jednu z hlavných postáv hrá i dcéra režisérky Kondrackej a je to 
vraj jej debut...)

Američanka Kathryn Bolkovacová pred rokmi celý ten škandál zverejni-
la v poľutovaniahodne naivnom presvedčení, že napraví aspoň čosi z krivdy, 
ktorá ako mor zahatila túto planétu.
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BOHUŠ BODACZ A KOLEKTÍV
DOKONALÝ SÚMRAK ALEBO 
BUDMERICKÉ INŠPIRÁCIE
MATICA SLOVENSKÁ, 
MARTIN 2014

L A D I S L A V  Č Ú Z Y

Každá kultúra má svoje symboly, či už 
oprávnene, alebo nie, to nie je veľmi 
podstatné. Najmä ak tieto symboly fun-
gujú v domácej i zahraničnej kultúrnej 
verejnosti. Jedným z takých až mýtizo-
vaných symbolov slovenskej kultúry je 
kaštieľ v Budmericiach. Bývalý pálfiovský 
kaštieľ, pôvodne poľovnícky zámoček, 
postavený koncom 19. storočia, ktorý sa 
stal po druhej svetovej vojne štátnym ma-
jetkom a od roku 1947 slúžil spisovate-
ľom a literárnym vedcom ako priestor na 
tvorbu, domáce i zahraničné konferencie 
a napokon aj na oddych. Známy bol dlhé 
obdobie pod názvom Domov slovenských 
spisovateľov. Bol priestorom, kde sa stre-
távali a tvorili mnohí spisovatelia, ale aj 
iní kultúrni pracovníci. Samozrejme, nie 
vždy všetci tí, ktorí by boli chceli alebo 
si boli zaslúžili, veď vždy je to tak, že aj 
keď sme si rovní, nie všetci sme rovnako 
rovní. Niekto chodil do Budmeríc s celou 
rodinou každý rok, iný tam mal svoju 
izbu a takisto spokojne tvoril, ďalší sa do 
Budmeríc nedostali. Taký je však život.

Osobne som nikdy v Budmericiach 
netrávil žiadny tvorivý ani dovolenkový 

pobyt. Pred rokom 1989 som tam nemo-
hol ísť, pretože som nebol členom Zväzu 
slovenských spisovateľov (aj ten bol do 
určitej miery len pre niektorých), po re-
volúcii som už akosi ani nemal záujem. 
Bol som tam vždy len pri príležitosti neja-
kej konferencie či podobného podujatia, 
ale cenil som si a cením si (ak ešte tento 
priestor existuje) kaštieľ s jeho atmosfé-
rou a priľahlými parkovými priestormi. 
Vždy som sa tam dobre cítil a vždy som 
sa tam stretol s priateľmi a milými, i keď 
mne dovtedy neznámymi ľuďmi.

Azda by bolo všetko po starom a v kaš- 
tieli by stále tvorili spisovatelia svoje tex- 
ty... Po revolúcii 1989 sa však všetko zme-
nilo a vlastne dodnes už aj v kultúrnom 
kontexte, najmä ak sa dotýka podob-
ných ustanovizní, akým bol budmerický 
kaštieľ, nejde o nič, len o peniaze. Krás-
ne slová sa hovoria, ale podstata zostá- 
va rovnaká. Kapitalizmus nepozná hra- 
nice a chamtivosť niektorých jednotliv- 
cov (ktorú niektorí nazývajú šikovnosťou 
či schopnosťou podnikať) je nezastaviteľ-
ná.

Budmerice už od roku 2011 nefungu-
jú. Zástupcovia vtedajšieho Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky ho vyhlásili 
za „pretrvávajúco prebytočný majetok“ 
a následne ho zatvorili. Keby len to, ale 
diali sa a asi sa aj dejú súdnemu človeku 
veci neveľmi pochopiteľné.

Objavili sa aj mnohí obrancovia kaš- 
tieľa, ale proti vládnucej moci sú jednot-
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livci, hoci i spojení do určitého celku, 
zväčša bezmocní.

Určitým druhom protestu, azda tak 
trochu aktom usilujúcim sa o vysvetlenie 
situácie verejnosti, je knižka Dokonalý 
súmrak alebo Budmerické inšpirácie, kto-
rú pripravil Bohuš Bodacz s viacerými 
spolupracovníkmi. V knižke sú úvodné 
dva texty: Slovo na záver z pera Bohu-
ša Bodacza (tento text je azda aj akousi 
anticipáciou toho, čo môže nasledovať), 
jeho zaradenie na úvod je výstižné, a text 
Gustáva Murína (Slovenskí spisovateľskí 
bezdomovci alebo Ako prísť o strechu nad 
hlavou), ktorý relatívne podrobne rozprá-
va o tom, čo sa všetko okolo kaštieľa odo-
hralo a kto je podľa neho vinný za to, že 
kaštieľ momentálne už nefunguje.

Verím, že sa recenzovaná knižka do-
stane do rúk mnohým slovenským milov-
níkom literatúry, ktorým kultúra nie je ľa-
hostajná, a že si urobia o veci názor. Či to 
pomôže, neviem, veď podobných prípadov 
sme tu už mali v posledných rokoch dosť, 
a nič sa nestalo (napríklad pseudorene-
sančný zámok v Moravanoch, ktorý ešte 
prednedávnom slúžil výtvarným umel- 
com a architektom, príležitostne aj literá-
tom, a dnes je z neho už len ruina).

A ešte jeden dôležitý fakt, o ktorom 
sa v textoch hovorí skôr tak mimocho-
dom. Ide o pokus zlikvidovať Budmerice 
ako spisovateľské tvorivé centrum spolu 
s inou inštitucionalizovanou organizá-
ciou, do ktorej spisovatelia prispievajú zo  
svojich honorárov a ktorej štipendiá na-
pokon celkom logicky aj využívajú, ide 
o Literárny fond. Ten je, prípadne ešte 
prednedávnom bol, tŕňom v oku mnohým 
neprajníkom slovenskej literatúry.

Veľkú časť knižky tvoria konkrétne li-
terárne texty rozličného zamerania. Azda 
logicky ide o texty žijúcich autorov, ktorí 

trávili v kaštieli čas najmä v porevoluč-
nom období. Texty sú žánrovo rôznorodé. 
Od intímne ladenej spomienky Márie Bá-
torovej s názvom Budmerická aréna a iné 
spomienky cez štúdiu V pasci, ktorou Ete-
la Farkašová odhaľuje svoju intelektuálnu 
autorskú stratégiu až po jednoznačne be-
letristické fabulačné príspevky (Posunutý 
čas od Bystríka Šikulu, Budmerická Lolita 
od Bohuša Bodacza, Kliatba žltých ruží od 
Júliusa Balca, Amor sa dvakrát sekol od 
Miroslavy Čiernej...).

Knižku osviežujú aj spomienky spiso-
vateľov spoza hraníc. Zaujímavá je naprí-
klad poznámka dolnozemskej literátky 
Viery Benkovej pod názvom Zachytené 
pavučinkou spomienok alebo Budmerice 
mojej mladosti.

Za jedného z najväčších odporcov exis- 
tencie Budmeríc ako domova spisovateľov 
je označený v knižke Michal Hvorecký. 
Nad jeho dôvodmi sa netreba zamýšľať. 
Hvorecký je odchovaný na pragmatickom 
a komerčnom postoji k literatúre, tak-
že jeho odpor k Budmericiam je celkom 
pochopiteľný. Michaela Jurovská v spo-
mienke Na cestičkách, ktoré sa rozvet-
vujú (venovanej Lucii Piussi a Michalovi 
Hvoreckému), nepriamo Hvoreckému na- 
značuje, ide vlastne o formu fiktívneho dia- 
lógu, čo sa všetko v kaštieli odohrávalo 
a aké významné osobnosti ho navštívili. 
Jednoducho, či chceme, či nie, kaštieľ čas- 
to zohrával iniciačnú úlohu v rozvoji slo-
venskej literatúry.

Nech sa spisovatelia hádajú na strán-
kach časopisov, nech si nevedia prísť na 
meno, nech polemizujú o estetike svo-
jich textov, o vhodnosti námetov spraco- 
vaných v ich dielach, o rozporoch ich fi-
lozofických postojov, nebodaj aj o nábo- 
ženskom presvedčení, to je všetko v poriad- 
ku. V demokratickej spoločnosti je celkom 
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logické, že dochádza medzi nimi aj k po-
litickým rozporom, tak je to správne. Už 
dávno neplatí mináčovské, že spisovateľ 
je „svedomím národa“, ide však o diskurz. 
Vo veciach, ktoré môžu pomôcť všetkým 
a ktoré sú už opradené patinou pôsobenia 
ich predchodcov, mali by byť tolerantní 
a malo by im ísť o vec, nie o vlastný pro-
spech či prospech podnikavých jednotliv-
cov. To je však už moralizátorstvo. Veď 
uvidíme, ako sa to všetko skončí.

PAVEL VILIKOVSKÝ
PRÍBEH OZAJSKÉHO ČLOVEKA
KALLIGRAM, BRATISLAVA 2014

P E T E R  M R Á Z

Ak po vstupe do nového milénia medzi 
divákmi zarezonovali predovšetkým čes-
ké filmy, tematizujúce osobitú atmosféru 
komunizmu v Československu, napísať 
príbeh z čias „nedávno minulých“ sa zdá 
stávkou na istotu. Ľudí zaujíma život pred 
rokom 1989 z rôznych príčin – jedni si ho 
idealizujú, iní démonizujú, ale len niekoľ-
kí si udržiavajú nadhľad. Pavel Vilikovský 
nadhľad nad vecou osvedčil v mnohých 
svojich knihách. Jeho miestami ironický, 
ale aj nevtieravo humorný štýl rozpráva-
nia o vážnych veciach preniká pod kožu. 
Už v slove „ozajský“, ktoré sa dostalo do 
nadpisu jeho nového románu, sa zračí 
autorský zámer. Oná prostota, vyvierajú-
ca z predstavy o tomto slove, je prenese-
ná do očakávania o používateľovi tohto 
slova – bude ním prostáčik. A naozaj, od 
prvých strán Vilikovského knihy sa stretá-
vame s denníkovými zápismi rozprávača, 
ktorého vyjadrenia sú pre človeka znalé-
ho, ako to vtedy chodilo, značne naivné, 
a pritom kruto presné.

Rozprávačom je dôverčivý človek 
túžiaci žiť inak ako jeho otec, drobný 
živnostník, potrestaný nastupujúcim ko-
munistickým režimom. Chce zabezpečiť 
sebe, svojej rodine iný, lepší život. Cestou 
k splneniu sna je podľa neho uchopenie 
príležitosti, ktorá sa ukázala po straníc-
kych previerkach, keď boli viacerí ľudia 
„odídení“ a uvoľnili pozície. Rozprávačov 
postoj „Proti vetru sa šťať nedá...“ je zvý-
raznený v každom jeho čine, rozhodnutí, 
skutku, reči. Je to typický konformista. 
Z človeka, ktorý je nikým, sa dostane na 
miesto, kde si zmyslí, že sa stáva niekým. 
Pre svoju neškodnosť je nadriadenými 
dosadený na relatívne zodpovedné pra-
covné miesto, odkiaľ nič nevidí, hoci sa 
mu všetko premelie priamo pod nosom. 
Jeho apel na syna je symptomatický: „Ne-
zabúdaj, kde žiješ a aké tu platia podmien-
ky a pravidlá, tých sa musíš držať, a nie 
fantazírovať o svete nejakom vysnívanom, 
ktorý ani neni. Svet treba brať taký, aký 
je, že reálny, však to ozaj aj dobre vymysle-
li ten názov, že reálny socializmus, aby sa 
ľudia zobudili a prestali blúzniť zbytočne.“

Náš rozprávač neblúzni, on na to 
rozumovo nedorástol. Aj keď vie, že je 
blízko, väčšou sviňou ako jeho nadriadení 
sa mu stať nepodarí. Na svoju smolu je on 
jednoducho priveľmi slušný a naivný. Verí 
každému, kto sa oňho zaujíma. Verí v lás-
ku svojej kolegyne, verí v dobré úmysly 
spolupracovníkov, verí, že on môže ob-
rodiť socializmus. A pritom je jediný, kto 
zo svojej viery nič nemá. Kolegyňa osta-
ne v cudzine, výjazdná doložka, za ktorú 
sa jej zaručil oslepený láskou, mu nielen 
rozvráti manželstvo, ale ho pripraví aj 
o črtajúcu sa kariéru. Jej rozvrat napo-
môže aj rozprávačova neschopnosť hrať 
s inými rovnakú hru. Kto nekradne, okrá-
da vlastnú rodinu, a rozprávač tú svoju 
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okradol. Snaha stať sa plateným agentom 
ŠtB je preto logickým dôsledkom jeho 
túžby, aby sa čímsi významným zapísal 
do pamäti svojej rodiny či nebodaj doby, 
v ktorej žije, ale cítime, že ani tá nebu-
de mať úspech. Veď na jej počiatku sto-
jí presvedčenie, že niekto tú prácu robiť 
musí, že „kto je spravodlivý a dodržiava 
zákony, nemusí mať strach“. Mohli by sme 
vo výpočtoch naivných krokov rozprávača 
pokračovať, ale radšej sa spýtajme, prečo 
ho Vilikovský načrtol práve takého. Azda 
preto, aby pripomenul, že presadiť sa dá 
len ostrými lakťami, predvídaním, záku-
lisnými ťahmi? Preto, aby sme si konečne 
uvedomili, že účel svätí prostriedky a na-
ivní alebo slušní to nikam nedotiahnu? 
Určite nie.

Román Príbeh ozajského človeka sa 
ukazuje nadčasový v mnohých svojich 
scénach. Veď ak si vybavíme situáciu po-
rady, v ktorej riaditeľ „na porade povie, 
že áno, ostatní to už bez rečí odkývajú“, 
azda to nie je aj zrkadlo našich, súčas-
ných čias? Veru je. Lebo byť konformný, 
mlčiaci, báť sa, slepo súhlasiť a dúfať, že 
aj nám potom čosi kvapne, to nie je len 
komunizmus, to je aj naša slovenská de-
mokracia. Žiaľ.

MARIÁN TKÁČ
ZEMPLÍNSKÉ NEBO (TRILÓGIA)
VYDAVATEĽSTVO 
MATICE SLOVENSKEJ, 
MARTIN 2014

I R E N E Y  B A L Á Ž

V minulom roku vo Vydavateľstve Matice 
slovenskej vyšla trilógia, doteraz posled-
ná kniha Mariána Tkáča, pod súhrnným 
názvom Zemplínske nebo – Prvá epocha, 

Druhá epocha a Zemplínske nebo na draž-
be.

Táto kniha je autobiografickým zápi-
som, triptychom, ktorý autor zrealizoval 
formou fresky obyčajného dňa, drám  
a svojich radostí, ktoré prebiehali počas 
jeho života, a ak by som mal použil frázu, 
tak v určitej „ľahkosti“ jeho bytia v ňom. 
Tento svojím spôsobom niekedy až tragic-
ko-komický pohľad sa iba vďaka autorov-
mu odľahčeniu vecí a určitému nadhľadu 
podarilo zmapovať a emocionálne pre-
transformovať do času jeho vlastnej pre- 
žitej historickej dokladovosti. Celá kni-
ha je stacionárnym prierezom ľudského 
jedinca, ktorý, ako sa hovorí, citlivo po-
zoruje dianie okolo seba. Dalo by sa po- 
vedať, že je zároveň určitým a vyhrane-
ným sprítomnením autorovho pocitu a zá- 
roveň nefalšovaným pohľadom na jeho 
okolnosti, radosti a trápenia, podmienené 
z určitého časového odstupu.

Prvá epocha knihy Zemplínske nebo 
je bránou, ktorou chvíľami autor až ale-
goricky otvára vlastný príbeh. Postupne 
a programovo oživuje a aktuálne rekon-
štruuje jednotlivé postavy a to, čo sa na-
zýva ich bytie, keď odkrýva hrany a obli-
ny svojho života a osudu. A tak začína pí-
sať svoj veľký príbeh medzi prítomnosťou 
a minulosťou... Privátnu kroniku chlapca 
z „valalu“, čo sa uchytil a zaujal miesto  
v hlavnom meste štátu, ktorý má od roku 
1993 dvojitý kríž v znaku, a národa, ako 
sám hovorí, ktorý svoje bohatstvo odvo-
dzuje od slova Boh. V dejinných parale-
lách hľadá svoje korene napájaním na od-
kazy predkov. Zúročuje videné a poznané. 
Popritom sa ani nebojí dotknúť tzv. veľ-
kého sveta za našimi hranicami. Stáva sa 
akýmsi genotypom svojej krajiny, s ktorou 
sa cíti mentálne aj pocitovo spätý: „Všet-
ky lesné a poľné studničky tu majú ženské 
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mená: Kňahinka, Jevka, Kajňa, Táňa, lebo 
vznikli zo sĺz nešťastných krásavíc“ (s. 27).

Marián Tkáč v tomto diele v podsta-
te analyzuje obdobie bývalého režimu na 
Slovensku, dáva ho do súvisu s mozaikou 
činov vtedajšieho dejinného pozadia. Ma-
puje prejavy jeho erózie, ktoré sa potom 
následne prenášali aj na jednotlivca. Na 
dejinných a historických udalostiach a pa-
ralelách koloruje záznam o nás samých. 
Ale na druhej strane s úplne biblickou sa-
mozrejmosťou skloňuje nadčasovú plat-
nosť všetkých čias, keď hovorí: „... lebo od 
počiatku sveta oni sú tí, ktorí dakoho víta-
jú, ale ich nevíta nikto. Veď kto víta chu-
dobných?“ (s. 111). Zobrazuje obdobie 
medzi pretvárkou a poplatnosťou a me- 
dzi skutočným a chceným. Áno, je to ča-
sový odtlačok a zároveň záznam našej 
existencie v samotnej jeho politickej ne- 
existencii, ktorý sa vtedy stal a vlastne bol  
stavom a súčasne statusom quo ante men- 
tálneho prisluhovačstva: „V školskom ro- 
ku 1951/1952 bolo v národnej škole zave-
dené oslovovanie súdruh a súdružka medzi 
učiteľstvom a žiactvom a namiesto Mikulá-
ša začal sa oslavovať dedo Mráz“ (s. 116).

V Druhej epoche trilógie Zemplínske 
nebo autor zase strategicky a plynulo pre-
chádza do analytického opisu, keď pre- 
kračuje prasknuté a poprevracané politic-
ké kryhy 21. storočia. Samozrejme, popri-
tom stále ako v podtexte ďalej chronolo-
gicky mapuje históriu Slovenskej republi-
ky po roku 1992. Jeho vyjadrenia a úvahy 
sú už vlastne stanoviskom novej reality  
a novým momentom v jeho náhľade na 
svet a slobodu. Druhá epocha je, podľa 
mňa, štýlovejšia a akási iná. Napríklad opi-
suje a aktualizuje svoje spomienky a po-
rovnáva minulosť s prítomnosťou. Opisu- 
je aj jedlá a zvyky, bežnú konverzáciu či 
slobodný pohyb obyvateľa tohto štátu už 

aj ako člena Európskej únie – po Európe 
či USA, čo predtým bola iba hviezdna 
utópia. Ale je tu cítiť aj akési vytriezve-
nie. Definuje a pomenováva súčasný tvr-
dý a nekonvenčný kapitalizmus, ktorý sa 
síce tvári ako prínos a nádej do budúcna, 
ale nie je to úplne tak. Pociťuje ho ako 
odstrašujúci perspektívny proces, a preto 
cituje výrok Abrahama Lincolna z roku 
1865: „Obchodné spoločnosti boli vyzdvih-
nuté na trón, za tým bude nasledovať éra 
korupcie na vysokých miestach a moc pe-
ňazí až dovtedy, kým bohatstvo bude sú-
stredené v rukách niekoľkých málo ľudí...“ 
Takisto sám sebe dáva trýznivú otázku: 
„Čomu majú ľudia veriť – veď od svojej pod-
staty niet ateistického národa, človek musí 
vždy v niečo veriť.“

Niektoré kapitoly sú viac-menej krát-
kymi esejistickými postrehmi na dané 
časy. Aby dosiahol väčší účinok prenosu 
na percipienta, na zdôraznenie krajan-
skej spolupatričnosti často používa rodné 
šarišsko-zemplínske nárečie. V knihe sa 
zároveň vyrovnáva s vlastnou profesio-
nálnou činnosťou finančníka a vysoko-
školského učiteľa i s obvineniami a polo- 
pravdami o sebe. Na záver by som chcel 
odcitovať jeho slová: „Vôňa peňazí tre-
tieho druhu, to je ten silný lúč svetla, v kto- 
rom sú ľudské tiene oveľa presnejšie ako 
bez neho. Táto omamná vôňa obnaží ľud-
ský charakter lepšie ako čokoľvek iné.“

Posledná kniha triptychu – Zemplín-
ske nebo na dražbe – je z hľadiska au-
tora vyvrcholením jeho snahy o nelživé 
vysvetlenie súvislostí, ktoré hýbu touto 
spoločnosťou a nadstavbovo celým štá-
tom. Ale i tak by sa žiadalo povedať: „Moc 
peňazí je despotickejšia ako monarchia, 
bezočivejšia ako autokracia a egoistickejšia 
ako byrokracia...“ (A. Lincoln). Marián 
Tkáč ako bývalý viceguvernér Národnej 

SP 7-8_15_2.indd   279 24. 6. 2015   9:26:44



280 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  7  –  8

banky Slovenska veľmi dobre vie, o čom 
sa v citáte hovorí.

A tak niekedy snívame o prenájme 
času iba tak pre seba – o skamenení ča- 
su jedného dňa. O plynutí a napínaní ko- 
že – zástavke medzi dychom a videným. 
A o čase, ktorý by sme chceli zastaviť...

JOZEF KARIKA
STRACH
IKAR, BRATISLAVA 2014

M I L O Š  F E R K O

Strach je to, čo dýchame všetci, keď sa 
dusíme. Pravda, v skutočnosti máme na 
dosah takmer všetko. Takže sa niet čoho 
báť. Svet funguje usporiadaný do kapi-
tol, skupín a vrstiev. Osudy sa odvíjajú  
v príbehoch voľne nahor, nadol a okolo 
posuvných úrovní hier. Zobraziteľné je 
zobrazené rýchlo a úspešne. Tušenie hĺb-
ky ostáva obavou absencie. Hrôza zaklí-
najúca racionalitu odomyká dvere meta-
fyzike dneška, výška je priveľmi blízko. 
Dívame sa dolu, prípadne do tmy. Nával 
príležitostí spôsobuje podliehanie. Kto sa 
núka, dostane.

A literatúra posledných štyridsať ro-
kov hľadá tému. V podstate takmer zúfa-
lo zberá paberky zámienok. Každý román 
je o niečom, takže dohromady po prečí-
taní stávajú sa ničím než konkrétnosťou 
pohľadu na práve prejdenú cestu, kam 
sa už netreba vracať. Zhruba v polovici 
sedemdesiatych rokov minulého storočia 
prestal fungovať „motor motívov“. Prá-
ve vtedy prízrak vraždenia a holokaustu 
začal blednúť. Studená vojna zošedivela, 
s Vietnamom sa mnoho Američanov vy-
rovnalo akosi skôr... A športovo. Stephen 
King, narodený roku 1947 v štáte Maine, 

v lesnatej oblasti na pomedzí Kanady 
pocítil, čo svetu chýba. Des. Dnes je už 
jasné, že nie vykalkulované textohry Um-
berta Eca, ale To (1986) je najdôležitejší 
román posledného päťdesiatročia. King 
sa spolu so Shakespearom a Cervantesom 
ocitnú v elektronických čítankách v čase, 
keď Umbertovo meno budú poznať len 
zasvätení znalci staršej talianskej literatú-
ry. Ba viac. Vtedajší ľudia budú najlepšie 
majstrove diela aj čítať podobne ako Sha-
kespeara väčšinou bez vysvetliviek dejin-
ných súvislostí alžbetínskeho Anglicka.

Vráťme sa však domov. Z hľadiska geo- 
grafie a klímy USA v porovnaní so Slo-
venskom je Maine čímsi medzi Oravou 
a Liptovom. Jozef Karika vyrastal v Ru-
žomberku, je s tým mestom a jeho okolím 
úzko spätý. Titul „slovenský King“ mu po 
románe Strach patrí právom.

Málo chýbalo a slovenská literatúra 
mohla získať ďalšiu z nepočetných kníh, 
ktorých význam a podstata nespočívajú 
v konkrétnej aplikácii na udalosť/okol-
nosť. Strach ako emócia siaha do roviny 
abstrakcií. Poskytuje príležitosť byť filozo-
fickým bez štipky filozofovania. Bytostne. 
Tento pocit potrebujete zakúsiť, aby ste 
vnímali, čo ste si dlžní zabudnúť a odložiť 
nabok.

Karika je filozof profesiou. Absolvo-
val štúdium v odbore história – filozofia 
v Banskej Bystrici. Nemusel by. Aj tak sa 
nestávame, čím sme. Vzdelanie prestáva 
byť dôležité v okamihu, keď vyžarovanie 
odkazu stáva sa prirodzenejším než dych, 
ktorý dusí. King vyštudoval angličtinu  
a tvorivé písanie na univerzite v Maine. 
Písal poviedky do časopisov propagujú-
cich pánsku bielizeň, pracoval v práčov-
ni, učil na strednej škole. Potom sa stal 
profesionálom. Vo svojich dielach nepre-
mýšľa. O svojich dielach nepremýšľa. Ony 

SP 7-8_15_2.indd   280 24. 6. 2015   9:26:44



s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  7  –  8  281

myslia za seba bytím. To, čo je schopné 
existencie, nezaobíde sa bez identifikova-
nia. Život a literatúra sa úplne prirodzene 
zaobídu bez predvádzania hesiel elít aké-
hokoľvek druhu.

Karikov Strach má vyhranenú cieľovú 
skupinu čitateľov. Je pre ľudí, preto mož-
no aj ľudový. Azda i popkultúrny. Pripo-
meňme si, že Rabelaisov Gargantua uto-
pil dobovú Sorbonnu so spismi, ktorých 
názvy ani autorov dnes už nepoznáme. 
Pýcha peklom dýcha, pokiaľ nestuhne.

Dôverná blízkosť malého sídliska na 
okraji mesta pod horou v zime mrazí. Mí-
nus tridsať, strácajú sa deti, hrdinovi pred 
rokmi zmizla staršia sestra, matka neskôr 
utrápená skoná na rakovinu, otec odchá-
dza do starobinca. Dvadsaťsedem rokov 
po nešťastí, po návrate protagonistu pri-
chádza ešte niečo... Najprv povraždí polo-
krotké jelene, ktoré obyvatelia prikrmujú 
na sídlisku. Následne zo zmiznutých detí 
zanecháva úlomky. Ako pred rokmi zja-
vujú sa kúsky nechtov, prsty... Rozprávač 
(príbeh sa odvíja v Ich-forme) stretáva 
priateľov, s ktorými sa pred rokmi vy-
dal na neúspešnú výpravu za záchranou 
strateného dieťaťa, počas ktorej prišiel  
o sestru. Na základe otcových spomie-
nok a fotodokumentácie narazí na stopu. 
Vražedné monštrum sa v tuhých zimách 
vyskytuje opakovane. Počas jednej z nich 
v medzivojnovom období si miestny nad-
šený amatérsky archeológ viedol denník, 
ktorý pátrača zavedie na poľanu na vrchu 
Čebraď, pravdepodobne spätú s kultom 
ľudských obetí určených na uctievanie 
neznámeho zla. Z náleziska na kopci bá-
dateľ zobral starú sponu...

Ďalšie detaily si užite sami. Príbeh sa 
rúti dynamicky, rýchlo, svižne. Priaznivci 
moderného trileru budú počas deja nad-
šení. Báť sa budú všetci. Najmä v okami-

hu, keď cestou do pivnice v starej bytovke 
vypovedá elektrický spínač chodbového 
osvetlenia... Náročnejším čitateľom po 
niekoľkých desiatkach strán začne preká-
žať vykonštruovanosť a komplikovanosť 
zápletky preplnenej znakmi, znameniami 
a náhodami. Pravdupovediac, pozornej-
ší priaznivci Karikových textov ostanú 
trocha zarazení. Namiesto citlivej práce 
s detailom a náznakom sa doslova potký-
name o „pomôcky“. Počas poslednej cesty 
za definitívnym zúčtovaním však autor 
poodkryje karty. Oko ďalšieho zo stra-
tených detí je falošnou napodobeninou. 
Umelohmotná buľva z bábiky. Rozprávač 
spochybní vierohodnosť znamení, kto- 
ré označí za „trápne hororové rekvizity“ 
(s. 318). V mieste vyvrcholenia deja pri 
prechode do iného sveta sa záchranca 
mení na vraždiaceho maniaka, zabije 
svoju detskú lásku, ktorej dcérku pomá-
hal hľadať, a jej telo hodí do šachty Čier-
nemu kráľovi. Následne vidíme: „Z tmy 
medzi kmeňmi sa vynárali desiatky bledých 
škvŕn. Tváre bez očí, uší, pier či nosov mi 
už nepripadali desivé. (...) Patril som me-
dzi nich, detstvo každého dobehne, najmä 
ak ho v ňom popálil mráz“ (s. 322).

Iste uznáte, že posledná veta príbehu, 
by bola efektným zakončením klasického 
hororu. Ibaže za ňou nasleduje ešte jedna 
– záverečná – podkapitola, v ktorej autor 
„dotiahne“ intertextuálny presah. Hrdina 
Jozef Karský odchádza z miesta hrôzy, 
aby napísal príbeh a šíril ním strach.

Áno, teraz definitívne vieme, ako chá- 
pať výraz „papierové deti“, ktorým sú  
v texte označované obete zla, stratené na 
pláni uprostred množstva stôp. Uvedomí-
me si, že z obetí sa zjavujú kúsky, poroz-
hadzované kade-tade. Niekto sa hrá. S te- 
lami ľudí, náhodami i rekvizitami nie pri- 
veľmi kvalitných textov. Pri spätnom číta-
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ní si uvedomíte, že Karikov román v pod-
state ponúka prehliadku hororových ste-
reotypov – tajomná izba, starý spustnutý 
priemyselný objekt, fragmenty denníka, 
odkaz umierajúceho otca atď. Samozrej-
me, text nemožno vnímať parodicky. Je 
vážnou hrou, ktorá sa vedome vníma ako 
ilúzia. A takisto alúzia. Pravdaže, Kingov 
román To. Skupinka detí kontra zlo. Malé 
mesto. Karika nenápadne, no adresne 
odkaz spresní. Oto, jeden z hrdinových 
priateľov z detstva, kríva. Postihnutie ne-
zohráva v deji úlohu. Upozorňuje však na 
Kingovu prózu, v ktorej, ako vieme, boli 
istým spôsobom hendikepované všetky 
deti v skupine. Podobnosti porovnávaných 
diel sú tematické, odlišnosť zásadná. Na 
rozdiel od Kingovej knihy sa autor neusi-
luje vzbudiť v nás predstavu prežívania,  
s ktorým by sme sa mali stotožniť a preží-
vať ho naozaj. Stratená sestra ústredného 
protagonistu sa volá Alica a bola, pocho-
piteľne, „vtiahnutá za zrkadlo“. Počas re-
álnej skutočne krutej zimy roku 1985 mal 
rozprávač osem rokov. Teda o rok viac než 
samotný autor. King prvýkrát publikoval 
román To roku 1986. Ergo rok hore-dole. 
Na číslo presne. Vrátane miestami nad-
mieru ostentatívnych „efektov“. Knihu 
autor venuje Hanke Farkašovej, s ktorou 
prešiel mnoho temných miest. Rovnakým 
menom označí aj v texte hrdinom zavraž-
denú detskú lásku. Cítime úškľabok kruté-
ho klauna v pozadí. Predsa však – na roz-
diel od venovania sa v texte meno ani raz 
nevyskytne v zdrobnenej podobe. Ak si 
však uvedomíme, že Hana je poslovenče-
nou podobou mena Anna alebo Hannah, 
ktoré sa, rovnako ako Oto, číta rovnako 
spredu ako odzadu, ocitneme sa opäť pri 
zrkadle. Na dosah od plochy prechodu...

Karikov cynizmus je starostlivo kom-
ponovanou, rafinovanou textotvorbou. 

Tréningom schopnosti odstupu od ilúzie. 
Pritakaním postmoderne. V jej najvlast-
nejšom jadre odovzdania autora prebýva-
niu v ilúzii. Presne v štýle básne Izba od 
Vladimira Nabokova: „Nech môj text osta-
ne otvorený. / No smrť básnika je ku všet- 
kému / figúra. Hodí sa / ako presah vety – 
rozmeru veršovému.“

Nabokov týmto aj inými textami pole-
micky reaguje na existenciálne, bytostné 
vnímanie smrti v prózach ruskej klasickej 
literatúry, napríklad u Čechova či Bunina. 
Karika zasa po svojom účtuje s majstrom 
Kingom a tradíciou žánrovej klasiky. Za 
cenu straty prirodzenej uveriteľnosti prí- 
behu sa rozhodne inak. Jeho To desí a pre- 
kračuje Kingov tieň azda aj spôsobom, 
ktorý by znechutil, odpudil, iritoval sa-
motného Stephena a zároveň v ňom aj 
vzbudil štipku závisti. Akokoľvek totiž Ka- 
rika v porovnaní s majstrom hororu v Stra- 
chu ako epik bledne, prevyšuje ho inte-
lektuálne, schopnosťou predviesť akiste 
epicky nečistý, lež cieľ presne zasahujú- 
ci trik: smrť ako motivicko-štylistický ob-
rat/obrad v texte.

Hádam by v tomto ohľade mohol ho-
diť rukavicu aj iným, sofistikovanejším 
autorom. Dajme tomu vyššie spomenuté- 
mu autorovi Lolity. Intelektuálne víťaz-
stvo v žánri, ktorý o intelekt v podstate 
nestojí, je pre autora Karikovho formátu 
priveľmi lacnou trofejou. Spôsob uchope-
nia intertextuality v románe Strach môže-
me pokladať za novátorský iba na ploche 
popkultúry. Ohúri predovšetkým čitate-
ľov, ktorí sa vedome vyhýbajú Ecovi ako 
čert krížu. Dosiaľ spokojným/naivným 
čitateľom autor vstrekne pod kožu jed po-
chybností, premýšľania, obáv. Premenou 
postavy v závere nemilosrdne zlikviduje 
ilúziu o hrdinovi a rozoznie svoju obľú-
benú tému zrútenia postavy. Tentoraz nie 
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do, ale od seba. Maniak šialenstvo kon-
centruje vnútri, spisovateľ ho rozptyľuje 
navôkol. Aj k takémuto odkazu sa môžu 
prepracovať tí, čo budú ochotní akcep-
tovať zahrávanie so stereotypmi žánra, 
ktoré miestami balansuje na hranici dô-
very v autorov talent. Len v krátkych pre-
strihoch sa mihne schopnosť napísať text 
o zle a vine minulosti, na ktorý sa autor 
chystal tak dlho, až ho napokon téma 
začala nudiť, zapochyboval o jej nosnos-
ti a rozhodol sa pre fintu. V rámci nej  
s trestuhodne a vyzývavo dôveryhodnou 
dokonalosťou splýva s maskou gýča. Bez 
kontextu predchádzajúcich knižiek málo-
kto uverí, že by autor mohol, chcel, vedel 
tvoriť inak. Lebo teraz iba fixľuje. Šaman 
kŕmi dav vysušenými kožkami jedovatých 
hadov.

Naozaj málo chýbalo a slovenská lite-
ratúra mohla získať ďalšiu z nepočetných 
kníh, ktorých význam a podstata nespo-
čívajú v konkrétnej aplikácii na uda- 
losť/okolnosť. Vieme aj presne prečo. Au-
tor nechcel. Uvidíme teda, kam nás po 
vyrovnaní s detstvom v horore zavedie 
nabudúce.

n

B O H U Š  B O D A C Z

Pani Vierka v knižnici si vzdychla a uká-
zala smerom ku Karikovej knihe Strach. 
„Neviem, komu ju mám odporučiť, nie- 
ktoré čitateľky mi ju vracajú nedočítanú, 
pretože sa v nej ubližuje deťom.“ Zamys-
lela sa a pochybovačne pokývala hlavou: 
„Možno to je taký lacný trik, niektorí au-
tori dnes vymýšľajú všetko možné, aby 
zaujali.“ Mohol som sa Kariku zastať, ale 
nepokladal som to za potrebné, veď ten-
to rodák z Brezna (nar. 15. novembra 
1978), pôvodne publicista a investiga-

tívny novinár, dnes dokonca považovaný 
za experimentátorského spisovateľa, po 
debute Zóny tieňa (2005) a nasledujú-
cich publikáciách Mágia peňazí (2007), 
KPMPZ (2007) či Brány Meonu (2009) si 
získal slávu knihami V tieni mafie (2010) 
a V tieni mafie II: Čas dravcov (2011)  
a Nepriateľ štátu (2011), pozornosti na-
pokon neušiel ani jeho dvojdielny román 
Na smrť (2012, 2013), v ktorom spojil 
prostredie židovskej mafie v New Yorku, 
nacistické Nemecko a Tisov slovenský štát.

Isteže, mohol som sa Kariku zastať, 
veď detskí hrdinovia, ktorí sa stávajú obe-
ťami, najmä v žánri hororu či trileru, nie 
sú vo svetovej literatúre nijako výnimoč-
ní, ako príklad možno spomenúť niekto-
ré romány u nás dosiaľ nepreloženého 
Johna Connollyho, ale predovšetkým 
Stephena Kinga, z jeho tvorby je v našich 
súvislostiach vari najurčujúcejší rozsiah-
ly román To. Takže mohol som sa Kariku 
a jeho knihy zastať, ale neurobil som to, 
lebo pani Vierka mala svojím spôsobom 
pravdu...

Samozrejme, je veľmi pravdepodob-
né, že práve Stephen King bol akýmsi 
literárnym vzorom, múzou Jozefa Kariku 
(sám ho v texte niekoľkokrát spomína, 
pričom neznámy úkaz navodzujúci pocit 
hrôzy a ohrozenia nazýva „tá vec“, akosi 
priveľmi úzkostlivo sa vyhýba zámenu 
to), priamou inšpiráciou asi bola skutoč-
ná udalosť, ktorá sa odohrala 28. januára 
1959 na severnom Urale a ktorá sa radí 
medzi najväčšie záhady 20. storočia. Sku-
pina desiatich Rusov pod vedením skúse-
ného Igora Ďatlova sa vybrala na lyžiar-
sku expedíciu (jeden zo skupiny ochorel, 
vrátil sa a tým si zachránil život). Neskôr 
našli telá ostatných deviatich na svahu 
hory Cholatčachl (čo v jazyku miestnych 
Mansiov znamená Mŕtva hora, nie Hora 
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mŕtvych, ako sa to vari pre zvýšenie sen-
zácie prekladá), boli iba v spodnej bielizni 
a vykazovali známky radiácie. Všetko na-
svedčovalo tomu, že pred smrťou prežili 
neskutočnú hrôzu: stany boli roztrhnuté 
zvnútra a ruskí študenti z nich utekali vo 
veľkej panike bosí a takmer nahí napriek 
silnému mrazu –30 °C. Mali rozrazené 
lebky, zlámané rebrá, rozsiahle vnútorné 
zranenia a jednému z dievčat chýbal ja-
zyk. Prebehlo aj pátranie, ktoré vylúčilo 
útok divej zveri, vytýčili sa viaceré hypo-
tézy obsahujúce skúšky rakiet či zásah 
mimozemšťanov, napokon sa úrady usi-
lovali všetko ututlať, veď ťažko sa naprí-
klad vysvetľovali neznáme veci v stanoch, 
ktoré nepatrili nikomu z výpravy... Len 
miestni nazvali neďaleký priesmyk po ve-
dúcom expedície. Aj Karika sa vo svojom 
horore o tejto udalosti okrajovo zmieňuje 
a vlastne nenápadne Horu mŕtvych pre-
miestnil nad Ružomberok, to len my sme 
si doteraz mysleli, že sa volá Čebrať...

A práve sem, do ružomberskej štvrte 
Malé Tatry, sa do opusteného rodičovské-
ho bytu vracia v januári 2012 tridsaťpäť-
ročný Jožo; v Žiline stratil zamestnanie  
a opustila ho frajerka. Návrat ho neteší, 
ale zdá sa, že nebolo inej cesty. V byte sa 
nudí a súčasne sa bojí dávnych spomie-
nok a udalostí natoľko, že radšej spí nepo-
hodlne na gauči alebo dokonca na zemi, 
ako by vstúpil do spálne. Tento strach au-
tor vnucuje aj čitateľovi, až nezmyselne 
sa mu usiluje vsugerovať, že by sa mal 
báť, veľmi báť. Lenže reakcie Joža aj jeho 
bývalých spolužiakov sú preexponované 
a nepresvedčivé. Sám rozprávač Jožo sa 
ustavične trasie a podlamujú sa mu nohy, 
jeho správanie je rýdzo iracionálne, čo 
by bolo v poriadku, keby nás autor pre-
svedčil, že je na to dôvod, že to tak má 
byť. Na to však nestačia ustavičné urgent-

né deklamácie ani naturalistické obrazy 
dokatovaných zabitých jeleňov či detské 
nechty uložené „do úhľadnej pyramídy“ 
(čo si neviem ani predstaviť). Mráz je čo-
raz väčší, a tak „tá vec“ je čoraz nebez-
pečnejšia a pribúda obetí, ba aj Karikovo 
rozprávanie dostáva dramatickejší spád 
(z textu najväčšmi zaujme starý rukopis 
amatérskeho archeológa Hradského, kto-
rý vypátra čosi prastaré a tajomné), ale 
stále nestráca črty nepravdepodobnosti, 
nepresvedčivosti, nelogickosti.

„Papierové deti, čosi ich obstriháva, vy-
strihuje zo života a unáša na druhú stra-
nu, do cudzieho snového sveta,“ straší nás 
Karika (že Katarína Tholtová napísala 
novelu Papierové bábiky, nechajme teraz 
bokom), no dôležitejšie ako strašiť, upo-
zorňovať na strach je vytvoriť atmosféru 
strachu. Teda v žánri hororu, tak ako to 
majstrovsky zvláda King, presvedčivo skĺ-
biť fantáziu s autentickou realitou, potom 
sa aj neuveriteľné príbehy, deje a veci sta-
nú uveriteľnými; sám to vystihol vo svo-
jom už klasickom románe Žiarenie: „Sen 
a skutočnosť sa spojili bez švíku.“

Keďže v Karikovom horore zohráva 
významnú úlohu kompas, spomenul som 
si v tejto súvislosti na jeden vtipný po-
streh: Kompas je skvelá vec, pomôže vám, 
len s ním zablúdite trošku viac na sever...

ANNA RĂU-LEHOTSKÁ
NESÚLADY

VYDAVATEĽSTVO IVAN KRASKO, 
NADLAK 2014

PAT R I K  Š E N K Á R

Slovenka Anna Rău-Lehotská (1964), 
členka Zväzu spisovateľov Rumunska, no- 
siteľka zlatého pásma Chalupkovho Brez- 
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na a Ceny Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky (2009), publikuje v sloven-
čine, rumunčine a esperante. Je publicist-
kou, jazykovou redaktorkou, stredoškol-
skou profesorkou fyziky a chémie... Aj 
editorkou: zostavila Bibliografiu časopisu 
Slovenský týždenník 1929 – 1932 (2003) 
i Bibliografia časopisu Naše snahy 1936 – 
1941 (2007). Prekladá učebnice i beletriu 
z/do rumunčiny či esperanta. Do esperan-
ta preložila v spolupráci s Oldøichom Kní-
chalom výber z diela viacerých básnikov 
zo súčasného Rumunska s názvom Eĥo de 
niaj krioj – Ozveny po výkriku (1996).

Okrem toho píše beletriu – najmä pró-
zu –, ale nie je jej vzdialená ani poézia. 
Debutovala v druhom ročníku zborníka 
Variácie vekuprimeranými básňami (Na 
hodine, Prší – 1980). Jej tvorba je uvá-
dzaná aj v antológiách Medzi dvoma do- 
movmi (2010, próza Studňa), Plášť bo-
hyne (2012, sedem básní) a Studienky 
(2014, próza Krištáľové kone).

Môžeme vysloviť tvrdenie, že autorka 
je primárne prozaičkou, no to nezname-
ná, že sa nevenuje aj iným literárnym 
druhom. Znakom toho je aj fakt, že v sú-
časnosti vydala svoju prvú samostatnú 
zbierku básní.

Knižne debutovala výberom 28 vlast-
ných krátkych prozaických prác s názvom 
Jedným dychom (1994). Kniha, ktorá bo- 
la vlastne prvým zväzkom vydavateľstva 
v rámci edície Pôvodná tvorba, svedčí 
o možnosti rozletu mladej autorky. Zbier-
ka obsahuje polytematické mikropríbehy 
s prekvapivou (často humornou) moti-
váciou. Rău-Lehotskej druhá kniha próz 
s názvom Zvitok predsavzatí (2009) obsa-
huje 17 mikropríbehov, v ktorých jednot-
livé tematicky rôznorodé príbehy sú emo-
cionálne podopreté viacerými variáciami, 
ale je v nich identifikovateľná autorkina 

snaha poukázať na citovú (ne)schopnosť 
ľudí v rozličných životných situáciách. Po 
tejto publikácii nasledovala zbierka próz 
s názvom Voľný kúsok priestoru (2011). 

Autorka si zrejme obľúbila žáner kratšej 
(občas až miniatúrnej) prózy; pokračuje 
po vlastnej „vyoranej ceste“. Publikácia 
obsahuje 28 častí (titulov). Sú to azda 
drobné psychoanalýzy, ktoré prispievajú 
k spestreniu a obohateniu prózy a kulti-
vovaniu štýlu po slovensky písanej litera-
túry na Dolnej zemi. Je v nich identifiko-
vateľný jej zmysel pre jemný, empatický, 
ba ľudský humor. Základným atribútom 
jednotlivých poviedok (čŕt) je ich rea-
listický podtón i metóda spracovania; aj 
v týchto prózach sa objavujú prelínania 
sna a skutočnosti.

Opäť v rámci edície Pôvodná tvorba 
uzrela svetlo sveta publikácia s názvom 
Nesúlady, ktorá obsahuje 83 básní: akých-
si dosvedčení autorkiných „zatúlaných vý-
krikov“. Sú to verše, ktoré nabádajú vní- 
mavého čitateľa pozrieť sa aj za obzor na- 
písaných slov. Je to magická hra Anny 
Rău-Lehotskej – jej vidín, ilúzií, ale i tú-
žob a sklamaní; konfrontácia vonkajšieho 
(otvoreného) a vnútorného (zahaleného)  
sveta v pozadí prítomného morálneho 
príkazu korektného bytia. Autorka často 
vychádza z určitého mystéria chvíľ opor-
ných bodov života. Tie sú najmä rodina 
a príroda ako východiská i odrazové mos-
tíky spoločenského až ideového sveta. 
Ideálnym stavom lyrického subjektu je 
splynutie týchto entít. Uvedomuje si však 
nereálnosť dosiahnutia tohto stavu a často 
pomocný svet ideí postupne redukuje na 
opis prízemností a každodenných problé-
mov nielen spoločnosti, ale aj seba samé-
ho. Základom jeho pochopenia sú prícho-
dy a odchody, akýsi svet naruby, v ktorom 
sa všetko vymyká pravidlám. Aj z toho dô-
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vodu často uniká k snom, ktoré sú občas 
mátožné, občas radostné – ale vždy pôso-
bia ako akési útočisko. Sen, čas a pozna-
nie preto majú centrálne postavenie v po-
etickej línii autorky. Čakanie na dozretie, 
resp. plynutie času pri identifikácii chro-
notopu človeka sa odohráva v pozadí te-
čúceho toku rieky pri práve takomto slede 
udalostí. Lyrický subjekt sa často dostáva 
do symbolickej tmy, kde hrá hudba pod-
večernej tíše a konfrontuje sa práve ticho 
so slovom. Napokon zvíťazí slovo, preto-
že ticho v jej chápaní spriesvitnelo krok-
mi tvorivého človeka. Ten ale musí byť 
optimistom, akosi naháňať šťastie, hľa- 
dať spomínané sny proti zabudnutiu a uvi- 
dieť nádejný lúč v labyrinte spomienok 
a citov. V súčasnosti však lyrický subjekt 
váha, čaká odpovede v skamenenom ži-
vote prítomnosti, pričom aktívne sleduje 
postupnú redukciu hmly každodennosti. 
A práve v takých kŕčoch sa zjavuje báseň 
a zdôrazňuje sa prítomná nástraha pomi-
nuteľnosti života v pozadí kolobehu roč-
ných období. Často sa teda do lyrických 
výpovedí poeticky vtesná epický priestor 
(ba i opačne): Rău-Lehotská ako epik sa 
predsa len nezaprie, veď často sme v tých-
to textoch svedkami odkláňania „dotiera-
vých metafor“. Prejavuje sa v nich aj akási 
básnická „fotografickosť“.

V jednotlivých básňach sa často kon-
frontuje osud so všednou náhodou, prav-
da, s klamstvom. Slovo však má silu: tvorí 
kruhy, múti a motá, brodí sa a hatí. Vďaka 
nim zaduní báseň „ako rozsekaná ozvena“ 
a čitateľ má za úlohu práve identifikovať 
vôňu čerstvo nakosených básnických vý-
povedí.

Autorka poukazuje aj na to, že všet-
ko je relatívne a myšlienky existujú aj 
za zrkadlom. Zdôrazňuje potrebu objatí 
schúlených ilúzií, ktoré zanechávajú za 

sebou pečate pamäti v duši citlivého člo-
veka. Lyrický subjekt už zaplatil za svo-
je viny; teraz sa už chce iba skryť pred 
dažďom, hľadať oázu pokoja, kde môže 
neprestajne čakať na stretnutia. Usiluje 
sa nadobudnúť súlad s vlastným obrazom 
a zvýrazňuje potrebu opätovného nachá-
dzania seba samého. Človek v pozadí 
svojej často labilnej rovnováhy musí ne-
ustále hľadať prirodzené miesto v chaose 
zvukov a svetiel, nedať sa unášať v čier-
nom nekonečne nevypovedaných slov za-
utomatizovanej vôle. Musí ísť za svojimi 
predsavzatiami, veď má prirodzenú túž-
bu zakotviť. Postupne sa teda symbolická 
búrka a hmla rozpustia v snehu; kvapky 
dažďa prinesú očistu a lúče slnka vytvoria 
podmienky pre oblúkovitý let duše člove-
ka. Tak sa vlastne spojí fyzické a psychic-
ké človeka, ktorý môže symbolicky nabrať 
silu z vahadlovej studne.

Dôležité je hľadanie tretej cesty, teda 
akési preskúmanie možností skrytých zá-
zrakov. Svet je rozdrvený medzi reálnym 
a virtuálnym. V tejto determinácii je dôle-
žité hľadať seba samého v sútoku existen-
cie a zanechať clivotu, resp. napriek ozu-
benému súkolesiu času i sladkobôľnych 
osobných spomienok dostať sa do jadra 
duše (aj cez pukliny), t. j. k podstate vecí, 
kde je možné dovidieť pod povrch dopi-
chaných dní. Človek teda musí skĺznuť pod 
pokrievku, kde môže nájsť úkryt pred oko-
litým svetom. Je však potrebné vytvárať aj 
kontakty i vzťahy, ktorými posúva dejiny 
dopredu. Človek teda musí vnímať krásu 
okolia i dobrotu ľudí a nachádzať zmysel 
aj v stálosti: veď aj ono do kameňa vyryté 
desať Božích prikázaní ho symbolizuje.

Autorka často využíva symboly ohňa 
a brány, ktoré takisto evokujú v čitateľovi 
potrebu tejto cesty. Človek je opäť v chá-
paní lyrického subjektu v kolese života, 
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kde dostáva aj údery. Preto je potrebné 
sňať si okuliare a preťať ticho a na pár 
chvíľ sa vrátiť do básne ako domov. Je mi-
moriadne dôležité všímať si znamenia za-
šlých čias, teda veštbu rôznorodej minu-
losti, v ktorej sú aj nevypovedané nádeje: 
často groteskné, absurdné prázdno bez 
istôt („Či mám ešte / dostatok času v mo-
jom priestore / a dostatok priestoru v mo-
jom čase?“). V takejto situácii je človek 
obeťou pominuteľných ilúzií, pričom slo-
vá väznia a majú krátky život ako ozveny 
v podzemných chodbách. Aj v takomto 
rozpoložení si človek musí všimnúť krás-
ne chvíle života, veď v chápaní lyrického 
subjektu nič neodchádza do zabudnutia. 
Na konci je potrebná viera v lepší život, 
veď len takto sa môžu vysloviť básnické 
protesty proti anarchii a vyjadriť myšlien-
ky súladu v nesúladoch.

Opačne to azda ani nemá zmysel.

STUDIENKY
ANTOLÓGIA POVIEDOK 
SLOVENSKÝCH AUTORIEK 
Z MATERSKEJ KRAJINY 
A DOLNEJ ZEME
ZOSTAVILA VIERA BENKOVÁ
MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU, 
BÁČSKY PETROVEC 2014

H A N A  K O Š K O VÁ

Vieme si predstaviť, ako ťažko sa v sú-
časnosti rodia spoločné projekty, keď sa 
každý vyhovára na nedostatočné finančné 
zdroje. Nie všetky inštitúcie, pre ktoré by 
malo byť samozrejmosťou rozvíjať kultúr-
ne hodnoty, sú ochotné prispieť na dobrú 
vec.

Editorka Viera Benková už neraz pre-
kvapila odvahou jej vlastnou. Vie nájsť 

správnych ľudí, ktorí neváhajú pomôcť. Po 
úspešne vydanej antológii Plášť bohyne 
(2012), v ktorej sa predstavili slovenské 
poetky svojou tvorbou, a to nielen z ma-
terskej krajiny, ale i z Maďarska, Rumun-
ska a Srbska, vyšla minulý rok antológia 
Studienky s prozaickými prácami autoriek 
Sloveniek z materskej krajiny a Dolnej 
zeme. Participuje na nich dvanásť auto-
riek zo Slovenska a šesť prozaičiek z Ru-
munska, Maďarska a Srbska. Poviedkový 
výber je ďalším úspešným vykročením 
k spoznávaniu, ale i porovnávaniu súčas-
nej literárnej tvorby. Veď materská krajina 
ich berie rovnako do náručia, zapisuje si 
ich do ulíc, rovín a do svojho vedomia.

Prečo názov Studienky? V predslove 
Viera Benková píše: „Pripomína mi to slo-
vá veľkého slovenského básnika Milana Rú-
fusa, ktorý, vyprevádzajúc do života výber 
z básnickej tvorby Paľa Bohuša vydaný na 
Slovensku, medzi iným napísal: ,Slovenská 
duchovná riečka, preputujúc tisícku kilo-
metrov popod cudzie zeme, s odzbrojujúcou 
samozrejmosťou vydala v ďalekej krajine 
pramienok.‘“

V antológii nám sprehľadnili autorky 
súčasnosť cez vlastnú optiku, vyjadrili 
svoj vzťah k realite cez literárnu fikciu 
a obraznosť, našli priestor prihovoriť sa 
čitateľovi svojsky nielen prostredníctvom 
vlastných skúseností, ale aj prostredníc-
tvom predstavivosti. Osemnásť autoriek – 
osemnásť rôznorodých tém a pohľadov na 
systém hodnôt.

Tento súzvuk je i miestom, kde sa 
stretávajú pozitívne javy s negatívnymi, 
kde sa formuje subjektívna autonómnosť 
a prostredníctvom premien životných 
podmienok sú naznačené i východiská. 
Tvárnosť a schopnosť prispôsobovania 
však zostávajú večnými vlastnosťami člo-
veka. Takisto ako hedonizmus a pokry-
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tectvo vo vzťahoch. Autorky v poviedkach 
zobrazujú mnohé situácie s hyperbolou, 
no aj s porozumením pre ľudské slabosti. 
Niekedy poviedky osvieži i pichľavý tón, 
irónia a humor. Umenie fabulovať, udržať 
našu pozornosť vďaka motivácii protago-
nistov a ich jednaniu, ale aj naplniť dej 
dramatickým nábojom väčšina autoriek 
zvládla bravúrne. Veď každá z nich – či už 
Slovenky Mária Bátorová, Jana Bodnáro-
vá, Helena Dvoøáková, Etela Farkašová, 
Rút Lichnerová, Eva Maliti-Fraňová, Da-
niela Pøíhodová, Gabriela Rothmayerová, 
Ivica Ruttkayová, Paula Sabolová, Viera 
Švenková, Milka Zimková alebo autorky 
z Dolnej zeme Dagmar Mária Anocová, 
Viera Benková, Mária Fazekašová, Mária 
Kotvašová-Jonášová, Mária Myjavcová, 
Anna Rãu-Lehotská – je majsterka vo svo-
jom žánri. Aj keď sú mnohé z nich viacdo-
mé a venujú sa esejistike, literárnej vede, 
poézii, detskej literatúre alebo dramatic-
kému umeniu.

Možno sa im poviedky do antológie 
nevyberali najľahšie, ak chceli zvoliť takú, 
ktorá je pre ich tvorbu typická. Tí, čo as-
poň trochu poznajú prozaickú tvorbu jed-
notlivých autoriek, cítia, že sa im výber 
podaril. Veď rozpoznať poviedky Milky 
Zimkovej a diferencovať ich od autoriek 
ako Gabriela Rothmayerová či Etela Far-
kašová alebo Viera Švenková je možné 
na prvé prečítanie. Nech mi prepáčia au-
torky, ktoré som nemenovala, ale každá 
má svoj nezameniteľný štýl. Svoj pohľad, 
mieru autenticity a presvedčivosť.

Poviedky v antológii Studienky pôso-
bia na každého, kto sa do antológie začíta, 
ako pohľad do čírej studne so spoločnou 
vodou. Stačí z nich načrieť do priehrštia, 
aby osviežili. Osvieženie v čoraz kompli-
kovanejšom svete plnom násilia a nevraži-
vosti, v ktorom sa strácajú duchovné hod- 

noty, je prepotrebné. Tak ako je prepotreb- 
né vyjadriť vďaku za spoločný projekt Vie-
re Benkovej a Matici slovenskej v Srbsku. 
Rovnako Etele Farkašovej. Knihu dotvára-
jú ilustrácie Olje Tordayovej. Sú striedme 
a výstižné.

ALEXANDER HALVONÍK
PREMENY II

MATICA SLOVENSKÁ, 
MARTIN 2014

J A R O S L A V  V L N K A

Súbor literárnych kritík, knižných recen-
zií, esejí o knižnej kultúre a výročných 
hodnotiacich analýz Premeny II plynule 
nadväzuje a zaraďuje sa do prúdu literár-
neho myslenia prezentovaného predchá-
dzajúcou knihou Alexandra Halvoníka 
Premeny. Slovenská próza na rozhraní 
storočí (2004). Pritom kontinuitu odbor-
nej reflexie, ktorá je výsledkom systema-
tického a pozorného čítania a sledovania 
metamorfóz slovenskej literatúry, vyme-
dzuje zameranie nového súboru na slo-
venskú literatúru v treťom tisícročí.

Alexander Halvoník sa aj v tejto knihe 
špecializuje na výlučne slovenskú prózu. 
Naprieč jej oddelenými svetmi, generač-
ným rozvrstvením, názorovými odlišnos-
ťami, pestrými žánrovými a tematickými 
preferenciami aj jej rôznym zameraním 
smeruje k celistvému pohľadu na ňu. 
Kniha A. Halvoníka má premyslenú kom-
pozičnú výstavbu, radenie jej textov má 
vnútornú logiku i výpovednú hodnotu, 
predovšetkým z literárnohistorického hľa- 
diska zachytáva uvedený proces.

Autor rozčlenil svoje články žánro-
vo do troch častí. Úvodná časť obsahuje 
eseje, reflexie a glosy o literatúre v spo-
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ločenských a kultúrnych súvislostiach. 
Halvoník uvažuje o postavení, prioritách 
spisovateľa a jeho poslaní v súradniciach 
spoločenského vývoja: „Rýchlejšie ako 
transformácia spoločnosti, ekonomiky 
a sprievodných štruktúr nastala transfor-
mácia spisovateľa: snobské svetre sa rýchlo 
vymenili za rovnako snobské značkové ode-
vy. Ušľachtilá zábava nepraktikov dostala 
výrazne pragmatické črty...“ (s. 14 – 15). 
Nachádzame tu texty z rozličných ob-
dobí, najstaršie sú z roku 2000 a 2002. 
Napriek nezadržateľne plynúcemu času 
majú mnohé vyslovené myšlienky nadča-
sovú a univerzálnu platnosť (Jazyk je hĺb-
ka, s. 11, a Čierna skrinka spisovateľstva,  
s. 13). Neraz to však priamo súvisí s té-
mou zamyslenia. No inokedy je až zará-
žajúce, že niekoľko tvrdení tesne spätých  
s minulým časom je naďalej aktuálnych. 
Príkladom sú zľahka trúchlivé Poloim-
presie o knižnom trhu (s. 16) z roku 
2002. Odvtedy sa však zmiernil smútok 
za niekdajším spoločenským doceňova-
ním a ohodnotením spisovateľa, zmenili 
sa (vo viacerých ohľadoch aj k lepšiemu) 
i podmienky súvisiace s vplyvom interne-
tu (nielen) na predaj kníh. Chápem Hal-
voníkove obavy a z nich vyplývajúce kri-
tické poznámky k záplave nekultúrnosti. 
Jeho úvahy o nadvláde nekvality takisto 
zostávajú v platnosti (Moc knižného trhu, 
s. 20). Vývojom sa dokonca opodstatňujú 
spolu s obavami o nasledujúce smerova-
nie, hoci sa nad takými problémami po-
zastavuje čoraz menej ľudí.

Druhá časť knihy Premeny II zahŕňa 
spolu päť ročných hodnotiacich analýz 
pôvodnej slovenskej prózy (2005, 2007, 
2008, 2009, 2010) predtým publikova-
ných na stránkach časopisu Knižná revue. 
Autor tak nadviazal na súbor Premeny, 
ktorý priniesol celkovo deväť hodnotia-

cich kritických správ o prozaickej tvorbe 
z rokov 1994 až 2004, s výnimkou roku 
1999. Tieto hodnotenia len potvrdzujú dl-
hodobý minuciózny záujem autora o slo-
venskú prózu a prezrádzajú určité fakty  
o jeho kritickej metóde. A. Halvoník vní-
ma prozaické diela v kontexte literárneho 
vývinu, usúvzťažňuje ich so spoločenský-
mi, kultúrnymi i ekonomickými súradni-
cami. Kvalita a prínos jednotlivých próz 
v jeho hodnoteniach vyvstáva často na 
základe vzájomnej komparácie s inými li-
terárnymi aj napríklad filmovými dielami. 
Halvoníkov prístup je teda miestami in-
terdisciplinárny. Opätovne ho však trápia 
negatívne trendy súvisiace s nadproduk-
ciou. Kedysi by sme povedali s komerč-
nosťou titulov, no dnes už takéto označe-
nie nadobúda diametrálne odlišný (do-
konca i pochvalný) význam. Bez ohľadu 
na hru so slovíčkami podstata problému 
ostáva totožná, stanovisko kritika rovna-
ko nekompromisné: „... hory textov, z kto-
rých mnohé sa stali bestsellermi, a ak sa 
ešte náhodou nestali, ich autorky dúfajú, 
že sa stanú zajtra“ (s . 60). Čo iné zostáva 
ako ironický povzdych?

V kontinuite vývinu autor reflektuje 
najmä relevantné vývinové tendencie, 
multižánrovosť, vplyv iných médií a dru-
hov umenia na literatúru, vníma fenomén 
rodovej príslušnosti v literatúre, resp. fe-
minizáciu literatúry (Mužský a ženský 
princíp, s. 101).

Ťažiskom najnovšej publikácie je jej 
najrozsiahlejšia tretia časť, ktorá suma-
rizuje recenzie a kritické články autora, 
publikované časopisecky, približne za po-
sledné desaťročie. Erudovane poskytuje 
hutné analýzy, predovšetkým vývinovo 
produktívnych próz renomovaných, ale 
aj sľubných začínajúcich autorov rôznych 
generácií (P. Jaroš, P. Vilikovský, A. Hy-
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kisch, D. Mitana, J. Heriban, B. Šikula, 
P. Rankov, M. Kopcsay, V. Balla, M. Kom-
paníková, B. Jobus, P. Karpinský a iní). 
Pritom k tvorbe viacerých prozaikov sa 
Halvoník vracia opakovane, čo len doka- 
zuje konštatovaný fakt systematického 
záujmu a hodnotenia v kontexte a súvis-
lostiach literárneho vývinu, ale aj v rámci 
individuálnej tvorivej genézy.

Halvoník aplikuje svoje poznatky 
a zistenia pri každom novom hodnotení, 
všíma si napredovanie spisovateľa, formo-
vanie jeho špecifického autorského štýlu, 
prístup k vytýčenej problematike, ino-
vatívne spracovanie tej istej témy alebo 
podoby využitia identických motívov, na-
príklad mysteriózneho motívu v diele Jú-
liusa Balca: „... tematicky exploatuje nie- 
ktoré motívy z poslednej knihy. Dáva im, 
prirodzene, nové rozmery a podstatne obo-
hacuje ich významové portfólio“ (s. 120). 
Skúsenosti, ktoré prináša vývin a doba, 
nútia človeka isté poznatky korigovať. 
Aj Halvoník modifikuje a dopĺňa vlastné 
predchádzajúce stanoviská, tak ako v prí-
pade Kataríny Tholtovej (Nemotýlí doda-
tok ku K. Tholtovej, s. 271).

Autor si všíma zručnosť výstavby pró-
zy, spôsob podania témy a odhaduje aj 
čitateľskú atraktivitu diela. V recenziách 
A. Halvoníka spravodlivý hnev ani prvot-
né nadšenie nenájdeme. Dominuje v nich 
odstup a nadhľad, vyznačujú sa nenúte-
nou objektivitou. Hoci recenzie prinášajú 
informácie, ktoré pomáhajú i laickému 
čitateľovi zorientovať sa vo výbere na 
knižnom trhu, rátajú najmä s adresátom, 
ktorý má text prečítaný, takže sa stávajú 
súčasťou literárnej komunikácie. Takisto 
sú nenápadným spôsobom adresované 
autorom ako možnosť na zamyslenie, po-
máhajú im rásť aj predchádzať opakova-
niu nedostatkov. Zdôvodnenia podložené 

citáciami z recenzovaných diel Halvoník 
využíva iba v nevyhnutných prípadoch, 
no disponuje dobrým postrehom a vie 
naznačiť prekvapujúcu spojitosť. Pre zain-
teresovaných čitateľov sú mnohé zistenia 
dôveryhodné a čítaním textu verifikované.

A. Halvoník nepodlieha prevládajú-
cemu vkusu a názoru, vo výpovediach je 
svojský až svojrázny, nachádza aj otázne 
a problematické väzby, napríklad prirov-
náva Jozefa Kariku k Petrovi Pišťankovi 
v súvislosti so spracovaním mafiánskej 
témy (Triler ako odkaz. Na smrť, s. 296). 
Tieto i ďalšie podobné vyjadrenia sú pre-
dovšetkým impulzom na diskusiu.

V neposlednom rade je zaujímavý 
jazyk Halvoníkovej kritickej reflexie. Au-
tor disponuje bohatou slovnou zásobou, 
ktorá často nezaostáva za košatým slov-
níkom recenzovanej prózy. Halvoník je 
sugestívny, empatický vykladač významu 
a posolstva knihy, vie sa naladiť na rov-
nakú frekvenciu s tvorivým výkonom spi-
sovateľa, čo vedie k pochopeniu podstaty 
hodnoteného diela. Ustavičná a závažná 
literárnokritická činnosť, akú vyvíja, si 
zaslúži uznanie. V poslednom období je 
v slovenskej literatúre skôr ojedinelým 
javom.

CESTOPISNÉ DENNÍKY 
ŠTÚROVCOV

ZOSTAVIL RASTISLAV MOLDA
MATICA SLOVENSKÁ, 

MARTIN 2014

M A R I Á N  K A M E N Č Í K

Publikácia Cestopisné denníky štúrovcov 
voľne nadväzuje na zostavovateľskú prá-
cu Michala Eliáša s názvom Z cestovných 
denníkov štúrovcov (2010). Aj editor naj-
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novšej zbierky cestopisov sa hlási k po-
kračovateľskej línii predchádzajúceho 
výberu. Pomerne rozsiahle knižné dopl-
nenie konkrétnych realizácií romantic-
kého cestopisu vnímam nielen ako snahu  
o čo najkomplexnejšie sprístupnenie 
podôb tohto žánru aj s ohľadom na jeho 
ďalšie a doteraz málo povšimnuté špeci-
fiká, ale aj ako potvrdenie intenzívneho 
záujmu o cestopisný žáner s ohlasom 
u širokého okruhu autorov prvej polovi-
ce 19. storočia. K poetologickým hodno-
tám cestopisu predstaviteľov slovenskej 
romantickej generácie som sa bližšie vy-
jadril už v recenzii výberu Michala Eliáša 
(Slovenské pohľady, 2011, č. 3) a podob-
ne ako v tom prípade aj výber Rastislava 
Moldu zdôrazňuje v recepcii súčasníka 
predovšetkým ideovo-programovú moti-
váciu písania cestopisov u predstaviteľov 
štúrovskej generácie. Hoci je pre nich ces-
tovanie spôsobom poznávania, hodnote-
nia, naberania skúseností, ktoré vklada-
jú do cestopisného žánru, tieto aspekty 
ustupujú vyššiemu cieľu. Ním je spravidla 
presila národnoobrodzovacej, národno-
buditeľskej a sebaidentifikačnej funkcie, 
pričom cez tieto ideové „filtre“ ponúka-
jú autori v cestopise programovo takmer 
identické videnie sveta zomknuté vlas-
teneckou témou. Z uvedeného hľadiska 
vnímam pojem štúrovský, resp. štúrovci 
v tituloch oboch výberov ako naznačenie 
práve vyššie uvedenej intencie ich čítania. 
Inak povedané, „cestovanie bolo jedným 
z prakticko-organizačných prostriedkov 
ich národnobuditeľskej činnosti“ (s. 254), 
preto vystupuje do popredia práve uvede-
ný aspekt. Splnenie týchto pragmatických 
cieľov a zároveň predpoklad akejsi doku-
mentárnej presvedčivosti spôsobuje, že 
pri reflexii cestopisu zostáva iba názna-
kovo zhodnotená jeho estetická stránka, 

ktorá by mohla byť jedným z prameňov 
uvažovania o rozvoji prózy v slovenskom 
romantizme práve prostredníctvom ces-
topisného žánra. Zostavovateľ vníma ces-
topis predmetného obdobia ako dôležitý 
zdroj poznania minulosti, ktorý vo vý-
skumnej perspektíve rozmanitých odbo-
rov môže priniesť zaujímavú sumu fakto-
grafického materiálu a podnecuje k mož-
nostiam jeho viacrozmernej interpretácie.

Výber obsahuje trinásť cestopisných 
prác od jedenástich autorov. Jednotlivé 
práce sú odlišné rozsahom, ucelenos-
ťou, resp. fragmentárnosťou, ponúknu-
tou úrovňou estetickej kvality i ideového 
plánu. Menoslov autorov naznačuje, že 
cestopisný žáner v predmetnom období 
bol súčasťou literárnych aktivít kultúrne 
a spoločensky činných osobností s rôz-
nym odborným záujmom v procesoch ná- 
rodného obrodenia. Vo výbere sa zjavu-
jú tieto mená: Gašpar Fejérpataky-Belo-
potocký, Samuel Tomášik, Ľudovít Štúr, 
Jozef Miloslav Hurban, Adam Hlovík, 
Samuel Ferenčík, Štefan Homola, Bohuš 
Nosák, Gustáv Kazimír Zechenter, Ján 
Tombor a Ján Kutlík.

Rozsiahla štúdia zostavovateľa v zá-
vere knihy nazvaná Cestopis a cestovanie 
štúrovcov sa zaoberá fenoménom cesto-
vania slovenskej národnej elity v polovici 
19. storočia. Postupne si všíma cestopisnú 
literatúru z hľadiska výskumnej perspek-
tívy historiografie a literárnej histórie, na 
príklade štúrovských cestopisov R. Molda 
uvažuje o prieniku ich dokumentárnej 
a umeleckej zložky, usiluje sa osvetliť 
rozmanité motivácie vydať sa na cestu. 
Za cieľ si cestovatelia vyberali oblasti slo-
vanského kultúrno-duchovného priestoru  
a symbolické miesta Slovenska i Slova-
nov, prostredníctvom ktorých mohli po-
tvrdzovať nielen ich prírodnú krásu, ale 
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najmä historické korene, kultúrne a du-
chovné bohatstvo, vysoký morálny kredit 
i mytologickú tradíciu. Nasledujú podka-
pitoly oboznamujúce čitateľa s jednotli-
vými autormi publikovaných cestopisov 
doplnené časťou mapujúcou možnosti ich 
zverejňovania v dobovej tlači i v ruko-
pisných časopisoch a taktiež reflexia ich 
ohlasu na strane čitateľov. Ďalšou témou 
štúdie je cestovanie ako súčasť programo-
vej a organizačnej činnosť štúrovskej ge-
nerácie. Cenné sú informácie o tzv. cesto-
vateľskom spolku, ktorý dokladá inštituci-
onálny základ cestovania nielen po území 
Slovenska, ale aj po slovanskej cudzine, 
pričom cestovatelia mali povinnosť spísať 
podrobný záznam o vykonaných cestách 
a následne publikovať zápisy z cestov-
ných denníkov. Okrem toho, že touto čin- 
nosťou informovali o zažitom, tak ňou 
napĺňali najmä obsah vyššie spomínané-
ho ideového programu generácie.

Zostavovateľ pristupuje k výberu s ve-
domím nevyhnutnosti textologických zá-
sahov, aby tak podal čo najkorektnejšiu 
textovú podobu jednotlivých cestopisov, 
pričom si uvedomuje, že zbierka cestopi-
sov má byť nielen dokumentom určeným 
na ďalšiu odbornú reflexiu (zohľadňuje 
sa tým najmä potreba pramennej a doku-
mentárnej edície), ale aj pútavým čítaním 
pre širší okruh záujemcov. Každý cestopis 
vybavil zostavovateľ pomerne rozsiahly-
mi komentármi, kde vysvetľuje kontext 
zaznamenaných udalostí, identifikuje re-
álie i jednotlivé postavy. Efekt názornosti 
a autentickosti dopĺňajú početné dobové 
ilustrácie miest, ktorými cestovatelia pre-
chádzali, a portréty významných osobnos-
tí národného i slovanského života, ktoré 
navštívili alebo počas putovania stretli. 
Možno na zvýšenie operatívnosti práce  
s touto zbierkou cestopisov (podobne ako 

to bolo v prípade Eliášovho výberu) bolo 
vhodné na jej záver zaradiť register obcí 
a miest, ktoré sa spomínajú v jednotli-
vých cestopisoch. Výber zostavovateľa R. 
Moldu pokladám za cenný a pri ďalšom 
(nielen odbornom) záujme za podnetný 
príspevok ku komplexnejšiemu poznaniu 
národných dejín i literárnej tvorby vrchol-
nej fázy národného obrodenia spojenej 
s činnosťou štúrovskej generácie.

TÜNDE LENGYELOVÁ
BOSORKY, STRIGY, 

ČARODEJNICE
TRIO PUBLISHING, 
BRATISLAVA 2013

V I L I A M  A P F E L

Tajomstvom opradený dávnoveký život, 
nevysvetliteľné prírodné úkazy, nezná-
me choroby, čo vykynožili celé mestá, ba  
i široké kraje – to bol nevábny svet, v kto-
rom musel žiť a aj žil človek na prelome 
stredoveku, ba aj neskôr. Tam, kde v duši 
i mozgu prevládala temnota, vznikali le-
gendy, vykresľujúce pôsobenie pekelných 
bytostí v spolupráci s pozemšťanmi v sna-
he ovplyvňovať okolie. V tej atmosfére 
strachu zrodil sa fiktívny vesmír, v ktorom 
sa pohybovali bosorky, strigy, čarodejnice 
a ich pán diabol. Dostupná terminológia 
disponuje mnohými definíciami tohto 
kedysi takého rozšíreného zlovestného 
javu. „V podstate sa však zhodujú na tom, 
že čarodejníctvo (bosoráctvo, strigônstvo) 
je vykonávanie magických úkonov alebo 
vyvolávanie údajných nadprirodzených síl 
na ovládanie ľudí či udalostí. (...) Vo viere 
v bosorky sú zahrnuté katastrofy spôsobené 
ľuďmi, o ktorých sa predpokladá, že vďaka 
svojim nadprirodzeným schopnostiam sú 

SP 7-8_15_2.indd   292 24. 6. 2015   9:26:44



s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  7  –  8  293

schopní škodiť tak iným ľuďom, ako aj zvie-
ratám či hospodárstvu. Bosorky teda majú  
v konkrétnej situácii na svedomí zlo, ktoré 
sa stalo,“ čítame v úvode k tejto zaujíma-
vej téme v knihe Bosorky, strigy, čarodej-
nice.

Jej autorka PhDr. Tünde Lengyelová, 
CSc., pracuje ako samostatná vedecká 
pracovníčka oddelenia novovekých dejín 
Historického ústavu Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave, kde sa zaoberá najmä 
obdobím raného novoveku, ale aj otáz-
kami spoločenského vývoja v 16. a 17.  
storočí, no svoju pozornosť venuje aj deji-
nám každodennosti, životného štýlu a ro- 
dinného života, pričom viaceré štúdie za-
merala na postavenie žien v dávnejších 
dobách, ako to potvrdzujú jej publikácie 
Žena a právo (2004), Lásky a škandály  
v našich panovníckych rodoch (2013) 
či jej pozoruhodná kniha Báthory. Život  
a smrť (2010).

V súvislosti s vydaným dielom o bo-
soráckej problematike zvlášť treba oceniť, 
že tentoraz si autorka zvolila mimoriad-
ne náročnú tému, keďže túto problema-
tiku slovenská historiografia v nedávnych 
desaťročiach obchádzala, pretože v nija-
kom smere nesúvisela s marxistickým vi-
dením sveta ani s revolučným pohybom 
proletariátu. Zdá sa, že aj napriek týmto 
úskaliam a istému zaostávaniu hlavne 
v archívnom výskume podarilo sa T. Len- 
gyelovej sústrediť výsledky nových objavov  
a sprístupnených autentických dokume- 
tov z procesov s čarodejnicami tak, že v sto- 
šesťdesiatstranovej monografii – ilustrova-
nej dostatočným množstvom reprodukcií 
dobových obrazov, portrétov zaintereso-
vaných osôb a vedút v šiestich častiach, vy-
bavených výberovým slovníčkom pojmov, 
zoznamom použitej literatúry, registrom, 
zoznamom vžitých názvov miest mimo 

územia Slovenska, ako aj zdrojmi obrazo-
vého materiálu – dokázala čitateľom pred-
staviť honbu na nešťastné ženy, označené 
ako bosorky v západnej Európe, ale aj bo-
sorky, ktoré údajne škodili Uhorsku, súdy 
s nimi na území, zahŕňajúcom krajinu  
v rozsahu vtedajších pätnástich stolíc. Prí-
nosom pri oboznámení s touto problema-
tikou je aj Lengyelovej rigorózny prístup 
k uverejneniu počtu popráv bosoriek, čím 
uviedla často publikované fantazmagoric-
ké státisíce obetí na pravú mieru.

Svojím spôsobom je pomerne nezvy-
čajný autorkin záver, ktorým završuje túto 
smutnú sféru ľudských dejín, keď hovorí: 
„... budeme prekvapení, ako húževnato sa 
predstavy o škodení bosoráckymi praktika-
mi držia vo vyspelej, vzdelanej spoločnosti 
ešte aj v súčasnosti. Svedčí o tom nespočet-
né množstvo domácich i zahraničných et-
nologických štúdií a výskumov...“

Čo k tomu dodať? Hádam len rada, 
aby si súdny čitateľ po prečítaní tejto kni-
hy, prípadne pri pohľade z okna na okoli-
tý reálny svet urobil o veci vlastný názor.

ŠTEFAN CIFRA
ČO S TAKÝM ČLOVEKOM?
SPOLOK SLOVENSKÝCH 

SPISOVATEĽOV, 
BRATISLAVA 2014

M Á R I A  B ÁT O R O VÁ

Nová zbierka Štefana Cifru obsahuje dve 
časti básní označených chronologicky 
podľa vzniku: devätnásť básní pod ná-
zvom Stretnúť niekoho (2001 – 2007) 
a dvadsaťjeden básní pod názvom Človek 
v živote (2008 – 2014).

U tohto básnika ide o realistický, civil-
ný vzťah k pozorovanej skutočnosti, nena-
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chádzame tu zvláštne témy a výnimočné 
ozvláštnenia. Zdalo by sa, že spracované 
motívy by pokojne mohli byť aj prózou, 
tak prozaicky a civilne znejú. Z básne 
Pohreb: „Zomrel človek. / Zišla sa rodina, 
/ priatelia a známi, / ale aj tí, ktorých to / 
náhodne zasiahlo.“ Všimnime si, že takto 
by sa mohol začínať hocijaký príbeh, je 
to prozaický text, zachovaný je slovosled 
a dikcia, syntax, ba aj interpunkcia proza-
ického textu. Už spojenie „zomrel človek“ 
naznačuje, že pozorovateľ a referujúci 
zrejme veľa o pohrebe, ktorému sa pri-
zerá, nevie, čo sa aj potvrdí, no text sa 
významovo láme v poslednej časti básne, 
keď na pozadí pozorovania autorský sub-
jekt akoby prezrel ničotu a nezmyselnosť, 
márnosť ľudského života a odrazu cíti len 
únavu, takú strašnú, že by sa rád vymenil 
s tým mŕtvym, aby mal „pokoj / od všetké-
ho / a od každého – / raz a navždy“.

O smrti – nebytí, pre ktoré sa človek 
rozhodne sám – je aj grandiózna empatia 
v básni venovanej Rudovi Slobodovi. A je 
vlastne o samote, čo je smrť zaživa. Ďal-
šia silná redukcia života je vášeň, ktorej 
človek môže prepadnúť. Cifra ju modelu-
je znova na bežnej až banálnej vlastnosti, 
akou je žiarlivosť, no podstata procesu, 
ktorý spracúva, je omnoho širšia. Týka sa 
všetkého, čo človek pripustí, aby ho pre-
rástlo, aby sa mu vymklo spod kontroly, 
aby sa zmenilo na monštruózny pocit, 
ktorý zožiera všetko ostatné a košaté 
kompletné bytie zredukuje na minimum. 

Samotný názov zbierky je vecný, ba 
až hovorový, no najmä je významovo 
skeptický. Otázka už v názve vyvoláva  
dojem, že už sa vlastne nič nedá robiť 
s človekom, ktorý je „taký“. A básnik pred- 
sa navrhuje riešenie, priebežne, no v nie- 
ktorých básňach výrazne, ako v básni 
Stretnúť niekoho. Znova je to obraz rôz-

nych typov existencií, v podstate spočiat-
ku – v prvej časti – konvenčný a videný 
zvonka, ako sa nám bežne niečo vidí, že 
je tak, ako sa javí, no v druhej časti znova 
básnik prekvapuje nekonvenčnou nápadi-
tosťou a riešením, ktoré je vlastne jediné 
možné, len si málokto naň spomenie. Ide 
o kresťanské riešenie zabúdania na seba 
a svoje starosti, o snahu byť inému, ktorý 
to možno väčšmi potrebuje, k dispozícii 
ako Šimon na krížovej ceste... to je autor-
ské riešenie hľadania človeka a zmyslu-
plného stretávania s ním. Autor často na 
zdôraznenie vyčleňuje verše do extra po-
zícií a neváha tu význam kríža zdôrazniť 
aj experimentálnou poetikou, slová básne 
Zoskupiť do jeho podoby.

To isté riešenie pomoci človeka člove-
ku nachádzame aj v poslednej časti nád- 
hernej básne Oči o rôznych typoch očí: 
„Pozri sa, a neuhni, neodvráť tvár – / pred 
smútkom, pred bolesťou, / pred stretnu-
tím očí, / pohľadom sa dotkni / človeka 
/ a ponúkni mu slovo ako ruku, ktorá sa 
nedá odmietnuť, / lebo je od srdca.“ Alebo 
ešte v básni Ďalej: „Skrútnuť sa do seba 
a z črepín / znova sa zlepiť, odraziť sa od 
dna, / lízať si rany, v kúte vyčkať svitanie. 
/ Uveriť, že je živá rieka – spodná, čo ako 
balzam jazvy pokryje...“

Ako teda Štefan Cifra tvorí báseň? 
Tým, že kladie dôraz na človeka všeobec-
ne, rozprestiera svoju básnickú intenciu 
celoplošne a aj problémy, ktoré sú pred-
metom jeho pozornosti, patria komukoľ-
vek, preto je jeho poézia aj o vyvrheľoch 
a ľuďoch na okraji (Tie). Napätie medzi 
týmto všeplatným a celkom konkrétnymi 
skúsenosťami a reflexiou, ktorá má nedo-
zernú hĺbku a spontaneitu plnú pochope-
nia a súcitu s utrpením človeka, to je jedi-
nečnosť a osobitosť, ktorou sa vyznačuje 
poézia tohto básnika.
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DVE POETICKÉ DUŠE NA 
CESTE Z ČASNOSTI

Nestáva sa často, že z tohto sveta 
odídu v relatívne rovnakom čase dve au-
torsky aktívne osobnosti, navyše sestry. 
Bohuslava Vargová-Hábovčíková sa veno-
vala skôr marginalizovaným skupinám, 
vydávala im knihy, no od mladého veku 
aj intenzívne písala. Jej sestra Eva Kopún-
ková sa venovala skôr poézii a próze pre 
deti, rozhlasovej tvorbe a jej diela boli aj 
zhudobnené.

Bohuslava Vargová-Hábovčíková 
(* 5. december 1951 Trnava – † 2. apríl 
2015 Bratislava) patrila k neveľkému 
množstvu aktivistov, ktorí sa snažia celú 
svoju energiu venovať rôznym projektom 
v prospech tých, ktorí nie sú stredobodom 
spoločnosti. Neodmysliteľne patrila ku 
Kultúrnemu združeniu národností a etník  
Slovenskej republiky a pracovala v ob-
čianskom združení Multikultúra v nás. 
Jej združenie vydalo od roku 1998 asi se-
demdesiat titulov. Mnohé projekty, práca 
na rôznych divadelných a literárnych ak-
ciách a spolupráca s Ligou pre duševné 
zdravie boli len jednou časťou jej práce. 
Organizovala medzinárodnú literárnu  
a výtvarnú súťaž Rozhľady a Medziná-
rodný umelecký festival Damiana Vizára 
a viedla divadlo poézie Rozhľady.

Bohuslava Vargová-Hábovčíková pí-
sala prózu a poéziu a bola publicistka. 
Zaiste aj preto vedela, aké je v dnešných 

ekonomických podmienkach zložité vy-
dať knihu, nehovoriac o ľuďoch s dušev-
nou poruchou či rómskom autorovi. A tak 
hľadala rôzne grantové možnosti, ako ta-
kýmto schopným spisovateľom pomôcť.

V rokoch 1970 – 1975 študovala novi-
nárstvo na Filozofickej fakulte UK v Brati-
slave a krátko študovala v Moskve. V roku 
1977 absolvovala na Filozofickej fakul- 
te UK v Bratislave aj odbor knihovníctvo. 
Pôsobila v rôznych periodikách a od de-
väťdesiatych rokov bola pedagogičkou 
na Katedre rómskej kultúry Pedagogic-
kej fakulty UKF v Nitre. Od roku 2000, 
odkedy bola na invalidnom dôchod- 
ku, sa venovala projektom a aktivitám 
v občianskych združeniach.

Bohuslava Vargová-Hábovčíková pí-
sala už od sedemdesiatych rokov. Básne 
publikovala v rámci rozličných spoloč-
ných projektov. Napríklad v roku 1974 
jej vyšli v zborníku mladej poézie a prózy 
Dychtivo spolu. Pre deti napísala knižky 
Je to tak, a či tak? (1978), Žartovanky 
(1980), pre dospelých Anjel stratil perie 
(1979). Ako pedagogička sa venovala naj-
mä problematike rómskych detí. V čase 
vysokoškolského pedagogického pôso-
benia vyšli jej knihy Obraz rómskych detí  
a mládeže v literatúre (1993), Rómska 
žena v literatúre (1994), Variácie a ponáš- 
ky na rómske ľudové piesne (2009). Pripra- 
vila rodinnú čítanku Rómčatá a rómčence 
(1992). Často spolupracovala so Sloven-
ským rozhlasom. V roku 2012 jej vyšla 
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kniha Túl(ľ)ky s inakou, v ktorej hovorí 
o svojich rozsiahlych aktivitách a sčasti aj 
peripetiách.

n

Sestru Bohuslavy Hábovčíkovej Evu 
Kopúnkovú (* 7. október 1937 Trnava 
– † 23. máj 2015 Trnava) poznali mnohí 
ako učiteľku, ale aj spisovateľku i textár-
ku detských piesní. Študovala na Pedago-
gickej fakulte UK a na Karlovej univerzite 
v Prahe. Bola okresnou metodičkou na 
Okresnom pedagogickom stredisku v Tr-
nave, pôsobila ako učiteľka v Bratislave,  
v Suchej nad Parnou, Maduniciach a inde, 
ale začas aj v Hradci Králové a v Novom 
Bydžove. Literárne činná bola už od štu-
dentských čias. Písala detskú poéziu do 
detských časopisov Zornička a Včielka, 
neskôr aj do Ohníka a Kamaráta. V roku 
1973 sa stala zakladajúcou členkou tr-
navského literárno-umeleckého krúžku 
KAMA. Od roku 1974 si jej básne vypo-
žičiavali autori televíznej hudobnej relá-
cie Zlatá brána (zhudobnili 29 jej básní, 
pieseň s jej textom Strašiak Lojzko vyhod-
notili diváci v roku 1984 ako najlepšiu). 
Mnohé z nich vyšli aj na dlhohrajúcich 
platniach. Zaujímavosťou je, že na jed-
nom ročníku Literárneho Kežmarku zís-
kala v oblasti detskej poézie prvé miesto 
pred Milanom Rúfusom a Ľubomírom Fel- 
dekom. Často hovorila o tom, že písať po-
éziu pre deti je oveľa ťažšie ako pre do-
spelých. Napríklad musí dávať pozor na 
používanie gramatických rýmov. Zaiste to 
vychádzalo aj z toho, že bola dlhoročnou 
učiteľkou a mala gramatiku v malíčku.

V osemdesiatych rokoch spolupraco-
vala aj s bratislavských rozhlasom, pre 
ktorý napísala štyri rozhlasové hry (Dobrý 
sluha, zlý pán, Ponáhľaj sa pomaly, Zlatý 
dážď a Výrobné tajomstvo). Je spoluau-

torkou učebnice Dopravná výchova a pre 
základné školy spracovala literárnu prílo-
hu Báje. Jej básne vychádzali aj v zahra-
ničí, napríklad v niekdajšej Juhoslávii či 
v Maďarsku. Básnická zbierka Svieženky, 
hoci už bola v sedemdesiatych rokoch za-
radená v edícii vydavateľstva Mladé letá, 
nevyšla. Podobne ani kniha detskej prózy 
Zahrajko poľovníkom. Až v roku 2004 vy-
šla zbierka Kam, kam, kam, kam sa pobe-
rám, rok nato Abeceda tety Premávky, v ro- 
ku 2008 Báseň Čarodejka, potom vydala 
knižky Keď si vymýšľam (2011) a Zveda-
vý krtko (2014). V rukopise zostala kniha 
detskej prózy Večerníčky od tety Evičky. 
Často spolupracovala s detským oddele-
ním Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 
na rôznych detských projektoch. Okrem 
tvorby pre deti vyšli Eve Kopúnkovej aj 
dve knihy spomienok na jej detstvo a mla-
dosť s názvami Dolámané krídla mladosti 
(2007) a Promenády Trnavou (2008). Jej 
poézia vyšla v mnohých zborníkoch a ča-
sopisoch a bola úspešná aj na literárnych 
súťažiach (Chalupkovo Brezno, Wolkrova 
Polianka a i.). Spolupracovala s Ligou 
pre duševné zdravie a organizáciami sla-
bozrakých, ale i autistických detí.

M A R T I N  J U R Č O

LABORATÓRIUM

VEDA ODHAĽUJE 
ZLOČINCOV

Minulý mesiac som tu uvádzal príkla-
dy o tom, ako testy DNA pomáhajú vyvra-
cať falošné obvinenia z násilných zločinov 

L
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a nevinní sa tak môžu konečne slobodne 
nadýchnuť. Dnes máme príklad na to, 
ako tá istá metóda odhalí páchateľa ešte 
aj po stodvadsiatich siedmich rokoch. Ide 
o presláveného a celé roky neodhaleného 
Jacka Rozparovača. Ten šokoval Londýn 
a následne celý svet sériou brutálnych 
vrážd žien v chudobnej štvrti Whitecha-
pel. Išlo predovšetkým o prostitútky. Mi-
moriadne odpudzujúce bolo zohavenie 
obetí, ktoré predvádzal zjavne skúsený  
vrah. Pripisuje sa mu minimálne päť 
vrážd. Krvavé vyčíňanie náhle ustalo bez 
toho, aby bol páchateľ odhalený. Zdá sa, 
že po dlhých desaťročiach ho usvedčila 
šatka jednej z obetí.

Corpus delicti sa celé tie roky podarilo 
zachovať vďaka lakomosti jedného z poli-
cajtov, ktorý zobral šatku z tela zavražde-
nej Catherine Eddowesovej a priniesol ju 
svojej žene, no tá ju odmietla nosiť. Šat-
ka sa po mnohých peripetiách i obavách, 
že sa nenávratne stratila, ocitla v rukách 
zberateľa Russella Edwardsa. Keďže ten 
sa fenoménu Jacka Rozparovača venuje 
už dlhšie, prišiel na myšlienku preveriť 
možné biologické stopy na šatke. Preto 
ju odovzdal svetovo uznávanému exper-
tovi Jarimu Louhelainenovi, ktorý vďa-
ka tomu, že šatku od vraždy v podstate 
nikto nenosil, a teda ani nepral, našiel 
stopy krvi a z nej získal DNA. Tú porov-
nal s DNA príbuzných obete a šiestich 
hlavných podozrivých. Bol medzi nimi 
aj poľský prisťahovalec Áron Kosminski, 
ktorý žil s dvoma bratmi a sestrou len ne- 
celých dvesto metrov od miesta, kde za-
vraždili tretiu obeť. V tú istú noc bola za- 
vraždená aj Eddowesová. Kosminski bol  
v hľadáčiku londýnskych detektívov od za- 
čiatku, ale chýbal im dôkaz, ktorý umož-
nil až pokrok vedy. Šialené činy zrejme  
vykonal naozaj šialenec. Kosminski prav-

depodobne trpel paranoidnou schizofré-
niou a sluchovými halucináciami. Zruč-
nosť s britvou zrejme nadobudol ako 
holič. Séria vrážd sa skončila v okamihu, 
keď sa ocitol v chudobinci, kde aj zomrel. 
Kto by sa o tomto pozoruhodnom prípade 
praktickej užitočnosti pôvodne základné-
ho, a teda nepraktického výskumu chcel 
dozvedieť viac, môže siahnuť po knihe 
Naming Jack The Ripper od Russella Ed-
wardsa.

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY

Vedecký výskum môže niekedy vyvo-
lávať svojimi témami počudovanie, ale aj 
úsmev. Prestížny vedecký časopis Scien-
tist informoval o tom, že maďarskí a ne-
meckí vedci sa rozhodli vysvetliť fenomén 
takzvaných „mexických vĺn“. Tie si mohli 
užiť aj diváci tohtoročných majstrovstiev 
sveta v hokeji v Prahe a Ostrave. Po prvý 
raz sa tento spôsob zábavy divákov obja-
vil v roku 1986 na majstrovstvách sveta 
vo futbale v Mexiku. Medzinárodný tím 
vedcov Tamás Vicsek, Illés Farkas a Dirk 
Helbing zobral tento fenomén vážne a po- 
kúsil sa zistiť, koľko divákov je potreb-
ných na správnu „mexickú vlnu“, akou  
rýchlosťou sa táto vlna pohybuje, a určiť 
tri typy správania divákov. Prvý typ di-
vákov sú neaktívni, ktorí sa na „vlnení“ 
nezúčastňujú. Druhý typ, naopak, aktívne 
vstáva a zdvíha ruky na zvýšenie efektu 
„vlny“. Tretí typ sa pripravuje na správny 
moment, keď sa do „vlny“ zapojí. Vedci 
prišli aj na to, že nudiace sa publikum 
či, naopak, futbalovým zápasom priveľ-
mi napäté publikum nemá o tento druh 
zábavy záujem. Takýto na prvý pohľad 
kuriózny výskum má podľa Dr. Vicseka 
svoje opodstatnenie. Je totiž modelovým 
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príkladom toho, ako sa správa veľký dav. 
Ten okrem zábavy, žiaľ, ovládne aj niči-
vá vlna násilia. Dr. Vicsek tvrdí, že ak sa 
dá predvídať chuť davu zabávať sa, dá sa 
predvídať aj okamih prepuknutia násilia 
a na tento fakt včas upozorniť prítomnú 
policajnú ochranu.

OSOBNOSTI SLOVENSKEJ 
VEDY

V rámci projektu Slováci a svet po-
stupne predstavujeme vynikajúce osob-
nosti slovenského pôvodu, ktoré sa pre-
sadili vo svete vedy. Dnes je to lekár-reu-
matólog Joseph Paul Bilka (19. 10. 1919, 
New York, USA – 30. 10. 2013, Tonka 
Bay, USA). Jeho rodičia pochádzali zo 
Slovenska. Lekársku fakultu doštudoval 
v roku 1943 na Kolumbijskej univerzite. 
Počas druhej svetovej vojny slúžil ako ka-
pitán armády USA. Po vojne absolvoval 
postgraduálnu výchovu v reumatológii na 
slávnej klinike Mayo u ešte slávnejšieho 
profesora Phila Hencha, nositeľa Nobelo-
vej ceny. Bilka sa neskôr stal odborníkom 
reumatológom v Minneapolise a otvoril si 
tu aj súkromnú prax. Odbornú verejnosť 
zaujal štúdiou v odbornom časopise An-
nals of Rheumatic Diseases v roku 1983, 
kde so spolupracovníkmi predstavil vý-
sledky štúdia polyartikulárnej dnovej ar-
tritídy mužov. Práca upozornila lekárov 
na ťažkosti odlíšiť v klinickej praxi akútnu 
dnovú polyartikulárnu formu od iných re-
umatických chorôb ako reumatoidná ar-
tritída či osteoartróza. Okrem vyššie uve- 
denej problematiky sa zaoberal význa-
mom liečby soľami zlata pri reumatoidnej 
artritíde, ako aj výskytom protilátok proti 
rubeole pri reumatoidnej artritíde, pato-
logicko-anatomickými zmenami na srdci 

pri hypotyreóze a problematikou bolesti-
vého pleca. Vo veku 85 rokov odišiel na  
odpočinok, ale pracoval aj naďalej na 
čiastočný úväzok.

Prof. Bilka navštívil v dňoch 21. – 25. 
septembra 1960 Slovensko, keď sa v Pieš-
ťanoch uskutočnil Československý reuma-
tologický kongres. Na pamiatku nebohej 
manželky Madgy sa niekoľkokrát podieľal 
na finančnej podpore výučby zdravotných 
sestier na klinike Abbott Northwestern 
Hospital Medicine Clinic, pretože jeho 
manželka bola v tomto zariadení zdravot-
nou sestrou. Profesor Dr. Joseph Paul Bil-
ka sa zaradil medzi svetových odborníkov 
na reumatológiu. Bol členom Americkej 
reumatologickej spoločnosti a autorom 
viacerých vzdelávacích programov.

G U S TÁ V  M U R Í N

LITERÁRNY ANTIKVARIÁT

Legenda o gráloch kráľov
(Arthur Machen, život a tvorba)

Arthur Machen (3. 3. 1863 – 15. 12. 
1947) bol waleský spisovateľ, ctiteľ mysti-
ky a autor hororu. Pochádzal z hornaté-
ho kraja západne od Anglicka, kde sa 
ľudia rodia s menami rovnako členitými 
ako pobrežie. Neverte totiž, že by člo-
vek bol schopný vymyslieť, tobôž nahlas  
a správne vysloviť: Arthur Llewelyn Jo-
nes. Áno, aj tak sa môže volať chlapček. 
Keď hral s kamarátmi guľky, volali naňho: 
„Arthur Llewelyn, poď sem! Alebo nie! 
Radšej tam zostaň, lebo nás zasype ozve-

A
L
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na tvojho mena valiaca sa zo strání. Po-
móc!“ Arthurov rodný dom v Caerleone 
je ozdobený pamätnou tabuľou. Mache-
nov otec bol duchovným vo farnosti Llan-
ddewi Fach.

Spisovateľ veľa čítal, takže v realite 
kraja sa dlho nezdržíme. V ôsmich ro-
koch ho fascinovali články o stredovekej 
alchýmii, rozprávky z Tisíc a jednej noci a 
don Quijote. Trochu neskôr sa nadchýnal 
povestnou ódou na zlo a zvrhlosť – Vy-
znaním anglického požívateľa ópia od De 
Quinceyho. Zvyšky čitateľského hladu 
dojedal stravou menej korenistou – Wal-
terom Scottom a Tennysonovou poéziou.

Ako jedenásťročný začal študovať.  
S úspechom absolvoval štúdium na kated-
rálnej škole v Hereforde. Majetkové po-
mery mu znemožnili absolvovať humanit-
né štúdium na univerzite. Pobral sa teda 
skúsiť šťastie do Londýna na praktickejšie 
zameranú fakultu medicíny. Skúšky síce 
nezložil, no zato sa mu v meste podari-
lo publikovať báseň pod názvom Eleusí-
nia venovanú rovnomenným mystériám  
v Grécku. Následne sa pretĺkal ako pub-
licista a vychovávateľ. Roku 1884 vydal 
pastiš pod názvom Anatómia tabakových 
výrobkov. Nielen tieň De Quinceyho, ale 
aj talent mu pomohli preraziť si cestu do 
„veľkého“ literárneho sveta. Začal spolu-
pracovať s kníhkupcom Georgeom Red-
wayom, pre ktorého preložil z francúzšti-
ny Heptameron od Margaréty Navarskej 
a Fantastické príbehy od (oprávnene) za- 
budnutého francúzskeho renesančno-ba-
rokového autora Françoisa Béroalda de 
Verville.

De Verville písal básne, historické  
a filozofické knihy a napodobneniny špa-
nielskych rytierskych dobrodružných ro-
mánov. Bez ohľadu na čitateľa krútil vety, 
kadiaľ sa mu zachcelo, prelínal fikciu s fi-

lozofiou, nebol ani trocha disciplinovaný 
a každému nagrobianil. Vrcholom toho 
literárneho guláša bol zväzok vydaný ro- 
ku 1617 pod názvom Moyen de parvenir 
(Dosiahnuť obyčajné). François Rabelais, 
Michel de Montaigne a iné osobnosti tu 
diskutujú a miestami vtipne, miestami 
vulgárne sa urážajú filozoficko-filologic-
ko-historickými argumentmi. 

Nie je jasné, čím Arthur presvedčil vy-
davateľa, aby pripustil existenciu týchto 
textov v angličtine. Nevieme ani, koľko 
výtlačkov sa predalo. V každom prípade, 
keďže Athur nielen vošiel do Vervillovej 
húštiny slov, ale z nej aj vyšiel, jeho pre-
kladateľské majstrovstvo bolo od tých čias 
považované za nespochybniteľné. Ma-
chenove preklady z francúzštiny sa stali  
v Británii pojmom na niekoľko desaťročí.

Roku 1887 sa oženil a zomrel mu otec. 
Manželka Amelia Hoggová bola učiteľkou 
hudby, milovala divadlo a večierky plné 
umelcov. Vďaka nej sa Arthur zoznámil  
s pánmi londýnskej bohémy Edgarom 
Jepsonom či okultistom A. E. Waitom.

Roku 1890 publikoval v časopise 
Whirlwind, o štyri roky neskôr v rozší-
renej podobe aj knižne, jedno zo svojich 
najpôsobivejších diel, novelu Veľký boh 
Pan.

Na začiatku príbehu urobí vedec dok-
tor Raymond pokus, ktorého cieľom je 
(nielen) dobovo obľúbené rozšírené ve- 
domie. Intelektuálom na sklonku 19. sto- 
ročia sa máli nielen realizmus, ale aj re-
alita. Túžia ochutnať všetko. Bádateľ sa 
teda objektu, dievčine menom Mary (ex-
perimentu zámerne podrobuje ženu, pre-
tože pokladá nežné pohlavie za citlivejšie 
a variabilnejšie), pokúša otvoriť mozog 
smerom k iným, iracionálnym dimenziám 
ovládaným bohom Panom. Výsledok je 
neúspešný. Mladá žena je po operačnom 
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zákroku vydesená a pomätená. Mizne  
z príbehu v ústave pre choromyseľných.  
O zhruba sedemnásť rokov sa na scéne 
zjavuje krásna, no bezcitná Helen Vau-
ghanová, ktorá nivočí dušu i telo každé-
mu, s kým sa dostane do styku. Pretože 
opisy ruinovania obetí sú v kontexte ne-
skoroviktoriánskeho Anglicka veľmi otvo-
rené, moralisti dielo odsúdia ako zvrhlé 
a strašné – avšak práve preto sa stáva ešte 
väčšmi obľúbeným.

Helena je dcérou Mary a Pana, ko-
zieho boha chaosu, bezuzdného veselia 
a jedného z pradávnych predobrazov či 
inšpiračných podôb kresťanského diabla. 
Machenom vytvorený príbeh šokoval Eu-
rópu a prešiel jej do podvedomia vrátane 
intelektuálnych špičiek. Odkazy na mýtus 
Pana „akoby odrazu“ nájdeme napríklad  
v tvorbe Andrého Gida a iných dobovo 
vychytených autorov...

Nastala priam panická panológia, nie-
žeby spôsobená iba Arthurom, avšak čosi 
zjavne viselo vo vzduchu. Syn kraja hmiel 
a oblakov s nevysloviteľným menom 
uchopil obláčik a vyžmýkal ho. Ak aj nie 
prvý, nuž zaiste práve on dôrazne.

Machenovo dielo o Panovi pokladá 
Stephen King za jeden z najpôsobivejších 
hororov svetovej literatúry najmä vďaka 
premyslene stupňovanej atmosfére hrôzy 
psychofyzického násilia, ktoré vyžaruje 
Helen a prostredníctvom nej nadmerne 
kľukatý cval mysle roztrasenej a rozburá-
canej čudesne divou píšťalou.

Roku 1895 publikoval Machen zaují-
mavý román Traja podvodníci, skonštru-
ovaný z viacerých navzájom popreplieta-
ných príbehov. V tom čase však vypukne 
známy škandál týkajúci sa sexuálneho 
života Oscara Wilda. Ako vieme, tempe-
ramentného búrliváka uväznia. Arthur sa 
radšej opatrne sťahuje do ústrania.

Roku 1899 mu umrela manželka 
Amelia na rakovinu. Machen upadol do 
depresie, ktorú sa mu čiastočne podarí 
prekonať vďaka priateľstvu s už spomenu-
tým mystikom Waitom a členstvu v her-
metickom okultickom Ráde zlatého úsvi-
tu (Order of the Golden Dawn). Aktívnu 
povahu kráľa okrúhleho stola síce rituály 
zasväcovania nesporne literárne inšpiro-
vali, no rozhodne ľudsky nenaplnili. Roku 
1901 sa stal členom kočovného divadla 
Franka Bensona. Roku 1903 sa druhýkrát 
žení, tentoraz s herečkou Dorothie Pure-
foyovou Hudlestonovou a dva roky na- 
to zasa začal aktívnejšie publikovať. Vy- 
dal výber svojich najlepších prác z mlad-
ších čias a intenzívne sa zaoberal kelt- 
ským náboženstvom, predovšetkým le- 
gendou o grále a, samozrejme, kráľom 
Arthurom, čiže sebou. Motívy a myšlien- 
ky zo spomenutých zdrojov nájdeme na-
príklad v románe Tajomstvo slávy (The 
Secret Glory).

Finančne nákladné keltologické ko-
níčky spojené s vykopávkami vo Walese 
spôsobili, že dedičstvo po otcovi sa akosi 
vyparilo. Od roku 1910 pôsobil teda kráľ 
Arthur ako publicista na plný úväzok. 
Roku 1912 sa mu narodil syn Hillary  
o päť rokov neskôr dcéra Janet. Počas 
prvej svetovej vojny publikoval mnoho 
populárnych vlastenecky orientovaných 
článkov a príbehov, v ktorých vzýva mená 
zeme, česť a tradíciu.

Po vojne v dvadsiatych rokoch začal 
zrazu šesťdesiatročný autor stretávať sám 
seba ako legendu slávy temných príbehov 
písaných za viktoriánskych čias. Hoci ča-
sový odstup nie je veľký, svetový konflikt 
akoby otvoril medzi dobami priepasť. 
Roku 1923 vyšli Arthurovi pri príležitos-
ti šesťdesiatin zobrané spisy, roku 1924 
dokončil a vydal aj tretí zväzok autobio-
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grafie. Jeho diela sa medzičasom stali 
predmetom záujmu zberateľov a on sám 
módnym hitom a muzeálnym exponátom 
zároveň. 

Ako rýchlo však záujem prišiel, tak 
rýchlo aj opadol. Peňazí zasa nebolo. 
Roku 1929 sa preto aj s manželkou pre-
sťahovali do mestečka Amersham severo- 
západne od Londýna (sídlo je dnes účas-
ťou aglomerácie tzv. Veľkého Londýna). 
Starobu strávil súdnymi spormi o dôcho- 
dok, ktorý mal nízky. Až roku 1943 na 
jeho osemdesiate narodeniny zainterve-
novala kohorta známych autorov, me-
dzi ktorými nechýbali napríklad George 
Bernard Shaw či Thomas Stearns Eliot. 
Arthur si potom posledné štyri roky uží-
val kráľovskejšiu penziu.

Hoci Machen možno nebol veľký či 
geniálny autor, no rozhodne sa stal vplyv-
ným. Stal sa uznávaným „bohom“ pre 
väčšinu tvorcov moderného hororu. Jeho 
diela intenzívne vnímal a hlásil sa k nim 
napríklad Jorge Luis Borges. Machena 
dodnes takmer bezvýhradne ctia mystici 
a hľadači iracionálna, aj keď, ako ukazu-
je jeho vrcholné dielo o Panovi, samotný 
autor si bol vedomý zradnosti kľukatých 
chodníčkov prílišných odchýlok od logic-
kého myslenia. Totiž, nielen odísť, ale aj 
vrátiť sa vedel veľmi dobre.

M I L O Š  F E R K O

LACO TEREN – ĽUDSKÁ HRA 
A VEĽKÁ RYBA. BIG FISH

Vskutku vo „veľkom štýle“ sa konala 
28. marca t. r. vernisáž výstavy Laca Te-
rena (1960) v priestoroch Muelensteen 
Art Museum Danubiana v Čunove. Viac 
než štyristo milovníkov umenia sa pri-

šlo pozrieť na výsledky tvorby maliara, 
ktorého meno sa spája s príchodom mla-
dých výtvarníkov na Slovensku v druhej 
polovici osemdesiatych rokov minulého 
storočia. Pripomínali vtedy „mladých roz-
hnevaných mužov“, známych v podsta-
te z každého vývinového obdobia dejín 
umenia. Dnes sú z nich páni v strednom 
veku, usadení nad hriadkami umenia  
v záhrade svojej tvorby, produkujúcej šťav-
naté plody s frekvenciou, akú si dnešné 
časy žiadajú. Niektorí z nich sa zaradili  
k tzv. „oficialitám“ súčasného výtvarného 
umenia. Zrodili sa z revolučnej doby – te-
hotnej zmenami v spoločnosti a umení –  
v pohnutých mladých rokoch podľa hesla: 
„Kto nebol revolucionárom v dvadsiatke, 
nemá srdce, kto ním ostal po tridsiatke 
(alebo doteraz), nemá rozum...“ Zrejme 
nejako tak to bude. Napokon, spomína-
né vernisážové publikum poskytlo krásnu 
vzorku ľudí, čo sa dnes okolo umenia „to-
čia“. Individualít (aspoň podľa výzoru), 
ktoré sa narýchlo naordinovali do prísluš-
ného stylingu a outfitu podľa najnovších 
(vraj) trendov amerického umeleckého 
milieu, aby boli in, ľudí z rôznych „kútov“ 
krajiny a spoločnosti, ktorí dávali osten-
tatívne najavo, že „oni tomu rozumejú“ 
a že tam vôbec nie sú náhodou (aj keď, 
zdá sa, opak bol neraz pravdou). Boli tam 
aj ľudia (súdiac podľa toho, ako sa dote-
raz spoločensky a umelecky prejavova-
li) z rôznych koncov (sveto)názorového 
spektra slovenskej kultúry... Odhliadnuc 
od ľudského koloritu na vernisáži výstavy 
rozhodujúcou sa stala tvorba Laca Terena. 
Maliara, ktorý preorával brázdy novej slo-
venskej maľby v období mladosti i po nej. 
Výstavu možno považovať za sondu do 
jeho vnútorného sveta, ktorý je v prvom 
rade ľudským svetom v pixelových časoch 
plných kyborgov a dronov. Laco Teren, ro-
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dák z Bratislavy, študoval v rokoch 1979 
– 1985 na Vysokej škole výtvarných ume-
ní v Bratislave. Ako mladý absolvent vstú-
pil rovno do éry plnej nečakaných zvratov  
s výzvami pre celý svet. A ten sa začal 
globálne meniť. Ako však vidieť s odstu-
pom času, inak, než si to viacerí predsta-
vovali. Vari preto sa do popredia dostali 
proroctvá obsiahnuté v slovách filozofa 
Karla Poppera: „… všetko živé hľadá lepší 
svet.“

Laco Teren ako jeden z reprezen-
tantov nastupujúcej generácie umelcov 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia pat-
rí k autorom, ktorí svoje umenie vyviedli 
z lona avantgardy a prispeli k zrodu no-
vých výtvarných tendencií na Slovensku. 
Svoju maľbu nasmeroval k tradičným 
humanistickým hodnotám civilizovaného 
sveta. Nie náhodou sa v názve jeho výsta-
vy ocitlo slovné spojenie veľká ryba (Laco 
Teren: Veľká ryba. Big Fish). Jeho umenie 
opäť začalo hľadať novú citovosť, formo-
vať vlastný program, autentický priestor 
uberajúci sa väčšmi ku „klasickému“, du-
chovnému obsahu výpovede obrazu než 
k jeho formálnym výbojom výrazovej reči 
neoavantgardného typu. Aj keď v Tereno-
vých výrazových postupoch a postojoch 
možno vybadať signály avizujúce príklon 
k formovým kreáciám neomodernistickej 
maľby (monumentálna tvarová skladba 
v monumentálnom formáte, osobne-ne-
osobná „mechanická“ línia prepisujúca 
dominantné prvky obrazovej kompozície 
takmer podľa „strojového“ poriadku), je 
to v kontexte umelcových hľadaní legi-
tímny jav. Nešlo a nejde mu o samoúčelnú 
hru takých foriem a tvarov, aké maliar-
stvo vo svete využíva dnes v súlade s ná-
stupom nových technických a technolo-
gických možností. Terenovi išlo a ide, zdá 
sa, o podriadenie všetkých prvkov diela 

v prospech výsledného celku – hotového 
obrazu. Zároveň pripomína, že jeho vní-
manie sa zrodilo z autenticity neomoder-
ny. Inak povedané, v období pádu moder-
nistických utópií a dogiem akéhokoľvek 
druhu sa tlačili do popredia špecifické ré-
busy: dokedy sa dá ešte tvoriť? Čo bude, 
resp. aký bude onen príbeh konca alebo 
koniec príbehu umenia, o ktorom sa stá-
le hovorí? A nie je tento (terajší) príbeh, 
príbehom skutočného konca umenia? Na 
to narážala aj Terenova výstava v brati-
slavskej Danubiane.

V priebehu posledných rokov došlo vo 
výtvarnom umení k návratu k voľnej ma-
liarskej tvorbe, ktorý sa realizoval vďaka 
prekonaniu plošne chápaného „postmo-
dernistického konca sveta“. Maliari sa 
už nevrhajú na plátno ako Vincent van 
Gogh. Jednoznačná pozícia, ktorú prijal 
za svoju Paul Cézanne, musela byť kon-
frontovaná s mnohotvárnosťou, ale aj 
ľubovoľnosťou, pri ktorej sa klasické de-
finície pojmov maliarstvo/maľba začali 
vynímať akoby bez kontúr. Pri pohľade 
naspäť sa potom zdá, že to bol pop-art 
a nový realizmus, ktoré sa stali medzní-
kom vo vývine Terenovej maľby a jeho 
riešenia vzťahov obraz – skutočnosť. 
Charakteristickým uňho je nahradenie 
existenciálneho obsahu obrazu obsahom 
okolitého priestoru v znakovej (ikonolo-
gickej) podobe, navodenie jej vysvetľo-
vania „vlastnými mytológiami“ umelca. 
Príbehmi, ktoré sám do obrazov vkladá 
pomedzi oká siete ich tematickej štruktú-
ry. Objektívna skutočnosť je tak umelcom 
posúvaná do bodu, kde sa prelína so sku-
točnosťou vnímateľovej mysle, korigova-
ná objektom (témou) obrazu, ktorou je  
v podstate stále človek ako objekt vlast- 
nej existencie. Namaľovaná ľudská po-
stava na Terenových obrazoch sa na nič 
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nehrá, netvári. Je to prosto namaľovaná 
ľudská postava. Ryba je namaľovanou ry-
bou a človek s rybou je namaľovaný člo- 
vek s rybou. Je iba na nás, aby sme „oži-
vili“ Terenov prostý motív príbehom. Ma- 
liar to ponecháva na náš úsudok. Trans-
formujúc svoj obrazový svet na svet ľud-
ský, takpovediac objektívny. Zložitosť 
jeho výpovede je v zásade jednoduchá. 
Preto možno hovoriť o Terenovi ako o jed- 
nom z tých, čo prispeli k rehabilitáci 
(predtým ) pochovávanej maľby a maliar-
skeho obrazu ako výtvarnej disciplíny, ale 
aj k jej novému rozvoju na našej výtvar-
nej scéne. Jeho obrazy v štýlovej čistote 
(secesné krivky, minimalizácia prvkov ob-
razového priestoru, čistota kompozície, 
jasná farebnosť) obsahujú však aj akú- 
si neistotu, fenomén, ktorý zodpovedá 
existencii dnešného človeka v tomto čase 
a priestore. V motívoch svojich obrazov 
predkladá momenty prekvapenia, pripo-
mínajúce niečo podobné ako ataky ve-
rejnosti filmovými šokmi a reklamnými 
šotmi akéhokoľvek druhu.

Obrazy Laca Terena sú výsledkom 
tvorby zodpovedajúce prítomnosti. Vý-
chodisková báza umenia postavantgard-
nej doby neodráža v jeho podaní – obra-
zových výstupoch – osobitné pocity a vne- 
my tvorcu opierajúceho sa o najnovšie in-
formácie, sprostredkovávané elektronic-
kou formou, podľa možnosti čo najrých-
lejšie. Jeho túžba po oživovaní hodnôt 
ľudskej civilizácie ich znovupripomenu-
tím je príkladom maliarskej tvorby ube-
rajúcej sa po vlastnej ceste, sústredenej  
v permanentnej inovácii.

Ľ U B O M Í R  P O D U Š E L

PREKLIATIE VAJEČNÝCH 
ŠKRUPÍN

Vajce je v slovenskej ľudovej kultúre 
symbolom plodnosti, obnovovania života, 
ale i prostriedkom čiernej mágie. Vaječné 
škrupiny slúžili na prekliatie a porobenie, 
vyfúknuté vajcia mali zasa antikoncepčné 
účinky. Podľa povier mohol vajce zniesť 
i kohút a z neho sa mohol vyliahnuť drak 
alebo zmok. Nimi sa udobrovali zlé sily 
a získavala sa priazeň mŕtvych. Vajce od 
čiernej sliepky ochraňovalo pred požia-
rom a bolo potravou černokňažníka.

Plná vajec rozličného druhu je aj veľ-
ká scéna Divadla Alexandra Duchnoviča 
v Prešove, ktorá od 30. mája 2014 uvá-
dza v réžii Aleny Lelkovej hru Evy Maliti- 
-Fraňovej Krcheň Nesmrteľný. Tejto próze, 
pôvodne uverejnenej časopisecky, dala 
autorka divadelnú formu a vyhrala s ňou 
súťaž Dráma 2001. Následne bola insce-
novaná v Slovenskom komornom divadle 
v Martine (2002, režisér R. Ballek), resp. 
v Slovenskom národnom divadle v Brati-
slave (2003, režisér R. Polák). Hra bola 
preložená do viacerých jazykov a publi-
kovaná vo Francúzsku, Rusku, Nemecku, 
Macedónsku a v Severoosetskej republike.

Slovo krcheň pochádza z archaických 
vrstiev jazyka a môže mať dva významy: 
krivý peň alebo dravý vták. Strom môže-
me ohnúť, zrezať alebo zlomiť, ale s pňom 
je to ťažšie. So silno zakliesnenými koreň-
mi zostáva pevne v zemi. Je náročné ho 
vyvaliť, a preto je svojím spôsobom ne-
smrteľný. Rovnako ako hlavný hrdina na-
šej drámy v štyroch scénach s Poštárovým 
snom, ktorý štyrikrát ožíva a vysmieva sa 
záhrobiu. Druhý svet ako garancia spra-
vodlivosti na zemi stráca s opovrhnutou 
smrťou akýkoľvek zmysel a necháva voľný 
priestor Krcheňovi – dravému vtákovi.
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Eva Maliti-Fraňová je v symbolizme 
doma, a preto nečudo, že aj čitateľ alebo 
divák tejto hry má pred sebou množstvo 
symbolov, ponúknutých na dešifrovanie. 
Samotný Krcheň je metaforou absolútne-
ho zla, ktoré nedokážeme poslať do hro-
bu. Nemohúce dobro dostáva šancu až 
v raji – po smrti človeka, a tak ani trest 
pre nesmrteľné zlo neexistuje.

Dej sa odohráva v slovenskej dedi-
ne v časoch socializmu. Hlavný hrdina 
– mág miestneho jednotného roľnícke-
ho družstva – stojí nielen za výbornou 
produkciou nosníc, ale aj za plodnosťou 
ostatných sliepok v dedine. Nejestvuje 
sukňa, ktorú by nepoznal, a dom, v kto-
rom by nemal potomka: „Ale dobre bolo! 
Éch! Vedel som ti ja tie baby prekotiť, len 
čo je pravda! Keď sa ti niekedy tak akosi 
zhora pozriem na tú našu dedinu – viem 
sa v myšlienkach tak dajako vznášať ale-
bo čo –, tak keď sa ti tak pozriem, akoby 
som všade videl parohy. V krčme, na ulici, 
v kostole – samí paroháči! V duchu tých 
nešťastníkov ľutujem, ale sa im aj smejem. 
Krcheň ich všetkých dobehol!“

Bezcharakterný samec, smilný násil- 
ník a žoviálny zvrhlík požíva pritom 
úctu celej obecnej spoločnosti. Jeho po-
stavenie neohrozuje ani rozpadávajú-
ci sa dom alebo zo záhadných dôvodov 
pomätená žena. Jeho povesti neuškodili 
ani synovia, ktorí na protest odišli preč, 
či tajomné zmiznutie dcéry Marky. Je ne-
smrteľný a ožíva stále nanovo: „Ty blázon, 
čo si myslíš, v čom je tajomstvo ľudského 
života? V tom, že raz zomrieš. Človek si to 
musí párkrát za život vyskúšať, aby vedel, 
do čoho ide.“

Odhaľovanie skutočného Krcheňov-
ho charakteru sa odvíja postupne. Jeho 
pravá tvár sa vynára spolu s tým, ako sa 
vynárajú záhrobné postavy a ako celá at-

mosféra na javisku dostáva nádych ma- 
gického realizmu. Scéna je rozdelená ho-
rizontálne na izbu v dome (zem) a povalu 
(nebo). Všade sa povaľujú vajcia. Rebrík 
je spojivom medzi svetom živých a mŕt-
vych. Cez postavy nežijúcich sa dozvedá-
me skutočnú pravdu o Krcheňovi – faloš-
nom partizánskom hrdinovi, klamárovi, 
anonymnom udavačovi, zlodejovi, vraho-
vi od chrbta, oportunistickom komunisto-
vi... Nad tým všetkým sa vznáša záhada 
zmiznutia jeho dcéry Marky, ktorá chodí 
po povale s opaskom utiahnutým na krku 
a spieva si: „... prespala som sa ja, prespa-
la, zlaté zuby som dostala...“

Nádej na odhalenie pravdy a nastole-
nie spravodlivosti poskytuje Markin po-
sledný list, ktorý je ukrytý za trámom na 
pôjde. Tam ho tajne ukryl poštár, Krche-
ňov posluhovač, ktorý ho mal na jeho 
rozkaz zničiť. Krcheň totiž v zlobe a per-
verznej posadnutosti znásilnil aj vlastnú 
dcéru, spútanú remeňom, aby sa ona na 
ňom potom obesila na povale. Matka sa 
z toho pomiatla. Pravdu však prezrádza 
Markin list a – nič. Tam, kde by sme oča-
kávali víťazstvo dobra a potrestanie zlé-
ho, sa nedeje nič. Na zemi zostáva filozof 
Krcheň, ktorý pokojne podpáli Markin list 
a berie preč rebrík. Odchádza s vnukom, 
svojím nasledovníkom. Hra sa nekončí 
poslednou replikou, ale záverečnou scé-
nou na povale: „V tom momente, keď reb-
rík odstavia od steny, zhora sa ozve strašli-
vý krik, ktorý sa stupňuje a stáva sa čoraz 
srdcervúcejším. Tí, ktorí na povale ostali, 
zažívajú tie najstrašnejšie pekelné muky. 
Krcheň s Malým Krcheňom mlčky vynesú 
rebrík na dvor. Marka stojí sama uprostred 
javiska so sklonenou hlavou. Zotmie sa. Po 
chvíli scénu zaleje jasné svetlo. Okolo Mar-
ky urobia kruh všetci – živí i mŕtvi. Tan-
cujú okolo nej, neprirodzene sa vykrúca- 
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jú, nadskakujú, robia nepekné smutno-
smiešne grimasy a potom pomaly, tvárou 
i telom obrátení dopredu odchádzajú z ja-
viska.“

Ak má ostať peklo prázdne pre nesmr-
teľné zlo, zmení sa naň nebo – lebo zlé 
činy zostanú nepotrestané, dobrý život sa 
tak stáva absurdným a nezmyselným. Lož 
a nenávisť zvíťazili nad pravdou a láskou. 
Má dobro aspoň nejaký zmysel?

Cez ťažko pesimistický a deziluzívny 
záver sa dostávame k druhému plánu 
hry. Od súkromnej sféry k spoločenskej. 
Schátraný dom je vlastne Českosloven-
sko smerujúce ku krachu. Starostlivý 
otec Krcheň predstavuje manipulatívny 
komunistický režim so všetkou svojou 
perverznosťou. Totalitnú dobu, ktorá vy-
hnala svojich synov do emigrácie a – čo 
je ešte horšie – ktorá doma znásilňovala 
vlastnú krajinu, vlastné dcéry. Za potlesku 
a obdivu más bezduchého mäsa. Za sľu-
bované zlaté zuby (rožky a mlieko za pár 
halierov, nenávratné pôžičky, karafiáty na 
MDŽ, prácu a blahobyt pre všetkých, sve-
tový mier, žuvačky Pedro...). Trest sa však 
nekoná. Skôr naopak. A Krcheň ostáva 
nesmrteľný aj po páde režimu.

Folkový pesničkár Edo Klena v roku 
1991 spieval: „Lojálni lokaji stratili pánov, 
ostali bez práce z noci na ráno. Statoční 
sluhovia ideí vzletných, majstri objatí a he-
siel pekných. Lojálni lokaji, mám cukor na 
päte. Ak chcete, olížte, vyšplhať môžete. 
Nevešajte hlavy, neskladajte jazyk, veď vy 
ste, lokaji, dokonalé plazy. (...) Lokaji sú 
veční, lokaji sú tu. Lojálni lokaji a lokajské 
kurtizány.“

Sentimentálna nostalgia za zlatými 
zubmi a velebenie zločineckého režimu 
svedčia o tom, že z krcheňovských vajec 
sa po krajine veľkoryso rozlialo semeno 
zla a poznačilo našu mentalitu väčšmi, 

ako sme si možno ochotní pripustiť. Revo-
lúcia 1989 možno rozbila Krcheňovo vaj-
ce na škrupiny, no práve nimi nám bolo 
porobené. Stále, žiaľ, platí, že Krcheň je 
nesmrteľný.

Režisérka Alena Lelková, ktorá in-
scenačne zvýraznila latentne prítomnú 
metaforu vajec, obsadila do hlavnej úlo-
hy Jozefa Pantlikáša, ktorému postava 
rozpustilého podliaka naozaj sadla. Jeho 
verného kumpána poštára si zahral Jozef 
Tkáč. Oproti predlohe však došlo k ur-
čitým redukciám, ktoré značne oslabili 
magickorealistický a symbolický plán 
drámy. Ide predovšetkým o dvojičky zo 
sveta živých a mŕtvych. Postavy Krcheňa 
a nebohého ňaňa Krcheňa (V. Rusiňák) 
mal pôvodne hrať jeden herec. To sa týka 
aj postáv neživej Marky (M. Gajdošová 
a. h.) a Krcheňovej pomätenej manželky 
(J. Sisáková). Opačne režisérka postu-
povala pri Krcheňových synoch-dvojča-
tách, z ktorých urobila iba jednu postavu  
(M. Kucer, alt. M. Iľkanin). Oproti tomu 
zdvojené postavy troch plačiek, resp. 
troch mŕtvych predlohu kopírujú verne. 
Napriek spomínaným ochudobňujúcim 
zjednodušeniam však táto inscenácia pri-
náša stále dosť nanajvýš aktuálnych myš-
lienok a podnetov.

Postoj verejnej mienky k dobám nie 
takým dávnym nasvedčuje, že viac než 
dvadsaťpäť rokov od prevratu 1989 si 
dramaturgia prešovského Divadla Ale-
xandra Duchnoviča vybrala naozaj správ-
nu hru, ktorá má toho veľa čo povedať. Je 
načase oslobodiť sa od kliatby vaječných 
škrupín. A vypľuť zlaté zuby. „V krčme, 
na ulici, v kostole – samí paroháči! V du-
chu tých nešťastníkov ľutujem, ale sa im aj 
smejem. Krcheň ich všetkých dobehol!“

M AT Ú Š  M A R C I N Č I N
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CUDZINEC VO VLASTNEJ 
KRAJINE
(Günter Wilhelm Grass, 1927 – 2014)

Ani jeden nemecký spisovateľ či de-
jateľ kultúry nebol toľkokrát na obálke 
týždenníka Der Spiegel, ktorý sa predá-
va vo vyše poldruha stovke štátov sveta, 
ani jeden autor nerozvíril natoľko hladinu 
spoločenského, umeleckého, literárneho 
a politického života ako Günter Grass. 
Zatiaľ čo v češtine vychádzali najmä po 
roku 1989 preklady Grassových diel krát-
ko po nemeckom origináli a o. i. Hanuš 
Karlach po desaťročia prispel k úplnému 
prekladu Grassovho diela do češtiny, na 
Slovensku sa doteraz kľúčové diela tohto 
silne ľavicového, po roku 1968 v ČSSR na 
dvadsať rokov nedovoleného spisovateľa 
„nepodarilo“ preložiť. Podľa germanistu 
prof. L. Šimona, „keby sme pátrali po slo-
venských filiáciách G. Grassa, asi by ako 
spisovateľský typ bol najbližšie k nemu 
Pavel Vilikovský“.

Po prvý raz bol Günter Grass na obál-
ke časopisu Der Spiegel roku 1963, keď 
dokončil gdanskú trilógiu. Roku 1971 bol 
na obálke v čase, keď ho izraelská pred-
sedníčka vlády Golda Meirová prijala na 
dlhý rozhovor. Po pôsobivej Grassovej 
návšteve roku 1967 sa totiž ukončilo 
dovtedajšie tabu – zákaz vystupovania 
nemeckých umelcov v Izraeli. Spisova- 
teľov prínos k novému rozmeru vzájom-
ných vzťahov si mimoriadne cenila ne-
mecká diplomacia. Roku 1979 získalo sfil- 
movanie Plechového bubienka Volkerom 
Schlöndorffom v kategórii najlepší zahra-
ničný film Oscara ako prvý nemecký film. 
Roku 1995 na obálke Spiegla M. Reich- 
-Ranicki doslova roztrhal knihu Šíre pole. 
Obálka s portrétom autora a s nápisom 
Nemecký Titanic vyšla po tom, čo Grass 

vydal knihu o najväčšej svetovej lodnej 
katastrofe parníka Wilhelm Gustloff na 
konci druhej svetovej vojny s desaťtisíc 
mŕtvymi. Nemci utekajúci z dnešnej ob-
lasti Kaliningradu (vtedy, roku 1945, Vý-
chodné Prusko) boli vlastne obete.

Günter Grass bubnuje na ďalšej obál-
ke Spiegla po helme so znakom SS, keď 
sa v auguste 2006 v knihe Pri šúpaní cibu-
le, už ako nositeľ Nobelovej ceny, priznal 
k niekdajšej príslušnosti k zbraniam SS. 
V apríli 2012 uverejnil prózu vo veršoch 
Čo musí byť povedané. Vyvolalo to kon-
troverziu, pretože mu niektorí kritici vy-
čítajú antisemitizmus. Izraelská vláda ho 
označila za personu non grata. Poslednú 
obálku venuje týždenník s nápisom Gün-
ter Grass, 1927 – 2015, v tohtoročnom 
čísle 17. Na obálke je detský bubienok  
s paličkami vedľa neho. Nasledujúci text 
je zlomkom z rozsiahlej eseje časopisu 
Der Spiegel.

Günter Grass bol najdôležitejším ne-
meckým spisovateľom povojnových čias. 
Stelesňoval nemeckú literatúru tak ako 
nikto iný. Reprezentoval ju, bol jej výves-
ným štítom, jej značkou. Bol nepretržite 
prítomný v politických debatách. Napísal 
najdôležitejší nemecký povojnový román. 
Jeho medzinárodné renomé presahovalo 
známosť Heinricha Bölla, Siegfrieda Len-
za, Hansa Magnusa Enzensbergera, Uwe-
ho Johnsona, Martina Walsera a Christy 
Wolfovej, a to nielen odvtedy, čo roku 
1999 prevzal v Štokholme Nobelovu cenu 
za literatúru. Medzi mŕtvymi je v popredí 
tak ako v politike Adenauer a Brandt, vo 
filozofii Adorno a Heidegger. V literár-
nom živote sa mu azda rovná len jeho 
po desaťročia kritický sok Marcel Reich-
-Ranicki. Oveľa dlhšie ako polstoročie ho 
zamestnávala, či už literárne, politicky, 
autobiograficky, len jedna téma – Nemec-
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ko. Predovšetkým otázka, ako môže táto 
krajina s hanbou holokaustu žiť a ako by 
mala s ňou zaobchádzať.

Tak sa stal pojmom morálneho spi-
sovateľa, ktorý druhým hľadí na prsty 
a občas po nich udrie, až kým vyšlo roku 
2006 najavo, že ako mladý vojak slúžil 
v jednotkách zbraní SS. (SS bola norim-
berským súdom označená za zločineckú, 
pozn. D. K.) To, že to celé tie dlhé roky 
zamlčoval, ho priam tragicky diskredito-
valo. Stal sa cudzincom vo vlastnej kra-
jine.

Keď roku 1959 vyšiel román Plechový 
bubienok, bolo jasné, že nemecká litera-
túra už nebude nikdy taká ako predtým. 
Spisovateľka Elfriede Jelineková roku 
1999 napísala: „Po tej všetkej zapácha-
júcej nacistickej potuchline vytvoril nie-
čo takej inovačnej sily, akú som potom 
už nikdy v nemeckej literatúre nenašla.“ 
Švédska akadémia takisto ocenila Gras-
sa s mimoriadnym dôrazom na jeho de-
but. Po roku 1959 vyslovuje zdôvodnenie 
„o novom začiatku nemeckej literatúry 
po desaťročiach jazykového a morálneho 
rozpadu“.

Treba si sprítomniť, v akom stave bola 
vtedy spolková republika. Na konci päť-
desiatych a na začiatku šesťdesiatych ro-
kov tón udávali konzervatívne a reakčné 
kruhy. Sexuálne zobrazovania, opisy, pro-
tirečenie a výsmech či už voči štátu alebo 
cirkvi, čoho možno v Plechovom bubienku 
nájsť hojnosť, sa ponímali ako porno-
grafické, rúhačské, nebezpečné osobitne 
pre mládež. Katolícka tlačová agentúra 
nazvala Plechový bubienok satanistickým 
dielom.

Grass napísal tento román ako mla-
dý otec rodiny v Paríži na písacom stro-
ji značky Olivetti na jeden záťah. Kniha 
vyrušila a znepokojila kruhy, ktoré chceli 

čisté umenie a literatúru udržať mimo 
politiky. To, že práve autor narodený 
v Gdansku chcel prijať za západnú hra-
nicu Poľska „líniu Odra – Nisa“ a verejne 
sa za to zasadzoval, v šesťdesiatych ro-
koch pokladali dokonca aj členovia soci-
álnodemokratickej strany za ponižujúce 
a trápne. A pravicový Slobodný nemec-
ký zväz študentov rozdával roku 1965 
na vystúpení Grassa v Mníchove plagáty 
s textom: „O svojich politických a porno-
grafických predstavách si choďte vykladať  
do najzápadnejšej kolónie Moskvy!“ Mys-
lená bola Nemecká demokratická repub-
lika, vtedy označovaná ako SBZ, Sowje-
tische Besatzungzone, sovietska okupač-
ná zóna.

Roku 1967 je Grass spomedzi anga-
žovaných spisovateľov už dlho najvidi-
teľnejší. Najväčšmi ho počuť. Sú to roky, 
v ktorých sa NSR vytvára nanovo. Úsilie 
zlepšiť vzťahy s NDR bolo priam politic-
kým zemetrasením. V júni toho roku po-
dáva Grass žalobu proti kritikom, ktorí ho 
označili za pornografa a spisovateľa naj-
odpornejších pornografických svinstiev. 
Celú angažovanosť Grassa sprevádzali 
kritické hlasy. A v máji 1992, keď sa zja-
vili kritické hlasy a zničujúce kritiky jeho 
knihy Žabie lamento (Unkenrufe), hovo-
ril o komplote mediálnej mafie, ktorá ho 
chce zničiť. Videl za tým politické dôvo- 
dy. Tie sa však mali naplno prejaviť až 
vtedy, keď nahlas varoval pred nemec-
kým zjednotením a tým, ako (po 3. októb-
ri 1990) prebiehalo. (Pravda, v nemčine 
tento termín znie: nemecké znovuzjed-
notenie – Deutsche Wiedervereinigung, 
pozn. D. K.). V máji 1992 bol hviezdou 
Lipského knižného veľtrhu, v poradí dru- 
hého celonemeckého. Varoval pred rých-
lym zjednocovaním. Na jeho vystúpenie 
sa predalo vyše tisíc vstupeniek. Keď po-
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čas jednej besedy poznamenal: „Mnohí by 
sa ma chceli zbaviť“, poľský kolega Andr-
zej Szczypiorski ho pred všetkými verej-
ne požiadal, aby z krajiny neodchádzal. 
Vtedy publikum prepuklo do obrovského 
aplauzu. Grass kritizuje, že to nie je zjed-
notenie Nemecka, nie je to jednotný štát, 
ale NDR sa stala kolóniou západu a „tá 
škaredá odporná tvár, čo teraz kapitaliz-
mus ukazuje, fatálnym spôsobom vlastne 
potvrdzuje komunistickú propagandu“.

Pritom Grass nebol vonkoncom ani 
priateľom NDR a už vôbec nie obľúben-
com tohto štátu. Trvalo dvadsaťosem ro-
kov, kým Plechový bubienok vyšiel v NDR. 
Predtým ho tam považovali za reakčnú 
úpadkovú literatúru. Povolenie na tlač 
nebolo udelené, lebo sa v románe hovorí 
aj o vyháňaní Nemcov z Poľska a znásil-
ňovaní nemeckých žien sovietskymi vo-
jakmi. Grass štvrťstoročie v NDR verejne 
nevystúpil. Od roku 1980 mal zákaz vstu-
pu, a aj keď sa to opakovane na krátky 
čas uvoľnilo, vždy ho sledovala tajná po-
lícia NDR STASI.

Roku 1967 videl možnosť zblíženia 
v konfederácii, rok nato predpovedal, 
že „nebude nijakého zjednotenia NDR 
a Spolkovej republiky Nemecko v zápa-
donemeckom duchu“. Ešte v predvečer 
zjednotenia, 2. októbra 1990, sa pokúšal 
posledný raz ovplyvniť sily osudu, „oblu-
da, monštrum chce byť veľmocou, moje 
nie mu kladiem do cesty, je to nehanebný 
konkurzný výpredaj NDR a nie zjednote-
nie“.

Grass otvorene vystupoval proti zjed-
noteniu. Roku 1990 bol za konfederáciu. 
Politická realita však nebrala naňho ni-
jaké ohľady. A potom roku 1995 vyšiel 
román Šíre pole, kde sa kriticky hovorí 
o Nemecku, teraz už zjednotenom. Auto-
ra obvinili zo zneužitia románu ako ná-

stroja na prezentáciu svojich politických 
názorov. Der Spiegel mal na obálke Gras-
sa toľkokrát ako nijakého iného autora, 
no tentoraz titulný článok patril kritikovi, 
ktorý román doslova roztrhal (na obálke 
Marcel Reich-Ranicki knihu doslova trhá 
napoly). Toto inscenovanie sa postaralo 
o ešte väčší rozruch. Grass sa rozhorčil 
ako nikdy predtým. Nazval to rituálom 
popravy a prerušil s redakciou Der Spie-
gel všetky kontakty. Sťažoval sa na moc 
médií.

D U Š A N  K E R N Ý

SPOZA MORAVY

Pavel Robert Magocsi: Národ odni-
kud. Ilustrované dějiny karpatských 
Rusínů. Texty k ilustráciám Valerij 
Paďak. Z ukrajinského originálu  
s prihliadnutím k slovenskej verzii 
preložil Miloslav Kopecký. Vydava-
teľstvo V. Padala, Užhorod 2014

Po anglickej (2006), ukrajinskej 
(2006), rusínskej (2007), rumunskej 
(2007), slovenskej (2007), chorvátskej 
(2009), vojvodinsko-rusínskej (2009)  
a maďarskej (2014) verzii vychádza kni-
ha podporená nadáciou Jackman Founda-
tion pri Torontskej univerzite konečne aj 
po česky. Z toho všetkého vyplýva jediné: 
stará česká predstava, že medzivojnové 
Československo bolo pre karpatských, 
presnejšie v tomto prípade podkarpat-
ských Rusínov rajom, na ktorý nemôžu 
zabudnúť, nie je rozhodne pravdivá a, 
ako je známe, Česi na tomto území dr-
žali často rozhodujúce pozície; Česi sú 
pre Rusínov zjavne zo všetkých, ktorí 
kedy „spravovali“ toto územie, najmenej 
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dôležití. To len pre poriadok, lebo mať 
ilúzie nie je zdravé. Jazyková mutácia 
znamená, že by malo ísť v podstate o stá-
le rovnaký text, to by si však vyžadova- 
lo porovnanie. Priveľmi nechápem, pre-
čo bol text preložený do češtiny z ukra-
jinčiny, keď existuje rusínčina, dokonca 
vo viacerých verziách. Ukazuje sa totiž, 
že známa anekdota o človeku, ktorý žil  
v štyroch štátoch, a pritom sa nepohol zo 
svojho rodného Mukačeva, je ešte príliš 
krotká: komplexné rusínske územie bolo 
súčasťou omnoho viac štátov a Podkar-
patská Rus je len časťou – i keď ústred-
nou – teritória obývaného týmto etnikom. 
Problém je v tom, že výklad delikátnych 
historických udalostí musí byť veľmi neu-
trálny, aby vyhovoval Slovákom, Čechom, 
Poliakom, Rusom, Maďarom, Ukrajincom, 
Nemcom, Židom, Chorvátom, Srbom atď. 
S ich záujmami sa záujmy Rusínov museli 
nutne stretávať. Česi a Slováci dobre po-
znajú Podkarpatskú Rus a jej osudy v ro-
koch 1919 – 1945, keď sa stala súčasťou 
Československa, neskôr Maďarmi odreza-
ným územím po Mníchovskej dohode, po-
tom úplne anektovaným opäť Maďarskom 
(prv súčasť Uhorska) a nakoniec soviet-
skou Ukrajinou na Stalinov pokyn, ktoré-
mu Beneš asi nemohol účinne vzdorovať 
a asi sa ho ani nikto veľmi nepýtal.

Kniha sa začína príznačne Andym 
Warholom, vlastne Andrejom Varholom, 
ktorý svojím výrokom „Som odnikiaľ...“ 
autorov knihy inšpiroval. Ale tak to sa-
mozrejme nie je: rusínske prostredie je 
heterogénne, ale pomerne rozsiahle a Ru-
síni patria k národu, ktorý svoj štát nikdy 
nemal a s najväčšou pravdepodobnosťou 
ani mať nebude. Karpatskí Rusíni žijú na 
severných a južných svahoch Karpát, kde 
približne do začiatku 20. storočia tvorili 
väčšinu obyvateľstva na teritóriu zvanom  

niekedy Podkarpatská Rus (18 000 štvor-
cových kilometrov od rieky Poprad po 
horný tok Tisy, na území Poľska, Sloven-
ska, Ukrajiny a Rumunska). Tri štvrtiny 
karpatských Rusínov žijú na Ukrajine 
(Zakarpatská oblasť), na Slovensku v Pre-
šovskej Rusi, časť sú Lemkovia v juhový-
chodnom Poľsku, ako prisťahovalci vo 
Vojvodine (Bačka) a v Srieme v bývalej 
Juhoslávii a dnešnom východnom Chor-
vátsku, v Prahe a na severnej Morave (po 
druhej svetovej vojne), v USA (v rokoch 
1880 – 1919 sa tam vysťahovalo 225 000 
karpatských Rusínov –− obývajú väčšinou 
severovýchod a sever), Kanade, Argen-
tíne, Austrálii. Problémom je už jazyk, 
ktorý by mal vlastne byť ich základným 
identifikačným znakom, keď už nemajú 
vlastný štát. Aj tu však je situácia zloži-
tá. Medzi lingvistami sa tam vedú spory, 
rovnako ako okolo slov Rusín a Rusnák. 
Laik pri pohľade na rôzne rusínske texty  
z rôznych období pochopí, že v základ-
nom smerovaní ide o zbližovanie s ukra-
jinčinou a vzďaľovanie ruštine, hoci – ako 
je známe – na Ukrajine nie sú Rusíni 
uznávaní ako národ. Problémom Rusínov 
je neexistencia vlastného štátu a neustá-
le spochybňovanie ich národnej identity, 
vynucované alebo pragmaticky zdôvod-
ňované prijímanie inej identity – ukra-
jinskej, poľskej, slovenskej a podobne  
z dôvodov prežitia, nehovoriac o násil-
ných transferoch, tzv. výmenách obyva-
teľstva a transportoch, ktoré rusínske 
etnikum decimovali, rozptýlili a vzdialili 
od jeho pôvodnej vlasti. Úprimne pove-
dané, neviem, aký bude ďalší rusínsky 
osud, ale prial by som mu, aby bol lepší 
než doterajší. Tu, samozrejme, záleží na 
samotných Rusínoch, či si chcú udržať 
svoju identitu a rozvíjať predovšetkým 
svoj jazyk a kultúru.
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Kniha je dobovým sprievodcom po 
minulosti a súčasnosti Rusínov. Kladne 
hodnotím jej objektivitu alebo aspoň sna-
hu o ňu, absenciu nacionalizmu, jej ra- 
cionalizmus, triezvosť. To, čo je slabou 
stránkou, je čeština knihy: chcelo to jed-
noducho dôkladnejšiu jazykovú revíziu. 
Dobrá je grafická úroveň knihy, vyobra-
zenia, názorné mapy, dobové fotografie, 
ktoré z knihy činia rusínske opus mag-
num.

Záverom možno jedno odporúčanie, 
ktoré je však iste viazané financiami 
a kreatívnymi možnosťami: napísať knihu 
o Rusínoch špeciálne pre národy, ktoré 
toto územie ovládali alebo ovládajú svoji-
mi (v podstate národnými) štátmi. Nejde 
o to, aby sa písali zakaždým iné dejiny, 
ale o zdôraznenie onej vzťahovosti, ktorá 
tu musela byť pre objektivitu a všeobec-
nejšiu použiteľnosť potlačená. To by iste 
príslušných čitateľov oslovilo väčšmi. Kni-
ha je i tak významným edičným činom. 
Teraz by malo nasledovať masívne vydá-
vanie literatúry v rusínčine, preklady zo 
svetovej literatúry a nová tvorba a hlav-
ne: bez jedného jediného rusínskeho spi-
sovného jazyka nemožno pokročiť ďalej. 
Prílišná rozptýlenosť noriem, nejasnosť, 
rozkolísanosť je vždy škodlivá a vytvára-
nie kompaktného národného celku nena-
pomáha. To je však veľmi ťažké, azda až 
nemožné. Dá sa síce oprieť o tradície ru-
sínskeho obrodenia z polovice 19. storo-
čia (A. Duchnovič a i.), ale hlavnú prácu 
musí urobiť rusínska inteligencia sama: 
neviem, či na to má dosť síl, vôle a chuti 
po všetkých tých tragických peripetiách, 
ktorými Rusíni v 19. a 20. storočí museli 
prejsť.

Milan Kundera: Slova, pojmy, situa-
ce. Atlantis, Brno 2014

Milan Kundera (nar. 1929) pripravil 
pre české vydanie v brnianskom vyda-
vateľstve Atlantis, ktoré má monopol na 
Kunderove české veci, výber zo svojich 
troch francúzskych knižiek, v podstate 
gnómických esejí na rôzne témy. Autor 
svoje texty na záložke knihy charakteri-
zuje takto: „Umění románu, jehož dějiny 
započaly velkým Rabelaisovým dílem na 
počátku 16. století, doprovází až do dneš-
ka Evropu a její kulturní život. Tato malá 
knížka nemá nic společného s nějakým vě-
deckým povídáním. Je složena z různých 
krátkých zamyšlení nad lidskými situ-
acemi, tak jak jsem se o to snažil já sám 
(první část Slova), ale zejména umění 
ro-mánu během celých svých dějin (druhá  
a tøetí část, Pojmy a Situace).“

Texty prijali teda českú podobu z rôz-
nych kníh (čo mali takisto svoju genézu, 
často náhodnú) napísaných pôvodne po 
francúzsky. Esejistický ráz majú práve 
pre to, čo Kundera uvádza, teda že nejde  
o vedecké rozprávanie. Základom je pre-
dovšetkým subjektivita, enormné ego, 
predstava o vlastnej výnimočnosti a zna-
losti, ktorá je smerodajná a rozhodujú-
ca. Esej sa pohybuje v gnómickom štýle 
a jeho jednoduchosti a neviazanosti, 
čo môže byť pre čitateľov veľavravných 
a rozvláčnych esejí dosť prekvapujúce.

Kunderova gnómická esej je vnútor-
ne suverénna a v súdoch absolútna, je 
to priamy protiklad trebárs k Čapkovej 
relativizácii, z ktorej nutne vyplýva tole-
rantnosť. Niežeby Kunderova gnómická 
esej bola netolerantná: proste nevytvára 
ani inú možnosť, nemá byť teda k čomu 
alebo ku komu tolerantná. Je to vysoko 
individuálny výklad všetkého: Kunderovo 
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čítanie ako meritum hodnôt a nápadov, 
diela, z ktorých sype svoje nápady často 
len preto, že nepozná iné súvislosti. Jeho 
autori, na ktorých vzhliadol, a diela, čo 
prečítal, produkujú svetové myšlienky, 
ostatné je irelevantné. Román sa začína 
Rabelaisom, jeho pre svet v pravej podo-
be objavil Michail Bachtin, Rus z Ruska, 
čo Kundera tak nemá rád, ale každý vie, 
že máloktoré dejiny alebo teórie románu 
sa začínajú Rabelaisom (niektoré ho ani 
nepoznajú) a iste na to majú príslušní 
autori svoje dôvody. U Rabelaisa sa mož-
no začína len román, ako si ho Kundera 
predstavuje. Takisto absolutizácia čiastoč-
nej znalosti je pre jeho esejizmus typická: 
pri slove „modravá“ (bleuté) hovorí, že 
„nijaká iná farba nepozná túto lingvistic-
kú formu nehy“ (s. 26), ale aj iné farby 
ju predsa poznajú. Rád takisto absoluti-
zuje svoje „výpisky z čítania“. Niekedy sa 
tá absolutizácia ako znak „nevedeckosti“ 
blíži banalite a esej sa ocitá na pokraji 
smiešnosti, zrejme nezámerne, väčšinou 
v podobe objavu už objaveného. Je to 
priamy protiklad eseje ako útvaru, kto-
rý vedu prenáša do sféry estetična alebo 
estetično do sféry vedy: tu ide o prenos 
vlastného „ja“ do sféry absolútneho po-
znania. Niekedy ide skôr o absolutizáciu 
jedného, možno i falošného, dojmu z číta-
nia: autorom nanovo prečítaná Tolstého 
posmrtne vydaná poviedka Hadži Murat 
v esejistickej glose o románe Juana Goy-
tisola je spájaná s niekdajšími udalosťa-
mi v Čečensku: „Podivná shoda okolností: 
stejně jako Goytisolův starý muž i já jsem 
si ve stejné době znovu četl Hadži Murata. 
A vzpomínám si, co mne tehdy ohromilo:  
i když se všichni, salony, média, noviny, 
rozhoøčovali nad vražděním v Čečensku, 
neslyšel jsem nikoho, žádného novináøe, 
žádného politika, žádného intelektuála, 

dovolávat se Tolstého, pøipomenout jeho 
knihu. Nepochybně, nikdo ji nikdy nečetl. 
Všichni byli šokováni skandálem masak-
ru, ale nikdo ne opakováním masakru“  
(s. 85).

Problém je v tom, že samotná titul-
ná postava stojí medzi kolonizátormi  
a vlastnými ľuďmi. Je to muž ako interet-
nický most, po ňom sa dupe; dovolávať 
sa Tolstého by znamenalo vec, naopak, 
sproblematizovať, nie reliéfne zjednodu-
šiť v zmysle „opakovania masakry“. Tu sú 
úskalia esejistickej gnómickosti markant-
né: zjednodušovanie vedie k deformácii 
zmyslu, k tvorbe efektných explicitov, čo 
si vytvárajú vlastný svet daný formou, 
ktorá sa svetom iných ľudí už priveľmi 
nekomunikuje, ale práve preto láka svo-
jou schematickou naivitou. Možno preto 
i Kunderovo románové dielo, pozostáva-
júce tiež z čriepkov týchto esejistických 
gnómických, vybrúsených fragmentov 
ako súčasti väčšieho celku, tak priťahu-
je. Ide o myslenie v predpripravených, 
elegantných, pôsobivých formách, kto-
rým sa obsah musí prispôsobiť – ako 
mali napokon klasicisti vo zvyku – oproti 
zložitým barokovým stavbám: ale sú to, 
ako bolo už povedané, spojité nádoby 
vyrábané rôznymi nástrojmi. Paradoxné 
je, že v esejistických „slovách, pojmoch, 
situáciách“ autora, ktorý zbožňoval klasi-
cizmus a osvietenstvo, zmysel pre formu, 
je najsilnejšie prítomný subjektivizmus  
a voluntarizmus, doslova až po krajné 
medze, čo esej ako žáner vôbec znesie. 
Azda je toto „napínanie“ eseje až po naj-
vyššiu možnú mieru dokladom napätia 
dnešného sveta a takisto obrazom silnej 
osobnosti, azda jednej z posledných v ča-
soch azda najväčšieho súmraku slobodnej 
ľudskej individuality. Čítanie pre sloves-
ných labužníkov, ale už predpripravené 
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na to, že to musí byť lahôdka, i keď nieke-
dy môže škrípať medzi zubami.

I V O  P O S P Í Š I L

(Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka)

SPRÁVY Z VÝSTAV

V Slovenskej národnej galérii v Brati-
slave je od 10. apríla do 9. augusta 2015 
otvorená výstava Sochárky. Výber osob-
ností česko-slovenského sochárstva. Ako sa 
uvádza v materiáli vydanom k výstave: 
„Sochárstvo, najvýraznejšia silová dis-
ciplína v umení, bolo tradične vnímané 
ako mužská doména. Sochárky, ich mená, 
diela a prínos, zostávajú dodnes často ne-
známe, bezmenné a takmer neviditeľné. 
Výstava autoriek, ktoré absolvovali so-
chárske akademické štúdium, reflektuje 
okrem rodovej perspektívy aj politické  
a sociálne aspekty, ťažiskové pre formo-
vanie ich tvorivých prístupov... Exponát-
mi výstavy sa nestali iba ,vysoké‘ polohy 
sochárskeho umenia, ale aj jeho úžitkové 
varianty (šperk, dekoratívne predmety do 
interiéru), ktoré najmä v medzivojnovom 
období často poskytli sochárkam azyl – 
možnosť úniku do výsostne ,ženskej‘ zóny 
kreativity.“ Okrem iných boli na výstave 
prezentované diela autoriek ako Alina 
Ferdinandy (1926 – 1974), Erna Masaro- 
vičová (1926 – 2008), Klára Pataki (1930),  
Mária Bartuszová (1936 – 1996), z českých  
Eva Kmentová (1928 –1980).

Na výstave ma zaujala predovšetkým 
tvorba Aliny Fedinandyovej a jej Nox et 
solitudo, štúdia k náhrobku Ivana Kraska  

z roku 1965. Zoskupenie vertikál v tejto so-
chárskej kompozícii vyznieva monumen- 
tálne a zároveň, celkom mimovoľne, mi 
evokuje hudbu Johanna Sebastiana Ba-
cha. V podstatne menšom rozmere a v re- 
liéfnom poňatí, ale opäť s pôsobivou mo-
numentalitou a veľkou expresivitou, vy-
tvorila autorka Švantnerovské sihliny I. 
Treba pripomenúť, že Alina Ferdinandy je 
spolu s Ernou Masarovičovou a Antonom 
Cepkom zakladateľskou osobnosťou slo-
venského moderného šperku „ako auten-
tického vyjadrenia bez možnosti nadviazať 
na vlastné šperkárske zázemie a tradíciu“.

V katalógu čítame, že „Alina Ferdi-
nandy sa od päťdesiatych rokov vložila 
do problematiky realistického reprezen-
tatívneho portrétu národných osobností 
(J. L. Bella, I. Krasko, J. Jesenský, P. J. Ša-
fárik, V. Clementis) a ženských osobností 
(B. Slančíková-Timrava, O. Borodáčová), 
ktoré boli zákazkami rôznych inštitúcií“.

Na výstave sa možno stretnúť s jed-
ným z jej portrétov. Je to Elégia pre Vieru 
Pospíšilovú, bronz z roku 1965. Sochár-
sky pôsobivý tvar hlavy a citlivá mode-
lácia tváre s výrazom bytosti pohrúženej 
dovnútra reprezentuje najvyššie kvality 
sochárskeho portrétneho umenia.

J A N A  P I V O VA R N Í K O VÁ

Z LITERATÚRY 
ZAHRANIČNÝCH 
SLOVÁKOV

Druhé tohtoročné dvojčíslo mesační-
ka pre literatúru a kultúru Nový život 3 
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– 4, vydávaného Slovenským vydavateľ-
ským centrom v Báčskom Petrovci, opäť 
prináša zaujímavú ponuku z diel autorov 
a autoriek prináležiacich tak k slovenskej 
dolnozemskej a „hornozemskej“, ako aj  
k srbskej literatúre. Úvodná strana je tra-
dične venovaná ukážkam poézie z výbe-
ru, ktorý urobil Víťazoslav Hronec. Ten-
toraz ide o báseň srbského autora Jovana 
Duæiæa (1871 – 1943) Slnečnice, ktorú do 
slovenčiny preložil František Lipka a pre-
básnil Jozef Mihalkovič.

V rubrike Rozkoš z textu si môžeme 
prečítať esej popredného slovenského 
vojvodinského literárneho kritika, prekla-
dateľa, esejistu Samuela Boldockého, kto-
rého viaceré texty mali možnosť spoznať 
aj čitatelia Slovenských pohľadov či Li-
terárneho týždenníka. Esej Zlo, nešťastie 
a strach – archetypové a trvalé motívy ume- 
nia je posledným textom Samuela Bol-
dockého: autorov život vyhasol v deň je- 
ho narodenín – 25. apríla 2015. Ešte 
predtým si stihol v Nadlaku prebrať Ce- 
nu Ondreja Štefanka za celoživotné die- 
lo. 

V rubrike Chat sa môžeme prostred-
níctvom rozhovoru novej šéfredaktorky 
časopisu Zdenky Valentovej-Beliæovej 
stretnúť so srbským spisovateľom Vla-
dimirom Pištalom žijúcim v USA a slo-
venským prozaikom Pavlom Rankovom. 
Hlavnou témou tohto dvojrozhovoru je 
téma identity, to, ako ju každý z oboch 
popredných autorov vníma aj so zreteľom 
na rôzne kultúrne kontexty.

Rubrika Pulzovanie literatúry prináša 
ukážky z tvorby autora, s ktorým je roz-
hovor. V tomto čísle je to úryvok z romá- 
nu V. Pištala Milénium v Belehrade a po-
viedka P. Rankova Strieľať psov. V rubri- 
ke nájdeme aj ukážky novej poetickej tvor- 
by nedávno oceneného Martina Prebudi-

lu pod názvom Plný mi nás je Bán, úry-
vok z novely Petra Pišťanka Neva, ako 
aj poviedku mladej vojvodinskej autorky 
Martiny Bartošovej Nič?!, krátke poetic-
ké zamyslenia Jána Labátha pod názvom 
Vyznanie a ukážku z poézie švédskeho 
básnika a spisovateľa (nositeľa Nobelovej 
ceny za literatúru) Tomasa Tranströme-
ra Odišiel som na ostrov pokrytý snehom 
v preklade Milana Richtera.

V rubrike In memoriam spomínajú na 
nedávno zosnulého Petra Pištanka spiso-
vatelia Martin Prebudila, Daniel Hevier 
a Pavel Vilikovský.

Ďalším ťažiskovým textom v časopise 
je rozsiahly príspevok Víťazoslava Hron-
ca Krok mačky, keď cíti, že je neviditeľná, 
v ktorom sa popredný literárny kritik 
a spisovateľ zamýšľa nad postmoderným 
voľným veršom v slovenskej literatúre, 
a to na pozadí nelinearity v prírode a spo-
ločnosti.

Časopis obsahuje tradičnú rubriku 
venovanú recenziám nových knižných ti-
tulov slovenskej literatúry. Tentoraz je to 
recenzia Miroslava Dudoka na knihu Ale-
ny Bohunickej Variety metafory (Bratisla-
va, UK, 2013) a recenzia Anny Margaréty 
Valentovej na knihu autorskej dvojice Ka-
taríny Ballekovej a Miloslava Smatanu Zo 
studnice rodnej reči 2 (Veda, vydavateľstvo 
SAV, 2014).

V záverečnej rubrike Miscelaneá si 
prečítame úvahu výtvarného kritika 
a publicistu Vladimíra Valentíka o výstave 
mladej akademickej výtvarníčky Andrey 
Marníkovej v Pivnici.

E FA R
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LECHÁREŇ

NA NUDISTICKEJ PLÁŽI

– Slečna, čo pre vás môžem urobiť?
Ona si ho prehliadne a sucho povie:
– Oblečte sa...

CESTOVATEĽSKÉ OKIENKO

Ako sa po poľsky povie?
čierna káva – tma v hrnku
kôň – samochod kopytowy
vietor – nezbednik wlasowy
zubná kefka – ščetka papulowa

DÁMSKA VOLENKA
NA DOVOLENKU

Marína Čeretková-Gálová: Koniec 
knižky /1962

Etela Farkašová: Nočné názvy /1986
Katarína Lazarová: Sagan na reťa- 

zi /1962
Mariana Komorová: Milión brokov do 

bezpečia /1994
Zdenka Beckerová: Za mrchou vrch 

/1995
Anna Ondrejková: Kým trvá pleseň 

/1975
Karin Lászlová: A žuť sa musí ďalej 

/2001
Hana Zelinová: Hodvábna cysta 

/1980
Eva Urbaníková: Všetko alebo gýč 

/2007

ŽATEVNÁ HÁDANKA

Prečo smrtka chodí s kosou?
Neurobila skúšky na kombajn.

BLONDHEFTY

Na hraniciach vraví colník svetlo-
vláske:

– Slečna, môžete sa identifikovať?
Ona vytiahne zrkadielko, pozrie sa 

doň a povie:
– Áno, som to ja.
n

Sedí plavovláska P na brehu Dunaja 
D a plače. Príde k nej policajt P a pýta sa:

– Kišasonka, čo sa vám stalo?
– Ále, pred chvíľkou sa mi tu utopila 

kamoška.
– Tak to vás chápem.
– Ale ja to nechápem, veď mala lodič-

ky.

ČO-TO O...

Na modrej panvici neba volské oko 
slnka – D. Radovič.

Nudistická pláž: Tam politik aj / po-
litička / bez straníckeho / chodia trička 
– J. Bily.

Golf je príjemná prechádzka pokaze-
ná hrou – M. Twain.

Z toho vedra mám už nervy celkom  
v kýbli – S. Verešvársky.

VIDELA/ČÍTALA/POČULA

V Číne je zakázané zachrániť topiace-
ho, lebo sa tým zasahuje do jeho osudu.

L
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MINIINTERVJÚ

– Čo by ste si vzali so sebou na pustý 
ostrov?

Zdeněk Izer: – Buď ženu, alebo by 
som si skrotil nejaké iné zvieratko.

LETMO-LETNE ZÁVEROM

Po púšti ide muž a zrazu sa pred ním 
zjaví lev. Chlapák sa veľmi preľakne a zač- 
ne pred statnou mačkovitou šelmou ute-
kať. Vtom zakopne, a je po úteku. Lev  
k nemu pomaličky podíde a pokojným 
hlasom vraví: – Mňa sa nemusíte báť, ja 
som Lev Nikolajevič Tolstoj.

M I L A N  L E C H A N

PRIPOMÍNAME SI V JÚLI

Mojmír Groll – 75
Z učiteľskej profesie presedlal na 

dvadsať rokov (1970 – 1990) do televí-
zie, aby tu vo vysielaní pre školy pripravil 
množstvo relácií a dramatizácií rozprá-
vok (o. i. Raz bol valach kráľom, Maťko 
a princezná Uliana, Ako sa husár učiteľom 
stal), ale aj televíznych fíčrov (Akcia malý 
vodný had, Otrávené ópium, Muž, ktorý sa 
dotkol slnka a i.). Potom už písal scenáre 
pre televíziu a rozhlas profesionálne, a to 
nielen dramatické žánre, ale aj rozličné 
zábavné pásma a relácie, kabarety a pod. 
V rozhlasových hrách sa tematicky zao-
beral udalosťami a osobnosťami našich 
a svetových dejín (Mier nie je korisť ani 
dar, Návrat pána ministra, Čas mágov, 
Omyl občana Robespierra, Majster Johann, 

Prekliatie Charlesa Baudelaira a ďalšie). 
Roku 2010 mu vyšla kniha troch pôvod-
ných hier pod názvom A slovo vzklíčilo.

Narodil sa 28. júla 1940 v Bratislave.

Emil T. Bartko – 70
Významný odborník na problematiku 

tanca na Slovensku, a to vo všetkých jeho 
formách bez rozdielu – od baletu po ľu-
dový tanec. Pôsobil ako tanečník, chore-
ograf, pedagóg (VŠMU), teoretik aj kritik 
a niekoľko rokov aj v riadiacich funkciách 
(Slovkoncert, MK SR, balet SND a i.). 
Ako porotca absolvoval množstvo balet-
ných a choreografických súťaží doma aj 
v zahraničí. Vytvoril množstvo tanečných 
choreografií pre popredné súbory u nás 
(Lúčnica, SĽUK, Čarnica, Gymnik, Zobor  
a i.), ale aj v zahraničí (v Nemecku a v kra- 
janských komunitách v Kanade). Takisto 
je autorom reprezentačných monografií 
(o. i. Lúčnica, Moderné tendencie v sloven- 
skom tanečnom umení 70. rokov, Slovenské 
divadlo v XX. storočí – slovenský balet, Slo-
venský ľudový umelecký kolektív, Stručný 
slovník tanečného umenia). Napísal viac 
než dve stovky hesiel do rozličných od- 
borných encyklopédií, desiatky článkov 
publikovaných v periodickej tlači, sce-
nárov pre najvýznamnejšie slovenské 
folklórne festivaly (Východná, Detva, Hont  
a i.).

Narodil sa 21. júla 1945 v Košiciach.

Ladislav Lajčiak – 70
Básnik, dramatik a prekladateľ vy-

študoval najskôr ekonómiu (VŠE v Bra-
tislave), potom aj estetiku (FF UK v Bra-
tislave). Roku 1974 sa stal pracovníkom 
Matice slovenskej, v ktorej zotrval pl-
ných dvadsať rokov. Po niekoľkoročnom 
pôsobení v Ružomberku (Björnsonova 
spoločnosť na Slovensku) pokračoval od 
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roku 2001 v Slovenskej národnej knižni-
ci. Písal básne, ktoré priebežne publiko-
val v časopisoch (o. i. aj v Slovenských 
pohľadoch). Debutová básnická zbierka 
Tiesňové volanie mu vyšla roku 1987, 
po nej to bol súbor básní Vrypy (1998). 
Ešte predtým sa ako zostavovateľ a pre-
kladateľ podieľal na zaujímavom projekte 
– antológii novozélandskej poézie s ná-
zvom More a hviezdy (1982). Roku 2009 
vydal bibliofíliu s meditatívnymi veršami 
k Bohu Milujem Ťa láskou večnou a dva 
roky nato aj zaujímavú zbierku Zatajený 
Ignác. K udalostiam v Černovej napísal 
scénickú kompozíciu o posviacke tamoj-
šieho chrámu a roku 2013 mu vyšla nate-
raz posledná zbierka Povestný Černovský 
kostolíček.

Narodil sa 28. júla 1945 v Ružomber-
ku-Černovej.

Peter Michalica – 70
„V slovenskom kon-

certnom umení ide o jed-
ného z najvýraznejších 
predstaviteľov nielen čo 
do počtu koncertných vy-
stúpení a zahraničných 
ciest, ale i svojou umelec-
kou osobnosťou a dosahom názorov na 
hudobné umenie,“ napísal o ňom Vladi-
mír Čížik v Slovníku slovenského koncert-
ného centra (2004). Po skončení štúdia na 
VŠMU v Bratislave (1969) tu začal pôso-
biť aj pedagogicky, ale totalitný režim ho 
roku 1972 z tejto pozície vyradil. Neskôr 
pôsobil na univerzitách v USA, po roku 
1989 sa ako pedagóg vrátil na bratislav-
skú VŠVU. Za celé to obdobie absolvoval 
stovky koncertov, štúdií a stáží v zahrani-
čí. Koncertoval prakticky po celom svete, 
hral s mnohými významnými orches-
trami, pričom propagoval aj slovenskú 

husľovú tvorbu. Účinkoval jednak ako 
sólista, ale aj v komornom duu s Helenou 
Michalicovou a s viacerými klavírnymi 
partnermi. Je autorom mnohých rozhla-
sových a televíznych relácií (Soiré Petra 
Michalicu v televízii, Nekonečný príbeh 
v rozhlase a i.). Veľkú pozornosť venuje 
výchove mladých husľových interpretov 
a umelecko-organizačnej činnosti (o. i. 
Týždne novej slovenskej hudobnej tvorby, 
koncertný cyklus Hudba pod diamantovou 
klenbou).

Narodil sa 10. júla 1945 v Kremnici.

Juraj Kuniak – 60
Básnik a prozaik, ale  

aj počítačový expert a váš- 
nivý horolezec. Okrem ak-
tívneho pôsobenia v ho- 
rách sa tematika horole-
zectva zjavuje aj v jeho li-
terárnej tvorbe. Debutová 
knižka poézie mu vyšla roku 1983 (Pre-
mietanie na viečka). Hoci sa od roku 1992 
profesionálne venuje výpočtovej techni-
ke, na literatúru nezabúda. Napísal nie-
koľko ďalších básnických zbierok (Kúsok 
svetového priestoru, Blúdivý nerv, Cor cor-
di, Skalná ruža, podľa ktorej pomenoval 
aj vlastné vydavateľstvo, Čiara horizontu, 
Mávnutie krídel. 42 slovenských haiku, La-
mium album, Dhaulágirí – Biela hora a i.). 
Prezentuje sa aj v ďalších žánroch: v pró-
ze (Súkromný skanzen. Etudy o etniku, 
Nadmorská výška 23 rokov, Púť k sebe), 
v esejistickej tvorbe (Pán Černovský, Časy 
a čas), v tvorbe pre deti (Pozrime sa cez 
básničku, O stratenej rukavičke), v literár-
nej vede (Ako sa číta báseň), scenáristike 
(dokument Obrázky zo súkromia) i v pre-
klade (Whitmanov Spev o mne). 

Narodil sa 2. júla 1955 v Košiciach.
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Martin Kákoš – 60
Jeho divadelné, roz-

hlasové a filmové réžie sa 
počítajú na desiatky. Len 
pre televíziu je ich okolo 
päťdesiat a divadelných 
dokonca o čosi viac (o. i. 
pôsobil ako režisér v Di-
vadle Andreja Bagara v Nitre). Desať ro-
kov pôsobil v Slovenskom rozhlase (1996 
– 2006), písal scenáre a režíroval. Z obra-
zoviek sú známe napríklad televízne fil-
my Čierna ovca, Balada o mŕtvych očiach, 
Turandot, Tanec lásky a smrti, Hon na 
čarodejnice, Skon Paľa Ročku, Jozef Mak, 
Matúš, Herodes a Herodias, Prekliaty slu-
žobník lásky, Mačka na horúcej plechovej 
streche a mnohé ďalšie. Režíroval aj zopár 
dielov Ordinácie v ružovej záhrade. Jeho 
rukopisom sú poznačené mnohé televíz-
ne programy, okrem iných Chalupárium, 
Uragán. Z divadelných premiér spomeň-
me aspoň niektoré: Lakomec, Posledná 
cigara, Charleyho teta, muzikál František 
z Assisi, hudobná komédia Limonádový 
Joe, pred časom uvedený pôvodný slo-
venský muzikál Tisícročná včela na motívy 
Jarošovho románu či muzikál Mata Hari.

Narodil sa 9. júla 1955 v Bratislave.

Eduard Nižňanský – 60
Historik, bádateľ a pe- 

dagóg (FF UK v Bratisla-
ve) sa dlhé roky venuje  
najmä problematike holo-
kaustu. Najskôr sa veno-
val skúmaniu extrémnych 
režimov, najmä nacizmu 
v Nemecku (publikácia Interpretácia na-
cizmu v SRN 1945 – 1990), potom už na- 
plno výskumu holokaustu v priestore 
strednej Európy. Roku 1999 mu vyšla kni- 
ha o židovskej komunite na Slovensku. 

Spoločne s I. Kamencom, N. Hradskou 
a I. Bakom inicioval vznik vedeckej edí-
cie s názvom Holokaust na Slovensku, 
z ktorej už vyšlo niekoľko zväzkov s jeho 
autorstvom, resp. spoluautorstvom. Ab-
solvoval študijné pobyty na zahraničných 
univerzitách, kde zároveň prednášal. 
Takmer pätnásť rokov vytvára databázu 
obetí holokaustu. Tejto problematike ve-
noval aj niekoľko ďalších titulov, o. i. Pra-
covný a koncentračný tábor v Seredi 1941 
– 1945, Nacizmus, holokaust, slovenský 
štát, Arizácie v regiónoch Slovenska (spo-
lu s J. Hlavinkom). Roku 2011 mu vyšla 
kniha Stratené mesto. Bratislava – Pozsony 
– Pressburg (spolu s I. Bútorom).

Narodil sa 21. júla 1955 v Martine.

PRIPOMÍNAME SI V AUGUSTE

Ivan Vincze – 85
Básnik, ktorý sa živil hudbou najmä 

v škandinávskych štátoch (po odchode 
zo Slovenska žil a pôsobil v Dánsku). 
Hudbu vyštudoval na Slovensku (VŠMU 
v Bratislave). Niekoľko rokov účinkoval 
v rakúskom Grazi v tamojšom filharmo-
nickom orchestri. Jeho debutová básnic-
ká zbierka vyšla v roku 1963 v nemčine 
(Wort und Figur), výber z básní pod ná-
zvom Sonnentone v roku 1995. Viaceré 
jeho hudobno-dramatické kompozície 
vyšli okrem hudobných nosičov aj tlačou.

Narodil sa 12. augusta 1930 v Brati-
slave.

Kveta Dašková – 80
Po celý život pracovala s detským 

čitateľom (redakcia niekdajších Pionier-
skych novín, vydavateľstvo Mladé letá, 
Slovenský rozhlas, vydavateľstvo Archa, 
od roku 1991 vo vlastnom vydavateľstve  
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Q 111 a i.). Popritom pí-
sala príbehy pre deti do 
časopisov, resp. samostat-
ných knižných vydaní. 
Debutovú knižku Slnko 
v konzerve (1963) pripra-
vila v autorskej spoluprá-
ci s J. Pantoflíčkom. Po dlhých dvadsiatich 
rokoch tvorivej prestávky jej postupne 
vychádzali knižky ako napríklad Domče-
ky, domy, Slová z dovozu, Milión krokov 
bez nehody, Urob si tlačiarničky, Všetky 
moje zvieratá, Básničky z gombíkovej dier-
ky, Peťka, ja a osem trpaslíkov. Niektoré 
z kníh (Nemôžu byť všetci páni, musia byť 
aj ľudia, Tri mestá, Prísne nepovinné) na-
písala v spolupráci s inými autormi.

Narodila sa 23. augusta 1935 v Pieš-
ťanoch.

Ján Fekete – 70
Osemdesiate, resp. 

deväťdesiate roky minu-
lého storočia boli preň-
ho tvorivo najplodnej-
šie. Usilovne písal prózu 
(Hudba pre vesmíranov, 
Okolo Galaxie za osemde- 
siat týždňov, Safari na Podkovovitých, Pas- 
tier padajúcich hviezd), poéziu (Modré 
kvety Novohradu), literatúru faktu (Fut-
balový dekameron), sci-fi, ktorému sa ve- 
noval aj s osobitným záujmom (Romanca 
o ehylte), aj historiografické práce z re- 
giónu, v ktorom žije (Modrý Kameň – 
Modré hrady Novohradu, Krátky slovník 
nárečia slovenského modrokamenského). 
Osobitnou kapitolou sú jeho knihy pre 
deti a mládež, príbehy plné fantázie, kto-
rých sa naplno prejavil jeho životný záu-
jem o vesmír a o prírodu všeobecne, ale 
aj o rozmanité tajuplné veci okolo nás 
(Pristátie na Bielosienke, Rozprávky z Tar-

tušky, Rosa z hviezd, Tancovanie s dra-
kom). Svojho času pravidelne publikoval 
aj v Slovenských pohľadoch.

Narodil sa 12. augusta 1945 v Mod-
rom Kameni.

Miloslav Luther – 70
Medzi filmovými di-

vákmi ešte rezonujú doj-
my z jeho minuloročného 
filmu Krok do tmy, ktorý 
nielenže režíroval, ale je 
aj spoluautorom scenára. 
Od čias, keď ako študent 
pomáhal starším kolegom pri nakrúcaní 
takých filmov ako Krotká (S. Barabáš), 
Dáma (I. Balaďa) či Slávnosť v botanickej 
záhrade (E. Havetta), uplynulo takmer 
štyridsať rokov. Za ten čas vytvoril množ-
stvo skvelých filmov s príznačným reži-
sérskym rukopisom. Vo viacerých z nich 
adaptoval vrcholné diela slovenskej, čes-
kej i svetovej literatúry (zo slovenských 
spomeňme za všetky aspoň Švantnerov 
Život bez konca). Z viac ako tridsiatky 
realizovaných filmov a seriálov dominu-
jú televízne (Mário a kúzelník, Triptych 
o láske, Nebezpečné známosti, Starý včelár, 
Lekár umierajúceho času, Chlapec do ná-
ručia, Chodník cez Dunaj, Skús ma objať, 
Zámok na juhu a iné). Z celovečerných ti-
tulov sú to najmä Zabudnite na Mozarta, 
Štek, Anjel milosrdenstva, Útek do Budína 
(aj ako televízny seriál), Tango s komármi 
a spomínaný Krok do tmy. Divácky známe 
a populárne sú dve jeho rozprávky Kráľ 
Drozdia brada a Mahuliena, zlatá panna. 
Na niektorých z nich sa podieľal aj ako 
scenárista. Je autorom dokumentov o Mi-
kulášovi Galandovi, Vladimírovi Körnero-
vi i Viliamovi Gruskovi a i.

Narodil sa 14. augusta 1945 v Jaku-
be.
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Daniela Faklová-Hroncová – 65
Vyštudovala etnografiu (FF UK v Bra-

tislave) a mnoho rokov pracovala v ob-
lasti múzejníctva (Stredoslovenské mú-
zeum v Banskej Bystrici a Múzeum Janka 
Kráľa v Liptovskom Mikuláši – sedemnásť 
rokov vo funkcii riaditeľky). Neskôr sa 
stala šéfredaktorkou vydavateľstva Tra-
noscius. Píše beletriu (novela Čas rozde-
lenia, ... a lipa o ňom tíško šumí, Mamele, 
Urodzená), ale aj mnoho rozhlasových 
literárno-dramatických pásiem a hier pre 
rozhlas, scenáre pre literárnohistorické 
a organizuje folklórne programy, výstavy 
a rozmanité, najmä cirkevné, podujatia. 
Ako spoluautorka pripravila viacero pro-
pagačných a reprezentatívnych publikácií 
(Liptovský Mikuláš – Príbeh mesta, Ru-
žomberok, Donovaly a i.).

Narodila sa 12. augusta 1950 vo Zvo-
lene.

Miroslav Musil – 65
Od šestnástich rokov 

študoval po celej Európe, 
strednú školu na gymná-
ziu vo francúzskom Dijo- 
ne, neskôr v anglickom 
meste Bournemouth, filo- 
zofiu v Bratislave, post-
graduálne štúdiá v Paríži, Viedni, Madri-
de a v Ženeve. Po absolvovaní študijných 
pobytov v Paríži a vo Fort Collins v USA 
bol zamestnaný v štruktúrach OSN v New 
Yorku a UNESCO v Bratislave. Prvé dve 
vydané knihy zameral na oblasť psycho-
lógie (odborné publikácie Cesty k nada-
niu a Talenty cez palubu?), potom sa vo 
viacerých knihách venoval najmä dvom 
postavám slovenských dejín M. R. Šte-
fánikovi a M Beňovskému (Potulný ry-
tier národov, Návraty do Polynézie – po 
stopách M. R. Štefánika, Madagaskarský 

denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oce-
ány – obe v spolupráci s F. Kellem). Pre 
televíziu napísal scenáre k niekoľkým do-
kumentom (Kráľ kráľov bol zo Slovenska 
o Beňovskom, Spomienky nikdy nesklamú 
o diplomatovi Š. Osuskom).

Narodil sa 14. augusta 1950 v Brati-
slave.

Peter Holka – 65
Vyštudovaný polito-

lóg, v súčasnosti popred-
ný slovenský prozaik, kto- 
rého debutová knižka 
Ústie riečok (1983) vyvo- 
lali nielen pozornosť lite- 
rárnej kritiky, ale aj zá-
ujem mnohých mladých čitateľov. Priho-
váral sa im nekonformným originálnym 
jazykom a príťažlivým dynamickým prí-
behom. Tieto autorské atribúty ho cha-
rakterizujú aj v ďalších knihách (Škára 
do trinástej komnaty, Neha – kniha, ktorú 
venoval predčasne zosnulej dcére Paule, 
Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice, Smrť, 
na ktorú sa čakalo, Výhľad zo zvonice, Pre-
kliatie, Môj život s Demi Moore, Pokušenie, 
Láska prebýva na Killimandžáre a i.). Pra-
coval ako novinár vo viacerých redakciách  
(o. i. v rokoch 1996 – 1999 ako šéfredak-
tor Literárneho týždenníka). Venuje sa aj 
publicistike. Roku 1992 mu vyšla skvelá 
knižka rozhovorov s Vladimírom Miná-
čom V košeli zo žihľavy. Písal aj knižky pre 
deti (Leto na furmanskom koni, Prekážkar 
v džínsach, Normálny cvok a i.). Koncom 
osemdesiatych rokov minulého storočia  
napísal niekoľko rozhlasových hier (Noc 
ešte trvá, Reťaz, Jazva, Srdcový túz). Ukáž-
ky z románových textov publikuje aj v Slo- 
venských pohľadoch.

Narodil sa 22. augusta 1950 v Považ-
skej Bystrici.
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Ivan Jackanin – 65
Ako pedagóg i redak-

tor sa celoživotne venu-
je ukrajinskej literatúre. 
Píše prózu, najmä povied-
ky, a prekladá z ukrajinči-
ny do slovenčiny. Povied-
ky publikoval v zborníku 
začínajúcich autorov Mladé víno (1982) 
aj v časopisoch (Družno vpred, no najmä 
v Dukle, kde bol zároveň zodpovedným 
redaktorom). Debutová kniha poviedok 
Trvalé bydlisko mu vyšla roku 1987, po 
nej aj ďalšie ako Všetko zanecháš, Tiene 
a jazvy, Útek, Drevený smútok (získala 
Cenu Hryhorija Skorovodu). Píše tiež pre 
deti (Natálka už neplače). Z jeho prelo-
žených diel do slovenčiny sú najznámej-
šie Vysoké schody od Štefana Hanuščina, 
antológia slovenskej prózy pod názvom 
Poľahčujúce okolnosti (1994), ale aj kniha 
ukrajinských rozprávok Majster Ivanko. 
Napísal učebnicu pre stredné školy (Čí-
tanka k slovensko-ukrajinským literárnym 
vzťahom). V publicistickej práci sa venuje 
aktuálnej kultúrnospoločenskej proble-
matike (predovšetkým však literatúre) na 
ukrajinskej i slovenskej strane.

Narodil sa 28. augusta 1950 v Rešo- 
ve.

Štefan Cifra – 55
V súčasnosti šéfuje Literárnemu týž-

denníku (od roku 1995 v rovnakej funkcii 
v Národnej osvete). Niekoľko rokov pred-
tým pôsobil v rôznych funkciách v brati-
slavskej samospráve, pritom publikoval 
poéziu vo všetkých popredných literár-
nych časopisoch (o i. aj v Slovenských 
pohľadoch). Debutová zbierka Odrieknutý 
svet (s tromi samostatnými cyklami) mu 
vyšla roku 2001 a po čase básnická zbier-
ka Čo s takým človekom? (2014). Spolu 

s M. Herkom preložili 
básne srbského básnika 
V. Popu do výberu s ná-
zvom Stratená červená 
čižmička (1987), s K. On-
drejkom vytvorili Slovník 
nárečia stredoslovenského 
liptovskosliačského (1997) a s V. Vrabco-
vou vedecko-popularizačnú monografiu 
s názvom Komjatice 1256 – 2006 (2008). 
Ako publicista sa okrem tém z oblasti li-
teratúry venuje aj miestnej, regionálnej 
i ľudovej kultúre a kultúrnej histórii (Kul-
túra v krajoch Slovenska, 1998). Poéziu 
publikuje aj v našom časopise.

Narodil sa 22. augusta 1960 v Nitre.

Martin Vladik – 55
Vyštudoval právo (PF UPJŠ v Koši-

ciach) a po mnohoročnej práci v tom-
to odbore sa stal roku 1997 sudcom na 
Najvyššom súde Slovenskej republiky. 
Dovtedy mu vyšli dve básnické zbier-
ky, debutová Túžba (1993) a Soví ľudia 
(199). Predtým patril k objavom mladých 
poetov v Novom slove. Ani v rokoch ná-
ročnej štátnej služby nezabúda na poéziu 
a v pravidelných intervaloch mu vychá-
dzajú knižky (Vesmírna odysea, Štyridsať 
básní, Psie časy, Básnik sudca, Biely Da-
niel, výber zo šiestich zbierok Čas pozna-
nia a Obludárium). Najmä ostatná z nich 
vyvolala zvýšený čitateľský záujem pre 
otvorený postoj autora k súčasným uda-
lostiam, v ktorých sa slovenská spoloč-
nosť zmieta už niekoľko rokov.

Narodil sa 22. augusta 1960 v Micha-
lovciach.

Š A H
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