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Matú! Mik!ík: 
Na úvod by som mal pomerne elementárnu otázku: 
!o v tebe táto Bendzákova kni"ka básní zanechala? 
Ja mám toti" pocit, "e z jej #ítania odchádzam 
vlastne nepo$kvrnen%. Mo"no teda za#a& úvahou 
na tému, #i sta#í zaznamena& realitu a potom ju 
necha& tak na to, aby vznikla poézia. Zdá sa mi, "e 
druh% plán akoby tu absentoval – toti", ke' Strá"ay 
niekde pí$e, "e plot treba natrie&, ale potom to u" 
bude in% plot, nehovorí, samozrejme, len o plote, 
ale je za t%m nie#o viac. Alebo ke' Lau#ík pí$e  
o dozrievaní brusníc, myslí zárove( aj na dozrievanie 
zbera#ov brusníc. U Bendzáka v tomto prípade 
akoby i$lo len o)deskripciu a ozvlá$tnenie, ktoré má 
textom pridáva& na „poetickosti“, vnímam ho vo 
ve*kej miere ako samoú#elné. V%sledok – najmä #as& 
Mapa mesta – sa mi potom javí ako ve*mi prost%, a" 
banálny, a to aj s pri"múrením oboch o#í nad t%m, 
"e existuje aj poézia v$ednosti.

Juraj Bri!kár: 
Bendzákova kniha je naozaj plná deskripcií tak%ch 
javov, ktoré sú chápané ako v$edné. Za v$etky 
spome(me: „Ona pozerá televíziu / on nakrájal v ku-
chyni !abajku“ (s. 36). Autor sa nevyh%ba ani preja- 
vom sentimentality, deminutívam ako „diev!atko“, 
ke' "obre na strane tridsa&sedem v básni Ikona (s. 37).)
Tvoju v%hradu chápem tak, "e ti v jeho textoch 
ch%ba viac tvarov%ch zásahov, arte+ciálnych signálov, 
ktoré by umo"(ovali pre#ítané zv%znamni& #i aspo( 
odlí$i& text od opisovaného predmetu.
Poznanie v Bendzákov%ch textoch je relatívne subtíl-
ne, lebo sa v%raznej$ie nedi$tancuje od toho, o #om 
vypovedá, nevyde*uje sa od opisovanej ka"doden- 
nosti, ale samo je tie" ka"dodenn%m javom, a teda 
sú#as&ou toho, #o sa opakuje. Takáto poézia sa po- 
tom mô"e javi& ako samozrejmá, „banálna“ rovnako 
ako to, #omu sa venuje, zostáva prehliadaná ako 

obraz mu"a, ktor% v u" spomínanej básni „lúska sl- 
ne!nicové semia!ka a !aká / lebo ni! iné nevie“ (s. 37).
Ak si teda v úvode kladie$ otázku, „#i sta#í zaznamena& 
realitu a potom ju necha& tak, aby vznikla poézia“ 
moja odpove' je „áno“, prosté ako ten obraz. Tento 
zdanlivo jednoduch% krok v$ak na druhej strane 
predpokladá prizna& #osi, #o nie je jednoduché, lebo 
to potom nedovo*uje kona& obvykl%m spôsobom. 
Znamená to prizna&, "e "ijeme v umeleckom diele 
a ni# iné ako zázraky vôkol nás vlastne nie je. To, 
"e ich nevidíme, neznamená, "e nie sú, len sme si 
na ne zvykli.)
V Bendzákov%ch textoch je toto poznanie preuká- 
zate*ne prítomné. Prejavuje sa u" v jeho nezvy#ajne 
ve*kej dôvere v „banalitu“, aj v tom, "e ku skuto#- 
nostiam, nech u" sú akéko*vek, nepristupuje hrubo, 
ako k praktick%m veciam. Rad$ej je smie$ny a nasadí 
si „!ierny klobúk“ a nakreslí karnevalovú „jazvu na 
líci“ (s. 26), ne" by sa t%ch, o ktor%ch sa vyjadruje, #i 
u" sú to *udia, alebo veci, dotkol.
Krajn%m prejavom opa#ného prístupu je, myslím, 
literatúra typu science +ction. V nej je autorsk% 
zásah doveden% do karikatúrnych dôsledkov. Preto-
"e autor nevidí a nechápe, skon$truuje si inú sku- 
to#nos&, aby v nej dôsledkom tohto de+citu unikol. 
Predstava, "e miliardy rokov vytváraná vec nie je pre 
kohosi dos& zaujímavá a chce ju zlo"ito laboratórne 
substituova& a generova& je pod*a m(a bizarnej$ia 
ne" „zubná kefka dalajlámu“ (s. 56).

M. M.: Nemyslím si, "e by som ja osobne mal 
problém „prizna&, "e "ijeme v umeleckom diele a 
ni# iné ako zázraky vôkol nás vlastne nie je“, iba"e – 
v momente, ke' to potenciálny #itate* Bendzákovej 
zbierky naozaj prizná, ako obstojí samotná jeho 
poézia? Nie je potom tak%to typ básne iba „literatúrou 
pre nevidiacich“? Samozrejme, nemyslím to nejako 
dehonestujúco, práve v prípade, "e Bendzákove 

"ubo! Bendzák: 
Pohreb andulky a iné udalosti d!a

Levo#a: Modr$ Peter, 2015. 
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básne takto niek%m pohnú, teda ho upozornia na 
„mo"nos& vidie&“ a „nepova"ova& samozrejmé veci 
za veci samozrejmé“, dá sa poveda& – pomerne 
zjednodu$ene a azda so surovos&ou vo vyjadrení, 
ktorá poézii a" tak nesved#í – "e básne splnili ú#el. 
Ale #o s nami – s t%mi, ktorí Bendzákove básne 
pova"ujeme za banálne práve z toho dôvodu, "e sme 
si neoby#ajnos& zdanlivo banálnych momentov, 
ktoré autor opisuje, u" dokázali v$imnú& a uvedo- 
mi& aj bez neho? Rozumiem tomu, "e aj v najbli"- 
$om okolí #loveka je mno"stvo fascinujúcich vecí, 
ktoré prehliadame t%m viac, #ím #astej$ie s nimi 
prichádzame do kontaktu – toto je v$ak spôsob 
nazerania na veci, na ktor% ma u" upozornili práve 
tvoje knihy Sprievodca nezrozumite"nos#ou a Poetika
zmyslového vnímania, preto azda nemám v kone#- 
nom dôsledku pocit, "e Bendzákova zbierka je 
„dobrá“ –  jednoducho preto, "e som sa skôr 
dostal k tvojim knihám, ako keby mi ako celok 
(zámerne nehovorím o jednotlivostiach) nemala 
#o ponúknu&, respektíve teda nemám pocit, "e by 
$lo o nie#o obdivuhodné (a áno, mohli by sme sa 
t%mto znovu vráti& k my$lienke obdivuhodnosti 
„oby#ajn%ch“ momentov, vecí a javov, ale to by sme 
sa v debate zacyklili).
Skúsme si pracovne – pre ú#ely tohto dialógu – 
rozdeli& poéziu na takú, ktorá komentuje priamu 
realitu, a tú kreujúcu takpovediac „nov% svet“ 
preskupením entít a javov, #ím vytvorí nové 
súvislosti. Odhliadnime pritom od toho, "e druh% 
typ by len znovuobjavoval súvislosti, ktoré u" 
kedysi dávno existovali ako pevná sú#as& jazykovo 
pomenovaného sveta – ako o tom uva"uje Owen 
Bar+eld v knihe Básnická re! –, #ím by sme sa 
oblúkom do iného #asopriestoru iba vrátili k tomu, 
"e poézia len komentuje u" „dôverne známy“ svet. 
Pre názornos& by som si tu vypomohol analógiou z 
v%tvarného umenia, kde sa dá hovori& o dichotómii 
+gurálna/ne+gurálna ma*ba. Bendzákovu zbierku 
mô"eme zaradi& asi do prvej kategórie (poézia, 
ktorá komentuje objektívnu realitu), trebárs so 
Strá"ayom, #o v$ak s tak%mi tvoriv%mi typmi ako 
Válek alebo Krasko? !o s cel%m symbolizmom 
a post-symbolizmom, ktor% je pre na$u poéziu 
k*ú#ov%, ako o (om hovorí Milan Rúfus (text 
Regenerácie symbolizmu v slovenskej poézii XX. 
storo!ia v Romboide 4/1969)? !o s poéziou, ktorá 
„tvorí svety“? E$te aj v rámci Trnavskej skupiny je 
celkom zrete*n% tento tvoriv% protiklad na typoch 
Stacha, absolutizujúceho obrazivo, a látkovo pre- 
siaknutého Mihalkovi#a.

Navy$e, aby som nenechal bokom poznámku k "án- 
ru sci-+, pod*a môjho názoru je tento "áner 
podobn% typu imaginatívnej poézie (v istom zmysle 
analogicky ako ne+gurálna ma*ba), teda vytvára 
„nov% svet“ – áno, „substituuje a)generuje“ nie#o, 
#o dovtedy neexistovalo, len"e robí tak preto, aby 
na základe nov%ch súvislostí skúmal stále len toho 
istého, nám dôverne (ne)známeho #loveka typu 
Homo sapiens. Sci-+ pova"ujem za literatúru 
vyslovene antropocentrickú – ako príklad si uve'me 
Bradburyho 451 stup$ov Fahrenheita. Ak si pou"il  
v súvislosti so science +ction v%raz „laboratórny“, je 
to pod*a môjho názoru celkom presné –  ide o ak%- 
si riaden% pokus, v ktorom #loveka autor zasadí 
do uzavretej sústavy a sleduje, ako sa bude správa&  
v sieti súvislostí, ktoré mu nie sú známe. Je to teda  
v pravom zmysle slova metóda vedecká. Tento 
princíp v$ak pod*a môjho názoru mô"e fungova& 
aj v poézii a ostatne – nie je tak%mto spôsobom 
v%znamná #as& celej beletristickej spisby antropocen-
trická? A ke'"e literatúra je tvorená jazykom ako 
produktom a prostriedkom *udskej komunikácie, 
nie je jej „psou povinnos&ou“ to, aby bola 
antropocentrická? Samozrejme, pí$em to so $tipkou 
hyperbolizovania, nemenej dôle"ité je toti" #loveka 
neustále upozor(ova& na to, "e ne"ije vo vákuu, 
#o je zrejme „zmyslom“ Bendzákovej zbierky. Ako 
ale v tomto kontexte vníma$ jej úvodnú báse(, 
konkrétne prvé dva ver$e: „Rozm%&"a# v obrazoch / 
ako Ivan Lau!ík“ (s. 8)?)

J. B.: Recenzia Ivy Málkovej, publikovaná práve 
v t%chto d(och na) plav.sk, vstupuje do ná$ho 
rozhovoru zaujímav%m spôsobom. Svoje #ítanie 
za#ína anal%zou práve tej básne, ktorú spomína$. 
Jej v%klad je presved#iv%, in$piratívny, zdôraz(uje 
dramatickú, vá"nu stránku Bendzákovej knihy. Za 
seba by som zv%raznil aj bizarnos&, nevá"ny spôsob, 
ak%m sa v zbierke podáva tragické. Vidno to u"  
v jej názve, kde sa v podobe slova „pohreb“ odkazuje 
na tú naj&a"$iu z mo"n%ch skúseností so svetom 
ako neznesite*n%m bremenom, no zárove( sa celá 
situácia upresnením posúva do bizarnej roviny, 
zbavuje pátosu, zjem(uje, skrá$*uje a harmonizuje 
t%m, "e sa pripisuje andulke, a #lovek sa ocitá na 
druhom mieste, ako to b%va v mytologickom 
vnímaní. Dramatické ostáva, no zárove( mizne,  
a to a" do tej miery, "e v%sledok sa zdá by& *ah$ím, 
ne" v skuto#nosti je.)
Toto zjemnenie upres(uje, nie je dekoratívne, i ke' 
je pekné. Pekné lietadlá v$ak lep$ie lietajú, taká je 
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skúsenos& pilotov. De+nícia vetra ako toho, #o 
„sladko ubli"uje“, v úvodnej básni je presná, lebo 
sa jej darí pomenova& tento jav v *udskej úplnosti. 
Slovo „sladko“ je, samozrejme, kritické, sta#í málo  
a ocitneme sa v sentimentálnom podaní. Myslím, "e 
in%, rozumnej$í básnik by takto neriskoval. Bendzák 
je v$ak ak%si Hlúpy Jano slovenskej poézie. Ponoren% 
v situácii, robí pokusy sám so sebou. Jeho písanie 
je experimentom v pravom zmysle slova. V$íma si 
mravce na chodníku, e$te trochu a prihovorí sa im, 
vo svojej hre sa síce neujíma zdochnutej vrany, ale 
m,tvej andulky. Svetom postupuje ako rozprávkov% 
hrdina uchádzajúci sa o svoju du$u v stále inej 
princeznej. Z textov je zrejmé, "e vznikali 'aleko 
od literárnovedn%ch in$titúcií, na periférii periférií, 
a teda z poh*adu písania v prvej línii na miestach, 
ktoré majú 'aleko aj od bukolickej samoty kdesi  
v horách, tam, kam by asi nik ne$iel na tvoriv% 
pobyt, kde sa písa& poéziu sná' ani nepatrí.)

M. M.: Titulnú báse( Pohreb, ku ktorej sme 
teraz presunuli &a"isko ná$ho dialógu, vnímam 
aj ja ve*mi pozitívne, práve na základe elementu 
bizarnosti, ktor% obsahuje – ten narú$a tú v$ednos& 
(ja ju naz%vam trochu pejoratívne „banálnos&ou“), 
ktorá pod*a môjho názoru sama neposkytuje úplne 
v$etko, #o potrebujeme na to, aby sme mohli 
postavi& báse( ako múr, ktor% odolá vonkaj$ím 
vplyvom. Ide tu mo"no o vz&ah medzi látkou a té- 
mou (v rakúsovskom zmysle). Látkou sú kamene 
tohto pomyselného múra – dajú sa na seba naskla- 
da& a budú pri istej opatrnosti a dômyselnosti stavi-
te*a na sebe dr"a&, dokonca tak%to múr odolá 
aj vetru, hvízdajúcemu skrz nevyplnené miesta. 
Tak%to múr by som nazval mimetickou poéziou 
(+gurálnou ma*bou, ak by som sa mal prid,"a& 
u" pou"itej analógie). Ak v$ak do múru pridáme 
cement, odolá aj silnej$ím vplyvom – t%mto 
cementom pod*a môjho názoru nie je ni# iné 
ako staré dobré „ozvlá$tnenie“. V prípade básne 
Pohreb toto ozvlá$tnenie zrejme poskytuje priamo 
objektívna realita – element bizarnosti, ktor% v texte 
predstavuje zámena subjektu pohrebu za andulku, 
naozaj spú$&a „iné videnie“, navádza #itate*a (ale  
i diváka, ktor% takéto „divadlo“ mohol vidie&) k za- 
mysleniu sa nad hodnotou smrti, ktorá sa v spolo#- 
nosti v priebehu vekov mení. V kone#nom dôsledku 
sa v$ak #lovek nemô"e ocitnú& „v pozadí, na druhom 
mieste“ – báse( ako artefakt sa toti" v"dy oblúkom 
vracia spä& k #loveku t%m, "e sa prihovára jemu  

a nikomu inému. Teda v situácii v rámci objektívnej 
reality je v centre andulka, v realite textovej v$ak 
nemô"e by& stredobodom ni# iné, iba #itate*.
A ke' u" máme niekde #itate*a, pod*a môjho 
názoru ide o to poveda& mu nie#o, o #om nevedel 
alebo #o si neuvedomoval. Niekedy je potrebné 
upozorni& ho na veci „z tohto sveta“, niekedy mu 
treba vytvori& „in% svet“, niekedy mu básnik musí 
ukáza& isté jemné súvislosti, potvrdi& mu jeho uhol 
poh*adu alebo stá& tvrdo proti nemu, polemizova& 
s ním. Na miestach, kde mám pocit, "e so mnou 
Bendzákova zbierka komunikuje – tak%m miestom 
je napríklad báse( Pohreb, ktorá je ozaj stimulatívna 
–, ju vnímam pozitívne, myslím si, "e má v$ak aj 
vylo"ene slabé miesta, ktoré de facto nie sú ni#ím 
in%m, len zobrazením toho, #o máme pred o#ami 
tak #asto, "e nás to u" omrzelo. Na tomto mieste 
nemám na mysli veci v$edné a ka"dodenné, 
hovorím o nasledujúcom stupni banálnosti – o kli$é 
a)stereotypoch v)naj$ir$om slova zmysle: „nad t%m 
bilbordy / imitujúce "udské &#astie / jednoduché ako 
nová chladni!ka“ (s. 30); „a nejak% Cigán / sústredene 
hád'e / do automatu / svoje posledné mince“ (s. 40). 
Naozaj ma niektoré miesta Bendzákovej zbierky 
vyslovene iritujú, zrejme to je dôvod, pre#o k nej 
ako k celku zaujímam skôr kritick% postoj.
Ak tomu správne rozumiem, pri spomínaní 
v%razu „sentimentálnos&“ (ktor% sa mi zdá v tomto 
kontexte podobn% ako v%raz „kli$é“) chce$ nazna#i&, 
"e Bendzákova poézia – súc experimentom – je do 
istej miery rozkolísaná. To, #o teda ja pova"ujem 
za silné a slabé stránky tejto konkrétnej zbierky, 
pova"uje$ ty za nevyhnutn% rozptyl, resp. v%znamo- 
v% diapazón, ktor% je autorsk%m zámerom a bez ne-
ho by kni"ka de facto nemala „zmysel“ (= "elan% 
efekt na #itate*a)?

J. B.: Bendzák neozvlá$t(uje to, #o vidí, lebo to by 
znamenalo predpoklada&, "e predmet sám osebe nie 
je dos& zvlá$tny. Pozlacova& veci je zbyto#né, ke'"e 
pre(ho majú hodnotu zlata. Platí za poh*ad na ne 
v$etk%m #asom, ktor% má. V podobe obrazov sa  
k nim, oby#ajn%m, bez neho ni# neznamenajúcim, 
opakovane vracia.
V „Galérii Bendzák“ je vystavené, ako „nejak% Cigán 
/ sústredene hád'e / do automatu / svoje posledné 
mince“. Ni# viac. Hol% jav. Ka"d% u" niekedy pre$iel 
okolo #ohosi takého. Odrazu je v$ak jasné, aká to 
bola chyba.
Jedin%m autorsk%m zásahom v tomto prípade je akt 
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vystavenia, navracania sa k tomu, zaujímanie vz&a- 
hu k tomu #i dokonca lásky k tomu. Je to podob- 
né, ako ke' Je- Koons vystavil vysáva#. Prejs& 
okolo by znamenalo poprie& zázra#nú vlastnos& 
skuto#nosti – to, "e v ka"dom jednotlivom fakte  
a slove, obraze je prítomná a rozpoznate*ná celá.)
Rozdielnos& na$ich #ítaní zrejme spo#íva v rozdiel- 
nosti na$ich o#akávaní. Ty k básni pristupuje$ skôr 
ako voda, #aká$, "e v tebe #osi „zanechá“, de+nuje$ 
ju ako objekt, ktor% #itate*ovi povie „nie#o, o #om 
nevedel alebo #o si neuvedomoval“. Nu" a ja ju 
#ítam skôr ako ohe(, ktor% je pripraven% sa do textu 
kvôli v%znamu vláma& ako do záhradnej chatky. 
Rizikom tvojho prístupu je podinterpretácia, 
rizikom toho môjho nadinterpretácia. Tvoj prístup 
je skôr kultúrny, so zmyslom pre kontextovos&, môj 
je osamelej$í, vo v$etkom, #o spálim, si nakoniec 
nájdem nie#o sám pre seba.)
Bendzákove hravé, sentimentálne kolorované obrazy 
skuto#nosti sa mi pá#ia, hoci sú mi cudzie. Istá 
recenzentka ho kedysi ozna#ila za „sladkobô*neho“ 
básnika. Myslela to kriticky, no mne sa to zdá 
v%sti"né aj na Renoira. Ten tie" pristupoval k lúkam 
pln%m #iernej hliny ako ku krehk%m porcelánov%m 
$álkam. Na mieste autora by som si dal vytesa& ak u" 
nie na kúriu, tak aspo( na vizitku: „.ubo$ Bendzák 
– sladkobô*ny básnik – popíjanie piva a zamilovanie 
sa do hoci#oho“.)

M. M.: V plnej miere musím súhlasi& s t%m, "e sme 
odli$né #itate*ské typy. Azda na doplnenie by som 
dodal, "e nejde iba o nad- alebo podinterpretáciu, 
myslím si, "e práve s t%mto je neoddelite*ne spojen% 
aj axiologick% zrete*, teda pri takomto type poézie, 
ktorá cez text sprítom(uje „holé javy“ reality, hrozí 
mne podhodnotenie a tebe zasa nadhodnotenie – 
som v$ak toho názoru, "e de facto úplne opa#ne je to 
pri +k#ne orientovanej literatúre. Teda ak sa vrátim 
k sci-+, ktoré pova"uje$ za typologicky bizarnej$iu 
tvorbu, ke'"e sa sna"í realitu „zlo"ito laboratórne 
substituova& a)generova&“, myslím si, "e tam hrozí 
podhodnotenie v tvojom prípade a u m(a zasa nad- 
hodnotenie.
Hodnotné sú – iste súhlasí$ – oba tvorivé typy, 
„mimetick%“ i „imaginatívny“, a to tak isto, ako sú 
dôle"ité voda i ohe(, teda v kone#nom dôsledku 
tvoj a môj modus #ítania pova"ujem za komplemen- 
tárny, #o ma vedie k nasledujúcemu záveru:
Hoci na za#iatku som si kládol najmä otázku, 
ktorú na základe tvojej poslednej odpovede mô"em 

parafrázova& do takejto formy – „ak% má zmysel 
Bendzákova zbierka po tom, ako Je- Koons vystavil 
vysáva#?“ –, musím uzna&, "e tvoj spôsob #ítania  
a hlavne nadch%nania sa nad predmetnou zbierkou 
je príli$ nákazliv% na to, aby som si z neho aspo( 
nie#o neodniesol. Myslím si, "e to sta#í – v'aka 
dialógu sa mi tieto Bendzákove texty viac otvorili 
(#o mô"e znie& paradoxne, nako*ko sú ustrojené de 
facto ve*mi jednoducho) a v sú#innosti s t%m, ako 
si formuloval svoje odpovede ty, vo mne celá táto 
skúsenos& #osi „zanechala“.

J. B.: Ak% má zmysel?)Tak%, ako malo Warholovo 
zobrazenie Campbellovej polievky dávno pred 
Koonsom, van Goghovo zaujatie jednou starou 
prútenou stoli#kou, Cézannovo ma*ovanie stále tej 
istej hory, ale aj Archimedovo „obrátenie sa“ po#as 
kúpe*a vo vani, Flemingovo zaujatie pre plesnivú 
Petriho misku, Newtonovo prekvapenie jablkom, 
de Montaigneovo analyzovanie vlastn%ch mo#ov%ch 
kame(ov, Magritteovo popieranie fajky, Kraskovo 
postávanie pred topo*mi, tak% v%znam, ak% mali 
v$etky tie obrazy citrónov, jab/k, údená#ov a v$et- 
kého ostatného dnes v galériách, kedysi na stoloch, 
v domoch.
V$etky tie objekty nie sú t%m, #ím sa zdajú by&, „nie 
sú to fajky“, ale dvere. Tisíce dverí, ktoré vedú von. 
Je jedno, ktoré otvorí$, lebo v$etky ústia do toho 
istého otvoreného priestoru.)
Problém sci-+ a literárnych generátorov je v tom, "e 
ma*ujú na múr falo$né rokokové dvere neautentické 
ako laminátové podlahy. Pre toho, kto chce pozna&, 
ako sa veci majú, sú na preká"ku.
Ak Jean Genet s nad$ením otvoril pred sebou i nami 
dvere v podobe opisu chrch*a, potom je jasné, "e 
v$ade vôkol nás sú samé dvere, ni# ne" dvere. Dvere 
vedúce von z „tohto sveta“ nemo"no preceni&. 
Vä#$ina vnímajúcich si v$ak zachováva triezvu 
opatrnos&, váha, zostáva dnu. !akajú. Nestlá#ajú 
k*u#ku.
  
M. M.: Doplnil by som, "e to, #o naz%va$ „falo$né 
rokokové dvere“ je problémom niektor%ch sci-
+ textov (a aj niektor%ch in%ch, ktoré mô"eme 
pova"ova& za nekvalitné #i umelecky nie hodnotné). 
Tie, ktoré mám na mysli ja (Bradburyho 451 
stup$ov Fahrenheita, Simakovo Mesto alebo ostatne 
aj Tarkovského +lmy Stalker #i Solaris), síce obsahujú 
dvere, ktoré nikam nevedú, ale ich zmyslom nie sú 
dvere samotné, ale #lovek v konfrontácii s nimi 



– je to pokus, preto „science“, pod*a m(a v$ak –  
v t%chto prípadoch – podstatnej$í ako „+ction“ je tu 
#lovek, a ten je autentick%. Nezabúdajme, "e dvere 
by boli nani#, keby ich nemal kto otvori&.
Ka"dopádne, u" rozumiem tomu, #o pova"uje$ 
za „zmysel“ Bendzákovej zbierky a v kone#nom 
dôsledku s t%m naozaj nemô"em nesúhlasi& – #love-

ku je neustále potrebné pripomína& dôle"itos& aj 
t%ch najelementárnej$ích vecí, aj t%ch najka"doden-
nej$ích mali#kostí, aj toho, #o pova"uje za samozrej- 
mé. Ve*ká v'aka za tento dialóg.

Juraj Bri&kár & Matú& Mik&ík
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