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Pätnástisíc strán o pechorení,
sexe a mafiách
(Poh¾ad na prozaickú tvorbu za rok 2004)

Alexander Halvoník
Narodil sa 22. marca 1945 v Novej
Bystrici. Venuje sa literárnej kritike
a publicistike, prekladá z francúztiny.
V súèasnosti je riadite¾om Literárneho
informaèného centra. Prerozprával
a vydal Rozprávky z Tisíc a jednej noci (1993), je autorom prózy Svrbenie
krvi (1996).

Rok 2004 v slovenskej próze priniesol ïalie preskupovanie autorského potenciálu smerom k mladím roèníkom prozaikov: autori narodení po roku 1970 u predstavujú
zhruba polovicu prozaickej produkcie roka. Evidentne to nebola produkcia chudobná na kvantitu. Naopak, ak zoberieme do úvahy fakt,
e v roku 2004 vylo o desa reedícií menej ako roku 2003, ale celkový poèet vydaných titulov za rok
2004 sa napriek tomu zvýil v porovnaní s rokom 2003 o 13, tak táto
matematika jednoducho nepustí:
próze holdujúci Slováci vydali v roku 2004 o 23 kníh viac ako v predchádzajúcom roku. Opä sa tu nástojèivo vynára otázka, pre koho píu slovenskí prozaici, keï èitate¾ské prieskumy tvrdia, e zo slovenskej literatúry sa èíta najmä klasika,
keï sporadicky uverejòované rebríèky najèítanejích slovenských
diel nasvedèujú, e ¾udia èítajú celkom iné ánre ne slovenskú prózu, a keï cez elektronické médiá,
ktoré sú dnes u celkom jednoznaène monopolným výrobcom
kadej masovejej popularity, prejde iba nieko¾ko prozaických titulov,
ak vôbec prejde. Tento stav môe
u duí citlivejie vnímajúcich aktuálny status literatúry oprávnene vzbudi pocity hlbokej depresie. No dotatistikujme sa, lebo, ako azda uvidíme z ïalieho, slovenská próza
je pod¾a intenzity depresie, napriek
vetkému predsa len najcitlivejím
elementom naej prítomnosti. Take
slovenskí vydavatelia vydali v roku
2004 celkom 79 prozaických titulov (tento poèet si zo známych dôvodov nenárokuje na úplnos a ko-

neènos). Románový charakter má
24 titulov, takmer taký istý poèet
(23) dosiahli zbierky poviedok, novela je napodiv zastúpená iba 6 titulmi, 8 titulov predstavujú rozlièné texty prozaického charakteru
s nevyhranenou ánrovou truktúrou, 2 tituly obsahujú texty zborníkového typu, 3 tituly povestí a 11 titulov sú reedície (klasika 4, ijúci
klasici 6, mladí autori 1). Jeden románový titul vyiel dokonca rovno
v angliètine. Na slovenskú literárnu
scénu prilo 14 prozaických debutantov (niektorí z nich majú za sebou debuty v poézii, literatúre faktu
alebo tvorbe pre deti a mláde),
z ktorých traja siahli hneï po románe. Odhadom sa dostávame ku
kontatovaniu, e produkcia slovenských prozaikov za rok 2004 sa vyplhala na úroveò pribline 15 tisíc
strán, èo pre èitate¾a s ambíciou preèíta ju celú znamená preèíta kadý
deò v roku asi 42 strán, na èo by potreboval pribline dve hodiny denne.
Istee, dnes keï masové médiá
a nemenej masové bulvárne magazíny ohurujú potenciálneho èitate¾a
novými a èoraz sofistikovanejie
vyklonovanými ponukami hybridov
vyadujúcich èoraz masovejieho
konzumenta, bolo by bláznovstvo
chcie dokonca i od profesionála,
aby kadý deò preèítal tyridsa
strán textu, o akom sa u nesluí
hovori ani v krème, nieto v trendovej spoloènosti. Ale veï to ani nikto
neiada! Dokonca i literáti, ktorí sa
písaním ivia, sa zo svojho písania
vysmievajú a posielajú literatúru do
starého eleza: ich diela akoby ani
nepoznali u¾achtilejie posolstvo
ako posolstvo o smrti literatúry zaobalené do vakovakých exkrementov, nevábnych výluèkov a pavuèín. Istee, mono to robia len
preto, e je taká doba, ale aj tak je
nevídanou absurditou, e práve
v takej dobe sa literatúra mnoí ako
chren v záhrade po nebotíkovi,
ktorého dedièia majú z toho taký
náramný plezír, e sami neodolajú
nutkaniu rozmnoova ho. Do literatúry si s rovnakou chuou kopne
nielen Koleniè, ktorý vie, o èo ide,
ale aj hocijaký navoòaný boss, ktorý tie vie, o èo ide, ale len vtedy, keï
v dyme spálenísk zaòuchá vábny
pach peòazí. Nevídanejou absurditou je u len bulvár v spojení s dostihmi reklamných agentúr, médií
a oubiznisu, ktorých píplmetre merajú ¾udí na metre. Asi preto po nej
so závisou poku¾uje kadý ambicióznejí spisovate¾ a asi preto sa
jednou z najvýraznejích èàt prozaického zápasu uplynulého roka stal
ah na túto bránku. Talentovanejí
pritom robia piruety, netalentovaní

sa, akoe ináè, bezostyne hrnú
k cie¾u a pália z kadej pozície priamo na delohu. Pravdepodobne
preto na kadej z tých pätnástich
tisíc strán drieme zakomplexovaný
pimprlík snívajúci o príleitosti narás do ve¾kosti, keï nebude musie bra na nikoho oh¾ady, keï svet
bude celý rozvzdychaný a keï sa
vetky slobody prekrvia na rovnakú
farbu, aby náhodou nebolo treba
zvaova, voli alebo nebodaj ete
aj daèo zdôvodòova a vysvet¾ova.
A pribline na sedemtisíc pästo
stranách sa tento akt, neverili by
ste, zavài ve¾kolepým ohòostrojom
tiav a blýskaním blizien, prosto, víazstvom subkultúry nad èlovekom
a jeho pletkárskymi poetikami. Take víazstvo, prelomené tabu, zborené mýty. Koniec ilúzií, krach tajomstiev, debakel metafyziky. Pragma bytia, realita nièoty na pestrej
palete komerènosti. Zábavné, vake? Tak preèo, dofrasa, slovenskú
prózu neèítajú aspoò tí zakuklení
rodoví nepriatelia, ktorí by z nej
mohli na svoj osoh vyèíta kadeèo
o utajovaných traumách rodièov,
incestoch otcov a materí, oèistných
túbach nafetovaných synov a dcér?
Preèo vak nikoho neokuje ani ten
posledný výkrik semena padajúceho do nablýskanej tmy? Preèo kadý chce by spisovate¾om, keï pod¾a seba vie, e èíta je to isté, ako
stráca fazónu, topi sa v lyièke vody
alebo prosto beznádejne starnú?
A viete, preèo je to tak? Neviem...
Napriek tomu mám rados, e je
to¾ko titulov, to¾ko strán a e na ich
preèítanie treba to¾ko hodín. Je to
dozaista drina bez bonusu útechy,
ale èo u môe by lepie, ako tei
sa z toho, e niekto vie aj v tomto
plazivom, naondulovanom, pregestikulovanom a prekrièanom medzièase krásne narába so slovom,
dokonale tylizova a umne komponova, i keï azda pozabudol, e
slovom sa odjakiva i zabíjalo, trávilo, hýbalo masami a hranicami
rí, ale pribline rovnako èasto aj
hladkalo, premý¾alo a modlilo.
Napokon, nie vetko sa neèíta. Je
tu Keleová-Vasilková, sú tu Matkin,
Doktorov, Filan. Je to zlatá hviezda
na èele tejto absurdity alebo najprirodzenejia prirodzenos? To je
otázka! Ak by mala zosta v platnosti druhá èas tejto dilemy, mohlo
by to znamena, e svet a ivot
a spoloènos a jednotlivec sú nieèo
úplne iné, ako sme si mysleli doteraz. Ak vak platí to prvé, potom je
najvyí èas presta skúma zaèarované kruhy a h¾ada inde a lepie.
Dobrou správou pre literatúru bol
kadý z doterajích siedmich zbor-

níkov víazných poviedok zo súae
Poviedka. Výber ôsmeho roèníka
súae pod názvom Poviedka 2004
(Koloman Kertész Bagala, L. C. A.
Publisher Group, ïalej len L. C. A.)
prináa 9 poviedok autorov zo 723
súaných prác (z víazov chýba
Agda Bavi Pain), z ktorých tyria
majú za sebou prinajmenom debuty, dvaja prekroèili pädesiatku.
Vrátane Ballovej tandardne sebatrýznivej rodinnej poviedky s erotickým podloím a presahom do
politiky akoby sa vetky èísla zborníka zhodli na potrebe rehabilitácie
príbehu. Autorskí rozprávaèi (¼ubomír Foltán, Tibor Havlík, Karol
D. Horváth, J. S. Jankin, Jaroslav Klus, Ivana Lacková, Barbara Pribylincová) ho rozprávajú
takmer tradiène, bez vyboèení z realistickej vecnosti, s dedinskou dôslednosou, s väèou èi menou
dávkou humoru. Magickým smerovaním sa vyznaèuje iba poviedka
Petra Kritúfka Embryo. Zo zborníka vak sotva mono vyèíta nejaké nové trendy alebo nebodaj prevratnejie koncepty písania prózy.
Druhá zborníková kniha s názvom Sex po slovensky a podtitulom  Dvojpohlavná poviedková
antológia o sexe (Ikar), ktorej iniciátorom, zostavovate¾om i jedným
z autorov je Duan Taragel, oèividne chcela by bombou, literárnou
i spoloèenskou. Stala sa òou do istej miery iba v tom druhom pláne.
Akoby naschvál, vzápätí po nej vylo v tomto roku to¾ko eroticky resp.
sexuálne nadupaných kníh, akoby
za prezidenta nezvolili Gaparovièa, ale samého Erota, a tátnou
doktrínou sa stala bezuzdná samopa, ktorú si môu preèíta aj
sluniaci, ak, pravda, majú slovník
karedých slov (mimochodom, nemá slovenská literatúra problémy
s èítaním preto, e neexistuje poriadny slovník slovenských vulgarizmov, ktorý bude treba rozhodne
vyda?). Kniha sa dobre predávala,
ale èo si z nej vyèítali èitatelia,
o tom sa hovorilo u menej. Z literárneho h¾adiska èas z devätnástich autorov potvrdila svoje spisovate¾ské kvality, druhá èas ukázala, e je schopná na tandardnej
úrovni napísa èoko¾vek, tretia èas
jednoducho zhorela. Mimochodom,
skúka sexom dopadla pribline
rovnako aj pri ostatných knikách.
Take základné pouèenie: ak chce
by naïalej zaujímavý, nepí, èo ti
káu písa, ale radej predstieraj,
e tie najobyèajnejie veci sú pod
tvoju úroveò  staré panny a neprestanú obdivova a mladé si aj
tak spravia po svojom. No váne:
najlepími èíslami zborníka sú po-

viedky Igora Otèenáa a Petra
Pianka. Prvý (poviedka Toto leto
nebude ako kadé leto) dodal vzneenos ványm veciam tým, e ich
zironizoval. Druhý (Neva) zironizoval vzneené veci tým, e ich nastolil príli váne. Pritom v oboch
prípadoch ide o kvalitnú iróniu, ktorá vie ohmata pevné tvary i ladné
krivky ove¾a majstrovskejie ako
vetky údy mesiásky sa tváriacich
antihrdinov urputne presviedèajúcich svojho èitate¾a, e pred sexom
i po òom bolo a ostane iba zatmenie slnka. Darmo, sex v umení nie
je hodinou fyziológie, ale nároèným
duchovným cvièením, trpko-sladkou rozkoou, ako napokon vetko,
èo v ivote stojí za nieèo, hoci
v tomto prípade hovoríme o literatúre, nie o ivote. Istee, zborník má
i poviedky, ktoré sex bezprostredne
spájajú s politikou (Peter ulej),
ktoré rozahane psychologizujú (Lucia Piussi), z ktorých smelie èi
nesmelie, ale s rovnakým èarom
nechceného vytàèajú roky feministické idey (Vanda Feriancová, Denisa Fulmeková, Zuzana Gindl-Tatárová, Jana Juráòová). Hlbokomyse¾ných kreatívnych pánov (Vlado
Balla, Peter Kritúfek, Marek Vadas  Eman Erdélyi, Pavol Weiss,
Rado Olos, Peter Macsovszky)
i polemicky nabrúsené dámy vak
ïaleko predèí ohnivá Uru¾a Kovalyk (míraèka) alebo insitná Dana Závadová (Sme len my a nae
pohlavia), ktoré oèividne väèmi
milujú autenticitou poznaèenú skúsenos ako tézy a objednané témy.
Ako vetko aj odpoveï na opä
aktualizované volanie po románe je
ambivalentná. Dvadsatyri pokusov o román skôr dokazuje, e
v súèasnej poznávacej a bytostnej
situácii èloveka nie je moný. Na
jednej strane máme vrcholne poctivú skúku tohto ánru z pera naslovovzatého literárnovedného odborníka a nespochybnite¾ne talentovaného prozaika Stanislava Rakúsa, na druhej strane fresku epizujúceho historika Andreja tiavnického. Prvý sa u po druhý raz potrápil s románovou generaènou autovíziou, a v oboch prípadoch dospel k tvaru, ktorý dria pokope celkom iné ne románové princípy.
Druhému sú románové princípy
vzdialené pribline tak ako románový talent, a preto jeho románové
odhodlanie spoèíva najmä na ukladaní beletrizovaných historických
segmentov na mýtické telo úbohej
grófky Bátorièky. Románom v pravom zmysle nie je ani tematizovaný
enský príbeh Táne Keleovej-Vasilkovej, ale ani pikareskná mafiánska feéria pseudonymom mas-
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Stanislav Rakús

Nenapísaný román

.... Prozaik Stanislav Rakús si toti
uvedomuje, e v ironickom svete je
vdy disproporcia medzi tým, èo vyberáme a ako to usporadúvame. Principiálnym problémom prozaického sveta je zase napätie medzi poznaním
a konaním: poznanie blokuje konanie,
ktoré ale zase tvorí vo svojej mnohoznaènosti estetické jadro prózy. Stanislav Rakús riei tento problém tak,
e sa vo svojom románe pohybuje
medzi mnohoznaènosou sveta, ktorá
bráni poznávacej ideologizácii prózy,
a presnosou výrazu, ktorá zabraòuje
prozaickému textu, aby sa nerozplynul
na rad jednotlivých fragmentov...

...Román v ironickom zmysle slova
nemono v dnenom nesúdrnom
svete dopísa ani napísa. Stanislav
Rakús vidí ako monos presnos opisu mnohoznaènej situácie. Preto je jeho rétorickou figúrou ekfráza, opis
a obraz konania a nekonania...
... obnovuje silnú líniu slovenskej
prózy dvadsiateho storoèia, o ktorej
sa ale v posledných desaroèiach zdalo, e nemá pokraèovanie.
... rehabilituje svojou prózou povrch.
V detailných opisoch zapisuje a zaznamenáva, èo vidno. Nemonos napísa román má vak najmä vnútorný
dôvod. Stanislav Rakús tematizuje
slovenské sedemdesiate a osemdesiate roky. Neh¾adá v nich stratený
èas, lebo vie, e ho v záplave dobovej
inferiórnosti nájs nemono. Jeho príbehy sa konèia nedopovedaním, na
slepej ko¾aji, do stratena, neukonèením, lebo sú príbehmi stratených existencií. A vedno s Thomasom Bernhardom by sa dalo poveda, e vetci, èo
sme vtedy ili, sme stratené existencie a e stratený èas, èo nám vzali
a èo sme sami utratili, nájs nemono.
Nájs mono len akési jemne surreálne pábite¾ské mikrozrnká príbehov,
a nie náhodou tu Stanislav Rakús odkazuje na Hrabala.
Rakús h¾adá nieèo iné: strateného
autora, ktorý sa zatia¾ skrýva za viacerými menami, tvárami a identitami...
Literárny vedec a predseda poroty
Ceny Dominika Tatarku
Peter Zajac v SME 26. 2. 2005

Cena Klubu nezávislých
spisovate¾ov za rok
2004
Prémia Literárneho
fondu za pôvodnú
tvorbu za rok 2004
Jozef Puká

Freud v Tatrách

Keby som chcel by patetický, poviem: teme sa, e Asociácia spisova-
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kovaného doktora Petra Doktorova èi melancholická hra o lete,
láske a sexe ïalieho úspeného
pseudonyma Maxima E. Matkina.
Románový ráz nespadol z neba ani
Bohuovi Bodaczovi napriek tomu, e sa, podobne ako Anton Balá, cez mieru usiloval zatraktívni
prostredie, namiea chlapácke tajomstvá z osvedèených príchutí slovenského undergroundu a vystavi
na verejný obdiv vakovaké polohy
sexu. Teoretické príruèky hovoria,
e román musí ma dej, rozprávaèa
i postavy a prostredie, v ktorom sa
dej, postavy i rozprávaè polyfonicky
realizujú. Prax slovenského literárneho vývinu vak potvrdzuje, e
vetky tieto rovnocenné zloky zabezpeèujúce románovú pluralitu sú
v súèasnom slovenskom románe
prinajmenom potlaèené na úèet
zvýrazòovania subjektivity. Z oprávneného strachu pred ideologizáciou a sociologizáciou si slovenský
prozaik dobrovo¾ne zúil svoj obzor
na to, èo sa dá vidie cez subjekt:
skutoèné je len to, èo sa odohráva
v subjekte, ostatné je virtualita, navye sprostredkovaná cez texty, teda cez nedôveryhodnú kultúru. Tu
autor realizuje vlastnú slobodu
i slobodu rozprávaèa a postáv. No
keïe román je predovetkým
o vzahoch medzi subjektom a svetom, resp. medzi vyzretými subjektami a skonkrétneným svetom, sloboda ako eminentný predpoklad románového tvarovania stráca zmysel a stáva sa väèmi beztvarou
otvorenosou ne slobodnou vô¾ou,
ktorej rozporuplná sila podmieòuje
silu románovej výpovede. Lene
román nemôe existova bez tvaru.
Takisto ako nemôe existova bez
metafyziky. Take mnohí chytráci
apriórne opovrhujúci románom a pritom nevediaci odola jeho zvodom,
si túto dichotómiu románu fungujúcu na princípe hry paradoxov znaène z¾ahèili: príbeh, cestu k existenciálnej zloitosti, nahradili jednosmerkou k posteli, urèitos bytia
ohranièili slobodne kopulujúcim subjektom a poznávacou bezradnosou, a na miesto metafyzického
tajomstva dosadili zlopovestnú mafiu, ikonu nepreniknute¾nosti moderného sveta. Je potom prirodzené, e v románových kreáciách
chýba racionalitou podloená sloboda na úkor pragmatickej krátkozrakosti a prozaická odvaha sa nezriedka meria vyzývavou hlúposou
otupených hrdinov konajúcich pod
taktovkou alibistického rozprávaèa.
Summa summarum: slovenský román potrebuje viac slobody, ktorá
by mu vak bez kvalitnejieho poznania bola naniè. Vetky záloné
rieenia èi absolutizácia niektorých
vedú iba k èiastkovým výsledkom
alebo rovno k deformáciám.
Nazdávam sa, e práve Nenapísaný román Stanislava Rakúsa
(L. C. A.) je najpregnantnejím obrazom tohto tvorivého sváru: autor
h¾adá autora (P. Zajac) strateného
na bludných cestách literatúry, ktorá si vytvorila mimikry, lebo si nevedela nájs miesto v neslobode oberajúcej ho o monos èinu. Rakúsov
rozprávaè, bývalý vysokokolský
pedagóg z politických dôvodov za-

strèený do divadelnej dramaturgie,
sa dobrovo¾ne vzdáva kompetencie vyrozpráva o tom román a deleguje ju na postavu, o ktorej rozpráva, ako píe román, èo sa nedá
dokonèi. A tak vzniká akýsi nekoneèný príbeh z tisíc a jednej noci,
v ktorom rozprávaèsky eherezád
Duan Sakmár rozpráva o tom, ako
píu román jeho náhradníci. Na rozdiel od eherezády vak nikto svoj
príbeh nedokonèí, lebo keby sa tak
nebodaj stalo, potvrdilo by sa, e
svet je plný zmyslu a celistvý rovnako ako èlovek v òom. Bolo by to neprípustné, pretoe práve oná necelistvos bola generálnym motívom
na písanie románu. Rakús teda
s úradníckou presnosou pozorného
kronikára a vánosou kafkovského
komentátora zachytáva situáciu za
situáciou, skryte alebo otvorene sa
z nej vysmieva, rovnako skryte alebo otvorene sa do nej vciuje a dáva
vciova sa svojim postavám, aby
nakoniec túto mraziacu absurditu
ponúkol èitate¾ovi ako náhradu za
generaènú víziu socialistických sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
minulého storoèia. Práve táto celistvá absurdita, neroztrhaná politickými explicitami a nenaruená èinmi,
ktoré by ju posunuli do pozície menejrozmernej racionality, je hlavným
románovým aktérom a jej plazivá
hmatate¾nos je výsledkom synergie
vetkých románových zloiek: rozprávaèa, postáv, príbehu i prostredia. Vetky sú nenaplnené, ale ich
symetria vysiela zvlátne vlny.
U názvom Pomsta (L. C. A.) negatívne vymedzený hrdina knihy
Pavla Weissa je tak trocha rodným
bratom Rakúsovho Sakmára, preneseným do o desa-pätnás rokov
mladieho reálu, èie do bezprostrednej súèasnosti. Bohom i spoloènosou zabudnutého knihovníka
so spisovate¾skými ambíciami (jeho ivot a bankové konto sa zaèínajú podoba) opustí frajerka kvôli
bohatému bossovi, èo je preòho výzva k èinu  pomste. Trocha netradièné je, e budúci autor sa chce
identifikova s pomstou nie na nevernici, ale na zazobanom úspenom zbohatlíkovi: po tom, èo si vylepí imid lukratívnym zamestnaním v reklamnej agentúre, mu odahuje autá, hackuje úèty, a nakoniec
mu na ceste do Thajska podsunie
drogy. A vetko sa, vrátane moných rieení, zapisuje do románu
v románe, nevynímajúc neèakané
zavàenie dvojpríbehu, ktorý vak
napokon tie ostane otvorený.
Weiss síce svoj zdvojený príbeh
udriava v napätí, ktoré by sa mohlo skonèi úspenou katarziou, ale
z podobných dôvodov ako u Rakúsa sa nijaká katarzia nekoná: nevie sa, èo je dobro a èo zlo, a ideologizova ani moralizova sa v románe nepatrí. Take opä sa tu
konfrontuje realita s virtualitou
a nerománová neuzavretos, ktorej
dal autor prednos pred racionálnou uzavretosou, je výrazom intelektuálnej skepsy ivenej ironickými podtextami. Take Weiss nevyrieil dilemu, èi je lepie by zazobaným zbohatlíkom alebo hladným
spisovate¾om, iba kultivovane potvrdil, e erotika a mafiánske tajom-

no sa stali neodmyslitenými zlokami naej prózy, ikonami, ktoré nahrádzajú sociologickú prenikavos
i intuitívnu vzburu proti ubíjajúcemu
existenènému pocitu.
Rakúsov román so svojou kreatívnou serióznosou pravdepodobne nemono porovna s nijakým minuloroèným výkonom intelektuálne
orientovaného prozaika. To isté vak
zrejme platí aj o vánivom romániku
Ivana Kolenièa Daj zbohom básneniu (Vydavate¾stvo Slovart), ktorý je vlastne bytostným básnickým
vyjadrením Rakúsovho problému.
Koleniè sa u netrápi s h¾adaním
nenájdite¾nej identity: jeho hrdina
so smienym menom Arthur Nah je
priam stelesnením smrti poézie,
ktorú iní len nesmelo proklamujú
a ktorú svet brutálne uskutoèòuje,
ba i ije. Pre Kolenièovu màtvolu
kvasiacu vetkými duchovnými avami unikajúceho storoèia, ktorá sa
predsa len kamsi chce schova,
nielene niet miesta vo vyprázdnenej skutoènosti premenenej na agresívnu, smilniacu a zabíjajúcu fantazmu, ale jej nená povinnos podáva svedectvo o zmiznutom raji
básnikov je pre jednoznaèný svet
dôvodom na hrdelné nepriate¾stvo.
Kolenièova expresívna metafora teda rozpráva príbeh plný expresívne
vyjadrených paradoxov o zmiznutí
akejko¾vek identity (u nie je moná vzbura, a teda ani poézia), ktorý
je apokalyptickou víziou dôsledkov
tohto deficitu.
S otvorenosou príbehu a nemonosou napísa román kalkuluje viacero autorov, no táto téma
èasto svedèí aj o neschopnosti autorov komplexnejie sa zmocni nejakého problému a uprednostòova
radej ¾ahie rieenia ne skutoène
tvorivý zápas o východiská zo slepých ulièiek. To je napríklad prípad
románika Petra Bilého Démon svätosti (Slovenský spisovate¾), kde sa
neèinný klátorný dezertér s písmackými ambíciami pokúa svoje
vystrájajúce libido zdôvodni priam
filozoficky, ale svoje románové poblúznenie uzatvára tým, e nedokáem písa o tom, èo naozaj ijem. Nu, aspoòe takéto priznanie. Zapisovaním do zoita s modrým obalom u¾avuje svojmu deficitu identity. Aj manelským ivotom
a neschopnosou bytostnejej komunikácie rozpoltená, roztvrtená,
rozdrvená na omrvinky hrdinka
románového debutu Manelka
(L. C. A.) Dae Èejkovej reparuje
svoju identitu. Svedèí to vak rovnako o tom, e naa próza je prive¾mi závislá od metatextov a od toho, èo u bolo napísané, a èo sa
nedá prekona len chcením by spisovate¾om. Do tejto línie mono zaradi aj prozaicky zrealizovaný scenár Silvestra Lavríka Vila Lola
(L. C. A.), ktorý je tie identifikaènou retrospektívou jednotvárnosou deptanej eny, triezvymi výrazovými prostriedkami dokumentujúcou stav po láske, keï namiesto nej
nastupuje plazivý strach a svojou
detrukènosou zacláòa monos
vidie svet a seba nejakým vzruujúcejím a vrúcnejím spôsobom.
Kým èlovek nepreèíta mafiánsky
román Petra Doktorova English
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is easy, Csaba is dead (Vydavate¾stvo Slovart), neuveril by, k akej
serióznej dokonalosti vie slovenský
prozaik dovies persiflá reality.
Veï urèite sa nájdu slabie nátury,
èo sa zamilujú do sympatického
rozprávaèa Eda tartéra, výkonného èlena mafiánskej rodiny, a radi
mu odpustia vetky tie potoky krvi,
vystrelené mozgy, telá rozpustené
v kyseline a oplzlé slová, bez ktorých sa ako zaobís pri výkone
mafiánskej misie. Doktorovov sugestívny rozprávaè je prinajmenej
taký dobrý ako Samko Tále, pozná
miery i váhy slova, vie manipulova
s postavami, dokonale sa vyzná
v globálnej stratégii i v detailoch
a nebojí sa ani sexova, ani dra
jazyk za zubami. Edo je Slovák ako
repa, hoci nevie pravopis a do jazyka sa mu pletie vakovaká neslovenská lexika. Pokia¾ ide o bystros
videnia, Edo naozaj nie je iadny
intelektuál, zato dovidí za kadú
stenu textov, nech by bola hocaká
hrubá. Má vak jednu nadnormálnu
vlastnos, ktorú má len málo literárnych hrdinov: svojou existenciou
popiera samého seba. Nie je to od
neho obe, ktorou by zaplatil za to,
e slovenské pravdy sa doòho usadili ako podkoný tuk, je to iba dôvod poloi po tom vetkom potmehúdsku otázku: Maj nejm is Petar.
Vots jór nejm? Mimochodom, tak
vo¾ajako sa vo¾akedy spytoval aj
Èechov, ktorý bol ináè tie ve¾mi
vtipný a veselý.
Keby román Nená volavka (Slovenský spisovate¾) nenapísal Anton Balá, ale javiskovým pechorením pouèený doktor, urèite by sa
v òom nestretlo to¾ko voskových figurín ako v múzeu madame Tussaud: mníky, boháèi a zbohatlíci,
skrachované talenty, prostitútky,
drogoví díleri, grázli vetkých kalibrov. Nená dedinská novicka (Zachráni jednu stratenú duu je viac
ako prís o vetky poklady sveta.)
by medzi touto ve¾komestskou
zberbou rozhodne neprila o svoj
balík urèený na opravu kostola, nafetovaný Spidi by ani nepomyslel
na hudbu a súcitná prostitútka by
sotva fajèila nieko¾kými pevnými
a rýchlymi pohybmi úst. Prosto,
vetko by bolo ináè, ale celkom urèite by bolo menej akènosti a viac
oslobodzujúcej srandy.
Ak je román Bohua Bodacza
Polnoèná ena (Ikar) magickou metaforou súèasnej slovenskej spoloènosti, ako sa píe na záloke,
tak akiste len preto, e i tie naj¾achetnejie predstavy sa môu
¾ahko zmeni na totálne zhnusenie.
To sa prihodilo aj Bodaczovej knihe
nesmierne bohatej na deje a citové
zlomy, èlenitej na rozprávaèské postupy, úrodnej na postavy zatratencov a navye koketujúcej s ezoterikou. Príbeh mladej dvojice zaèínajúci sa láskou, pokraèujúci mnohými súloami a konèiaci nieko¾kými
ohavnými smrami, zaznamenaný
spredu v denníku hrdinky i zozadu
vo vyetrovate¾skej retrospektíve,
je vak predovetkým názornou
ukákou, èo sa stane, ak sa autor
dá unies svojimi románovými fantazmami a stratí kontrolu nad kvantitou i kvalitou jednotlivých románo-
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vých zloiek. Stane sa románová
katastrofa, ktorá napokon nemá niè
spoloèné s katastrofickým posolstvom, ktoré zrejme mal autor na
mysli, keï sa púal do písania. Je
v nej pozbierané vetko, ale máloèo
medzi sebou ladí, jednotlivosti sa
prekrikujú akoby si silou-mocou
chceli vykrièa právo na nezriadený
ivot. Tak to vak býva aj v bezobsanom gýèi.
Iné kafé je druhý román pseudonyma Maxima E. Matkina Láska
je chyba v programe (Vydavate¾stvo Slovart). Usadenos románového rozprávania v intelektuálnom
prostredí zlatej bratislavskej mládee je predovetkým zárukou, e bujaré deje krútiace sa okolo lásky,
erotiky a sexu budú ma vdy prinajmenom hodnotu decentného bulváru, èo im, prirodzene, nemôe
ukodi, keï im u zrovna nepridá.
Na to, èo Bodacz vykrièal príbehom
a postavami, staèí Matkinovi jemný
náznak, ironický záder, duchaplný
bonmot. Svet tu je ïalej nevtieravo
rozdelený na muský a enský
a vzahy dostredivo rámcuje rodina
diferencovaná pod¾a ove¾a jemnejích kritérií. V Matkinovom románovom svete sa nemôe sta niè nepredvídané a nemá doò prístup èoko¾vek, èo by organicky nezapadalo
do tejto zjednotenej rozporuplnosti.
Bulvárne smerovanie navye podporuje aj istá melanchólia neuskutoènených, ale stále prítomných lások, ktorá si pradie svoju slastnú
nudu. V románe je stále teplo, hoci
jeho deje priam kopia vychladnuté
lásky. No napriek tomu, e román
sa u názvom deklaruje ako román
o láske, je rovnocenne aj románom
o vzahoch, a teda aj o spoloènosti
s históriou i perspektívou. A v tom je
základný rozdiel od ortodoxných
skeptikov i gýèiarov. Okrem toho
samozrejmou súèasou jeho obrazotvornej výbavy je irónia, ktorá
môe kadejaké príli váne smienosti obráti naruby.
Recenzia knihy Denisy Fulmekovej a Petra Macsovszkého Klebetromán (Kalligram) má kafkovský názov Slobodný opis jedného
zápasu (Pavel Maloviè) a v titulku
èlánku Zuzany Belkovej sú slová
zavtipkova a poklebeti. A navye,
obaja autori sa hrdo hlásia k bulváru. Napokon, preèo nie, veï reality
ou nerobia prví, a od bulváru sa
mono kadeèomu priuèi. Okrem toho, e aj bulvár je len èlovek, je aj
zmytologizovanou pravdou tak o jedincovi, ako o spoloènosti. Take
ïalím mýtizovaním èi demýtizovaním bulváru mono literatúru tie
privies na nové mylienky. Nie som
si istý, èi práve toto mali na mysli
autori, ale rozhodne mi je proti chuti
adjektívum slobodný v názve recenzie. Veï autor musí ma v tele namiesto krvi samé sado, maso a iné
príbuzné perverzitizmy, ak sa rozhodne voyeursky sprevádza kolegu literáta èi intelektuála po jeho
krèmových peripetiách i jeho najintímnejích fantazmách a túto pozorovate¾skú polopravdu, hoci aj so
zmenenými menami napokon zverejni. Akáe sloboda! kandál, to
áno, ale ako mono dakoho kandalizova slobodne? Za kadou li-
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teratúrou musia by silné emociálne
impulzy. I keï si nemyslím, e Klebetromán je vysoká literatúra, hybným mechanizmom je urèite emocionalita, tvrdí Macsovszky. Mne tá
emocionalita, priznávam sa, akosi
unikla, ak za òu nemám poklada
úk¾abok presýteného zlomyse¾ného satyra, ktorý sa na mòa k¾abí
spoza kadého riadka a vôbec na
òom nebada antivú bulvárnu bezstarostnos. Zato ma dobre napálil.
Aj to ete patrí do literatúry? Je to
bulvár pre snobov, mojsejovèina,
ale aj tak: naèo, preboha, snobi potrebujú bulvár?
A teraz budú nasledova u len
poslunejie romány a romániky.
Téma druhej prozaickej knihy
Bystríka ikula Vôòa santalového
dreva (Vydavate¾stvo Matice slovenskej) budí predovetkým zvedavos: èo chce nájs zrelý takmer pädesiatnik na tudentskom internáte? A druhé pecifikum: tradièný
jednoaspektový rozprávaè splývajúci s hlavnou postavou. Je to autorovo naschvál namierené proti presile postmodernej inpirácie v naej
próze? Mono by aj bolo, keby bolo
dôsledné a zavàilo sa nejakou
mnohoznaènou nezavàenosou. Jeho hrdina je donjuan z konca sedemdesiatych rokov a ako vetci jeho literárni bratia i on sa bojí pekla.
Dievèatá ho vak priahujú ove¾a
väèou silou ne strach, èo ho od
nich odháòa. Úzkostlivo sa pozoruje (takmer ako Rakúsovi vyprázdnení stroskotanci) a vyhýba sa pokueniam, aby napokon vdy osudovo upadol do nového hriechu:
hriech sa stáva jeho údelom. Rozprávaè má vak v zábere aj spoloèenský rozmer: v òom dominuje reimistický profesor, ktorý do hrdinu
zasieva iný druh strachu. Take
strach zvonka sa kompenzuje potrebou lásky, ktorá sa transformuje
zas len na strach: zaèarovaný kruh,
z ktorého niet úniku. koda, e ikula túto líniu vyprázdòovania èloveka strachom nesledoval s rakúsovskou dôslednosou a jej románovú integritu naruil neve¾mi strategickým rozprávaèským hýrením
a moralitnými motiváciami. ikulov
erotizmus je vak jednoznaène estetický.
Táòa Keleová-Vasilková prila
hneï s dvoma románmi: Tichá boles a Cukor a so¾ (Ikar). Autorka
by sa zrejme urazila, keby sa o nich
hovorilo ako o bulvári. A nemala by
sa preèo, lebo sama priznáva, e
názov pre druhý vymyslela sedemroèná dcéra. Veï si, bez ve¾kých
ambícií a ve¾kých ideí, spriada svoj
príbeh ako vystrihnutý z bulvárneho
èasopisu a spriada ho veru zruène:
nikomu ani nenapadne, e On
a Ona (¼ubo a Nora) sa nemajú
rozís kvôli jeho frajerke a e sa nemajú znovu zís kvôli dieau, ktoré
zoiera smútok za rodièom. (To je
emocionalita!) Situácia kadodenného enského zápasu o ivot
(v tom i o emancipáciu a o problém
èo nakúpi, èo uvari) spo¾ahlivo
chráni autorku, jej rozprávaèa i jej
postavy od ove¾a väèích hlúpostí,
ktorých by sa urèite dopustili, keby
chceli zmeni svet na svoj obraz,
alebo upadli do depresie z neusku-

toènite¾nosti tejto zmeny. To by ich románovo vygumovalo. Oni vak románovo ijú a ak do druhého dòa neumrú, bezpochyby stretnú èitate¾ov,
ktorých poteia u len tým, e sú.
S bestsellerovými ambíciami vstupuje na literárnu scénu aj Katarína
Gillerová. Jej kolský príbeh s názvom Láska si nevyberá (Slovenský spisovate¾) zviazaný postavou
láskou poranenej dievèiny stavia na
humore, tajomstve i dramatických
rodinných traumách, aké poznáme
zväèa len z kníh západných spisovateliek. Má vetky predpoklady
oslovi rýchlo a bezbolestne, zapôsobi citovo i katarkticky, vtiahnu
dôverèivého èitate¾a do svojich pascièiek. Vybrúsenejie pero i hlbí
záber má dievèenský román Pauly
Sabolovej abí kvet (Vydavate¾stvo Spolku slovenských spisovate¾ov), presviedèajúci pekným i duchaplným jazykom, dobre vystavaným príbehom a sympatickou emocionalitou, ktorý naozaj nepotrebuje
ve¾ké deje, lebo je sám dejom.
Zloiteje mylienky i sofistikovanejie peripetie vládnu v románe
niekdajej ponovembrovej ¾avicovej
politièky Gabriely Rothmayerovej
s príznaènou otázkou v názve Tak
o èo ide? (Slovenský spisovate¾).
Rothmayerová sa nebojí explicitne
spytova a otvoreným rozprávaèstvom si aj explicitne odpoveda
ako On a Ona znáajú rozvíjajúcí
sa kapitalizmus. Trocha predimenzovaný príbeh novinárky s trocha
nadneseným enským aspektom
odpovedá jednoznaène, e nie najlepie, nie tak, ako píu noviny, ale
ani tak, ako píu daktorí spisovatelia. Kritickos nesnobskej odpovede
je vak vyváená morálnymi detailmi a zmyslom pre lyrickú krásu, ktoré sa ahajú celým bodrým rozprávaním. Autorka si preto môe bez
väèieho rizika dovoli by sociálna,
empatická, solidárna, hoci sa to
momentálne nenosí a nebadane sa
to vytratilo i z literatúry. Jej silným
tromfom je humor.
Mnohé z toho, èo u slovenská literatúra nenosí, si priniesol Alexander Breiner v románe Apartmán
èíslo 3 (Interart). Ambíciou referenèného príbehu s dlhými a èastými
dialógmi je zrejme ukáza, e kadá doba má svojich nástenkárov,
svojich pova¾aèov a svoje politické
prostitútky. Ukazuje to na ivotnej
ceste strojárskeho ininiera, ktorý
sa z nedostatkového socializmu
prepracoval na úspeného manaéra kapitalistického podniku. Jeho
príbeh sa prebíja cez príznaèné dobové okolnosti a svojou pokojnou
fakticitou ich kriticky glosuje. Zostáva vak na úrovni osobno-spoloèenského dokumentu bez výraznejích výbojov smerom k literárnemu
procesu.
Osobitnú poloku minuloroènej
produkcie tvoria historizujúce romány. Tak trocha paradoxne azda najèistejí románový tvar prezentoval
Ivan Izakoviè v diele Biskup a krá¾
(Ikar), ktorý je ivotným príbehom
biskupa Bartolomého de Las Casas,
nazývaného Ochranca Indiánov
a krá¾a Karola V., zakladate¾a panielskej línie Habsburgovcov . Izakoviè vie ako azda nikto v súèasnej

próze narába s historickou fakticitou, vie ju úèinne organizova
a najmä  vie jej nevtieravo podsunú integrujúcu mylienku. Jeho obraz panielskej konkisty videnej cez
postavu humánneho biskupa je nielen hodnoverný a pouèný, ale má aj
svoje nesporné estetické kvality.
V posledných rokoch prudko rozpísaný Juraj Bindzár sa v uplynulom roku predstavil románom Tanec nad màtvou slúkou (román
Ester) v exkluzívnej úprave (Orman).
U podtitul naznaèuje, e ide o motív biblickej legendy s ambíciou nadèasového posolstva. Román má
netradiènú stavbu: je takmer faktografickou evokáciou historických
udalostí z poslednej tvrtiny 19. storoèia vo východoslovenskej obci
Slovenská Nová Ves, ale autor èastými rozprávaèskými, expresívne ladenými vstupmi do postáv zvýrazòuje práve románovú fiktívnos. Kapitoly románu sú poprekladané zrejme autentickou dokumentáciou (korepondencia, archívne materiály)
a básòami akoby z pozostalosti
jednej z postáv. Ústredným dejovým uzlom je protiidovský pogrom
(1872) v období zostreného maïarizaèného útlaku rozpútaného vetkými smermi vládou Kálmána Tiszu.
Bindzár rozkres¾uje najmä totalitné
aspekty maïarizaèného útlaku, prièom mu nejde o ideologizáciu témy,
ale najmä o etický poh¾ad na totalitu sprevádzanú korupciou a duchovnou devastáciou jednotlivca
a jej mnohoaspektové priblíenie vnímaniu moderného èloveka. V tomto
zmysle je Bindzárov román tematickým unikátom slovenskej prózy.
Trilógia o zvrátenej èachtickej panej i najnoví román Andreja tiavnického V tieni smrti Albety
Báthoriovej (Zavàenie osudu Anny
Rosiny Listiusovej) je dôkazom, e
bohatstvo a vonkajia príalivos
historického materiálu je len východiskovým predpokladom dobrého
historického románu. Rovnocenným
predpokladom je spisovate¾ský talent, ktorý si vie poradi s jeho románovou organizáciou. tiavnický stavil na deje a city. V jeho románe
vak oèividne chýba nielen jemnejie nuansovanie historických postáv, ale aj ich vytvarovanie do takej
miery, aby sa mohli sta skutoènými
nosite¾mi dejov. Aj tu platí, e menej
býva niekedy viac. Pre tiavnického to znamená najmä etri slovami, obrazmi a najmä citmi a lyrikou.
Pokusom o historický román je aj
kniha Barónova èierna perla Kontantína Horeckého (Kniné centrum), ktorá je vak len ploným zaznamenaním popravy Rómov v roku 1782 s náleitou dávkou pátosu.
Románovo koncipované naturisticko-biografické rozprávanie ¼udovíta Didiho v knihe Príbehy svätené
vetrom (Vydavate¾stvo Slovart) je
evokáciou skutoèného cigánskeho
milieu so sociálnymi i politickými
paradoxmi dvadsiateho storoèia.
Prirodzený rozprávaèský naturel
uplatnila aj oneskorená debutantka
Anna Antoová v èitate¾sky príalivom skúsenostnom románe Kavka z periférie (Ikar) o povojnovej
Petralke a bizarnom uèite¾ovaní.
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te¾ských organizácií ete ude¾uje ceny
za dobrú literatúru a teme sa, e aj tá
sa ete píe a vydáva, ale uspokojím sa
kontatovaním, e porota Klubu nezávislých spisovate¾ov sa rozhodla tohto
roku udeli cenu Jozefovi Pukáovi za
knihu poviedok Freud v Tatrách.
Autor, ktorý sa úspene etabloval
v sedemdesiatych a osemdesiatych
rokoch ako prozaik håbkového ponoru
do ¾udského vnútra, experimentujúci
skôr v oblasti psychológie a motivácií
ne kompozície a jazyka, sa po dlhom
odmlèaní prihlásil (a vlastne vrátil, lebo jeho tvorivá pauza nebola krátka)
do literatúry. Ale je to u iný, povedal
by som inovovaný Puká.

Kadá z tých jedenástich poviedok
má v sebe urèitý druh nevánosti èi hry
meniacej sa raz na skrytú, raz na otvorenú paródiu. Puká je tematicky vynachádzavý, a teda èitate¾sky neunavujúci; to, èo sa v jeho poviedkach odohráva, má svoje èarovné i tajomné zákruty a siaha od detských spomienok
na nakrúcanie Obchodu na korze, cez
ezoterujúce nájdenie zázraèného kameòa v Dunaji, poriadne morbídne fotografovanie màtvol, zvrátenú sexuálnu
poiadavku zomierajúceho onkológa
a po divadlo naruby, kde autor priam
manifestaène karikuje porno a erotomániu mnohých terajích prozaikov.
Puká týmito prózami dokázal, e
si udral svoju predolú literárnu úroveò, ktorou sa zaradil medzi moderných slovenských prozaikov. Aj keï
zmenil tón, nezmenil naastie vkus.
K zaslúenej cene mu gratulujem.
Jozef Boch na odovzdávaní
cien AOSS v Zichyho paláci
24. 6. 2005

Cena Ivana Kraska
za slovenský
debut za rok 2004
Michal vec

Príli málo paranoje

Poviedky Michala veca prináajú
inteligentný humor so zmyslom pre
vypointovanie zápletky, jazyk je moderný, nepolopatistický, autor vyuíva
skratku a náznak. Rozprávaèov základný ivotný pocit mierne ironického
odstupu od sveta i od seba, rovnako
ako úsilie nenudi èitate¾a, je, zdá sa,
charakteristické pre mladú generáciu.
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Hoci niektoré texty nasto¾ujú atmosféru pripomínajúcu kafkovský svet, ironický odstup autora a jeho sarkazmus, nevedná textotvorná vynaliezavos, jazykový humor a dôvtip, podopieraný literárnymi a kultúrnymi alúziami a samotným jazykom dobre zabavia èitate¾a.
Ján Majerník na odovzdávaní cien
LF v Klube slovenských
spisovate¾ov 23. 6. 2005

Cena Vydavate¾stva
Slovenský spisovate¾
za rok 2004
Peter Bilý

Démon svätosti

Peter Bilý nebude zlý spisovate¾,
druhá èas knihy, týkajúca sa noviciátu v Taliansku, odkrýva jeho iroký

rozh¾ad, aj zruènos narábania so slovom, prípadne nevedný pozorovací
talent, ale celkový výsledok je rozpaèitý. Vydarené opisy predstavených
visia vo vzduchoprázdne, bez súvisu,
bez vzahu k deju, len ako keby niekto
porozveiaval ivotopisy neznámych
¾udí na nástenku.
Marek Turòa vo Vlne 20-21/2004

Cena Vydavate¾stva
Slovenský spisovate¾
za rok 2004
Katarína Gillerová

Láska si nevyberá

Anton Balá

Nená volavka

... Balá je majstrovský rozprávaè.
Plasticky skicuje prostredie, diferencovane vyhraòuje znaky typov jednotlivých postáv, necháva prenika rôzne
cudzie prostredia  rakúskych turistov, svet Ameriky a Balkánu. Mapuje
domáce prostredie a genézu postavenia jednotlivých, aj ved¾ajích postáv
s celkom konkrétnymi osudmi... vytvoril fascinujúci dokument doby, realistické svedectvo plné empatie a apelatívne zároveò.
Mária Bátorová v Literárnom
týdenníku 13-14/2005

KNINÁ REVUE
Vlastným emigrantským príbehom
Viktória, neobzeraj sa... (Kolosseum) vak neoslnila Albeta Sommerbauerová.
¼ubo Jurík sa cyklom detektívnych príbehov z bratislavského prostredia Prípady detektíva AZ vytrvalo pokúal v slovenskej literárnej
realite koneène udomácni a oivi
áner detektívneho románu. Darí
sa mu to s èiastoèným úspechom.
Ani jeho úvodný román edície Bratislavské krimi Choï za svojím
snom (Albert Marenèin, vydavate¾stvo PT) nemá matematicky presný
pôdorys, ani brilantnú kazuistiku
a jeho hybnou silou je reportérstvo verne ukotvené v bratislavskom kolorite, vdy aktuálne reagujúce na skutoèné kauzy a kauzièky
odohrávajúce sa v bruchu i na vizái slovenského hlavného mesta
a brániace novinárèinu ako údel
i poslanie. Pokia¾ ide o dej a jeho
rozprávaèskú prezentáciu, naozaj
ide skôr o spoloèenský román
s historickou patinou ako o naslovovzatú detektívku.
Výpoèet dlhích prozaických útvarov uzatvára kniha Bernarda Brázdila Blízko konca sveta (Topas)
s trocha strnulo vyrozprávaným
fantastickým príbehom z roku 2281,
v ktorom vesmír ohrozuje neidentifikovate¾ná sila, ale blíiaca katastrofa sa vïaka medzinárodnému
kozmickému laboratóriu nekoná.
Tak ako Brázdil nepriniesol niè nové pre áner sci-fi, Peter Ïurkovský svojou surrealizujúcou nudou
Utajený anjel (Kniné centrum)
nepriniesol niè nové pre lyriku.
A práve na tomto mieste sa iada
pripomenú knihu Petra Macsovszkého Leenia a laná (Kalligram).
Nie je síce románom, ale na osemdesiatich stranách má nieko¾ko románov, ako tvrdí autor. Skutoène,
v uvo¾nených dvanástich textoch
knihy je mono aj viac románov,
ako vylo v roku 2004, ba mono
sú tam aj tie. V slobodovskej perspektíve sa tu hovorí, ako sa tvorí
román, èo v òom musí by, a èo
z neho robí akt medzi fikciou a finálnou akciou, preèo musí by devia(k)èný . V kadom prípade Macsovszky vie toho o románe dos
a svojimi ironickými dvojseènosami dáva poza ui vetkým existujúcim i tým svojim zamý¾aným románom, posmieva sa ich témam
a problémom, ale vzápätí tolerantne berie na milos aj ich hlúpos.
(Rozpor medzi pôvodnou predstavou a výslednou, fixovanou, predpokladanou je takmer nedefinovate¾ný, veï román nie je schopný
by ani len o sebe ). Ale vari u to,
e mylienkou na román muèí svoje mylienky, nesvedèí o tom, e sa
bez neho sám nevie zaobís? Aj to
by mohol by zaèiatok nového románu. Len kde vzia tú silu zisti, èo
si naozaj myslíme a èo skutoène cítime? A kde nájs to iniciaèné slovo,
ktoré bude odpoveïou aj na túto
otázku? Zatia¾ máme zo vetkého
najviac irónie.
A mono preto je krá¾ovským
ánrom slovenskej prózy poviedka.
Poviedka kra¾ovala v rozlièných podobách, s rozlièným záberom, s rozliènými výsledkami i roku 2004.

Zhodou okolností sa na pici minuloroènej poviedkovej produkcie
stretli vetky píuce vekové skupiny a zhodou okolností je ich najneodmyslite¾nejím výrobným nástrojom irónia. U najstarieho Lenèa
má optimistickú podobu kritickej
noblesy, u najmladieho Kritúfka
pulzuje niekde medzi vizualitou
a takmer ezoterickou psychorealitou. U stredne starieho Pukáa je
vmodelovaná do obrazu parodickej
grotesky, u stredne mladích (Rankov, Kopcsay, Kovalyk) vyráa do
útoku spoza dobre zorganizovanej
textovej obrany. Zhodou okolností
sa vetci títo autori pokúajú
zhmotni svoje zloité mylienky
a nejednoznaèné pocity v zovretom
príbehu, niekedy modelovom, inokedy vystuenom hutným rozprávaèstvom. Poviedka nauèila naich
autorov etri reèami a nebra nadarmo ve¾ké slová. Takisto ako vo
väèích prózach, aj v poviedkach to
opticky vyzerá, e ich posadnutosou je sex, hoci pozornejí poh¾ad
by hravo zistil, e sex tu nie je
v prevanej miere samoúèelný, ale
e je èastejie prirodzeným dôsledkom orientácie slovenskej prózy na
subjektivitu a je okrem iného tie
ponukou cesty, po ktorej sa dá vyjs
z temného bludiska prevráteného
sveta na svetlo boie.
Ján Lenèo (1933) sa v knihe
Hriech v Turecku (Kniné centrum)
obsesívne vracia k svojmu ob¾úbenému ánru prozaickej miniatúry,
ale zároveò i k rozafnému kameníkovskému rozprávaèstvu, ktorým
vo¾akedy tak úspene skarikoval
najvánejie veci ideologickej doby. Lenèo prekvapivo moderne cíti
aj súèasný svet a sluèkami paradoxov ho núti k priznaniu svojich ve¾kolepých obmedzeností.
Pouèeným návratom sú aj poviedky Jozefa Pukáa zozbierané do knihy Freud v Tatrách (Slovenský spisovate¾). Modelové príbehy sú tu vak zväèa komprimátom traumatickej uzavretosti èloveka, z ktorého vak v premyslených
pointách priam vystre¾ujú znepokojivé pravdy ako napríklad v titulnej
poviedke plnej iskrivých paradoxov
(Konèím tieto neuèesané zápisky
na zaèiatku zúrivej svetovej katastrofy, o ktorej nik nevie, ako sa
skonèí. Národy vskutku zdvihli svoje hlavy a vrhli sa na seba, kolektívne sa navzájom znásilòujú.). Pravdae, podobné posolstvá mono
bra s rovnakou iróniou, s akou boli
vyslovené. No boli raz vyslovené
a stali sa súèasou monej interpretácie vzahu subjekt  objekt.
Nie náhodou 12 poviedok Petra
Kritúfka (1973) zastreuje titul
Vo¾ným okom (L. C. A.). Vizualizácia vnútorných labyrintov prostredníctvom pregnantného príbehu je pre Kritúfka prvým predpokladom ako odfotografova Boha
(Siedme nebo). Jeho neèakané
zvraty vykolíkované paranormálnou symbolikou nie sú nièím iným
ako ustavièným presúvaním optiky
na nové kontelácie vzahov, vecí
a ich pohybu. V Kritúfkových poviedkach sa vradí i miluje, ale
vetko tu smeruje k slastnej katarzii, po ktorej môe nasledova ïal-

ie muèivé fotografovanie, nová
samota, ktorú mono nahradi len
h¾adaním.
Vari najpolitickejie rozmery majú poviedky druhej knihy Máriusa
Kopcsaya (1968) Stratené roky
(L. C. A). Vo väèine poviedok sú
badate¾ne prítomné rakúsovské
paralely prinajmenej v intenzite zachytávania onej èinorodej javovej
presnosti a pregnantnosti, ktorá sa
konèí prázdnotou (Zvíazila v súboji nad sebou, a prehrala súboj so
ivotom  Lietajúce topole). Kopcsay h¾adá nielen subjekt stratený
v socialistickom jednosmernom
pohybe, ale pod drsnou koou
svojho presného príbehu intenzívne zápasí s bolestivou prázdnotou
holého bytia (Muotetka  recepty
na chudnutie).
Do druhej kniky s názvom Travesty ou (Aspekt) si vlèica, ktorá
svojím nespokojným vrèaním kradne spánok  (Ján Litvák), Uru¾a
Kovalyk (mimochodom, má aj rozkolísaný pravopis prvej èasti pseudonymného mena nejaký tranvestitný podtext?), okrem nápadnej vervy priniesla i vyzretejí týl a presnejiu poetiku. Na rozdiel od chlapskej prekomplikovanosti sa enské
subjekty identifikujú najmä opozíciou k muským, ktorá miestami vyúsuje a do tézovitých feministických bonmotov. Jej hrdinky sa prièasto sprchujú, akoby chceli zo seba zmy pinu konvenèných vzahov, rodových predsudkov a deformácií a vráti sa do svojho tela
(Sme takí odporní, e sa nedokáeme nikdy nikoho dotknú ). Jej
drsné príbehy sa odohrávajú na pomedzí halucinujúcich predstáv a reality, no rozhodne majú svoju silu
i ¾ahko zranite¾nú jemnos. Poviedky Zuzany Grety Belkovej Mechanický gramofón (L. C. A.) sú v porovnaní s Kovalykovou iste len nenou lyrikou, no nesmelo sa naèahujú za nieèím podobným.
Azda najplnohodnotnejím poviedkarskym výkonom sa predstavil autor tretej zbierky Pavel Rankov, ktorému medzièasom prischol prídomok magického prozaika. Najnovia kniha V tesnej
blízkosti (L. C. A.) výreène ukázala, e magické èary majú pôvod
v cizelérskom tieòovaní pocitov
moderného èloveka, v modernej
skepse, ale i vôli poveda èosi podstatné o pascách súèasného èloveka èi civilizácie. Rankovove prózy sú tak trocha encyklopédiou
problémov, s ktorými zápasí najtalentovanejia pièka slovenského
prozaického peletónu. V podrobnostiach sa cez Rankovove poviedky prefiltruje celý ná svet s jeho sociálnymi traumami, konzumom, zvrátenosou, krutosou a neschopnosou odpoveda na duchovné potreby, ale èitate¾ to vetko dostane v dokonalom príbehovom balení, do ktorého má hneï
chu ak nie zahryznú sa, tak aspoò sa riadne zaèíta. A potom sa
zaène ono sebatrýznivé objavovanie pravostí a nepravostí, onen namáhavý pochod od jednej radostnej dokonalosti k novým nedokonalostiam vytvárajúcim ¾udskú totonos. Drobnoh¾ad Rankovových
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próz previdí tiene i tmy, piny i rozkoe, ale rovnako suverénne sa vie
zacieli na prízemné reality i vzdialené virtuálne svety. Rankovova zamatová irónia vie robi skutoèné zázraky.
Talentovanú zábavu zaloenú najmä na princípoch paródie prináajú
debuty Laca Keratu Mám sa...
a èiernohumorné poviedky Michala veca Príli málo paranoje
(obe L. C. A.). Ïalí debutant, Michal Jedinák sa v zbierke Nie celkom rozprávky (Ivan A¾aka-Fantázia) uspokojil s humornou adaptáciou rozprávkových tém.
Napriek vysokému inteligenènému
kvocientu i dekompoziènej bravúre pôsobia prózy Tomáa Horvátha v knihe Antikvariát (L. C. A.)
menej zábavne ako v èase, keï
s takou mierou objavnosti uvádzali
na scénu slovenskú postmodernu.
Darmo, paródia ostane vdy len
paródiou a veèné prevracanie antikvárnych príbehov len závislou
hrou. Ak to niekoho uspokojuje,
niet ve¾mi èo dodáva. Aj dokonalé
rozprávaèské sluèky Jozefa Kollára z jeho tvrtej knihy ena v koberci (Sofa) majú príchu déjà vu.
Do tejto kategórie patria aj ináè príalivé a remeselne dobre zvládnuté poviedky Kysuèana Ladislava
Hrubého Krá¾ovstvo na zemi
(Kniné centrum).
Vysloveným sklamaním sú lekárske poviedky Vlada Haratíka v zbierke MUDr. Láska (Slovenský spisovate¾). Akoby v nich morality èoraz
väèmi vytláèali ivé pulzovanie.
Naivnými predstavami o próze a jej
fungovaní sú poznaèené poviedky
Milana Gondu ivot s. r. o. (Kniné
centrum). A pri prózach Stanislava
Hábera O (poviedky) má èlovek
nutkavý pocit, e to autor nemohol
myslie váne. Krátke texty Petra
Farkaa-iku v knike Hrad noci
(vlastným nákladom) majú aspoò
svoj osobitý duchovný rozmer.
Tradiènou, èi menej výbojnou poetikou sa vyznaèujú zbierky seniora
tefana Kasardu Hadí kamienok
(Interart) a Anny Gajdoovej Jaskynné kresby (Interart).
Knihu poviedok Niekedy (AM) sa
koneène podarilo vyda i dlhoroènému pestovate¾ovi ánru fantasy
tefanovi Huslicovi. Ide o dobré
a inpiratívne prózy, ktoré sú dôkazom, e tento áner u nás naozaj
existuje.
V prozaickom roku 2004 vylo 11
reedícií. Majú väèinou charakter
morálnej povinnosti naej súèasnosti voèi klasike (J. Gregor-Tajovský, L. Nádai-Jégé, M. Urban),
a nové vydania kníh L. akého,
R. Slobodu, P. Jaroa sú iba symbolickým náznakom objektívnej, no
u nás úplne nesamozrejmej potreby
systematicky vydáva najlepie literárne diela súèasnosti, vlastnej kadému kultúrnemu národu. Medzi reedíciami sme s pocitmi uznania vydavate¾ovi zaznamenali aj èarodejný text I. Kolenièa Ako z cigariet
dym z roku 1995 (Vydavate¾stvo
Slovart), ako aj vydanie jedného
z najlepích povojnových románov
Amenmária  Samí dobrí vojaci
od Ladislava akého z roku 1964
(VSSS).
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Radoslav M AT E J O V

Krásny spôsob zlyhania
(Poézia 2004)

PhDr. Radoslav Matejov sa narodil
3. septembra 1974 v Zlatých Moravciach. Pracuje na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave. Venuje sa literárnej vede a kritike.

Tak ako v minuloroèných preh¾adových túdiách o slovenskej poézii, chceme naim èitate¾om poskytnú prierez básnickou tvorbou,
tentoraz s vroèením 2004. Nasledujúce riadky v prístupe k materiálu sledujú tri základné ciele: evidenèný, informaèný a kritický.
Evidencia by mala by samozrejmosou, no ukazuje sa ako dôleitý
základ v irej orientácii, lebo si ju
vyaduje stav súèasného literárneho (ne)diania, nevyváenos a konvulzia, deravá reflexia kniiek  neinformovanos, mimoliterárne nánosy konfliktov a kamarátstiev. Stavali sme na dostupných databázach kniníc, kníhkupectiev a dvojtýdenníka Kniná revue, aby sme
dosiahli oficiálny status tejto evidencie, keïe sa stretávame aj
s tým, e v sociologickom meradle
v ivej èitate¾skej referencii dominuje pri poézii knine nevydaná
produkcia, básne neznámych autorov prijímané kruhom blízkych.
Poézia sa tak mylne konfrontuje
s inými dobrovo¾nými aktivitami na
úrovni zábavy a vo¾ného èasu.
V takejto komornej literárnej komunikácii sa zabúda na viacrozmernos básnictva, najmä na noetiku
básnického textu, na to, e nie je
len mono vrtoivým záitkom, ale
aj poznaním, obohacujúcou múdrosou. Spätne sa takýto deficit
umeleckosti tvorby a jej vnímania
vzahuje na samotné vydané kniky a na samotných autorov: prevládajúca a patologická sústredenos na vlastnú inakos subjektivity bez aspoò akej-takej symetrie
s inými druhovými vlastnosami lyriky, presvedèenie o prvoradosti
súkromia vo vyjadrení alebo extrémne, neargumentované zasadzovanie za vlastný názor, neznalos kontextu súèasnej poézie,

a vôbec súèasnej poézie, z nej èoraz viac a viac robí nástroj na vyrozprávanie sa, zdôverenie, citový
výbuch, niekedy len na vyantenie,
inokedy, a v posledných rokoch
spravidla, na nevedomú prezentáciu stôp, ktoré v autorovi zanechali
cudzie texty a on sa domnieva, e
sú bezvýhradne jeho...
Informaèná línia sa zas prostredníctvom deskripcie a komentára
zameriava na struènú charakteristiku aktuálnych kniiek, príp. na ich
miesto v kontexte tvorby jednotlivých autorov alebo na samotných
autorov. Z náho informaèného záberu znovu vypadla internetová
tvorba, neplatí toti pre òu pevné
datovanie, ani autorstvo, texty môu by priebene pretvárané a majú odlinú mediálnu textualitu (simulácia, neautonómnos). Informaèný cie¾ dokazuje svoje metodologické zdôvodnenie práve v tom, e
problém súèasnej poézie nie je
v jej napísaní, a, de facto, ani v jej
preèítaní, ale v komunikaènej ivosti  v ivej väzbe.
Nevyhnutnosou v súvislosti s preh¾adom a hodnotením je taktie kritický cie¾. Pre sluivú jednoliatos
by bolo dobré na zaèiatku stanovi
kritické východisko, ale kadý, kto
pracuje s rozmanitosou, no nechce ju nivelizova a zároveò ju
chce vyjadri, musí uzna, e nájs
spoloèné adekvátne kritérium pre
desiatky kniiek, ktoré spája iba
rok vydania, je prakticky nemoné.
V minulosti sa nám osvedèilo multikritické východisko, ktoré ráta
s hierarchizovanou kombináciou
viacerých kritérií (najmä generaèné
a ánrové, ale aj týlové, tematické
atï.) a kritériových protikladov (inovaènos  tradicionalizmus, vános
 humor atï.) naraz, dáva tak v literatúre monos flexibilne zachyti
aj jemnejiu premenlivos. Takisto
pre zjemnenie a prehåbenie výskumu literatúry by sa zilo literárnej
kritike i histórii nájs termín na
oznaèenie kniiek s kriticky i dejinne akceptovate¾nými 12 èi zopár
básòami/skladbami/fragmentmi
a odsekmi textového prúdu (alebo
na oznaèenie básní, ktoré sú v tých
knikách)  aby neunikala ich pozitívna hodnota a participácia na
posunoch v literatúre, ale aby sa
cez subtílnejiu náh¾adovú mrieku s nimi manipulovalo ako s literárnymi faktami, aby sa teda zahrnuli pod pojmovo lepie odtienenú
literárnos. Uvaujeme nad tým zo
stabilizovanejieho pozadia: preto,
e aj renomovaní spisovatelia, majú, povedzme, v jednej publikácii,
spomedzi 50 básní nieko¾ko nehodných ich renomé, ale dejiny ju
príjmu, repektujúc autorom zvole-

nú výslednú podobu kniky, synekdochicky ako kompaktnú kvalitu,
èím sa zvyuje ich pravdivostná
entropia. Nemôeme to neustále
v tom prvom prípade nazýva anomáliou, príp., keïe je to kvantitatívne zanedbate¾né, ani o tom nehovori (roku 2004 sem patria: Jaroslav Klus, Ivana Hricová-Kritofová, Viera Procházková, Mária Stopková, Denisa Fulmeková, Peter Tomáik, Erik Ondrejièka, Tibor Koèík, Juraj Kalnický, Katarína Patoèková); a v druhom prípade, e majster mal slabú
chví¾ku, príp. to zamlèa a zanies
dejinnou patinou hrubej syntézy
(roku 2004 sem patria tefan áry, Dana Podracká, Ján Buzássy
a i.). V súèasnom literárnom (ne)ivote, keï publikuje ove¾a viac
autorov ako kedyko¾vek predtým
a ich poetický, ideový a hodnotový
rozptyl sa vzpiera detailnej kategorizácii, keï sa znefunkènila selekcia literatúry na centrum a perifériu
(resp. centrum nemá nikde miesto,
èie vetka tvorba je alternatívou
ni(e)èoho alebo samým centrom),
sa daný jav ukazuje ako systémový, nenáhodný, preto by sa mal prirodzene systematizova a pojmovo
ustáli.
Na obdobnú potrebu vyèisujúceho terminologického spresòovania poukazuje aj debutovanie
v starom veku  práve mnostvo
starích debutantov v posledných
rokoch dokonale zrelativizovalo
chápanie debutu ako vstupu do literatúry, preto debut u striktne nefiguruje ako nová (mladá, prelomová) výpoveï : v reakènom odraze
to pre mladie roèníky znamená,
e sa v ich prípadoch s ním pramálo spája nejaké inovaène aktívne
a tobô generaèné vystúpenie.
O to viac kritických hrdiel volá, e
skutoèné autorstvo sa odhalí a
druhou knikou, dokonca treou!
Do takejto hustej atmosféry vstúpil aj najmladí minuloroèný debutant Richard Kitta (nar. 1979)
pestrou, eruptívnou zbierkou básní
v próze Zem tajných obojivelníkov (básne v p(r)óze) (Vienala).
Fantazijné kompozície, komorné
situaèné dokumenty snímané súèasne racionálnou aj iracionálnou
kamerou sú výrazne pointované.
Bizarné mikropoviedky zaloené
na rozvíjaní východiskovej situácie
ornamentálnou asociatívnosou sledujú èloveka ako dynamickú bytos
ijúcu obojivelne, na zemi i v nebi
(v realite a snoch). Hravý lyrik s obdivuhodným imaginatívnym potenciálom a dostatoènou mierou uvedomenia si vlastnej tylizácie (póza) nevnucuje jej klasickú povrch-

nos, naopak, pózu zuitkoval ako
spôsob poznania, ako reflektovanú
súèas, èo je vcelku produktívne
a zaujímavé  u roky tak èiní v naej literatúre Ivan Koleniè.
Jaroslav Klus si ku Kristovým
rokom daroval debut s 33 básòami.
Koncepcia prezrádza dávku dôslednosti v projektovaní vzh¾adom
na podsvietenie umeleckého vyjadrenia biografiou  akoby nám
autor hovoril, e to, èo èítame, je
udalos, dejinná. S Kittom má tento
starí spolupútnik spoloèný dôraz
na kreativitu poézie, no na rozdiel
od neho ju neabsolutizuje. Vere
nevystre¾ujú z nejakého výmyselníckeho zákutia, sú pripútané na
autorskú záitkovú plochu a blízke
prostredie. Dejiny postele (VSSS)
sú subjektívnymi dejinami záitkov,
ktoré autor pretvoril do pozorovaní,
èo niekedy skåzne len k pasivite
opisu (V taneènej sále), èasto vak
inpiruje k slovným hraèkám, aliteráciám: Oili ivly / v ilách bol príliv a èastejie k tvorbe zmyslovo
uchopite¾ných, rozvitých obrazov,
reazcov prirovnaní a metafor. Konotaèná aktivita potom uberá
z mylienkovej precíznosti (to platí
aj pre Kittu) a z tematickej inovaènosti (naèo dnes písa báseò o slame, e dvíha chlieb a potom zhorí?). Klus neoavantgardnými technikami básnenia prezrádza blízkos ku Grupaèovi a k Puchalovi.
Práve chápanie poézie nielen
ako navàeného cie¾a, ale aj prostriedku, teda radostné zotrvávanie v jej procesuálnej dimenzii, inými slovami: dôraz na kreativitu a individualitu, obom debutantom (niie spomenieme aj Kolenièa) zaruèuje výnimoènos v spektre ïalích
debutov a ostatných kníh, no najmä debutantiek, ktoré holdujú duchovnej lyrike so schematickým,
redukovaným delením sveta na
dobro a zlo, infantilnosti, exhibícii
správneho a keï treba aj odsudzujúceho postoja, vyèerpaným morálnym témam, kázòovému moralizovaniu bez spirituálnej håbky. Duchovná lyrika chudobná duchom
a ete chudobnejia umením, bojazlivá k aktuálnej provokatívnosti,
relatívnosti atï. s bigotným tradicionalizmom sa stáva u viacgeneraèným a enským fenoménom,
veï vekový interval autoriek nasledujúcich kníh sa pohybuje od 25 do
60 rokov.
Debut Milady Krajáèovej Tvoj
hrad (HKPS) nesie stopu úprimného vnútorného pietizmu, nadenia
vo viere, ale vo veroch, a èasto
len useknutých riadkoch hranièí
jej modelový lyrizmus so sentimentálnym gýèom. Èosi podobné platí

aj pre debut Silvie Hlavovej-Halasovej Èierna ulica / Nevyslovené (HKPS). Prvá èas Èierna ulica symbolicky odzrkad¾uje defektnos dnených ¾udí, morálnu a spoloèenskú pinu. V svojráznom pásme sa striedajú básne s prozaickými textami, ktoré ich vysvet¾ujú
a dopåòajú. Druhá èas cieli k abstraktnejím métam, take popri
leitmotíve h¾adania zmyslu vysloveného a nevyslovite¾ného, sa tu
mihajú váne abstraktá, ako vina,
dua, anjel, smr  celkovo je to
jednostranná a naivná tvorba.
V debute Obrázky zo slov (LIEÈREH GÚTH) Mária Eva Trajterová s vitálnym optimizmom skloòuje trojicu láska, ivot, Boh; a tým
sme vyèerpali vetko dobré, èo sa
dá o tejto knike poveda. Zároveò
nás vak preniesla k autorkám
strednej generácie, ktoré u debutovali alebo sa prezentovali v iných
ánroch, no duchovnos lyriky zostáva ich kontantným znakom.
Magdaléna Krajná v titule s vlastnými ilustráciami Pre Teba len...
(EQUILIBRIA) ponúka súkromný
modlitebník: modlitby a strelné meditácie. Neve¾mi vzdialená od nej
je Katarína Benetinová. V Metamorfózach due (CUPER) s vlastnými ilustráciami (digitálna fotografia) a peknou úpravou predstavuje
citové, filozofické a náboenské
výlevy o humanizme a boej blízkosti, s pátosom a vo vysokom,
màtvom týle. Miroslava Malovcová-Staníková verované a spravidla len graficky verované gnómy
a mylienky tyroch cyklov (O Bohu, O ene, O ivote, O prírode)
knihy Zrkadlenie due (Oto Németh) rámcuje subjektívnou teozofiou s mravokárne oficióznym podtextom. Naproti tomu Ivana Hricová-Kritofová dokáe by osobnejia. Oxymoron v titule jej druhej
zbierky Hlasné tichá (ViVit) ukazuje na ideové zhodnocovanie súèasného sveta cez os dobra/Boha
a zla/èloveka. Východiskové biblické motívy zosilòujú mravnú kritiku
èloveka vo veroch, ktoré majú podobu nebásnických zápisov i viazaných básní. Vie zauja intímnou
otvorenosou a naturalistickou vernosou. Iný, predovetkým náuèný
a výchovný, zámer vloila Daniela
Horínková do verov pre deti a dospelých Vianoèný kruh (ViVit).
Cez sviatoènú tému chce upozorni
básòami, cyklami a vianoèným
mystériom s dramatizujúcimi dialógmi na duchovný rozmer konzumne vnímaných Vianoc.
Duchovnos v starej generácii
(nar. v 40. rokoch) typovo urèuje debut Eleny Cmarkovej Istoty (Adade). Obsahuje tri èasti so symbolic-
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centra P. E. N.
za rok 2004
Ján Buzássy

Zátiie  krátky pôst

Poézia Jána Buzássyho objavuje
nové súvislosti, sprostredkuje nové
záitky a otvára nové priestory mysle,
a by som povedal, e v dobrom
zmysle uèí. Básnická zbierka Zátiie 
krátky pôst prináa najmä nové uèivo
citovosti.
Zaèína básòami s èajom v tuhej zime, nie èajovými básòami, naopak,
èajom s temnou duou, teda poriadne
tuhým. Mono to prirovnanie neobstojí, ale mám pocit, e sám básnik by sa
chcel vylúhova do básne ako èaj do
vody: Tri minúty a klesne èaj a tam,
kde krúi / najhlbí význam sna.
Juraj Kuniak
na odovzdávaní cien AOSS,
Zichyho palác, 23. 6. 2005
... Dámy a páni! Pri istej rýchlosti
vetko vydáva zvuk. Polapený ver sa
ako motý¾ pokúa potrha sieku, ale
na èitate¾a sa aj takáto nepatrná snaha o oslobodenie prenáa. Buïme si
na istom, e táto skrytá vlastnos poézie je dobre známa aj starému liiakovi z Líèieho údolia Buzássymu a e
jej zdvih kultúrny èlovek zacíti, aj keï
mono nie bezprostredne po doèítaní
tejto príjemnej kniky...
Ján Litvák v Sme 18. 2. 2004

Richard Kitta

Zem tajných
obojivelníkov

...Vetky jeho texty sú håbavé, nenájdeme medzi nimi vari ani jeden,
ktorý by bol mylienkovo vyprázdnený
èi povrchný. Svedèi to o tom, e autor
pri selekcii postupoval dôsledne, a azda aj o tom, e má sám od seba dostatoèný kritický odstup.
K prednostiam Richarda Kittu patrí
nesilený ironický postoj k situácii súèasníka a nápaditý spôsob jeho vyjadrenia, zmysel pre slovnú hru a funkène pouité novotvary, prièom vetky
tieto atribúty sa niekedy stretajú takpovediac na jednom mieste (napr.:
Na veky vekov kameò., Koniec koncov, bude to koniec koncov., Bioelogickou tajnou zbraòou., slepý ulièník, nemohluchý a pod.) Zem tajných obojivelníkov zrete¾ne naznaèuje autorov literárny talent a zároveò
je malým, no ve¾mi príjemným osvieením naej lyrickej scény.
Igor Hochel v RAK-u 5/2005

Prémia Literárneho
fondu za pôvodnú
slovenskú literárnu
tvorbu 2004
Benjamín Tinák

Putovanie za snom

KNINÁ REVUE
kými názvami: Kamene, Oblúky,
Základy. Prvá zahàòa spoloèensko-kritickú reflexiu súèasnosti lipnúcej na materiálnych hodnotách,
druhý partnerskú lyriku o nedostatku lásky a tretí je vyznaním sa rodnému kraju a Bohu. Takisto relevantne má duchovnos miesto
v tretej knihe verov Jesenné listy
(Dom Matice slovenskej v Nitre)
Drahomíry Pechoèiakovej. Autorka stavia na predchádzajúcej tvorbe (Slnovrat (2002) a Záblesky
(2003)  obe sme v minulých výstupoch opomenuli) patetickými výpoveïami ideovo vymedzenými
morálnym imperatívom Desatora
a pevnými rodinnými putami. Vzneeným týlom, so veobecnou vágnosou, hovorí o rodine a o súèasnosti, èloveku a národe.
Prechod k estetickosti citovej
i reflexívnej autoreferencie, k osobnej autenticite bez principiálneho
postulovania globálnej koncepcie,
napr. duchovnej, vo¾nejí výber
tém (najmä ¾úbostné a spoloèenské), pestros a civilnos básnického výraziva, tesnejie snímanie reliéfu èloveka, sveta, spoloènosti
a Boha je v rámci tejto generácie
prechodom k druhej knike Viery
Procházkovej Fragmenty lásky
(Vl. nákl.) a zároveò nasmerovaním k ïalej skupine debutantov
a autorov iných generácií. Procházková je èitate¾ná insitnosou,
naviazanosou na dôverné prostredie rodiny, domácnosti: iada sa
mi / zo svetla upiec / bábovku. dediny; ako náhle sa zbavuje konkrétnej väzby akýmsi rozdumovaním, zbavuje sa aj poetického èara.
Z pozadia verov presvitá ideálna
predstava èistej ¾udskej lásky,
prostej lásky k Bohu a súcitu s prírodou. Takto sa podarili básne
Ranná pota, Poï sa ku mne hra!
a i. a aj nieko¾ko úryvkov: A tak zosmutnievam. / Smrte¾ne a vecne. /
Seba v sebe prehmatávam. / Aj
takto láska horí. / Si aisko / hlboko vo mne, / vo svete spálenísk! /
Pieseò z hory.
Blízka názvom, charakterom, kvalitou i poradím knihy je Mária Stopková. Na prvý poh¾ad by sa mohlo
zda, e titul V horizonte lásky
(HKPS) o intimite preívania lásky,
vzahu k blízkemu èloveku je ïalou z tých spàok otravnej a hluchej sentimentality metamorfóz srdca (s. 31), verov, ktoré uspokoja
tvorcu, no nesiahajú za prah vnímavosti dneného komplikovaného sveta. Áno, nájdeme tu, v literatúre u dávno odèerpané, emblémy lásky vyjadrované zimou, kvetmi, jarou, ohòom, vojnou atï. a ostýchavú erotiku, ale v tejto súvislosti nesmieme prehliadnu ve¾mi
pozornú obraznú, týlovú a kompoziènú prácu, kombinovanie håbavej introspekcie a nadh¾adu, stereotypu a provokatívnosti, vánosti
a vtipu, empatie a cynizmu. Tento
pohyb obèas zaiskrí dobrým nápadom  neèakaným, nonsensovým
poetickým rieením. Autorka ho
zúitkovala vo viacerých básòach,
ako Tajne, Zmena a i., niekedy zaujme len útrkom: hlbie sú u len

skaly / tvrdé ako tvrdé y a ty,
zdochnutý pes vo mne / sa búri
alebo krajnos je poézia / momentu  výborná je báseò Zaèiatok,
v jej spodných prúdoch epká
Ondru a celý tok dolaïuje Haugová.
Taktie druhou knikou s ¾úbostným nábojom, ale u z generácie
60. rokov, sa roku 2004 hlási Katarína Mikoláová  debutovala
roku 2003 (Cez oèi k tebe vchádzam). Snívanie spod koe (Alexandra) ukazuje, e ide o autorku
jedinej témy: lásky. Cez rozcitlivenie a jemný romantizmus sa snaí
prepracova k esencii lásky, oivuje ideál lásky ako ideál bezozvykového splynutia, teleologického
odovzdania: som sebou iba v tebe
/ a ty si iba vo mne sebou sám.
Priamo predznaèuje Fulmekovej
básnický debut Som takmer preè
(Petrus). Pomerne ustálenou poetikou (a na nieko¾ko básní: Cesta,
Povedz zbohom, Náhody atï.) citových akvarelov a impresionistickej krehkosti pribliuje Denisa Fulmeková vnútorné stavy za¾úbenej,
alebo láskou pohnutej protagonistky. Zamyslenia o preívaní lásky
k muovi, o sklamaní z neho
a o strachu z tohto sklamania, o neistote i krásnych chví¾kach majú
utlmenú zmyslovú podobu v scenériách prírody a mesta. Fulmeková je viac tradièná ako novátorská  skôr tu nájdeme echo M. Ha¾amovej ako trebárs D. Podrackej.
Krátke básne, hoci nie formálne,
pripomínajú haiku: na pozadie prchavosti nanáajú existenciálne intenzívnu túbu po skutoènej láske,
èo môe èitate¾sky oslovi.
Muský pendant ¾úbostnej lyriky
má u vye desaroèie starieho
Petra Miáka parnasistickú realizáciu. Necelé sonety o láske
(Kniné centrum) sú zloené v tzv.
anglických sonetoch (túto formu
nájdeme aj u ¼. Feldeka) a sonetovom venci. Známa forma európskej lyriky si nala kultivovaného aj
invenèného (napr. uvo¾nený sylabizmus, striedanie dôrazu, intonácie) pokraèovate¾a, ktorý zákonitos jej sémantiky zaloenej na
kontraste, pretavil cez leitmotív plynúceho èasu do existenciálneho
roztrpèenia nad márnosou, pominute¾nosou ivota/lásky. Ukázal
sa ako majster atmosféry a náladových opisov: Znudené slnko prudko peèie. / Tiene si pinká o stenu.;
s takpovediac válkovskou sugesciou naplnil básne zrelou pocitovosou, intimitou i mylienkovou naliehavosou.
Ïalí tvorcovia sa nedokázali nato¾ko vyvarova konvenèným nánosom ¾úbostnej lyriky. ¼úbostné vere s úvahovými prvkami apostrofujúce enu, milenecké vyznania,
zmyslové zábery, túby a predstavy subjektu tylizovaného èasto do
oèarovaného blázna, inokedy do
psychologizujúceho filozofa, to sú
signály druhej zbierky Petra Tomáika Ani láska nevie kam (Vl.
nákl.). Kompozíciu básní tvorí rad
rozvitých obrazov  Tomáik v nich
vak vyuíva vyprázdnenú symboliku a mnohokrát trèí jej nadbytoè-

nos, napr.: obrastená / chví¾a
modrým machom / na vlhkej stene
/ dlhého poh¾adu. Ervín Nagy
v básòach ¾udskej vïaky síce inpirujúco strieda rados zo vzahu
k ene s radosou tvorby, èo sa
ukazuje vo vyuívaní princípov hry
(kalambúry, rôznos rýmov) a poetistického senzualizmu, no výsledok pod názvom Hniezdo pre slnko (Vydavate¾stvo Er) aí opisnos
s mnostvom trivialít. Vulgárny mantinel ¾úbostnej lyriky predstavuje
knika perverzných, pornoidných
básní so zvlátnym názvom Pojetyka Eurotika (Vl. nákl.) od mastodonta so zvlátnym menom Tuley
Vitulinae.
Autoreferenèná lyrika sa formovala minulý rok nielen v spomenutých opusoch ¾úbostnej lyriky, ale
v dielach nasledujúcich autorov
preberá na seba kompetencie introspektívnej, filozofickej, psychologickej a spoloèenskej reflexie
a reflexie básnictva. U áryho je
osobitne týlovo obohatená sarkazmom. Na pomedzí ¾úbostnej lyriky a lyriky intimizujúceho filozofovania je druhá zbierka Veèerné
lampy mladej poetky Libue Vikorovej (VSSS). Prináa dlhie
pocitovo-mylienkové etudy vo vo¾ných veroch so sporadickým výskytom asonancií a rýmov. Osobné
výpovede s intimizujúcim tónom
(stíené zamyslenia, skúmanie bytia, ivota, smrti, lásky i sebaskúmanie) zachytávajú vyrovnávanie
sa s vlastným mladým ivotom, súbene tie h¾adanie hodnotových
opôr (najmä transcendencie lásky), prostredníctvom ktorých sa toto vyrovnávanie dynamizuje  sú
vak aj záznamami pesimizmu.
Vikorová zrejme nedostatkom autokritiky èasto klesla na úroveò
prázdnych alebo ruovo dievèenských riadkov, tápala v rozvíjaní
motívov atï. V rovnako neurèitom
priestore pomedzia ¾úbostnej, filozofujúcej a navye i prírodnej lyriky,
zasadil druhé vydanie Lipohrádku
(Ikar), aj s novými autorskými korekciami prvého vydania z roku
1973, Kamil Peteraj. Vznikla tak
èitate¾sky jedna z najpôsobivejích
kniiek minulého roka a koda, e
nemáme priestor na dôsledné porovnanie oboch vydaní. Kriticky
v nej vidíme intenzifikáciu konkretistickej poetiky, senzuálnej obraznosti, ondruovských preludov
vlastnej existencie s pridaním Peterajovho rozprávkovo-mýtického,
prívetivého sveta lyrického úniku,
naturistického mystéria a kontaktu
so enou  Peterajova mágia mala
v 70. rokoch silnú provokaènú funkènos voèi oficiálnej literatúre, dnes
sa splotila do kontatácií krásy.
Oslabovanie ¾úbostnej zloky
v prospech filozofického teoretizovania nás prenáa ku knihe Ireneya Baláa Prierez tmou (ETERNAPRESS). U názvy èastí Teória
blízkosti, Predpoklad záblesku,
Kozmická akupunktúra, Koniec
jednej udalosti èosi prezrádzajú
o tom, e autor sa pokúsil o zvlátnu symbiózu básnických tém (pocity, èlovek, ivot) s logicko-fyzikál-
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nym vyjadrením (struna èasu,
obeh skutoènosti a i.) s minimalizovaním lyrickosti a emocionality.
Struèné básne a krátke vere majú
èasto len imid koncentrovanosti,
reálne sú to syntakticky stereotypné vety preaené prívlastkami,
s tempom uspávanky zamotaného
intelektuála. Imponujú básne z intímneho prostredia a básne otvorenejie zamerané na súèasné
problémy postmodernej a masovej
kultúry.
Výberový debut tyridsiatnika Erika Ondrejièku Na vnútornej strane vieèok (Ex Tempore) v dvoch
èastiach obsahuje vere z druhej
polovice 80. rokov: ide zväèa
o záitkovú poéziu, polemiku ideálov a predstáv s bezprostrednou
skúsenosou, konkrétnu väzbu na
okolie a ¾udí. Charakterizuje ich poetika populárnej piesne, expresívna obraznos  nesú peèiatku zhudobnených textov tej doby a tylizácie prvotín Joa Urbana. Majú
v sebe aj príalivú zádumèivú
úprimnos, zranite¾nos, tipku irónie a ich zmysel pre analýzu sa stal
erbovým znakom tohto básnika.
V koncepcii knihy autor pred ne zaradil tri èasti z básní neskorieho
obdobia i aktuálnych verov. Reprezentujú osobnejiu, uzavretejiu líniu a zreliu kvalitu. ¼úbostné
reflexie s erotickým podtónom
(august si riadne zasúloil / pred
nekoneèným pôstom jesene) prekrývajú vánejie úvahy o vlastnom osude, èloveku, o básni,
o pravde a sklamaní. Originálnu
reflexívnu zloku dopåòa pocitovos
 výpoveï sa snaí by komplexná
a univerzálna, takisto esteticky hravá; vnútorne koreponduje napr.
s Hevierom. Ak aj neraz pod¾ahla
básnickým preitkom, sympaticky
ju zaha¾uje túba po kráse a láske,
a takisto skúsenosou prezieravá
¾udská rozh¾adenos v èloveèej
rozladenosti. Literárne etablovaný
Onrejièkov takmer rovesník Ivan
Koleniè, naopak, zotrváva v tvrdohlavej nerozh¾adenosti a s kadou
knikou zostáva masochisticky zladený s osudom stratenca a básnika; zámerne obmedzený adrenalínom ¾úbostných avantúr, cez ktorý
dá vyteka svojmu hranému aj
úprimnému dolorizmu súèasníka,
sympaticky bláznivého martýra. Nedostupná bibliofília Putovný blázinec (F. R. & G.) nehovorí niè, èo by
Koleniè u nepovedal, preto sa
o nej nedá poveda viac-menej niè,
èo by sa u o Kolenièovi nepovedalo, a preto mono ani tak nevadí,
e je nedostupná. No na druhej
strane treba uzna, e kolenièovský tandard emotívnej spontaneity, zvýraznenej gestikulácie, naostrených mylienok, básnického
vtipu a vynikajúcich hláok staèí
na to, aby bola dobrá... Mono ju
èíta ako variáciu na jeho posledné
kniky  variaènos vyplývajúca
z vlastných textov sa stala pre Kolenièa umeleckým prostriedkom
(v súèasnosti s podobne tesnou intratextovosou hovoríme ete u Mily Haugovej). V rapsodickom pásme stavanom ako montá svojho
básnického hlasu a replík, úryvkov
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rozhovorov, citátov médií zaznieva
polyfonický odkazovaè dnenej
hlúpej, podvodníckej spoloènosti,
ktorá nemá pochopenie pre individualitu. Pritom tá Kolenièova individualita so smrte¾ným nasadením
(podtitul znie: Mono krásne zomrieme) chce iba/a lásku a mier.
Táto skica ideálov na postbeatnickom plátne zodpovedá aj menej
zvodnej knike s oúchanou, no
efektnou, etickou frázou By namiesto ma (VSSS). Vetko je len
výprd totálneho výpredaja / momentálnych mód, píe frenetický
pädesiatnik Tibor Koèík. Sústredí
sa v nej, neraz banálne, na vnímanie odcudzenej súèasnosti, svojho
kadodenného ivotného zázemia,
ktoré je pre neho najvyou a vernou bytostnou hodnotou. Vere vekovo susediaceho Juraja Kalnického majú tie sklon pomenúva
problémy priamo: mozgoví impotenti / stesnaní sebou / ako úzkou
vestou / si nakladajú rozum do rumu / a zaberajú miesto. V zbierke
[tànisté jablko] (VSSS, CCW) vystupòoval egocentrický ráz tohto
druhu poézie, prièom konfrontuje
lásku a obyèajnú ¾udskos zosmieòovaním ekonomického, informaèného boomu doby a pretvárky. Ve¾kú èas zaberajú sonety,
niektoré s mýtickým i literárne známym námetom za¾úbencov, ale aj
iné ¾úbostné a príleitostné (napr.
úradnícke, robotnícke) básne  ich
pestrá lexika naduívaním unavuje, robí z básní verbalizmy.
V mladej generácii nachádzame
spoloèensko-kritický rozmer v debute Prezleèený anjel (Spoloènos 7 plus). Má podobu expresívnych výpovedí, ktoré kmitajú medzi
ponurým elestením v hlave (s. 71)
a medovými pocitmi (s. 78), teda
medzi depresiou èi sklamaním
a túbou po citovom i ¾udskom naplnení. Tematika je ivá a niekedy
sa autorke Maji Kadleèíkovej cez
òu podarí vystihnú ducha doby
(prázdnota, odcudzenie atï.), takisto civilný jazyk sa pokúa funkène experimentova s frázami
a frazeologizmami, ale intrumentácia zostala kliéovitá a urnalisticky rétorická  spomeòme desiatky hrozivých genitívnych metafor
(pastelky pochopenia, plienky nestálosti) a v druhej èasti s názvom
Riekanky chyby v rytmike a v rýmoch.
Expresívnos výpovede zas v najstarej generácii viedla tefana
áryho k týlovo osobitej knike
s exkluzívnym názvom Orchidea
nostalgis (Slovenský spisovate¾).
Rozhodol sa z pozície èloveka, ktorého sloboda rastie starobou a váha názoru oditou skúsenosou,
premera svet i ivot, posúdi a odsúdi ho, napísa pamflet na bytie.
Dráma sveta v spomienkovom
a dojmovom rámci v jeho podaní
vyzerá ako burleskné, frakovité
panoptikum  nervom jej tragiky je
otupenos, falonos a predstieranie, èi u ide o spomenutý svet, ivot, ale aj umenie. Lakonický
chlad, sarkazmus s prvkami nadrealistickej estetiky (imaginácia, metafora), deestetizácie, revolty, rú-
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haèstva, hyperboly a grotesknosti
nakoniec vytvára pôsobivú excitovanú výpoveï; v 21. storoèí vak
v nejednej básni pôsobí takýto pranier u len ako èudáctvo veterána
avantgardy: nostalgicky.
Spoloèenská lyrika nadobudla
minulý rok aj zrete¾nejí obèianskoapelatívny podtext. Ideovým zámerom a zároveò témou i významom
básní Kataríny Patoèkovej je poukáza exklamatívnymi verami na
¾udské utrpenie a traumy súèasnosti. Vo výbere Údel poriadneho
èloveka (Kultúrne zdruenie národností a etník SR) sledujeme ako
v predchádzajúcej tvorbe spájala
túto tvorivú maximu s medzi¾udskými vzahmi a problémom rómskeho etnika akcentujúc jeho jedineènos; v najnovej knine dosia¾
nepublikovanej tvorbe, zastúpenej
vo výbere poslednou èasou Nachádzam a v slzách, sa snaí tlmoèi hlbí citový, psychologický
a existenciálny rozmer samoty
a vzájomného nepochopenia.
S podobným podtextom bola zostavená kniha Petra Kubicu a Vladimíra Pavlíka Po noci deò
(Vzlet): Pavlíkove eseje o súèasnosti uvádzajú tematicky blízke
básne P. Kubicu  za zmienku stojí
báseò rovnobeky.
Posledne spomenuté diela výraznejie inklinujú k nadosobnej
úrovni, dávajú obèianskej poézii
veobecnejiu a veplatnejiu razbu medzi¾udského kontaktu. Tak
ako aj nasledujúce sa vak nevyvarovali akéhosi násilníctva, ktoré
vyplýva z pozície ich lyrického subjektu: ten u zjavne nezastreuje
celú výpoveï svojím prirodzeným
dosahom, ale situuje sa ako zástupca spoloèenstva (napr. umeleckého, národného, kultúrneho,
intelektuálneho atï.), civilizácie,
povolaný tvori, mobilizova... Netreba dodáva, e takáto poézia
zväèa podlieha akopádnosti, vyumelkovanosti, predstieraniu a archaickosti. Preto zrejme presvedèenie o nutnosti básnickej misie
motivuje vek autorov: budeme hovori o starích generáciách.
Kritické tvrdenia vstupného odseku celkom neplatia na Rudolfa
Dobiáa. Lyrika v jeho tvorivom
ponímaní musí ma vdy silné zdôvodnenie, a tentoraz ho asi prezrádza podtitul zbierky Medzi trávou
a vetrom Básne z budúcej pozostalosti. Básne nesú znaky závetu:
zovretú skúsenos o dôleitosti humánnosti, pevné hodnotové zázemie tradiènej rodiny a kresanstva,
vánu atmosféru pokojného-pokorného zmierenia a odpustenia, ktoré vyrastá aj z Dobiáovho návratu
k svojej osobitej téme, ku komunistickým represáliám v 50. rokoch.
Dobiáovi ide v nekomplikovane
viazaných veroch o eticky jasnú
výpoveï, komplexného, harmonického èloveka, èím je blízky  ako
vraví I. Hochel v úvode  najmä
dikcii Milana Rúfusa.
Vána a pesimistická poézia
tretej básnickej zbierky Rozbité
ilúzie (VSSS) Jána Dekana vy-

chádza z tematiky hodnotového
postavenia èloveka vo svete a zachytáva veobecné otázky ivota,
vzahov a morálky. Práve preto
v nej tomuto racionálnemu básnikovi, pevcovi zastaralých zvukových a rytmických kvalít, nezostalo
miesto pre rozvitie subjektívnej
problémovosti a jemnejieho významového plánu. To sa veru nedarí ani, naturelom opaènému 
optimistickému autorovi, Pavlovi
Stanislavovi v lyrickom skanzene
zbierky Ranné zamyslenia (VSSS).
Radom vo¾ných a nenároène rýmovaných verov neohrozene vyznáva oddanos viere, lásku k regiónu, vlasti a ¾uïom. V príleitostných a úvahových básòach ponúka ïalie naivno-idylizaèné stvárnenie svojho svetonáh¾adu.
Pestros príleitostí a mozaika
tém vystihuje kniku mladieho Jozefa Èertíka Dodatok k rui (Vydavate¾stvo Matice slovenskej).
Nie je to práve myslite¾ská seansa
ani umelecký skvost, ale na vrub
pozitív jej treba pripísa, e ako jediná èasto v problematike lásky,
národa a kultúry uplatòuje muskú
 gentlemanskú dikciu, koda, e
tak robí cez kliéovité symboly rue a iných kvetov. Súhra príleitosti a inpiratívneho momentu tu
splodila aj pekné básne: Povedzme, Energia básne a i., nachádza
sa tu jediná verná politicko-sociálna báseò minulého roka, à la Fraòo
Krá¾, Tridsa samovrád na ko¾ajniciach.
V krátkosti k zostávajúcim autorom.
Viliam Sokolík aj pri ïalej knike Moje melódie (Neografia) vychádzal z autobiografických fragmentov, ktorým dal podobu príleitostných a spomienkových textov,
básní, pomätených fabulácií s biblicizmami, pouèeniami a prorockými
vlokami. Jozef Vèela vydal vo
vlastnom náklade v úbohej grafike
a s pravopisnými chybami dve knihy: Za pä tri a Poèin dobra. Prvá
z nich je neurèitá zbierka viet rozdelených do jednotlivých riadkov,
druhá v struèných výpovediach ponúka etické zamyslenia, mylienkové a psychologické paradoxy.
Podobne plodne poòal rok 2004
Severín Zrubec. Jeho tituly Kým
dozreli ípky a Ruky hviezd blèiace (obe Vl. nákl.) sú venované
úzkemu kruhu známych a priate¾ov. Tento oneskorený symbolista
tradiènou viazanou formou a preitými rýmami píe pokorné prírodné
melanchólie, opisuje v nich vnútornú clivotu nad èlovekom, osudom
a adoruje èistý cit a lásku.
tylizovaná nadosobná vános
komponujúca básne ako odkazy
¾uïom, s pragmatickou expanziou
voèi adresátovi, so svojimi pozitívami a negatívami, nás ve¾kým oblúkom vrátila na zaèiatok, k duchovnej poézii. V muskej èasti
má duchovná poézia bez úvodzoviek zrete¾ne iba dvoch zástupcov
a oboch z najstarej generácie.
Oproti autorkám ich charakterizuje
subtílnejia úvahovos, cit pre tému, hlbia znalos duchovného po-

zadia atï. Prvý z nich, Benjamín
Tinák, v rozsiahlej lyricko-epickej
a ánrovo viacrozmernej skladbe
Putovanie za snom (Vydavate¾stvo Matice slovenskej) s uvo¾neným, rozprávaèsky prozaizovaným
verovým prejavom, jazykom podobenstiev a kazate¾ským týlom
h¾adá podstatu prastarých tém, súvisiacich s morálkou a so vzahom
k Bohu. Autoritatívnemu hlasu chýba invencia súèasnosti, zmysel pre
diferenciáciu v takom irokom konglomeráte väzieb medzi èlovekom
a Bohom. Za daného stavu obsadil
v tejto oblasti pomyselnú hornú
prieèku najstarí publikujúci básnik
minulého roka Svetloslav Veigl.
On toti oproti vetkým ani tak
nekontaminuje vere zastraovaním, mudrovaním, skôr skontatuje, upozorní v medziach kresanského altruizmu; jeho lyrický subjekt sa nevyde¾uje v bezpeènom
odstupe nevinného, ale sa so spoloèenstvom a èi s ¾udstvom identifikuje, zrovnáva v miere dobra aj
previnenia; no a nakoniec jeho
vízia èloveka nebazíruje na spravodlivom treste, je koneènou
víziou svetla a zmierenia pre vetkých, podkutá osobnou vierou
a kadodennou mystikou. Výpoveï posledného ijúceho básnika
katolíckej moderny pod názvom
Svetelný periskop (Vydavate¾stvo Matice slovenskej) je vak
znaène archaizovaná, tylizovane
poetická, formálne zjednoduovaná.
V minuloroènej poézii, pribline
v rovnakom pomere ako aj predtým, si oproti analyzovanej vánej
väèine zlomok textov vyslúil humornú pecifikáciu. Do genetiky
poézie sa príli silno zapísala väzba humoru s niou umeleckou
úrovòou  dnený spisovate¾ ho,
popri mnohých iných príèinách, teda tie zriedka otvorene prezentuje. Navye, ako sa dá rozlíi, èi
komickos tých pár textov je tou
smerodajnou indíciou pre východiskovú charakteristiku, ako to môe by napr. pri tvorbe Janovica
alebo Lechana. Humor predsa latentne funguje aj vo ványch básnických výpovediach, dodáva im
emotívnos, presvedèivos, dynamiku atï. (Kitta, Miák, Ondrejièka, Koleniè, áry a i.). Take
ïalie diela zaraïujeme pod kategóriu humornej lyriky preto, e humor predèí iné kvality, resp. v dielach je signifikantný nato¾ko, e
pre iné zloky sa stal organizujúcim èinite¾om. V debute takmer esdesiatroèného ¼ubomíra
Víazku Láska na lízing (textappeal) vládne dos vyrovnaný stav
medzi humorom a láskou. A tak témy lásky prepadajú cez sito ¾udovej karikatúry. Rýmované príbehy
divokej lásky, chlípnosti, jarmoènej
koketérie zodpovedajú zámernej
zábavnej funkcii týchto textov. Pre
zbierku Michala Tvrdoòa Hraèky
 rýmovaèky (Vl. nákl.), vernej
elementárnosti názvu: spracúvajú
príleitostný námet s nepresnými
a vývinovo u devalvovanými rýmami, sa jedinou pozitívnou èrtou
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Denisa Fulmeková

Som takmer preè
...autorkin lyrický subjekt je predovetkým ve¾mi blízko. Blízko k partnerovi, blízko k potrebe toho druhého, no
najmä vdy tu, pri tebe, ako opora.
V tomto zmysle je Fulmekovej poézia
poéziou zrelého partnerstva (zrelej
autorky?): Zaklínam svetlo / mojej
pustovne, / v ktorom sa zvykne / obèas zjavi / a ja ti viem prís / v ústrety
(Ty si?). ... Fulmekovej partnerstvo je
o behu na dlhé trate, o ktorom sa vo
fragmentoch básní hovorí nepateticky, v tóne kadodenných skromných
elaní, túob a pocitov, v tóne poznaèenom pokojom skúsenosti: Prikrývame sa vlastnou koou / a z naich
túob sa preberáme / ako zo sna. //
Daroval si mi mòa, / ja tebe mono teba (My v nás).
V zbierke vyniká koncentrácia intimity, håbavos a cit pre jednoduché
pomenovanie: Slnku sa páèi meni sa
vo mne na dúhu (Vitrá). Túba po
prítomnosti toho druhého, túba pozna sám seba, túba vytvára a pestova vzahy.
Jana Pácalová
vo Vlne 20-21/2004

Ivan Koleniè

Putovný blázinec
Nezradím niè nepatrièné ani nové,
keï vyhlásim, e básnenie autora neopúa jeho u dávnejie poctivo preliapané paseky.
...V básòach Putovného blázinca
básnik Koleniè kruto krièí, rozmarne
rozpráva, milo melie druhé cez tretie,
epce vo vlnách vedomia, nevedomia
èi bezvedomia, hrá hry hroziace halucináciou. Jeho prítomnos bola, je
a dúfam, e dlho ete bude spa¾ujúco
skvelým satelitom sveta, kde ete aj
dnes môe nájs diamant ve¾ký ako
hotel Ritz, staèí len chví¾ku chcie, zahodi za hlavu sprostasté starosti
a odda sa èarodejnej chvíli. Aj keï sa
Ivanovi tak ako mnohým slovenským
literátom neije nijako ¾ahko (chudobný ako spisovate¾), pre nau novú literatúru je dobre, e sa dodnes nestal
rypákom reklamnej agentúry, ratlíkom
redakcie alebo zajatcom zväzu, strany èi spoloèenstva a funguje na ve¾mi
vo¾nej (a bosej) nohe.
Ivan Koleniè, jeden z posledných
poctivých bratislavských bohémov,
tak èasto obsypaný ¾uïmi, je skoro
sám, pretoe si len ako zvykáme na
zloité závraty, zlosti, smútky, sladkokyslé smiechy a hriechy bláznivých
básnikov, pre ktorých knihy by sme
mali ma vyhradenú v kninici osobitnú polièku.
Ivan ide naplno.
Andy Turan v Slovenských
poh¾adoch 3/2005
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Prémia Literárneho
fondu za pôvodnú
slovenskú literárnu
tvorbu 2004
Jozef Èertík

Dodatok k rui

Rua, ena, cit, víno, svetlo, tma,
vlasy, láska, to sú najfrekventovanejie slová v autorovom básnickom slov-

níku. Nájdeme ich èiastoène aj v básni
Predstava: By, / cíti, vidie / hladké
kroky lásky, / ihlicu, stráca sa v tvojich
vlasoch, / cimburie Panenskej veièky
na Devíne / a teba: / nahú v tráve / pri
mne... Èaruje nielen s ruou, témou,
rýmom, ale aj so svojím bytím, bytosou, tylizuje sa do polohy mága:
Z lesa u vystupuje víla / a ja by som
chcel by Mahátma, / lebo má vlasy
lesklé ako Indka, / a v tvojom mene
hláska »i« tká.
Niektoré básnièky majú filozofujúci
nádych, intelektuálnu esenciu, iróniu.
Ruou ako vínom, enou sa básnik opíja, nahrádza mu zvetraný cit, nehu? 
tefan Balák v Slovenských
poh¾adoch 7  8/2005

Mila Haugová

Archívy tela

... Vere Mily Haugovej, mnohonásobnej majsterky Slovenska v krásnom rozprávaní, naozaj nie sú jednoduchou záleitosou. Nestaèí si pred
ich èítaním nasadi silné okuliare, vyvali sa do uiaka a obliznutým prstom
zasnene zalistova. Skutoèná poézia
nie je lacná koris. Nie je to grilované
kura z bufetu, èo sa dá zmasti za pä
minút. Ani Haugová nie je iadna naivná husièka.
Kaviarenský bonmot básnika Jozefa Mihalkovièa Mila, ty si dnes zo
seba akási vyklonená, sa jednak dá
¾ahko zapamäta, zároveò vak aj napovedá, e táto poetka vychádza zo
seba a zo svojej skúsenosti. Dokonca
sa dá pochopi a tak, e sama seba
prevyuje. Spomínaný výrok je aj galantnou poklonou, ktorých z náho literárneho prostredia, ia¾, ubúda.
Dnes sa v irokom meradle poklonkuje vygumovaným naklonovaným krasorítkam, kým krasoreènice musia èaka na lepie èasy a  pochopite¾ne 
aj na pochopenie...
Ján Litvák v Sme 18. 3. 2005
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stal vtipný podtext, ánrová realizácia epigramov a satirických marginálií.
V dvoch posledných dielach vidno okrem elementárneho humoru
aj truktúrovanejiu a ánrovo nároènejiu prácu, u Gregora so
znakmi sumarizaènej ivotnej spovede. Zoro Laurinc po minuloroènom výbere textov piesní stredného prúdu zvolil v bibliofílii Èmáranice alebo Mu, ktorý liezol na
strom (TRIO Publishing) formu
ánrovo pestrého poetického pásma (aforizmy, vtipy, výroky, gnómy,
básne, anekdoty, èrty, úvahy a i.),
do ktorého ¾ubovo¾ne povyberal zo
svojej súkromnej a rodinnej záitkovej kartotéky. Knika neparticipuje na literárnom dianí, skôr
chce oslovi èitate¾a estetizovanými emocionálnymi výpiskami zo ivota a armantným fulghumovským humorom.
Básne a básnické skladby v knihe Listy zo záhrady Eden (Ikar)
od Petra Gregora evokujú nostalgický monológ  bluesový recitál 
starnúceho mua, krèmového solitéra, smutného klauna, ktorý pri inventúre ivotného poznania neplaèe slzami, ale úkrnom. Tenká, no
ostrá linka bezmocnosti voèi plynutiu èasu, voèi fatálnosti, iróniou
brázdi typický aforistický a objavný
humor: ten sa v priestore zväèa
vo¾ných verov pretavuje do figuratívnych prostriedkov hravosti (zvukosledy, kalambúry, rým).
Gregor dvomi krajnými emóciami
(rados, smútok) stavia do protikladu hedonizmus mladosti s vetchosou staroby, telesné naplnenie láskou s erotickou nemohúcosou, ivot a smr  odzrkad¾uje
to frekventovaný princíp vertikality
(napr. v motívoch vzostup a pád).
tylisticky podmanivú reè so zjednodueným mylienkovým rámcom (telesnos a emócie) èasto ikovne prevrstvuje metaforické rozvíjanie.
Ako vidno, vo svete básnických
výpovedí roku 2004 vládne menej
experimentu a viac konvencií. Diskrétne ánrovo sú v òom identifikovate¾né tyri väèie skupiny: najmä
duchovná/náboenská a ¾úbostná
lyrika. Ostatné zbierky zastreuje
oznaèenie osobná a nadosobná lyrika s mnostvom spresòujúcich
prívlastkov. Stredná a mladia generácia zväèa inklinuje k osobnej
lyrike, staria k duchovnej a nadosobnej, enská lyrika sa uberá
k duchovnej a ¾úbostnej, muské
zastúpenie nájdeme vo vetkých
skupinách. Z h¾adiska chápania
a pouitia jazyka v básni, teda
z h¾adiska najveobecnejieho kritéria, ktoré sme si nechali na koniec, sú vak vetci rovnocenní.
V svojich dielach jazyk vyuívajú
so sémantickou dôverou ako prvotne spracovate¾ný, samozrejmý nástroj pre svoje zámery, aj tie nezámerné. Funguje ako priesvitný nosiè mylienok a citov, hoci diskurzívnosou taký prirodzene nie je:
nesie so sebou rôznoúrovòové stopy svojich predchádzajúcich spracovaní. Básnik má rovnako priro-

dzene najbliie k tým najjemnejím mechanizmom jazyka, preto
by mal vidie nielen jeho èerstvú
tvárnos, ale aj rezíduá, zotrvaènos a recyklujúce prvky. Kadopádne dnes u nemôe vstúpi do
básne suchou nohou, ak zjavne
nechce opakova, musí ma nielen
preh¾ad o tradícii, ale musí si by
vedomý, e tou najirou tradíciou
je jazyk sám. A tak musí vzh¾adom
na poèetnos a kvalitu literárnych
textov ráta aj s krajnou monosou, ktorú sme naznaèili v úvode,
e jeho text vôbec nemusí by jeho,
e je vy(po)èítate¾ný z predchádzajúcich textov a teda, e je iba
holým metatextom. Túto známu
a nedokázate¾nú postmodernú
úvahu sme si neodpustili vzh¾adom k metatextovej filiácii (k evanjeliám) minulý rok znovu vydaného
Proglasu (Perfekt). Vye tisícroèná báseò mono odkazuje práve
k nej  je najvyí èas prija neistotu jazyka, aby sa poézia cezeò
nestala jeho naivnou obeou, kopírom jeho pamäti. Lebo parafrázujúc parafrázujúceho Kontantína
 sv. Cyrila: len slovo Boích úst je
skutoène a istotne (prvotne) tvorivé. Na druhej strane, svojou existenciou básnenie ukazuje, e sa
tvorivosti vzda nechce, a voèi devalvujúcim, absolutizovaným jazykovým stratégiám politiky, ekonomiky, vojen, reklamy atï. by sa ani
nemalo. Vyspelos básnenia, ako
krásneho umenia, je v 21. storoèí
v tom, e oproti vetkým diskurzom
si slobodne môe uvedomi, e je
zapisovaním vlastného zlyhania.
e pokraèovaním priznáva svoju
predchádzajúcu nedostatoènos
a aj víziu svojej nadchádzajúcej
nedostatoènosti. V tom vidíme
zmysel poézie súèasnosti.
U mnohých vyie uvedených
autorov minulého roka zlyhanie
vnímame v obyèajnom, literárnokritickom zmysle. U niektorých,
v súhre s povedaným. Zaujímavé
je, e a na najmladiu z nich,
Nóru Ruièkovú, vetci zakúajú
jazyk v prekladate¾skej aktivite.
Zákulisie dynamiky jazyka je urèite
po Bratislave a Prahe stálym tretím
domovom ¼ubomíra Feldeka. Lekárnièka zamilovaných (Ikar)
znovu ukazuje invariant jeho básnenia, dokonalé skåbenie bezprostrednosti výpovede s artistným
podaním. Vkomponoval do neho
alúzie na rozprávky, iné ¾udové
ánre a renesanèné texty. Na podnose bezbrannej radosti z doèasnosti a ¾ahtikárskeho i osudového
dialógu s Bohom sa v nich stretli intímne momentky, filigránske sentencie, pijanské etudy; ibenièný
humor i spoloèenská irónia. Dovedna v stovke tvorverí uplatnil
atypický ternárny rým (aaba, AABA),
ktorý môe pripomína prvé tvorverie gazelu, no prevaha pästopových jambov bez oh¾adu na rým
a s oh¾adom na teatrálnos týlu
skôr ponúka výhybku na nedávne
prekladanie Shakespearových sonetov. Tie (ako formu) vlastne
s rôznymi úpravami nachádzame
v cykle Rozhovory.
Po rozsiahlych básnických roz-

právaniach spred troch rokov (Pani
Faustová a iné básne) sa Ján
Buzássy vrátil zbierkou dvojíc tetrastichov k zomknutejiemu tvaru.
Zostal verný svojej poetike poznania, príbehu mylienky v príbehoch
textov dávnej múdrosti i súèasnosti. Postulovaním èloveka do transcendencie vesmíru nezabúda na
prirodzene subtílnejiu intenciu
subjektu, naopak, to je pre neho inpiráciou, to èasto nezbadané, obchádzané a vytesnené. V jeho kontatovaniach stretávame u iba významové siluety vecí a situácií
oúpaných od denotácie i nadbytku konotácií; sú doslova cizelérsky aranované na plátne textu
(zátiie) bez oh¾adu na ich bený
súvis èi nesúvis, aby vyústili do
nadèasovo impulzívneho záveru.
Druhá èas názvu knihy Zátiie 
krátky pôst (Petrus) koreponduje s asketicky jemným a charizmatickým prevrstvovaním jazyka 
s umeleckou bravúrou sa autorovi
podarilo naèrtáva skratky medzi
komornou vednosou a absolútnom, koda len, e sa pri silných
témach (chudoba, poézia) dal zláka zjednodueniami.
Dana Podracká a Mila Haugová sa vydaním kniiek v naom
výskume stretli u roku 2001. Prvá
z nich do komplexu výpovedí zbierky Kazematy (Slovenský spisovate¾) s nosnou témou metafyziky
lásky vovádza charakteristické momenty originality predchádzajúcich
kníh, prvky legiend a mýtov, náboenské a umelecké kontexty. Jej
stavba sa vak nerozpadá pod tlakom významovej rôznorodosti, nerozleptá ju ani jedna zo spomenutých línií. Do ohniska významového
diania sa od prvého po posledný
riadok dostáva lyrická rozprávaèka, jej príbehy a etudy otvorené inpiraèným stopám reality a pocitov,
jej schopnos  takpovediac v priamom prenose  lapidárne kontruova nové významy od prvotného
impulzu a k pointe, pritom niè neubra z ich tajomnej, nevyslovite¾nej håbky, niè nestrati z moností
poznávania prostredníctvom analyzujúcej intuície. V tomto je postavenie Dany Podrackej v naej poézii naozaj jedineèné. Milu Haugovú v Archívoch tela (Drewo
a srd) spája s Kazematmi rovnako
dôleitá lyrická hrdinka, no tematickým plánom spomienok, návratným textovým skladaním (zapisovanie prepisovanie rozpisovanie
(s. 71)) tvorí úmyselne s autorkou
nerozlíite¾ný zväzok (tentoraz aj
väzbou textu a osobných fotografií). Ich vzájomné prestupovanie
v tejto performancii, pohyby ich
spoloèného tela, to sú enigmatické
prieniky èasu ivota a labyrintu bytia. V dramatickej nemonosti splynutia s prítomnou chví¾ou, s muom sa roztápajú v h¾adaní a nenachádzaní adekvátneho vyjadrenia.
Stav tohto nenájdenia je modlou
Mily Haugovej: kadý ïalí text potom vyzerá ako ten istý celok, vynorený vdy inou plochou. Texty
bez interpunkcie alebo s jej redundanciou, vymenovávanie, kontatovanie, záznamy, percepèné a vý-
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znamové zlomy, slovné zhluky ako
hologramy, ktoré sa vymykajú postupnosti jazykového vedomia atï.
obchádzajú konvenèné básnické
a verové kritériá. Haugovej nepomenovate¾ná uzavretos vo vlastnom umeleckom hlavolame patrí
k divokým rozkoiam postmodernej literatúry.
Vo svojej tvorbe ju (Haugovú
i postmodernu) reflektuje Nóra Ruièková. V konceptuálnom rade
textov knihy Beztvárie (Vl. nákl.)
narúa kontrukcie poznania a sebapoznania priezorom do nevidených, vnímaním nepokrytých, medzier, aby si z nich poskladala
vlastnú, laboratórne spresòujúcu,
verziu sveta a seba. Toto problematizované prevlastnenie je zároveò témou aj ideou. Niekedy ide
len o pekulatívne cvièenie so slovami, efektnú hru vzahov, vecí
a javov, èastejie vak autorka verne skicuje chimérický obraz (aj vo
výtvarnom zmysle) bytia so zbrúsenými, bezkonfliktnými protikladmi.
Názov básnickej zbierky O nástrojoch, náradí a iných veciach
vypustených z ruky (Drewo a srd)
evokuje akt prebiehajúcej alebo
ukonèenej brikoláe. Karol Chmel
ju vniesol ako metódu do svojich
básní, pestrým slovníkom a rôznosou motívov, súvislostí atï. upozornil, e jeho básnický záber smeroval ku vetkému, èo bolo po ruke.
Cez akúsi prekáku ich pouitia
a usporadúvania nám vak prezradil samého seba, resp. subjekt,
ktorého citlivý nadh¾ad pridáva
chví¾kovým zápiskom dimenziu preitej veènosti.
Nedostupné zostali pre nás kniky: Ingrid Lukáèová: Láskolam
(Balada), Ivana Trabalíková: Viktoriine vodopády (diveRzita), Anton Piurný: Flaolety (Vl. nákl.),
Duan Malindák: Na Slovensku
je to tak (Harlequin Quality) a mono iné, ktoré nie sú evidované
v nám dostupných zdrojoch.
Výbery a reedície: Ján L. Doránsky Pri chladnom kozube (Vydavate¾stvo Matice slovenskej) výber básní a epigramov exilového
spisovate¾a; výber oslavných, ïakovných básní zväèa neijúcich
autorov venovaných J. Tisovi Prvý
prezident v slovenskej poézii
(Vzlet); výber ¾úbostnej poézie Jána Kostru Chu po bozkoch (Slovenský spisovate¾); kritický výber
Jána Zambora z tvorby Pavla Horova Poézia (Slovenský Tatran);
pokraèovanie vydávania súborného diela Milana Rúfusa Dielo VI
(MilaniuM); výber zo iestich zbierok z rokov 19812002 Pavla Janíka Táranie nad hrobom (CCW);
èiastoène korekèný výber triptychu
pod názvom Skalná rua (Petrus)
autora Juraja Kuniaka; výbery
textov popovej hudobnej scény:
Boris Filan Kamalásky (Ikar), Kamil Peteraj Èo bolí, to prebolí
(Ikar); festivalový výber autorov
viacerých národností ARS POETICA 2004 (Drewo a srd); a napokon
reedícia básnickej zbierky Jozefa
Urbana z roku 1992 Kniha polomàtvych (Slovenský spisovate¾).
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Zuzana S TA N I S L AV O VÁ

Chudobná nielen duchom
(Literatúra pre deti a mláde v roku 2004)

Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.,
narodila sa 30. mája 1951 v Haèave.
Venuje sa literárnokritickej a literárnovednej reflexii literatúry pre deti a mláde. Je profesorkou na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej
fakulty Preovskej univerzity v Preove a riadite¾kou Ústavu pre výskum
detskej reèi a kultúry tejto univerzity.

Koncipova výroènú správu o pôvodnej slovenskej literatúre pre deti
znamená hovori zo ánrového h¾adiska predovetkým o rozprávke.
Kniky pre mláde, najmä diela odkrývajúce naliehavé ivotné problémy dospievania a perspektívy oèakávanej dospelosti sa objavujú zriedkavo. V tomto smere nie je iná ani literárna produkcia v roku 2004, celkom neprekvapujúco predstavujú
polovicu z nej rozprávky v pomerne
irokej hodnotovej kále, tituly iného
ánrového zamerania sa objavili len
akoby popri nich.
K najvydarenejím titulom rozprávkového ánru patrí kniha Jána Milèáka Zuzanka a pán Odilo (Modrý
Peter). Tematizuje výdobytky súèasnej digitalizácie ako èosi, èo samozrejme patrí k ivotu a èo má svoje
poetické i banálne rozmery. Potvrdzuje autorovo inklinovanie k imaginatívnemu typu rozprávky, ktorá vyèarúva atmosféru a modeluje komunikaèné situácie vytvárajúce jemné
sémantické pradivo. Hrdinami rozprávky sú deti (Zuzanka a Juraj),
imaginárna postavièka panáèika
z mobilného telefónu (ktorý si hovorí
pán Odilo), èarodejník Hókus-Pókus, ale predovetkým detská fantázia. Fantazijná línia sa rozvíja z východiskovej situácie, keï chorá Zuzanka leí pod pásikavou perinou
a kráti si chví¾u telefonovaním. Pomedzi telefonáty s mamou vedie
rozhovory s budíkom, kocúrom Fúzikom a najmä s pánom Odilom,
ktorému sa (ako sa ukáe) zunovalo
býva v studenej telefónnej búdke
na ulici a nasahoval sa do Zuzankinho mobilu. Spolu s pánom Odilom, motý¾om ¼ahkým Fredim Zuzanka preíva rôzne dobrodrustvá.
Milèákova práca s fikciou a so slovom evokuje bohaté pocity a zmyslové predstavy. Zmesou úsmevného
a váneho, logického a absurdného, racionálneho a magického, koreniacou v detskom vnímaní a videní sveta, vypovedá o potrebe komunikova, o priate¾stve a ochote vzájomne si pomáha, o zdvorilosti a tolerancii.

Rozprávkový cyklus Jána Navrátila Námorník Kapko Dierka (SPN
 Mladé letá), ktorý vznikol ako veèerníèkový seriál pre rozhlas, koreponduje s dobrou tradíciou parodických rozprávok v naej literatúre.
Príbehy o putovaní námorníka Kapka Dierku majú spoloèný leitmotív
diery. Aj prímenie Dierka dostal Kapko pod¾a diery z koláèa a deravého
groa, ktoré mu dal na cestu krá¾.
Sujetové východisko je tradièné: na
zaèiatku traja hrdinovia  námorní
kapitáni  stoja pred akou úlohou
urobi dieru do sveta, teda preslávi ostrov Vomod án. Ten, kto ju
splní, dostane tradiènú odmenu 
pol krá¾ovstva i s princeznou. Z trojice hrdinov je rozprávkovým popolvárom Kapko Dierka a praivým
koníkom jeho stará loï Matka
Lopatka. Nechýba tradièný zápas
dobra a zla, ale zlo nie je démonické, skôr arbavé a obmedzené, dobro zasa dôvtipné a dobromyse¾né.
Nevtieravo parodujúci prístup k sujetovému archetypu fantastickej hrdinskej rozprávky sa spojil s témou
dobrodrunej plavby. Morské dobrodrustvá podané s jazykovým vtipom sú takto správou o slobode,
o pomoci iným, o optimizme a radosti zo ivota, o tom, e èlovek sa
najlepie preslávi statoènosou.
Rozprávky z èiernej Afriky
(L. C. A.), kniha rozprávkových, mytologických a povesových látok,
ktoré Marek Vadas zozbieral poèas
ciest po Afrike, patrí medzi autorsky
spracované folklórne rozprávky. Príbehy komponované do troch cyklov
(Zvieratá, ¼udia a zvieratá, ¼udia
a duchovia) pribliujú slovenskému
èitate¾ovi animistické a mýtické tradície afrického folklóru. Ich vnútorný
dramatizmus sa opiera o napätie
medzi temnými a svetlými stránkami
ivota, o prvky démonických predstáv, viery v bohov a úcty i bázne
k màtvym. Africké rozprávkovo-mýtické príbehy sú v podaní M. Vadasa
spracované citlivo, s úsilím zachova autenticitu exotiky. Nedal sa zláka lacnými efektmi, ale spo¾ahol sa
na rozprávaèa, ktorý sa ponára do
príbehu s prirodzenou vierou v mágiu slova. Folklórne látky kongeniálne dopåòa celkové výtvarné a typografické stvárnenie knihy. V súlade
s èiernym kontinentom je celá kniha
ladená v èierno-bielom tóne. Dominantným výtvarným prvkom sú kópie autentických afrických kresieb
a motívov. Pri kadom texte sa uvádza názov kmeòa a tátu, z ktorého
príbeh pochádza. Vadasova kniha je
tak nielen jedineènou ukákou moností, ako obohacova ná literárny
kontext o pôvodnú inonárodnú folklórnu slovesnos.
Folklorizovanú autorskú rozprávku zastupujú aj Kysucké rozprávky
Antona Pajonka (vyd. P. Choma).
Lokalizáciu jeho príbehov (geografickú, ale aj dialektologickú) signalizuje u názov. Mnohé známe motívy
sú spracované v novej modifikácii
a pecifiká kysuckého regiónu pribliujú formou medzi rozprávkou s povesou. Nájdu sa medzi nimi alúzie
na známe príbehy, napr. O zakliatej

abe, Psota, Èi jesto pravda na svete, Otcova rada a pod. tylisticky sú
Pajonkove texty kultivované, literárny kontext regiónu zaiste obohatia.
Pokusom o autorský variant folklórnych rozprávok je aj kniha Adrianny Varigovej Èarovný mlynèek rozprávok (Marek Michalko,
LUNA CORPORATION), ktorá sa
bez vroèenia objavila v Preove
koncom roka 2004. V tomto prípade
máme do èinenia s neobyèajne primitívnym plagiátom ¾udových rozprávok, navye realizovaným ve¾mi
biedne aj z jazykovej stránky (text
celkom zrejme nepreiel ani základnou redaktorskou úpravou). Autorka
preberá, napodobòuje a zmontúva
známe sekvencie folklórnych rozprávok, svojvo¾ne nanovo tylizuje
známe rozprávkové sujety do rozvláènych a ablónovitých útvarov
bez elementárnych poznatkov o archetype ¾udovej rozprávky. Ako celok je kolskou ukákou provinèného amaterizmu v slovenskej rozprávkovej tvorbe.
Autorské animované príbehy Romana Brata Èuvi v pralese (SPN
 Mladé letá) aj tentoraz zostali v línii
rámcovo komponovaného rozprávania. V porovnaní s dvoma predchádzajúcimi autorovými rozprávkovými knihami sú vak pozitívne
dve veci. Predovetkým je to kompozícia a práca s jazykom. Kým
v predchádzajúcich knihách rámcoval príbehy pomerne rozvláène (rozprávaním otca o dcére), v tomto prípade ich rozpráva ovèiak Èuvi, ktorý
sa po havárii lietadla ocitne v pralese, pásavcovi, èo sa ho ujme. ablóna teda zostala, jej obsah sa vak
zmenil: rámec sa výrazovo oslobodil
od verbalistickej vaty a stal sa nie
retardujúcim, ale dynamizujúcim
prvkom kompozície. Druhé pozitívum spoèíva v tom, e príbehy rozprávajú zvieratá z pralesa, tým sa
autor vyhol sentimentalizovaniu
a obohatil ich o nenápadný komický
efekt. Vznikli tak zábavné exotické,
dobrodruné rozprávky.
Zábavno-relaxaèný charakter majú aj rozprávky známeho zabávaèa
Igora Adamca Kakaová bábovka
alebo rozprávky pre celú rodinu
(SPN  Mladé letá). Rozmarné príbehy, mystifikaèné a parodické, sú
usporiadané do tyroch cyklov, vdy
po tri rozprávkové epizódy, a uzatvorené generálnym pouèením.
Sujetotvorným prvkom je kvázidetská veteèná otázka: v cykle cirkusových rozprávok je to otázka preèo, v cykle muzikantských rozprávok otázka ako, v cykle výtvarníckych rozprávok otázka o èom
a v cykle novinárskych rozprávok
otázka èo je to. V rámci rozprávkových odpovedí sa deom ponúkajú
vtipne stvárnené príbehy, ktorých
prvoradým zámerom je hra a zábava. Komika je tu výsledkom slovotvorby (krotite¾ levov Huèaldoríny)
alebo kombinácie vzneeného (zvlátneho) a nízkeho (triviálneho), napr.
Kvído Bombièka, Alan Kapusta.
V stavbe príbehu, komponovanom
dvojfázovo, majú miesto aj situaèné
gagy. ¼ahká rozmarnos rozpráva-

nia a nápaditá kompozícia umocòujú pôsobivos týchto nenároèných
zábavných príbehov.
Autorské rozprávky majú v naom
kontexte èasto hybridnú podobu,
folklórny sujet sa uplatòuje v povesti alebo poviedke. Taká je aj kniha
Najkrajie rozprávky Hany Zelinovej: kamienky (Kniné centrum).
Výber z autorkinej èasopisecky publikovanej pozostalosti zostavili Duan Ertl a Bohuslav Kortman. Pripomenuli Hanu Zelinovú ako prozaièku, ktorá zruène fabulovala rozprávky a rovnako zruène vyuila na
vypracovanie vtipného príbehu zo
ivota detí ich naivitu. Nerezignovala pritom ani na nenápadné
jednoduché výchovné intrukcie.
Prvú polovicu knihy tvoria autorské
rozprávky, ponáka na folklórnu rozprávku s romantickým príbehom
(Najkrajie perly), iné rozprávky majú podobu báje (Sneienky, Konvalinky), resp. sú osnované na vtipnom vyuití jazykovej polysémie (Tri
vlnky) èi imitovaní hravej naraènej
situácie, alebo sú postavené na
vzahu èloveka a prírody s dôrazom
na harmóniu spoluitia. V druhej
èasti knihy sú príbehy o deoch,
o súrodeneckých a rodinných vzahoch s dôrazom na harmóniu a imitovanie pôvabu detského mudrovania. Výber má teda zo ánrového
h¾adiska znaène rôznorodú podobu,
ponúka vak profil autorkinej mnohotvárnej tvorby pre deti.
V ostatných rokoch sa vo vydávaní kníh pre deti angauje vydavate¾stvo Epos. Knihy z tohto vydavate¾stva sú adjustaène nápadné, ale
úroveò textov a väèinou aj ilustrácií
je dos provinèná. Ku kmeòovým
autorom Eposu patrí Miroslav Saniga, vlani mu vyli v tomto vydavate¾stve dve knihy. Prvá z nich, Rozprávky spod Èierneho kameòa,
ponúka príbehy motivované faunou
a flórou Ve¾kej Fatry a vo¾ne nadväzuje na minuloroènú publikáciu Rozprávky prababièky prírody. Motiváciou k tvorbe pre deti je pre M. Sanigu potreba vyjadri svoj intenzívny
vzah k prírode a vypestova ho aj
u mladého èitate¾a. Autor pritom vychádza z presvedèenia, e porozumenie a tolerancia sú zaloené na
poznaní, chápaní a prijímaní vecí èi
ivých bytostí v ich inakosti. Preto
v príbehoch ponúka mnohé zo svojich bohatých poznatkov nadobudnutých túdiom prírody, jej pozorovaním a spoluitím s òou. Ako formu
vyjadrenia lásky a poznatkov o prírode si autor vybral rozprávku, v tom
zmysle personifikáciu s nepatrnou
mierou mystifikácie, ale podstatnými zostávajú predsa len fakty. ia¾,
jeho tvorivá metóda má viacero
problémov. Jedným z nich je ablónovitos: sujet sa spravidla rozohráva na báze dialógu dvoch zvieracích
hrdinov, z ktorých jeden sa pýta
a druhý vysvet¾uje prostredníctvom
príbehu. Druhý problém je ete vypuklejí a súvisí s túbou zapáli èitate¾a svojím osobným vzahom
k prírode. Autor toti svoju zanietenos transformuje do neadekvátnych postupov: naduíva zdrobne-

niny (ktoré diea vníma ako signál
nadradenosti dospelého) a homonymné typy pomenovaní zvierat
a reálií (tráva Ava, bystrina Rina,
slnko Zlatovieèko). Výsledným efektom je napokon neiaduca sentimentalita.
Dôvernú znalos prírody a autentický vzah k nej prejavil M. Saniga
aj v knihe Rozprávky z Konvalinkového údolia. Ambícia posilni interaktívny vzah s èitate¾om zrejme
viedla ku koncipovaniu knihy ako
oma¾ovanky. Nápodoby folklórnej
rozprávky, o aké sa tu pokúsil, ete
vypuklejie vyjavili slabiny jeho tvorby. Rozprávanie je nedynamické
a jednotvárne a celkovú pochybnú
úroveò podèiarkujú aj poèetné pravopisné chyby (princezná je napr.
dvakrát vyslobodená nie z prekliatia, ale z preklatia). koda, e sa
Miroslav Saniga úporne uberá cestou rozprávkara, pre ktorú sa evidentne nenarodil, a e svoje bohaté
poznatky o prírode deom radej nesprostredkuje prostredníctvom ánrov vecnej literatúry. Takto jeho texty
nie sú ani dobrou rozprávkou, ani
dobrou náuènou literatúrou, iba púhym didaktizujúcim a sentimentálnym hybridom.
Vo vydavate¾stve Epos vyla aj
kniha (v poradí druhá) Viery Ryavej Svetlá hus. Autorkiným zámerom zrejme bolo konfrontova
konzumný týl ivota s jeho prirodzenými hodnotami. V prvej èasti príbehu s istou nadsádzkou modeluje typ
snobskej rodiny, zdôrazòuje citovú
vyprahnutos a osamelos jej èlenov
uprostred chladnej nádhery. Meravú
vyumelkovanos konzumnej kultúry,
gýèovitos sa usiluje dosta do kontrastu s hodnotou autentického umenia (symbolizovaného hlinou a hrnèiarskym remeslom). Príbeh tvorí zápas o Majoliku, ktorej úlohou je nanovo vymodelova ma¾ovaný hrniec.
Rozprávkové motívy sú nakopené,
prepletené a pozliepané a tomuto kaírovaniu sekunduje aj hektický sujet.
Vo vydavate¾stve Epos napokon
vyla aj ïalia kniha Milana Igora
Chovanca Kvietkovníèkovia. Rovnako ako v jeho minuloroènej knihe ide
o sentimentálne rozprávanie osnované na oúchaných témach, konvenèných postupoch a dávno prekonanom (hoci, ia¾, v takýchto publikáciách nanovo oivovanom) explicitnom didaktizme a utilitárnom
moralizme. Príbehy, tentoraz o personifikovaných duiach kvetov, sú
kliéovité a amatérske, ich sentimentalita je výsledkom jednak lacnej idyly vo vzahoch, jednak vysokej frekvencie zdrobnenín. Aj básne,
ktoré tvoria súèas niektorých rozprávkových textov, majú podobu
amatérskych verovaèiek.
Rovnako ako v prozaickej rozprávkovej tvorbe, ani v poézii pre
deti sa roku 2004 neobjavilo ve¾a
nového. Jednou z mála básnických
zbierok pôvodnej tvorby pre deti je
kniha Jany imulèíkovej Veselý
telefón (SPN  Mladé letá) s riekankovo stavanými verami pre es a
osemroèné deti. Zbierka, najmä jej
prvá polovica, sa tematicky viae na
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kolu a na to, èo s òou súvisí: ranné
vstávanie, naepkávanie, jazyèníctvo, akosti s písaním a èítaním, vypadávanie zúbkov a pod. Druhá
èas zbierky (pribline od básne
Srdce) je skôr záznam momentiek
z domáceho prostredia a z detskej
hry. Vo väèine básní sa stáva základom obrazu metafora tvorená na
spôsob detsky ozvlátneného videnia sveta, ktoré miestami ponúka
vtipné malé objavy. Zbierka pointovaná básòou koncipovanou ako
ma¾ované èítanie (Dopravný týdeò) predstavuje tandardný básnický výkon.
Ako poetka sa ïalou básnickou
zbierkou pripomenula aj Danua
Dragulová-Faktorová. Jej kniha
Rôznièky (DAXE) vyla s podtitulom Básnièky a pesnièky z ma¾ovanej rajnièky, èo dostatoène jasne
signalizuje, e kontext bude ánrovo rôznorodý a orientovaný na jazykovú hravos. D. Dragulovú-Faktorovú poznáme ako autorku, ktorá sa
cie¾avedome zameriava na hru so
slovom, prièom oèividne preferuje
formu pred obsahom a rada vyuíva
paraliterárne prvky, teda aj ánre,
ktoré to umoòujú. V novej knike
sa stretávajú riekanky s detskými
piesòami. Riekanky sú väèinou
orientované na prácu so slovom 
potom v dobrom prípade ide o hravú
vtipnú momentku (Varila myièka),
v tom horom o sémanticky triviálnu
slovnú hru (napr. Makrtný krtko,
IÁ). Problémom tejto autorky sú
krátke spojenia v sémantike textu
v úsilí dodra rytmus. Preto si autorka pomáha elipsami a slovami
evidentne zvolenými len z rýmových
dôvodov, slabo korelujúcimi s logikou stavby textu. Na druhej strane
nemono jej uprie snahu o interaktívny prístup k deom. V prvej èasti
knihy èitate¾a aktivizuje hádankami
a intrukciami ku kreatívnej èinnosti.
Do druhej èasti sústredila pesnièky.
Notové zápisy svedèia o melodickej
jednoduchosti, texty reflektujú popri
tradiènejích motívoch prírody a sviatkov aj vybrané aspekty súèasného
ivota detí. Mnohé z nich mono vyui ako základ pre detské kolektívne vystúpenie (detské besiedky,
Vianoce, Ve¾ká noc a pod.). ako
vak predpoklada, e by sa stali
detskými hitmi.
Súèasou dnenej ponuky detskej
poézie sú reprinty básnickej tvorby
starích autorov. Takto vyla nanovo
básnická zbierka Miroslava Válka
Do Tramtárie (Buvik) doplnená básòami zbierky Ve¾ká cestovná horúèka pre malých cestovate¾ov. Válkove básne sa na kninom trhu v takomto súbornejom vydaní neobjavili u azda aj dve desaroèia.
Pritom ich umelecká hodnota je vysoká a èitate¾ská amplitúda iroká:
dokáu oslovi malého aj dospelého
èitate¾a. Napriek tomu, e v súèasnej poézii pre deti hravos a absurdita nie sú výnimoèné, chýba v ponuke taký typ logickej intelektuálnej
kontrukcie významu prostredníctvom absurdity a nonsensu, ako to
dokázal realizova Válek. Nové vydanie jeho básní z dvoch autorových vrcholných zbierok pre deti
a so sprievodným slovom Tomáa
Janovica ponuku detskej poézie
jednoznaène obohatilo.
To platí aj o výbere zo starej básnickej tvorby Milana Ferka Krásna
hra (SPN  Mladé letá). Editorka
Alena Hoková v òom sústredila
vere, ktoré od 60. rokov nestratili
aktuálnos a príalivos a aké v èitate¾skom repertoári dnených detí

chýbajú. kála hravosti je v podaní M.
Ferka iroká: týka sa obrazov, motívov, kompozície, naraènej situácie,
práce so slovom a èíslom. Hra pritom nie je samoúèelná, ale vdy nesie so sebou mikropríbeh a významový plán. Rozohrávajú sa tak vtipné významové paralely, spravidla
dotiahnuté po údernú pointu. V situácii, keï absentuje poézia vhodná
na detský prednes, je tento výber
(urèený starím deom) cenný aj ako
ponuka pre dramaturgiu detskej recitácie. Zároveò pripomína mnohotvárne vyuívanie nonsensu a prácu
so zvukovou i sémantickou rovinou
jazyka v poézii 60. rokov.
Básnická knika Márie Rázusovej-Martákovej Pod belasou oblohou (Tranoscius) je výberom z autorkinej kresansky orientovanej tvorby. Editorka Naïa Gilániová usporiadala básne do tyroch cyklov.
Kompozièný rámec v celej zbierke
nenápadne udriava prítomnos transcendentna. Básne tyroch cyklov sú
usporiadané v postupnosti od jari
(rána) do zimy. Prvý cyklus Detský
rok tvoria prírodné obrázky, v ktorých poznávame Martákovú ako autorku lyrických nálad a prírodných
mikropríbehov s komprimovaným
dejom. Evokujú náladu, prostredníctvom osvedèenej personifikácie modelujú prírodnú paralelu, resp. konfrontáciu k ¾udskému svetu. V cykle
Veselé príhody je u prítomný didaktický aspekt, ale zaodený do personifikaèného rúcha nepôsobí ruivo.
Mentorský tón zaznieva predovetkým v cykle Hrdinovia, zaiste aj zásluhou toho, e namiesto personifikácie sú tu mikropríbehy s detskými
hrdinami. Posledný cyklus Malièká
som sústreïuje momentky zo ivota
v rodine, z hry, detských radostí i bô¾ov, tentoraz nie bez sentimentality.
Komponovaný výber z tvorby Martákovej prináa väèinou menej známe básne autorky, mnohé také, ktoré sa vo výberoch v minulosti neobjavovali, resp. ktoré dlho nemohli
by pre svoj kresanský aspekt publikované. Mnohé z nich sú u poetologicky prekonané.
Príbehy zo ivota detí s akcentovaním ich sociálnej, resp. psychologickej polohy sa roku 2004 zrejme
celkom vytratili z ponuky pre detských èitate¾ov. Nie je to v podstate
lepie ani v tvorbe pre mláde. Pre
túto vekovú kategóriu máme k dispozícii iba tyri kniné tituly  rozliènej ánrovej príslunosti a rozliènej
hodnotovej úrovne.
Predovetkým je tu tretí príbeh
Jely Mlèochovej z jej kniného radu záhad pre Adrianu  detektívny
román Zabudnutá africká kliatba
(Arkus). Mlèochová si u v predchádzajúcich dvoch dieloch série vytvorila zaujímavú dvojicu pátraèov: tínederku Adrianu a jej tak trocha
extravagantnú, svojráznu starú mamu. Aj v tomto prípade sa obe vyberú po stopách záhady: tentoraz tajomného hrôzostraného spevu,
ktorý sa od istého èasu ozýva v dome ich príbuznej. Autorka zruène
manipuluje s náhodou, prekvapením, falonou stopou a v sujete vyuíva komiku charakterov. Súèasou
komického nad¾ahèenia je prirodzená detská naivita Adriany i starosvetská noblesa starej mamy, hoci
ani v tomto príbehu sa autorka nevyhla niektorým naivným, resp. nedotiahnutým sujetovým krokom (napr.
zázraènou kôrou stromu, kvôli ktorej
sa dejú vetky intrigy, má jej opatrovkyòa teta Alica celé desaroèia
podloenú kývajúcu sa nohu ku-

chynského stola). Schéma, pod¾a
ktorej rozvíja príbehy, sa v podstate
pridriava klasickej truktúry detektívneho románu. V treom príbehu
Adriany dostali teda tínederi zaujímavé a napínavé oddychové èítanie
na vo¾ný èas. Zdá sa, e Mlèochová
cie¾avedome pokraèuje v rozvíjaní
svojho modelu dievèenského detektívneho románu.
Stabilnú súèas kniných bilancií
tvoria kadý rok spomienkové návraty do detstva. Tento typ príbehu
sa objavuje v roku 2004 len v jednom titule. Adolf Lachkoviè po
chlapèenskom románe Sladké èasy
(1999) vydal ïaliu knihu spomienok s názvom Príbehy spod gatanov (Stupava, Mestské kultúrne
stredisko). Próza zachytáva radosti
i starosti detstva v mnohodetnej rodine poèas vojnovej Slovenskej republiky, oslobodenia a povojnových
dní. Na tomto pozadí necháva autor
svojho protagonistu Mikiho prei
pocity plebejskej hrdosti i trpkos poníenia. Autor sa viac ako na udalosti sústreïuje na ich zvnútornenie
v pocitoch a záitkoch. Vojna je spoèiatku celkom v úzadí. Prvýkrát sa
pripomenie cez epizódu so idovským lekárom, postupne sa hrdinu
dotkne prostredníctvom bombardovania, prechodu frontu a oslobodenia, povojnovej rabovaèky. Pokojné
epické rozprávanie privoláva atmosféru doby a ivota v nej, ale nedosahuje taký vnútorný dramatizmus,
ako to bolo napr. v spomienkach
medzivojnových autorov.
ánrové znaky príbehov zo ivota
detí má aj kniha Rueny Anïalovej
Freónové komando (Osveta). Ako
v svojej prvej knihe (Prázdninové
odreninky) aj v tomto prípade je autorkiným zámerom sprostredkova
vecné poznanie. V tej súvislosti sa
aktualizuje najmä informácia o ekologických dôsledkoch freónov a o civilizaèných chorobách. V istom
zmysle chce by kniha apotolovaním medzi mládeou s cie¾om
ovplyvni vzah mladých ku kodlivinám a drogám a v tomto smere
skutoène prináa celý rad uitoèných poznatkov. Problémom je vak
modelovanie postáv a detskej partie: skupina detí a jej akcie majú toti
ve¾a spoloèného s podobou detských príbehov kedysi z 50. rokov.
Najväèím kameòom úrazu je spôsob komunikácie postáv a spôsob
sprostredkovania poznatkov. Dospelí
prednáajú odborné traktáty, uvaovanie detí, rovnako ako aj ich vyjadrovanie je nedetské, kniné (zvlá
vypuklo to vyjavujú komplikované
podraïovacie súvetia v dialógových
replikách). A tak dobrý nápad zostal
bez elaného efektu.
Napokon je tu ete publikácia patriaca do literatúry faktu. Jozef Pavloviè (okrem verov a rozprávok reedície Veselí prváci) vydal zábavný
výklad etymológie slovenských slov
Podivuhodné príbehy naich slov.
Príruèka pre mladých mudrlantov (Vydavate¾stvo Matice slovenskej). Kniha je dokladom stále ivej
inpirácie a kreativity autora, ktorý
ju v ostatných rokoch intenzívne nasmeroval aj k nerozprávkovej a nebásnickej tvorbe. Hodnota takýchto
publikácií súvisí s anticipáciou ich
funkcie, s kritériami na tvorbu heslára, so stavbou hesiel a ich usporiadaním. Z tohto h¾adiska má v heslári svoje miesto najmä etymológia
slovenských domácich, vo viacerých prípadoch udomácnených slov,
resp. slov cudzích, ale s väzbou na
Slovensko, vrátane vybraných vlast-
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ných mien a geografických názvov.
Keïe heslá majú v stavbe zakódovaný princíp postupného odkrývania
malej záhady, má Pavlovièova publikácia ance uspokojova pátrací intinkt mladých èitate¾ov.
V porovnaní s rokom 2003 mono
v tvorbe pre deti v roku 2004 zaznamena len malé zmeny, ani tie nevyvolávajú optimistické oèakávania.
ánrové spektrum tvorby je uie,
dlhodobý deficit spoloèenskej prózy
sa ete viac zvýraznil. Autorská základòa schudobnela a to sa odzrkadlilo v nivelizácii hodnotovej úrovne tvorby. Neby dvoch-troch rozprávkových kníh a reprintov poézie,
mala by slovenská literatúra pre deti
ve¾mi edivý tón.

Post scriptum
Hodnotenie literárnej tvorby pre
deti a mláde za rok 2004 bolo
uverejnené pod názvom Chudobná nielen duchom v èasopise
Bibiana 1/2005. Poh¾ad na túto
tvorbu sme uzatvárali koncom januára 2005, a tak urèitú èas produkcie (a ukazuje sa, e nie celkom nepodstatnú) sme do hodnotenia nezahrnuli, pretoe k jednotlivým titulom sme sa dostali
a dodatoène. Aj preto ponúkame toto P.S.
Rozprávka bola najviac zastúpená aj medzi titulmi, ktorým venujeme pozornos v tomto dodatku. Ak si
v rámci uvedeného kontextu odmyslíme opomenutý reedièný výber
z rozprávok ¼ubomíra Feldeka
Modrozelená kniha rozprávok (Extempore Panenka and Panenka,
s pouitím ilustrácií A. Brunovského), potom k najzaujímavejím titulom rozprávkového ánru minulého
roka patrí prvotina autorky a ilustrátorky v jednej osobe Hany Naglik
Ester a Albatros (JAGA). Autorka
evokuje príjemnú, èasto aj komicky
podfarbenú atmosféru medzi¾udského porozumenia a nepatetickej
lásky, jej rozprávanie je zaloené na
modelovaní komunikaèných situácií
a ekonomickej, pritom esteticky
úèinnej práci so slovom. Súhra racionálneho a magického, logického
a absurdného smeruje k zdôrazneniu autentického domova, priate¾stva i detskej (¾udskej) potreby
ozvlátòova si sivú realitu výmyslom a dobrodrustvom. Schopnos tei sa zo ivota doma a medzi
priate¾mi predstavuje asi najvlastnejí zmysel epizód, ktoré tvrtáèka
Ester preije so svojimi adoptívnymi
starými rodièmi, na výletoch s dedom-eleznièiarom vo výslube
a pomyselným grófom (lokomotívou, vtákom) Albatrosom, zopár epizód i v kole. Vtipné rozprávanie,
dobromyse¾ná úsmevnos pri modelovaní postáv a ich vzahov, dynamická stavba sujetu  to vetko spolu s výtvarným rieením knihy prispieva k tomu, e debut Hany
Naglik predstavuje najpríjemnejí
objav slovenskej literatúry pre deti
minulého roka.
Autorskou rozprávkou sa po dlhom odmlèaní pripomenul Július
Balco. Jeho Vrabèí krá¾ (VSSS, il.
Martin Kellenberger) patrí k typu
animovaných rozprávkových príbehov. Líniu rozprávania o vrabcoch
z Trnavy a Budmeríc a o papagájovi
Pitovi mono vníma aj ako grotesku o ¾udskej spoloènosti. Táto tematická línia, tak trocha pripomínajúca
stariu ikulovu prózu Ïuro, po-
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zdrav Ïura, zrejme detského èitate¾a osloví menej spontánne, pretoe
je zaaená verbalizmom, slabou
dejovou dynamikou a málo preh¾adnou sústavou postáv. Balco, ako ho
poznáme zo strigônskej trilógie, sa
pripomína v tej èasti rozprávky, ktorá rozvíja motív malej Katarínky, jej
strateného papagája, a motív Vianoc. Nechýba jej vtip ani teplo, aké
èitate¾ cítil zo vzahu Strigôòa a vnuèky v autorovej dávnejej trilógii.
Popri Rozprávkach z èiernej Afriky Mareka Vadasa sú aj niektoré
ïalie knihy z minulého roka pokusmi o autorský variant folklórnych
rozprávok, prièom autori sa na jednej strane usilovali zachova zákonitosti a rekvizity folklórneho modelu,
na druhej strane vytvori originálny
sujet. K takým prózam patrí kniha
Danice Paulièkovej Kto je na svete najmocnejí (Seneca Publishing
Company, il. autorka) alebo aj kniha
Stanislava Bebjaka Lotosová rozprávka a iné rozprávky (Regent, il.
Daniela Ondreièková). Paulièková
spracovala domáce aj inonárodné
sujety väèinou buï ako parafrázu
príbehu (bez príznaku parodujúcej
retrukturalizácie sujetu), alebo ako
montá parafrázovaných motívov
(sekvencií) známych rozprávok. Vznikajú tak príbehy, ktoré sú obmenenými a novo kontruovanými variantmi známych rozprávkových motívov. tylisticky kultúrne vyrozprávané sujety vak nijako významnejie neobohacujú kontext autorských
rozprávok ani detského èítania.
V rozprávkach S. Bebjaka sa spoèiatku celkom s¾ubne aktualizuje
modernistický princíp hry v stavbe
príbehu (napr. kombinaèná práca
s názvami a sujetmi známych európskych a slovenských rozprávok
v prvom príbehu). Postupne vak
v jeho textoch pribúda prvkov sentimentality a ubúda dejovej dynamiky.
Poctivú profesionálnu úroveò dosiahli aj autorské rozprávky nestora
slovenskej detskej literatúry Pavla
tefánika O krá¾ovi a králikovi
a iné rozprávky (Regent, il. M. Kellenberger). V krátkych, spravidla vtipne pointovaných rozprávkach autor
vyuil tradièné postupy animovaných zvieracích príbehov, obohatených o zmysel pre humor, hravos
a fantáziu.
V rámci náho bilanèného hodnotenia pomerne ve¾ká èas rozprávkovej produkcie spadala do sféry
poznamenanej amaterizmom (Miroslav Saniga), resp. k brakovej tvorbe
a gýèu (V. Ryavá, M. I. Chovanec,
A. Varigová). Amaterizmom sú poznamenané aj rozprávky v debute
Moniky Marettovej Rozprávky
z Horského parku (Príroda, il. Katarína Slaninková). Významovo jednoplánové príbehy hovoria o najzákladnejích hodnotách ivota, akými
je priate¾stvo, vzájomná pomoc, starostlivos o prírodu, rados zo ivota
 ale hovoria to prostredníctvom
konvenèného sujetu s prvkami idyly,
miestami aj didaktizmu. Treba kontatova, e v prvotinách zaèínajúcich autorov (ak nedisponujú vrodeným literárnym talentom, ale musia
na òom tvrdo pracova) sú takéto
problémy èastým úkazom.
Viaceré knihy povestí vydané v roku 2004 vyplnili biele miesta na povesovej mape Slovenska. Pravdae, nie vdy ilo o èistý áner
povesti, v niektorých prípadoch sa
prózy pohybovali na hranici rozprávky a povesti, v iných zasa oscilovali
medzi povesou a historizujúcim
rozprávaním. K najzaujímavejím
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opusom tohto ánru mono zaradi
novú publikáciu skúseného Antona
Marca Spiské povesti (Vydavate¾stvo Matice slovenskej, il. Milo
Kopták). Podtitul Pozoruhodné príbehy zo slávnej minulosti Spia je
spresnením tematického záberu,
signalizovaného u názvom knihy.
Na prechádzke po regióne autor pouil vïaèný kompozièný model,
v dvoch rytmicky sa striedajúcich
ánrových líniách akceptuje dvojèlennos povesti. Jej faktografická
zloka tvorí úvod ku kadému cyklu
povesových príbehov (spiské pramene, Spiský hrad, slobodné krá¾ovské mestá, slobodné banské
mestá, spiské mestá a obce, pevnosti, lokality Dunajca a Magury).
Po historicko-informatívnom vstupe
nasleduje vlastný príbeh. Takto sa
zvýrazòuje historicko-poznávacia
funkcia povesti.
Podobnú funkciu sleduje aj kniha
Marie Korandovej Hrajnohov poklad. Povesti a príbehy z kopanièiarskeho kraja (Vydavate¾stvo
Matice slovenskej, il. Danica Paulièková). Autorka vychádza z historických faktov a sleduje osudy ¾udí
z Malých a Bielych Karpát od stredoveku cez turecké vpády a protireformáciu a po túrovcov a revolúciu meruôsmych rokov. Sujety prerozprávala niekedy v epickejej, inokedy v publicistickejej podobe, vychádza zo známych historických
piesní (napr. Myjava a kozáci) alebo
fragmentov ¾udových balád. Zachytáva osobnosti a udalosti kopanièiarskej zbojníckej tradície i osudy
habánskej society v regióne. Jej
útvary nie sú ánrovo kompatibilné,
majú miestami podobu povesti, inokedy podobu historizujúcej èrty, prípoviedky èi povery. Podávajú vak
zaujímavý prierez históriou jedného
slovenského regiónu.
Novým menom v povesovej tvorbe pre mladých je Blaej Belák.
Jeho Povesti a rozprávky z turèianskej záhradky (Kniné centrum  bez vroèenia) mapujú minulos Turca, tak ako ju zachovala ¾udová tradícia. V jeho príbehoch oívajú tajomné priestory dolín a skalných útvarov, poklady ukryté zbojníkmi, turecké nájazdy i tradièné turèianske remeslá (olejkárstvo, klobuèníctvo, tesárstvo). Sympatickou
èrtou Belákových próz je neskrývaná rados z narácie a humorný príznak, ktorým spravidla nad¾ahèuje
aj poverové látky a ich démonické
príznaky. Niektoré z próz (v súlade
s titulom) inklinujú skôr k rozprávke
ako k povesti.
Príspevkom do tohto ánru je aj
publikácia tefana Moravèíka Povesti o slovenských hradoch (Vydavate¾stvo Matice slovenskej, il.
Dana Moravèíková). Osvedèenú,
pre áner povesti príznaènú podvojnú truktúru textu akceptoval aj tento, v danom ánri skúsený autor.
A tak abecedne usporiadané rozprávanie o 54 slovenských hradoch
zaèína geografickou lokalizáciou
hradu a struèným pripomenutím jeho histórie (sporadicky aj etymológie jeho názvu), a potom pripája
povesové príbehy. Tie sú vo viacerých prípadoch naozaj len sujetovými kostrami, bez originálnejej fabulácie. Moravèík siahol po látkach
spracovaných u starích autorov (¼.
Janota, V. Plicka a i.  pramene uvádza), veï napokon povesové látky
o slovenských hradoch boli v slovenskej literatúre stvárnené u neraz. Vo funkcii úvodu pouil text
V. Plicku, epilóg publikácie patrí za-

sa Moravèíkovi orientovanému na
jazykovú hru.
Poh¾adom do histórie, ktorý je vo
svojej podstate tie inpirovaný povesou, je próza Zuzany Kuglerovej Èarodejnica z Petrovíc. Historický román z Bytèe a zo iliny
(Vydavate¾stvo Matice slovenskej,
il. Peter Uchnár). Tento romanticky
ladený historický román autorka vytvorila na základe príbehu viauceho sa ku kaplnke a cintorínu v obci
Petrovice na úpätí Javorníkov. Pod¾a údajov z doslovu bola podkladom románu polstránková poves
o panne Barborke. Jej príbeh na pozadí dôkladného túdia historických
prameòov fabulovala do podoby iroko koncipovaného epického rozprávania naplneného romantickou
láskou, úkladmi, nenávisou i odpustením a pokáním. V stavbe príbehu autorka vyuila jednak postupy sentimentálnej prózy, jednak pridriavaním sa objektívnych faktov
a faktografickými poznámkami sa
priblíila k historickej próze.
Historický základ má aj próza
Petra Glocka Preporské èary pána Christiana (CORNEA, il. Barbora Glocková). Próza patrí do toho
radu Glockových kníh, v ktorých
spracoval historický príbeh (Tomá
a lúpení rytieri) alebo fragment zo
ivota historickej osobnosti (Rua
pre Jula Verna), fakty v nich nadstavuje literárnou fikciou. Toto rozprávanie sa zrodilo na základe autentických, hoci strohých Andersenových zápiskov o jeho nieko¾kohodinovom pobyte v Bratislave a kusých informácií z ïalích informaèných prameòov. Epizódku o malej
kvetinárke, ktorá v starom Preporku obdarovala Andersena ruou
a spomína ju aj v Rozprávke môjho
ivota, rozvinul Glocko ako lyricky
éterické rozprávanie. Je skôr evokáciou vzahu k Bratislave, k detstvu
a deom, ku kráse a dobru (teda
k hodnotám takým charakteristickým pre Andersena) ne epickým
príbehom. V tomto kontexte nachádzajú miesto aj citátovo vyuité fragmenty z u spomínanej Andersenovej autobiografickej knihy. Glockov spôsob podania a práca s fikciou a faktom pribliuje emocionalitu
Andersenovho vnútorného sveta
a typ narácie Andersenových próz,
ale len v malej miere vytvára príbehovú ni, ktorá by naliehavejie oslovila detského èitate¾a.
V poézii pre deti sme dodatoène
zaznamenali aj nieko¾ko básnických
zbierok. Spomedzi renomovaných
básnikov pre deti sa tefan Moravèík prezentoval básnickou zbierkou
Vyhoïme si z kopýtka (Vydavate¾stvo Matice slovenskej, il. M. Kellenberger). Aj keï vere tejto hravej, jazykovo orientovanej poézie sú profesionálne zvládnuté (hoci hodnotovo nie vyrovnané), neznamenajú
v kontexte autorovej tvorby pre deti
ani v kontexte slovenskej detskej
poézie viac ne tandard. Asi najväèím problémom jeho verov je
tylizácia do výpovede dieaa, ktorá
vyznieva väèinou dos formálne
a aspekt videnia zostáva nedetský
(najmä spôsob hry s jazykom).
K novým menám vo verovanej
tvorbe pre deti patrí Jana Belaièová a Ivona Miíková. Belaièovej
zbierka básní Zvedavé slnieèko
(Vydavate¾stvo ZUMI, il. Marta Potfajová) patrí k tzv. naratívnej poézii.
Ide teda o dlhie, epicky osnované
básne, v ktorých sa autorka usiluje
nadviaza na epickú tradíciu detskej
poézie. Nie vdy sa jej podarí vyrov-

na sa s poetikou básnického textu
ani vyhnú sa didaktizmu, niektoré
básne sú vak vydarené (obstoja aj
technicky) a môu sa sta napr.
i vïaènou súèasou detského prednesu. Ivona Miíková vydala nenároèné a triviálne riekanky pod názvom Myka v knike a iné básnièky a rapotaèky (Kniné centrum, il.
Ján Vrabec). Tradièný animaèný
princíp slúi na hravé sprítomnenie
reálií ivej prírody pre deti. V nieko¾kých prípadoch sa aj tejto autorke
podarilo vtipne aplikova naivný uhol
detského videnia, prièom zachovala
aj primeraný riekankový rytmus.
Mnohokrát (najmä v druhej polovici
knihy) je vak text vidite¾ne poznamenaný verbálnou vatou (sémanticky prázdnymi, nadbytoènými, deformovanými výrazmi pouitými èisto z rytmických dôvodov) a triviálnosou.
Príbehy zo ivota detí sa v roku
2004 takmer celkom vytratili z ponuky detským èitate¾om. Situácia nevyzerá lepie ani na pozadí produkcie, ktorú sme zachytili dodatoène.
Pre meních èitate¾ov sme v podstate zaznamenali iba dva tituly, obidva kresansko-duchovného ladenia. Katarína Kernová vydala druhý zväzok rozprávaní Detským srdieèkam 2 (Advent-Orion). Ak sa
v prvom zväzku poviedok vyskytoval
didaktizmus v skrytej forme, v tomto
súbore je u celkom evidentný.
Príbehy kniky vo veobecnosti nepatria k invenèným, skôr ide o model, v ktorom dobré deti dychtivo èakajú na pouèné rozprávania starostlivých dospelých, z ktorých si majú
bra príklad. Autentický spomienkový rozmer, ktorý v jej prvej knike
príbehov niesol urèitý poznávací
efekt, v tomto prípade chýba. Kresanský akcent v ánri podobnom
exemplu majú aj príbehy Anny Olovskej Naa najmilia vianoèná
kniha (Spolok sv. Vojtecha, il. Monika Dikantová). Okrem prozaických
textov sú tu i básne, inpirácie ku
kreatívnej èinnosti detí, vianoèné
vine a koledy.
K tvorbe pre deti patria aj spomienkové návraty do vlastného detstva. V reflexívnej knihe Jána Beòa
Chlapec zo sedla a morský Vasko (Vydavate¾stvo Matice slovenskej, il. Martin Kellenberger) zaznievajú spomienky skôr v pocitovej ako
v tematickej polohe. Vo vzahu detí
a rodièov, detí a starých rodièov cíti
posuny v hodnotovej orientácii minulých a súèasných generácií, nevtieravú reakciu na bo¾avé sociálne
javy súèasnosti i skepsu s tým súvisiacu. Prózy usporiadané do troch
cyklov oscilujú medzi reflexiou, èrtou a poviedkou, medzi lyrickou
evokáciou, spomienkou a epickým
príbehom. Beòova knika predstavuje èítanie, ktoré sa detským èitate¾om nebude poddáva jednoducho.
Rok 2004 nepriniesol prekvapenia. Z autorského h¾adiska bolo cíti
neprítomnos osvedèených autorov
strednej generácie. Spomedzi nových autorských mien v podstate
zaujala iba talentovaná Hana
Naglik. Èas ukáe, èi ide iba o tvorivú epizódu, alebo sa v literatúre zabýva. Tvorivým monostiam nieko¾kých nových autorov by azda pomohla tvrdá práca. Zo ánrového
h¾adiska sa okrem rozprávky pomerne dobre darí povesti. Dlhodobo
vak chýba spoloèenská a psychologicky ladená próza zo ivota dnených detí a dospievajúcich mladých
¾udí. A tak nezostáva niè iné, ne èaka, èo prinesie rok 2005.
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Patrik O R I E  E K

Rok v znamení spomienok
(Poh¾ad na slovenskú literatúru faktu za rok 2004)

Patrik Orieek
Narodil sa roku 1977 v Trenèíne. Vytudoval ukrajinistiku a bulharistiku na
Filologickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici. V súèasnosti je doktorandom
v Ústave svetovej literatúry SAV.

Ako kadá vedná disciplína, aj literárna veda a literárna história má
problémy pri urèení objektu svojho
výskumu a pri rekontrukcii objektívnej (textovej) udalosti (alebo skutoènosti). Èo je to objektívne? Nieèo, na
èom sa dohodnú zúèastnené a zainteresované strany, alebo èosi stále
a nemenné? Nenarúa sa u samotným meraním a opisovaním skúmané a jeho stabilita? Nerozkolísava sa
skúmaný objekt, udalos èi fakt tým
viac, èím je jeho opísanie a zameranie presnejie? Touto terminologickou neujasnenosou a nepresnosou, veèným pohybom, pulzáciou významov a interpretácií, èie veènou
zmenou trpí aj historický fakt. Preto
pri literatúre faktu nemono hovori
o akejsi záväznej a veobecne platnej objektivite. Skôr by sa tu dalo
hovori o subjektívnom preívaní
udalostí a usporiadaní historických
faktov na báze odsúvaného (subjektívneho) preívania a opisovania.
Práve preto sa literatúra faktu vyznaèuje takou rôznorodosou a teoretickou nedefinovate¾nosou. Ide teda
o hybridný áner s nejasnými kontúrami alebo, ak chceme by (terminologicky) presný, s èoraz znejasòujúcejími hranicami, fraktálovou truktúrou pohybujúcou sa na území viacerých ánrov/druhov  publicistiky,
reportáe, umeleckej a vedeckej literatúry. Napriek týmto sémantickotylistickým posunom a nejasnostiam by literatúra faktu mala spåòa
tieto základné funkcie: informatívnu,
kognitívnu a autonymickú. Samozrejme, musí by autentická, dokumentárna a nesmie v nej chýba aspekt bádania, premý¾ania/objavovania (Jurèo). Ak väèina týchto aspektov v texte nie je obsiahnutá, nedá sa takýto text povaova za literatúru faktu, a to i napriek tomu, e
v rámci postmoderného diskurzu
musíme z nárokov na jej èistotu
a presnos výrazne z¾avi. Postmoderné uvaovanie sa toti jednostaj pokúa relativizova monosti
náho jazyka postihnú a vyjadri objektívnu realitu, èo vak automaticky
neznamená, e objektívna realita
alebo literatúra faktu neexistuje. Po-

kia¾ ide o estetické a fiktívne zaaenie textov literatúry faktu, vyvstáva
pred nami ïalia ve¾mi ako zodpovedate¾ná otázka. Môe by literatúra faktu esteticky a fiktívne diferencovaná, alebo to, èo je esteticky a fiktívne diferencované u nie je literatúrou
faktu? Ako vidíme, pohybujeme sa
v bludnom kruhu paradoxov, z ktorého niet úniku. Jedinou monosou je
kruh roza a za literatúru faktu povaova vetko, èo sa nejakým spôsobom zaoberá historickým faktom,
opisuje ho (v denníkovej, ivotopisnej, memoárovej, umenovednej, cestopisnej a iných realizáciách) a snaí
sa postihnú ho vo vzahu k epoche,
k iným faktom alebo k súèasnosti
a spåòa poiadavky, ktoré sme spomenuli vyie. Metaforicky môeme
literatúru faktu chápa ako text na pomedzí umenia a vedy, filozofie a fyziky, teozofie a matematiky.
Dokonalým stelesnením naich
téz je kniha Márie Pötzl-Malíkovej
F. X. Messerschmidt a záhada jeho charakterových hláv (Albert
Marenèin  PT). Prelína sa v nej história s umením a záhada s interpretaènou jasnozrivosou. Urèite to nie
je náhoda, pretoe profesorka PötzlMalíková sa zaoberá ivotom a dielom tohto známeho bratislavského
sochára nieko¾ko desaroèí. Vo svojej najnovej knihe èitate¾sky príalivo predstavuje slávny súbor Messerschmidtových charakterových hláv
a rôzne interpretácie, ktoré sa na ne
vzahujú. V úvode nás zoznamuje
so ivotnými osudmi F. X. Messerschmidta, ktorý sa u ako desaroèný
dostal do dielne svojho strýka J. B.
Strauba, mníchovského dvorného
sochára, kde sa zaèal rozvíja jeho
nevedný talent. Po túdiách v Grazi
a Viedni sa rýchlo zaradil medzi absolútnu pièku viedenských umelcov
a ako dvadsaosemroèný dosiahol
v kariére vetko, èo dosiahnu mohol: pre cisársky dvor zhotovil nieko¾ko sôch Márie Terézie, cisára Frantika I. Lotrinského a Jozefa II., tudoval v Ríme a vytvoril vrcholné diela
neskorého baroka a raného klasicizmu. Po smrti Jakuba Schletterera sa
mal Messerschmidt sta profesorom
viedenskej Akadémie, ia¾, celý profesorský zbor sa postavil proti nemu.
V tom èase sa u neho u prejavovali
prvé príznaky duevnej choroby.
Messerschmidt opúa Viedeò a sahuje sa do vtedajieho hlavného
mesta Uhorska Bratislavy. Práve tu,
v Bratislave, vznikla väèia èas jeho
slávnych a legendami opradených
charakterových hláv. Profesorka
Pötzl-Malíková sa nezaoberá len históriou ich vzniku, ale konfrontuje nieko¾ko rôznych verzií, od tých málo
pravdepodobných a po najpravdepodobnejie, zaujíma k nim stanovisko, a snaí sa nájs konsenzus a nové teoretické východiská. Úspene
sa pokúa spochybni závery viedenského psychoanalytika a historika
umenia Ernsta Krisa, ktorý sa zameral predovetkým na analýzu grimás
ako celku. Kris odha¾uje istú stereotypiu príznaènú pre tvorbu ¾udí postihnutých psychózou a otvorene
hovorí o schizofrénii. Tento koncept
by svedèil o celistvom obranno-magickom systéme, ktorý mal Messer-

schmidta chráni pred duchmi, ktorí
sa mu pod¾a viacerých zdrojov tak
èasto zjavovali. Pötzl-Malíková vak
poukazuje na rozpor v Krisových
uzáveroch, a to najmä v súvislosti
s viacerými typmi hláv, ktoré takémuto chápaniu grimás odporujú. Pod¾a
nej teda hlavy nemajú význam ako
celok, ale ako jednotlivé tvorivé akty
v boji umelca o zachovanie duevnej
rovnováhy. Útle dielko Pötzl-Malíkovej patrí k tomu najlepiemu (koncepène, kompoziène aj esteticky), èo
vlani na Slovensku v literatúre faktu
vzniklo.
Kniha jedného z najznámejích
slovenských autorov literatúry faktu
Drahoslava Machalu Veterné topánky II. (MS), s podtitulom Kniha o Taliansku, doplnená o bohatý obrazový
materiál, vak medzi najvydarenejie
nepatrí. Drahoslav Machala u napísal a iste ete napíe aj lepie knihy.
Vo svojom najnovom literárnom poèine viac kopíruje a prepisuje z iných
kníh, ako tvorí a interpretuje. V estnástich rozsiahlych esejach predstavuje desiatku významných Slovákov
so vzahom k Taliansku a Talianom.
Patria medzi nich Ján Kollár, Alexander Dubèek, tefan áry, Ján Smrek,
Blahoslav Heèko, Milan Rastislav
tefánik a mnohí ïalí. V nieko¾kých
kratích textoch Machala opisuje
svoje vlastné potulky po Taliansku,
noc v dome Niccolu Machiavelliho,
putovanie po stopách Jána Kollára,
ktorý v 19. storoèí napísal o Taliansku dva cestopisy, cestu k hrobu sv.
Frantika z Assisi, slovenskú básnickú bohému popíjajúcu v Antico Caffé
Greco v Ríme, Florenciu, Benátky,
Padovu, Bolognu, Sienu a Rím. Ani
mnostvo cenných a rôznorodých informácií vak nedokáe prekry koncepènú nevyhranenos Machalovej
jedenástej knihy.
Vlani sa na slovenskom kninom trhu akoby pretrhlo vrece s autobiografiami a pamäami. tylisticky, kompoziène, faktograficky, interpretaène,
hodnotovo a dizajnovo sú ve¾mi rôznorodé, èo potvrdzuje ve¾kú vydavate¾skú pluralitu, a na druhej strane aj
èitate¾skú príalivos a popularitu takéhoto typu literatúry. Radi by sme
tie pripomenuli, e do tohto hodnotenia pôvodnej literatúry faktu za rok
2004 sa nemohli dosta vetky publikácie literatúry faktu, èi u v dôsledku nedostatku miesta alebo pre nedostupnos týchto diel. Chceli by
sme zároveò vyzva vetkých vydavate¾ov, aby svoje publikácie vèas
poskytli redakcii Kninej revue, a takto sa vyhli prípadným pripomienkam
na adresu recenzenta.
Pamäti Pavla Galla (Sapac) cez
prizmu autobiografie faktograficky
zachytávajú zaujímavý úsek slovenských dejín od konca 19. storoèia po
rok 1930. Pavol Gallo pôsobil ako
uèite¾, dirigent, reisér a riadite¾ spevokolu Tatran v Liptovskom Mikulái
a ako prvý slovenský povojnový kôldozorca v Preove. Kniha jeho pamätí je rozdelená do dvoch èastí.
Zostavovate¾ka a editorka textu,
Gallova dcéra ¼uba Nogeová, vyberala materiál z rozsiahleho, vye sedemstostranového rukopisu, ktorý je
uloený v Archíve Matice slovenskej
v Martine. Prvá èas knihy je cenná

takmer etnografickým opisom ivota
dolnozemských Slovákov a najmä
irokospektrálnym zobrazením kultúrneho a spoloèenského ivota na
zaèiatku 20. storoèia v slovenských
dedinách na Dolnej zemi. Roku 1918
sa Gallo stáva kôldozorcom ÈSR
a ako vysoký tátny úradník je pridelený na etnicky a jazykovo rôznorodé
východné Slovensko. V tejto èasti
reflektuje súdobé slovenské kolstvo
a èeskoslovenskú tátnos. Nezatajuje problémy, nedostatky a nepripravenos Slovákov postara sa o svoj
osud, naopak, prikladá zaujímavý
konfrontaèný dokumentárny materiál
(zápisnice, listy, udania, oficiálne
správy atï.), èím nepochybne zvyuje historiografickú závanos a hodnotu svojej knihy. Dramaticky a presvedèivo je opísaný vpád maïarských vojsk na východné Slovensko
v roku 1919 a následné znovuzískavanie obsadeného územia èeskoslovenskými jednotkami. V Gallovej knihe nechýbajú ani zaujímavé spomienky, príhody a krátke medailóniky
významných slovenských kultúrnospoloèenských dejate¾ov. Úplne iným
typom autobiografie je kniha slovenského spisovate¾a a dramaturga Jána Kalinu (19131981) Odpoèúvaj
v pokoji (Basa story) (Albert Marenèin  PT). Kalina neoperuje výhradne s historickými faktami ako
Gallo, ale na vlastnom tragikomickom príbehu demontruje obludnos
komunistických politických procesov.
Výnimoènos jeho knihy nespoèíva
len v precíznej deskripcii èi dokonalom kompoziènom spracovaní témy,
ale najmä v mimoriadne vysokej estetickej úrovni (prakticky sa pohybuje
na hrane literatúry faktu a beletrie).
Navye, Kalina je výborný a pútavý
rozprávaè s nevyèerpate¾nou zásobou vtipu a satiry, ktorú rozdáva na
vetky strany, prièom neetrí ani svojich protivníkov, ani seba. Opisuje
a analyzuje absurdnú a ohavnú mainériu vtedajej výkonnej a súdnej
moci na príklade vlastného vykontruovaného procesu. Príbeh nezmyselného prenasledovania a ete nezmyselnejích, ale o to stranejích
vyetrovacích praktík, je okorenený
aivou existenènou (väzenskou)
skúsenosou. Dvojroèný pobyt vo väzení vtipne glosuje cez ivotné príbehy svojich spoluväzòov a zasväteným priblíením väzenského prostredia dnenému èitate¾ovi poodha¾uje
aj iné perspektívy normalizaènej (socialistickej) reality. Retrikcie, vypoèúvania, ikanovanie a prenasledovanie autora, jeho rodiny, ako aj rodinných priate¾ov pokraèovali aj po
návrate z väzenia, preto roku 1978
spolu s manelkou a dcérou opúa
Èeskoslovensko. Svoj ivot konèí
dva roky po vysahovaní sa z ÈSSR
v Nemecku. Jeho úplná rehabilitácia
sa uskutoèní a roku 1990. Kniha
Odpoèúvaj v pokoji si zaslúi zvýenú pozornos, a to nielen preto, e
ju môeme chápa ako tvrtú èas
Kalinovej autobiografie, ale aj ako
posledný opus výnimoèného autora,
vyhnaného z vlasti do sveta, v ktorom sa napriek úskaliam nestratil,
ale do slovenskej literatúry sa ete
definitívne nevrátil.
Podobne, mono ete nadnese-

nejie, by sa dali charakterizova spomienky tefana áryho, dnes snáï
posledného ijúceho nadrealistu, Bratislavský chodec (Albert Marenèin  PT). áry ako skúsený mág slova sprevádza èitate¾a dnes u neexistujúcou (nadrealistickou) Bratislavou, ktorá sa dávno rozplynula
v hmle letiaceho èasu. Básnik (ve¾ké
b je tu skutoène na mieste) mytologické mesto svojej mladosti prebúdza k novému, snovému ivotu,
a k ivotu privádza aj známe postavy
z nadrealistických salónov, kaviarní,
viech a krèmièiek. Poetické rozpomínanie na starú Bratislavu, tak ako si
ju autor zapamätal z vojnových rokov, na svojich priate¾ov nadrealistov, z ktorých kadému venuje osobitnú spomienku, na bohémsky ivot
a prebdené noci plné poézie a múz,
má tú moc preklenú bezodnú priepas èasu a vyda svoje sladké tajomstvá. V uliciach a temných zákutiach áryho imaginácie plnej asociatívnosti a fantazmagorických vízií
sa èitate¾ síce neraz stratí, ale to je
predsa údel kadého náhodného
chodca v neznámom meste alebo
v neznámom priestore. Orientáciu
unavenému a smädnému pútnikovi
u¾ahèujú len dobové fotografie bratislavských noèných podnikov, karikatúry a koláe nadrealistických básnikov a fragmenty z ich básní. Hoci áry nazýva svoju knihu spomienkovou
esejou  táto charakteristika je pomerne výstiná  iada sa nám doda, e tento text je zároveò aj svojským bedekrom po slovenskej metropole, jej poézii, kritike a umení vojnového a èiastoène aj povojnového
obdobia. V jednotlivých kapitolách
knihy áry spomína na svojich súpútnikov  Reisela, Fábryho, Povaana,
Bakoa a presne rekontruuje cestu
V. Nezvala po Bratislave na základe
románu Jak vejce vejci. Bratislavský
chodec dáva aj odpovede na niektoré teoreticko-poetologické problémy
a otázky týkajúce sa rozporov a analógií slovenského nadrealizmu a francúzskeho surrealizmu. áry otvorene priznáva, e slovenská verzia surrealizmu sa vydala vlastnými cestami a nestala sa len mechanickou napodobeninou francúzskeho vzoru.
Dokladá to predovetkým na tematickosti èasti nadrealistických básní,
záujmom nadrealistickej poézie o èas
a odmietnutím psychického automatizmu väèou èasou slovenských
nadrealistov. Mimoriadne zaujímavú
a koncepène netradiènú knihu spomienok áry uzatvára abecedným
výpoètom bratislavských kaviarní,
hostincov, viech, krèiem, noèných
dancingov, pivární a hostincov z konca tridsiatych rokov minulého storoèia a zavruje tak svoje rozprávanie
o slovenskej bohéme symbolickým
odovzdaním tafety ïalím generáciám slovenských umelcov.
Do podobného poriadku písania
sa dajú zaradi aj autobiografické
rozjímania surrealistu Alberta Marenèina Nezabúdanie (F. R. & G.).
Marenèinove malé súkromné dejiny
sú formálne èlenené do pätnástich
rozhovorov, ktoré viedol a pripravil
Oleg Pastier. Vetky boli publikované v týdenníku Mosty v roku 1999.
Dialogizované memoáre nie sú
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v svetovej, ani v slovenskej literatúre
nièím novým, tie Marenèinove sú
vak zaujímavé dåkou obsiahnutého
obdobia, malým formátom a krásnym jazykom. Dialógy plynú hladko,
Marenèinove odpovede sa kåu po
vodách detstva stráveného v mlyne
na východnom Slovensku, tudentských rokoch v Preove, Bratislave
a Paríi, prelietajú ponad temnejie
tône rokov strávených medzi partizánmi, v Èeskoslovenskom tátnom
filme, normalizaènou anabázou v Slovenskej národnej galérii, a sa nakoniec vlievajú do poprevratového obdobia plného uskutoènených snov,
vydaných prekladov a nových plánov. Kniha trpí na prílinú priamoèiaros a skratkovitos, èo je pri jej rozsahu pochopite¾né, ale predovetkým jej chýbajú tvrdie a adresnejie otázky.
Hlbie pod kou sa Marenèinovi
dostáva a jeho dlhoroèný priate¾
a spolupracovník Juraj Moji, ktorý
sa zapojil do jedného z pripravovaných rozhovorov (Rozhovor v rozhovore). Tu u musí Marenèin siahnu
hlbie do svojho vnútra i minulosti
a robi kompromisy, vysvet¾ova znejasòujúco a viacvýznamovo. Mojiove otázky sú presne cielené, odha¾ujú slabé miesta, a preto sú zaujímavé. Tento jeho hryzavý vstup do
rozhovoru mohol by dobrým odrazovým mostíkom aj pre Olega Pastiera,
ia¾, ten sa ponúknutej ance nechytil a ïalej pokraèoval v pokojnej a nekonfrontaènej línii. Mono by skutoène stálo za úvahu, napísa takto koncipované memoáre ete raz s tým,
e otázky by tentoraz Albertovi Marenèinovi kládol, predsa len s autorom viac spriaznený a jeho dielom
lepie oboznámený Juraj Moji. Napriek malým chybám ktoré sa vyskytli pri tlaèi, musíme kontatova, e
Nezabúdanie Alberta Marenèina je
jedným z vrcholov pôvodnej literatúry faktu za rok 2004.
ia¾, pamäti sa nepodarilo dopísa
významnému slovenskému prekladate¾ovi, teoretikovi prekladu a vinohradníkovi Blahoslavovi Heèkovi.
Jeho nedokonèená autobiografia Èas
je zlatý prach (VSSS) zostala vo
fragmentárnej forme, ktorej chýba
sce¾ujúci prvok. To vak nebráni tomu, aby sa èitate¾ovi podarilo preniknú do bohatého duchovného sveta
výborného rozprávaèa a armantného zabávaèa. Heèko vo svojich pamätiach so sebe vlastným humorom
spomína na detstvo v Suchej nad
Parnou, stráenie vinohradu, kolské huncútstva, rodièov a ich korepondenciu poèas I. svetovej vojny,
vysokokolské túdiá v Bratislave
a Taliansku, na priate¾ov básnikov
a prekladate¾ov a na svojich uèite¾ov.
Mimoriadne zaujímavé je Heèkovo
rozprávanie o pôsobení na univerzite
v Neapole poèas II. svetovej vojny,
nútenom pobyte v talianskom väzení, kam sa dostal omylom ako údajný
pión Ligy ¾udských práv so sídlom
v Bratislave (vo väzení strávil Heèko
vye mesiaca a schudol 18 kíl). Pôsobivé sú tie kapitoly o dòoch preitých s Jánom Smrekom v Ríme roku
1942 èi o návteve u vtedy 78-roèného, faistickou mocou absolútne izolovaného a v domácom väzení konfinovaného Benedeta Croceho roku
1943. Heèko nezabúda ani na svoje
zaèiatky v Èeskoslovenskom rozhlase èi na riadite¾ovanie v literárnej
agentúre DILIZA, ktorá významnou
mierou ovplyvnila fungovanie a repertoár divadiel na Slovensku. Poèas svojej existencie preloila, vydala a rozmnoila vye ako 2000 divadelných hier. Napriek tomu, e Heèkove pamäti zostali nedokonèené,
nejde teda o uzavretú kompozíciu,

KNINÁ REVUE
Heèko dokázal zaujímavo rozoznie
viaceré struny svojho talentu a rozprávaèského majstrovstva. Kváziteoretické vstupy Heèka do textu ako teoretika prekladu sú vtipné, briskné
a ¾ahko pochopite¾né aj danou problematikou menej oboznámenému èitate¾ovi, èo svedèí o myslení prístupnom pre kadého, ktorého, ako dobre vieme, bol Heèko ve¾kým prívrencom. Výsledný tvar autobiografie má
preto skôr podobu krátkych bonmotov a veselých príhod ne tvrdej
analytickej literatúry faktu.
Kontroverzná postava slovenskej literatúry a slovenských dejín, bohém,
estét, kresanský humanista a salónny nacionalista, vynikajúci rétor, odsúdenec na doivotie, éf Úradu propagandy a prvý slovenský dramaturg
SND, Tido J. Gapar, musel svoje
dvojdielne Pamäti (VSSS), na rozdiel od vetkých ostatných autorov
pertraktovaných v tomto príspevku,
písa len do uflíka. Ako tabuizovaná a démonizovaná osobnos slovenského verejného ivota bol podriadený dogmatickému triednemu
dozoru, èo malo za následok aj
zvlátne, takmer paranoidné koncepèné a kompozièné èlenenie jeho
knihy. Prísna autocenzúra mu nedovolila reflektova obdobie jeho pôsobenia vo vrcholných úradníckych
funkciách slovenského tátu, vtedajiu kultúrnu politiku a ete aj dnes
oemetné politické a rasové otázky.
Preto ani jeho Pamäti nie sú a také
kontroverzné, ako by sa na prvý poh¾ad mohlo zda. Sú vak nesmierne
cenným materiálom pre historikov
a vetkých záujemcov o túdium dejín Prvej republiky, ospravedlnením
sa autora za svoje nie vdy správne
postoje a zároveò aj nemou výèitkou
slovenskej spoloènosti.
Druhá èas Gaparových Pamätí
vychádza s ve¾kým oneskorením po
iestich rokoch od vydania prvej èasti. Gapar zaèína svoje spomienky,
písané pre neho typickým, trochu
nadneseným týlom, rokom 1922,
keï priiel z Martina do Bratislavy
a stal sa jednou s významných postáv slovenského kultúrneho a politického ivota. Venuje sa predovetkým otázkam slovenskej autonómie,
slovenskému separatizmu, akým
zaèiatkom slovenskej kultúry v nových podmienkach, politickým osobnostiam dvadsiatych a tridsiatych rokov a akotonánym zákulisným bojom  tie neraz a príli pripomínajú
dneok (ako sa zdá, v slovenskom
politickom rybníku sa u osemdesiat
rokov niè nezmenilo)  a stavia literárne pomníky jednotlivým postavám
slovenských dejín a kultúry: Smrekovi, Hodovi, Kukuèínovi, robárovi, tefánikovi, Kraskovi, Jesenskému, Gallovi, Votrubovi, Jurigovi, Hlinkovi, Clementisovi, Bagarovi, Borodáèovi a ïalím. Osobnos autora si
iada rozsiahly a erudovaný doslov,
ktorý sa v knihe, ia¾, nenachádza,
èo je urèite ve¾ká koda tak pre odborníkov, ako aj pre laikov. Kadopádne, kniha pamätí Tida J. Gapara
poskytuje ve¾a rôznorodých informácií o pomeroch v slovenskej kultúre
a politike prvej polovice dvadsiateho
storoèia a môe sa sta dôleitým
podnetom na nové interpretácie naej histórie.
Univerzitný profesor Ján Letz so synom, profesorom Róbertom Letzom,
pripravili obsiahlu monografiu o osudoch svojich predkov Bratia Letzovci. ivot a dielo tefana a Bela
Letza (VSSS). Práca je preh¾adne
rozdelená do troch èastí: v prvej autori uvádzajú pôvod a miesta pôsobenia svojich predkov u od roku
1771. V druhej, najrozsiahlejej a dokumentárne najlepie spracovanej,

èasti sa zaoberajú ivotom a dielom
slovenského spisovate¾a, herca a novinára tefana Letza. V závereènej
èasti nás oboznamujú so ivotom
a dielom jeho brata a otca starieho
z autorov, jazykovedca Bela Letza.
Druhá a tretia èas majú rovnakú
truktúru: ivot  dielo  tvorba  personálna bibliografia. Kniha má charakter dokonale spracovanej monografie s rozsiahlym vedeckým poznámkovým aparátom, na druhej
strane je vak èitate¾sky nepríalivá,
dokonca by sa dalo poveda nudná.
Vyratúvanie faktov a informácií nemôe èitate¾a uspokoji, tobô nie pri
literatúre faktu, kde autor musí narába aj s vlastnými interpretáciami.
Letzovci sa pokúsili o objektívny, informaène vyèerpávajúci poh¾ad na
ivot a dielo svojich predkov, (hodnotenia ich práce ponechávajú na odborníkov), ale nepodarilo sa im sprístupni tento starostlivo vypracovaný
výsek z rodinnej kroniky iriemu
okruhu èitate¾ov, èo je urèite koda.
Dielo je urèené predovetkým akademickej obci, príbuzným, rodinným
priate¾om a nieko¾kým nadencom.
Treba vak doda, e zozbieraný materiál je vskutku obdivuhodný, rovnako ako mnostvo archívneho materiálu, ktorí autori v poznámkach uvádzajú. Kniha má ancu sta sa vítanou pomôckou pre ivotopiscov alebo literárnych vedcov zaoberajúcich
sa dielom tefana Letza.
Do absolútnej pièky literatúry
faktu nepochybne patrí kniha slovensko-afrického insitného umelca a oumena Ibrahima Maigu Slovensko,
osud môj, ty kokso! (Ikar). Èierna
baèa, Ibi Maiga, jednoduchými vetami (obèas sa nájde aj zloené súvetie) pertraktuje svoje poèiatky v slovenskom oubiznise, takmer mysteriózny príchod na Slovensko, nevydarené vzahy so slovenskými enami, ahanice s kriminálnou a cudzineckou políciou, rodinné pomery
a haváriu, ktorá mu otvorila oèi a prinútila ho napísa túto skvelú knihu.
Maiga je nielen pièkový zabávaè,
ale aj superfilozof  humanista so
irokým záberom a zrete¾om na håbkové analýzy veèných problémov,
akými sú xenofóbia, rasizmus, netolerancia, manelstvo a diskriminácia.
To vetko okorenené svojským humorom, osladené citlivým srdcom
a otvorenosou robia z tejto knihy
jednu z èitate¾sky najúspenejích
publikácií za nieko¾ko posledných rokov a z jej autora jedného z najlepích producentov literatúry faktu na
Slovensku. Ibrahim Maiga opä dokázal s akou ¾ahkosou sa vie pohybova po nevysekaných chodníèkoch
a ako neuverite¾ne rýchlo sa v neznámej krajine dokázal vypracova
na pièkového zabávaèa, speváka,
taneèníka, skladate¾a, filmového herca a najnovie aj spisovate¾a. K úspechu knihe iste dopomohli aj krásne farebné (v primárnom význame, iadne
rasistické konotácie) fotografie autora s èesko-slovenskými a svetovými
hviezdami iariacimi na nebi popkultúry u nieko¾ko nekoneène dlhých
desaroèí. Odhliadnuc od kvality alebo nekvality Maigovho textu, najdôleitejie sa nám zdá to, e sa na Slovensku zjavila literatúra písaná africkými prisahovalcami, èo dokazuje
jej ivotaschopnos a nové monosti.
Neviem, èi sa u nás dnes u niekto
zaoberá prisahovaleckou literatúrou
písanou po slovensky... eby Ibi?
Silvester Lavrík predstavil svoje
letné putovanie s Mikuláom Dzurindom po Slovensku knihou Slovensko v lete (L. C. A.). Jeho letné rozprávanie, obèas vtipné a obèas aj inteligentné, väèinou vak prive¾mi
sloganovité (týl magazínov pre pá-

nov) o okrunej jazde Mikuláa
Dzurindu po slovenských regiónoch
vytrhávajú z priemeru len fotografie
Pavla Pekarèíka a celkový design
knihy, o ktorý sa postaral Vladimír
Yurkovic. Cestovate¾ské dojmy Lavríka sú popretkávané rozhovormi
s Mikuláom Dzurindom, iniciátorom
celej cesty v rámci implementácie
európskeho programu Obnovme si
svoj dom. Mono aj preto je táto kniha informaène najslabou, ale designovo a koncepène najlepie spracovanou publikáciou pôvodnej literatúry faktu za rok 2004. Skutoène netuím, komu je urèená. Zahranièným
turistom urèite nie (to by musela by
v angliètine), slovenského èitate¾a
sotva zaujme, Èech ani Poliak si ju
nekúpi, a Maïar jej nerozumie. Slovensko v lete mono veobecne
charakterizova ako impresiu z letnej
cesty po Slovensku v podobe reprezentatívneho albumu poh¾adníc
s krátkym zasväcujúcim (èi znesväcujúcim) komentárom. Jej prvoradým cie¾om preto bude sta sa vhodným interiérovým doplnkom v kanceláriách tátnych úradníkov.
Designom a reprezentatívnosou
sa s predchádzajúcim titulom môe
porovnáva len publikácia Marián Varga. O cestách, ktoré nevedú do
Ríma (Vydavate¾stvo Slovart). Pokia¾
ide o informatívnos, kniha o Mariánovi Vargovi je o dve a tri triedy lepia. Jej autorom je publicista Peter
Ulièný, známy predovetkým ako
textár spolupracujúci s absolútnou
pièkou slovenskej hudobnej scény
(Andrej eban, Richard Mûller, Marián Greksa, Pavol Habera a iní). Napísaná je formou tyroch rozsiahlych
intímnych rozhovorov, ktoré autor pripravoval nieko¾ko rokov a starostlivo
ich nahrával, zapisoval a prepisoval.
O tom, e Marián Varga je nielen vynikajúci hudobník, ale aj svojrázny
a vtipný èlovek, máme monos presvedèi sa aj vïaka tejto knihe.
O tom, e urèite nie je nudná, svedèia u názvy jednotlivých kapitol:
Ten, èo fajèil na záchode; Takovej
velikej talent; Príïte si po honorár
s ve¾kou takou; Prosím a, pomô
mi; Ako sa z bigbíáka (ne)stane váený pán. Ulièný ako moderujúci
subjekt kladie Vargovi vdy tie správne otázky, take èitate¾ nezostáva
len na povrchu, ale má monos dozvedie sa viac o zákulisí slovenskej
populárnej hudby a preniknú hlboko
do Vargovho súkromného, mimochodom, dos búrlivého, ivota. Knihu
tyroch rozhovorov Petra Ulièného
s Mariánom Vargom zakonèuje rozhovor Mariána Vargu s hudobným
skladate¾om Petrom Godárom a jeho
doslov (recenzia) na túto knihu.
Samozrejme, nechýbajú v nej fotografie z pôsobenia Mariána Vargu
v rôznych hudobných formáciách
a telesách, plagáty, diskografia a iný
materiál dokumentárneho rázu, napr.
útrky z denníka, ktorý si Varga viedol poèas svojho pobytu v protialkoholickej lieèebni, etikety vín, artefakty
dobového priemyselného designu,
peniaze, f¾ae, katu¾ky od cigariet
atï. Jediné, èo sa dá autorovi a vydavate¾ovi vyèíta je, e ku knihe nepribalili aj nejaké cédeèko alebo platòu.
Na záver nám nezostáva niè iné, len
skontatova, e táto reprezentatívna
publikácia by nemala chýba v kninici iadneho priaznivca slovenskej
populárnej hudby. Skutoène skvost.
Autobiografia Ivana Kadleèíka je
v duchu autorových téz napísaná variabilne a alternatívne. Kadý ivot
má ve¾a verzií, a toto je jedna z nich;
dokonca z pera samotného Kadleèíka. Aby sme zbytoène netárali do
vetra, ponúkame vlastnú verziu: Kadleèíkov pokus o ivotopis je prous-
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Bratislavský chodec
s prihliadnutím na básnickú zbierku
Orchidea nostalgis

Kniha Bratislavský
chodec je memoárovou esejou básnika
tefana áryho, z èoho
plynie, e je to aj kniha
autobiografická. Svojrázne vynachádzavým
spôsobom zachytáva
prvé roky básnikovho
ivota po príchode do
Bratislavy, teda od jesene roku 1938. Z h¾adiska dejinných pohybov to nebolo práve
najastnejie obdobie. Mlados je vak neprekonate¾ná a dokáe si poradi so vetkým. Z h¾adiska básnického vývinu tefana
áryho to bolo rozhodujúce obdobie. Ako
básnik stál pri zrode slovenského nadrealizmu a stal sa jedným z jeho najvýznamnejích predstavite¾ov. Kniha je svojráznou
výpoveïou predovetkým o dejinách slovenského nadrealizmu. Je to súbor nadrealistických esejí, ktoré evokujú jeho preciovanie a vnímanie jednotlivých udalostí a atmosféry vtedajej Bratislavy.
Jaroslav Rezník na odovzdávaní cien
LF v Klube slovenských spisovate¾ov
23. 6. 2005
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Viliam Apfel

Panteón zlomených nádejí

Cena Klubu literatúry
faktu za rok 2004
Ján Barica

Malý slovenský panteón
vedy a techniky

...ocenená kniha Dr. Jána Baricu Malý
slovenský panteón vedy a techniky, je významným edièným èinom banskobystrického vydavate¾stva Úradu priemyselného
vlastníctva SR. Roziruje vedomostné obzory èitate¾ov v problematike histórie dôleitých technických vynálezov a vedeckých
objavov, realizovaných osobnosami slovenského pôvodu, ale aj osobnosami, ktoré síce nemali slovenský pôvod, ale na slovenskom území sa narodili, zväèa ili medzi naím ¾udom a svojím priekopníckym
dielom sa zapísali do naich dejín. Okrem
vynálezcov a objavite¾ov nájdeme v knihe
aj významné vedecké osobnosti, ktoré tvorivým úsilím a ivotným zameraním prispeli k vede. Odmenená kniha je doterajím
vyvrcholením encyklopedickej tvorby Jána
Baricu. So zrete¾om na autorovo odborné
i umelecké zrenie, ako aj na usta¾ovanie
objektívnych kritérií v èasovom odstupe
tento kniný projekt priniesol viacero zdokonalení a inovácií. Vychádza z ve¾mi solídnych, èitate¾sky príalivých a kritikou
uznávaných predchádzajúcich autorových
kníh, umoòuje mu dopåòa poh¾ady na slovenské osobnosti o nové poznatky, s odstupom èasu prehodnoti proporcionalitu
jednotlivých faktov i hodnotiacich súdov,
zdôrazni dôleitejie momenty a potlaèi
menej dôleité. Vïaka dnenému odideologizovaniu tejto problematiky Dr. Barica
formuluje poh¾ady bez niekdajích povinných ideologických podfarbení a zdôvodnení. Kniha je významným nástrojom na pozdvihnutie národného sebavedomia a sebaúcty, nesie v sebe silný motivaèný náboj,
najmä pre mladých èitate¾ov v túbe po poznaní osobností, ktoré preslávili Slovensko.
Milan Kenda pri príleitosti
odovzdávania cien AOSS v Zichyho
paláci 24. 6. 2005
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Páni novinári
Pred rokmi 
mono pred pätnástimi  sme sa
stretli na nejakom
spisovate¾skom podujatí v iline. Raz,
èakajúc na veèeru
a èakajúc dos dlho,
pri ve¾kom okrúhlom stole sa reè
zvrtla na velièo.
Sedeli sme tam zo
desiati, ale hlavné
slovo mali Anton Habovtiak a Vladimír
Ferko, obaja skvelí rozprávaèi. Spomínali
na svoje putovanie po Slovensku. Jeden
ako novinár, druhý ako zberate¾ ¾udovej
slovesnosti. Bledol som závisou. Z ich
rozprávania som nadobudol dojem, e niet
na Slovensku dediny èi dedinky, ale ani významnejieho èloveka v nich, ktorého by
nepoznali.
Aby mohol novinár písa, musí ve¾a vedie. Musí pozna domovinu i svet. Vladimír
Ferko, jeden z desiatich pánov novinárov,
ktorých Slavo Kalný zaradil do svojho výberu, je toho jasným dôkazom. Bol chodiacou encyklopédiou a prebrázdil kadý kút
Slovenska. Ale tento poznatok môeme
demontrova aj na ïalích Kalného profiloch. Hoci aj na Gavrilovi Gryzlovovi, dravom reportérovi, ktorý  ako Kalný píe
o òom  od èitate¾ov dostával najviac listov
a od vrchnosti najviacej výèitiek a bohémsky ich zahrával do autu. Na inom mieste
píe o òom, e resuscitáciu po klinickej
smrti opísal tak verne, e ho obdivovali aj
chirurgovia. Áno, na svoje reportáe sa dôkladne pripravoval. No okrem toho mal zázraèný nos na vyh¾adávanie atraktívnych
tém a neobyèajných ¾udských osudov.
V období, keï sa Slovensko ete len vydávalo na cestu motorizmu, stoj èo stoj si
chcel zadovái auto. Nie preto, aby susedia videli, e na to má. Chcel sa dosta za
reportáou èo najrýchlejie aj na najväèí
zapadákov.
Juraj Vere v úvode ku Kalného knihe píe, e novinárèina by mala by nielen profesiou, ale i váòou. Váòou sa stala Vladimíroví Ferkovi, Gavrilovi Gryzlovovi, Ladislavovi Mòaèkovi, Mieroslavovi Hyskovi
a ïalím z výberu. Vïaka tomu  ale aj
vïaka tomu, e v tvorbe prejavili i talent
a obèiansku odvahu  ich dielo sa nestalo
podenkovým, ale môe poslúi aj ako vzor
nastupujúcim novinárskym generáciám.
Tieto atribúty mono prisúdi aj autorovi
knihy Páni novinári. Aj on sa musel dôkladne oboznámi s tvorbou desiatky pièkových slovenských novinárov. Pouil
mnostvo citátov, ktoré dosvedèujú, ako
ich dielo dôverne pozná. Takisto dôverne
pozná protagonistov. Väèinu z nich poznal osobne, ba boli mu blízkymi priate¾mi,
ale neraz si prizval na pomoc aj svedectvo
iných. A tak sa mu podarilo sugestívne predostrie najsvetlejie, ale aj najaie, najpochmúrnejie chvíle svojich protagonistov. Aj Kalný týmto dielom  a nielen týmto
 dosvedèuje, e novinárèina mu je viac
ako profesiou. Je mu váòou. Lebo h¾ada
v hluine tamtých dávnych èias v novinách, ktorých sláva zapadá na druhý deò,
môe len fanatik. A ako väèina jeho protagonistov, aj Kalný povýil svoje rozprávanie na umenie. Je popretkávané obrazmi
vo vetkých farbách a vyperkované bohatým jazykom.
Slavo Kalný svojím dielom oivil generáciu novinárov, ktorí h¾adia na nás u z iného sveta. Nie zlý èin v období, keï novinárske remeslo zväèa upadlo do bulváru.
Ladislav vihran na odovzdávaní cien
AOSS v Zichyho paláci 24. 6. 2005

Chu politiky pod¾a Hykischa

... Sedí tu pred nami autor takmer troch
desiatok kníh, spisovate¾, esejista, publicista, neskôr aj politik
a diplomat, mu, ktorý
len váhou vlastnej vôle, silou svojho intelektu dokázal prekona
kadé vychýlenie doby vysotenej z vlastních kloubù, ialenej
doby, ktorá nás vetkých, ako tu sedíme,
tie poriadne zomlela. Navzdory tejto dobe
vytvoril Anton Hykisch dielo, ktoré nepatrí
k najmením v modernej slovenskej literatúre, ba práve naopak. Jeho historické ro-
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tovským h¾adaním strateného èasu,
napojením sa na vedomie predkov,
uzatvárajúci sa, k sebe beiaci kruh,
formálne a tylisticky takmer umelecké dielo. Kadleèíkov text sa pohybuje
na hranici beletrie a dokumentu,
montá rýchlych záberov odkazuje
na filmárske naratívne techniky, spätos s prírodou a po hrob. Eseje
o detstve sú typickou ukákou Kadleèíkovho týlu: takmer expresionistickej vizuálnosti a postmodernej poetiky krátkych prestrihov (short cuts),
pozdå ktorých sa ahajú èuchové
vnemy spojené so zemou a strateným èasom. Neskôr sa spomienky
stávajú èoraz zrete¾nejími, poetika
sa kamsi vytráca, text získava dokumentárny charakter a na záver je to
u len vyratúvanie vydaných kníh
a stretnutí s inými spisovate¾mi.
Ve¾ká èas knihy je venovaná opisu
dvoch Husákových dám  normalizácii a konsolidácii, pôsobeniu autora
v Koiciach a Martine, kde spolu
s Pavlom Hrúzom vydával Matièné
èítanie udrujúce kontinuitu slobodného myslenia a po krajnú medzu
roku 1972 (neskôr bolo vydávanie
tohto èasopisu zakázané, redakcia
zlikvidovaná), smutné osudy nepokrivených ¾udí a slovenskej kultúry
poèas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storoèia, èeskoslovenské disidentské kruhy a aký ivot v zastrèenom dedinskom
kníhkupectve. Dokumentárne impresie sú podloené bohatým fotografickým materiálom, z ktorého sú najzaujímavejie práve najranejie záblesky fotoaparátu a Kadleèíkovej pamäte. Silná náväznos autora na èas
a priestor, ich takmer mýtické chápanie, zrastenos s koreòmi, morálna
zodpovednos, vedomie kontinuity
ivota a jazyka potvrdzujú výnimoèný status tohto autora v súèasnej slovenskej literatúre a dokazujú, e i
sa dá (naozaj) len autobiograficky
(L. C. A.). Kadleèíkovi sa podarilo vykresli ivot a dobu, v ktorej il, mimoriadne plasticky a zaujímavo, preto
predpokladáme, e jeho kniha je odsúdená na zaslúený úspech.
Vydavate¾stvo Spolku slovenských
spisovate¾ov a Galéria mesta Bratislavy spolu pripravili a knine vydali
spomienku na význaèného slovenského maliara ijúceho a pôsobiaceho dlhé roky v Mexiku a USA Koloman Sokol osobne. Ide o komentované vydanie súkromnej korepondencie významného umelca svetového formátu so slovenským literárnym kritikom a publicistom Michalom
Chorváthom. Korepondencia sa zachovala vïaka Michalovi Chorváthovi, má asi osemdesiat strán a je rozdelená do troch èastí. Prvá sa vzahuje na roky 19361939, potom vzájomnú korepondenciu na èas preruila II. svetová vojna, druhá èas je
z povojnových rokov 19451948 a
po emigráciu Kolomana Sokola do
USA, a posledná èas zachytáva roky 19671982. Pokrýva teda takmer
47 rokov. Ten, kto oèakáva výsostne
umelecký tvar korepondencie, bude
ve¾mi sklamaný. Sú to len obyèajné
listy dvoch spriatelených rodín, ktoré
si navzájom píu o rodinných udalostiach, plienkach, psoch, deoch, dovolenkách, skrátka súkromných záleitostiach, a iba zriedka sa v nej
odzrkad¾ujú aj umelecké a politické
problémy tých èias. Nájdeme v nej
ove¾a viac pozdravov a pozvaní na
návtevu ako úvah o umení alebo
politickej situácii, ove¾a viac zbytoèností ako nových informácií. Kniha je
doplnená prológom Ivana Janèára,
epilógom Branislava Chomu, biografiou, ukákami z tvorby Kolomana
Sokola a nieko¾kými nevýraznými fotografiami.

Svet pre dvoch (L. C. A.), èie
kniha o Lasicovi a Satinskom z pera
ich najvánivejieho fanúika, riadite¾a Divadla na korze, publicistu, literárneho kritika a dlhodobého komentátora ich tvorby, Kornela Földváriho, prináa zaujímavý poh¾ad na
dnes u prakticky uzavreté dielo
slávnej dvojice slovenských komikov
(Július Satinský zomrel roku 2002).
Kniha je zostavená z Földváriho recenzií, doslovov, krátkych túdií a publicistických èlánkov zachytávajúcich
pôsobenie Lasicu a Satinského na
slovenskej divadelnej scéne od tudentsko-recesistických zaèiatkov cez
profesionálnu kariéru a po zákaz
èinnosti a nové poprevratové úspechy, od zaloenia Divadla na korze
a po najnovie predstavenia v túdiu L+S. Földvári zaznamenáva cestu, ktorú Lasica so Satinským preli,
a vytyèuje kontúry ich poetiky meniacej sa v èase a spôsobe existencie. Na ich príklade dokazuje, e humor nie je len druh niieho, úitkového umenia, reprezentovaného
obhrublými vtipmi pri pive alebo b¾abotom ¾udových rozprávaèov.  Skúma vývinové etapy a zmeny v ich poetike a cez òu reflektovanú slovenskú spoloènos a politickú situáciu,
i keï, ako sám tvrdí, L+S nie sú prvoplánovými politickými komentátormi.
Ich duchaplnos prerastá medze
benej aktualizácie a na viacúrovòovej platforme zrkadlí veèné národné
aj ¾udské stereotypy a komunikaèné
nezmyselnosti. Humor Lasicu a Satinského pôsobí na intelektuálnej
úrovni, experimentuje so slovnými
hrami, odha¾uje prázdnotu fráz, prièom formou bravúrnych dialógov
(alebo zo seba vychádzajúcich monológov zaloených na asociatívnosti) ironizuje rétorický slovný balast,
demaskuje faloný obraz národnej
mentality a cez oslobodzujúcu silu
smiechu prináa nové uvedomenie.
Výraznou èrtou absurdnej komiky
Lasicu a Satinského je skúmanie
hranièných moností zmysluplnej komunikácie premenenej na kolá vtipu a duchaplnosti, za ktorými sa
vak ukrýva a obnauje celá håbka
¾udskej tragédie. Földvári sleduje
dvojicu komikov od ich zaèiatkov (prvá recenzia je datovaná rokom 1966
a posledná rokom 2004), jeho analýzy sú presné, teoreticky i literárnohistoricky relevantné, prièom si stále
zachovávajú aj výraznú dokumentárnu hodnotu. Interpretácie Kornela
Földváriho preto právom môeme
povaova za k¾úè k pochopeniu ich
svojskej poetiky a humoru. Nezaujímajú ho len divadelné aktivity L+S. Venuje sa aj kritickej reflexii
ich esejistickej, publicistickej a textárskej tvorby. S pribúdajúcimi rokmi
sa mení aj týl Földváriho písania.
Vzletný a metaforický jazyk autorovej mladosti sa znáa k zemi a nadobúda charakter obranno-ironickej
stratégie vypovedajúcej aj nieèo
o politike a mocenských zásahoch
do sféry kultúry.
tefan Luby, predseda Slovenskej akadémie vied, pripravil po roku
druhú èas svojho esejistického diela, ktoré si za cie¾ stanovilo predstavi irokej verejnosti osudy a peripetie významných slovenských a zahranièných vedcov. Prvá èas vyla
pod názvom Moji intelektuáli vo vydavate¾stve VEDA v roku 2003. Kniha Moji intelektuáli II. (Veda) pribliuje panorámu slovenskej a európskej vedy na príklade spomienok autora na svojich intelektuálov, priate¾ov, kolegov a známych, ktorí významne prehovorili do rozvoja vedy
na Slovensku i v zahranièí. Nejde iba
o prestíne ivotopisy jednotlivých
osobností, ale aj o skupinové portré-

ty rôznych pracovísk a ustanovizní.
tefan Luby je dobrý a vtipný rozprávaè, jeho krátke výstiné medailóniky významných vedcov sú prepikované typickým suchým kockáèskym humorom exaktného vedca,
èo túto knihu robí príalivou najmä
v embryonálnych vodách vetkých
nehumanitných vied. Na druhej strane, to, èo je pre fyzikov a matematikov prednosou, pre ostatných sa
môe javi ako nedostatok. Kniha je
pre beného èitate¾a prudko neèitate¾ná, priznám sa, mal som s òou naozaj èo robi. Lubyho ob¾úbenec
Bertrand Russel by asi zíval, ale on
bol tie matematik, take neviem.
Luby povauje svoju knihu za svojrázny textuálny experiment, výsledok neistý, rigoróznos ponechaná
stranou, a pritom dvadsatri osobností vzdychá pod mikroskopom.
A to vetko v neoficiálnych ivotopisoch. To¾ká nezodpovednos... Neviem, neviem, èi takto poloexaktne
zobrazené zákulisie slovenskej vedy
jej mladých adeptov od akademickej
dráhy skôr neodradí ako pritiahne.
Túto aobu u nechám na svedomí
a pleciach autorových. Kadopádne, Lubyho text je zaujímavým pokusom zveèni slovenských intelektuálov z nezvyèajného uhla poh¾adu a zachova tak spomienku na
nich aj pre ïalie generácie vedcov
a zainteresovaných laikov. Osobne
si myslím, e ju èaká nezávideniahodný osud zapráenej a nikým neèítanej publikácie odloenej v útrobách kniníc, i keï by som sa ve¾mi
rád mýlil.
Ondrejský cintorín (Albert Marenèin  PT) je v súèasnosti jedným
z najstarích cintorínov na území
Bratislavy. Viera Obuchová, profesionálna historièka dlhodobo sa zaoberajúca výskumom a obnovou pamiatok na území Bratislavy, sa rozhodla sprístupni slovenskému a predovetkým bratislavskému èitate¾ovi
179 osudov a náhrobkov významných obyvate¾ov starého Preporku
pochovaných na tomto krásnom
mieste. Kniha je obohatená 230 dobovými fotografiami, na ktorých sú
architektonicky najzaujímavejie a najhodnotnejie náhrobky a portréty významných Bratislavèanov. Ondrejský
cintorín zaloili roku 1784. V Preporku u predtým existovali viaceré
cintoríny s tým istým názvom, nachádzali sa vak v iných lokalitách a profilovali sa v iných storoèiach. Pre zaujímavos, prvý Ondrejský cintorín leal pri klátore sv. Albety, medzi
pitálskou a Hollého ulicou. Kniha
o Ondrejskom cintoríne je rozdelená
na dve èasti. V úvode nás autorka
zoznamuje s históriou a premenami
Ondrejského cintorína, dobovými mapami a parcelaènými plánmi. V druhej èasti sa venuje konkrétnym osobnostiam a ich náhrobkom. Kadú
osobnos predstavuje krátkym ivotopisom a fotografiou náhrobku.
Samozrejme, v knihe nechýba ani
mapa súèasného Ondrejského cintorína, na ktorej sú presne zaznaèené
miesta odpoèinku tých najvýznamnejích Prepurákov. Za vetkých
spomenieme aspoò Pállfyovcov, Manderlu, Lafranconiho, Tida Gapara,
robára, Jettinga, Satinského, Marshalla, Huberta, Kozicza, Wernera,
Riegeleho, Justiho, abotu.
Kniha pre milovníkov stavebnej
dokumentácie a stavebných prác, aj
tak by sa mohlo vola útle dielo
Viliama Apfela s podtitulom Nezvyèajný a predsa pravdivý príbeh mohyly M. R. tefánika na Bradle. Kniha vak nesie názov Panteón zlomených nádejí (TRANOSCIUS), èím
nás priamo odkazuje na slovenský
národ a jeho do hrude búchajúcu ne-
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mohúcnos. Na príbehu výstavby
a rekontrukcie mohyly M. R. tefánika Apfel dokumentuje ideologické
a ekonomické aspekty zabúdania
a obohacovania sa niektorých skupín
(tried) na mieste posledného odpoèinku generála M. R. tefánika na
Bradle. Nebojí sa odkry konkrétne
osoby zainteresované na týchto nactiutàhaèských a bohorúhaèských
aktoch, dôsledne rekontruuje stavebné plány, omyly a pre¾apy retaurátorov. Podrobne opisuje výstavbu
mohyly v roku 1928, neuskutoènené
pokusy o jej rekontrukciu v rokoch
19681969 zmrazené nastupujúcou
normalizáciou a zvýeným ideologickým tlakom, a rekontrukciu mohyly
v rokoch 19891996. Svoje tézy
podporuje èlánkami z dennej tlaèe,
archívnymi materiálmi a bohatou fotografickou prílohou. Niektoré èasti
textu, ako detaily zo stavebnej dokumentácie, poèet travertínových kvádrov pouitých pri výstavbe a pri retaurácii, ve¾mi nejasne opísané finanèné machinácie, sú vak kvôli
prílinej precíznosti autora pre laika
nezaujímavé. Naopak, ve¾mi dôleitá
je fotografická príloha, v ktorej nájdeme dobové fotografie prvého bradlianskeho hrobu M. R. tefánika z roku 1919, autentické fotografie vzahujúce sa k stavbe a otvoreniu mohyly v roku 1928, fotografie pohrebu M. R. tefánika a jeho posmrtnej
masky, ktorú sòal praský sochár
Otakar paniel, podoby mohyly
v esdesiatych rokoch alebo jej súèasný stav. Apfel v skratke pribliuje
aj ivot architekta Duana Jurkovièa
a prezentuje náèrty a skice osadenia
základného kameòa, umiestnenie doèasného tefánikovho hrobu a rôzne
verzie návrhu celého pamätníka. Do
popredia vystupuje aj Apfelovo chápanie tohto architektonického komplexu ako významného symbolu èeskoslovenskej a slovenskej tátnosti.
Poukazuje na schizofrenickú rozdvojenos slovenskej elity pri pouívaní
(èi skôr zneuívaní) tefánikovho
mena na svoje politické ciele s konkrétnymi èinmi vládnych predstavite¾ov, ich nezáujmom o obnovu
a exemplárne povýenie tohto monumentu na miesto návtev tátnych
a medzitátnych delegácií.
Páni novinári. Takýto priliehavý
názov zvolil pre svoju profilovú reportá predstavujúcu elitu slovenskej
urnalistiky publicista, autor literatúry
faktu Slavo Kalný. Jednoduchým
a príalivým spôsobom priblíil ivotné osudy desiatich významných
slovenských novinárov, publicistov
a rozhlasových reportérov. Pri výbere uprednostnil tých, ktorých dielo je
u uzavreté, a preto sa aj ¾ahie kategorizuje, analyzuje, hodnotí a bilancuje. Do svojej elitnej desiatky zaradil okrem Ruda Fabryho, Vladimíra
Ferka, Gavrila Gryzlova, Imricha Hornáèka, Mieroslava Hyska, Vladimíra
Mináèa a Ladislava Mòaèka aj Juraja
pitzera, Bohua Ujèeka a Gaba
Zelenaya. Samozrejme, ponúkali sa
aj iné mená, iné osobnosti. Kalný sa
vak rozhodol da prednos dielam
a autorom, o ktorých sa ete ve¾a nepísalo alebo nie sú a tak notoricky
známi, ako Laco Novomeský, Milan
Hoda èi Martin Rázus. V profilových
skiciach sa pred nami odkrývajú zloité osobnostné, politické a ideové
strety, novinárska etika, silueta epochy, ale najmä takmer zabudnuté
texty, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú urnalistiku a cez médium novín
a rozhlasu aj slovenskú spoloènos
a verejnú mienku. Kalný vyberá len
texty zásadné, hodnotovo relevantné
a informaène nasýtené, výrazne
z nich èerpá, komentuje ich a sám sa
nimi inpiruje. Prakticky sa v celej
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knihe èitate¾ovi viac prihovárajú
osobnosti ako samotný autor textu.
Cez krátke fragmenty z ich reportáí,
spomienok a publicistiky sa pred nami objavuje celá panoráma vtedajej
slovenskej urnalistiky, jej problémov, existenènej ohrozenosti, celkovej neslobody a vadeprítomnej politiky. Kniha Slava Kalného je svojou
nenásilnou interpretaènou stratégiou
nesporne výnimoèným dielom, ktoré
si zaslúi pokraèovanie. Okrem ponauèenia, dobrého èítania a vtipu,
má aj literárnohistorickú hodnotu.
Môeme len dúfa, e autorovi zostalo ete dos síl, aby sa na podobnú
ne¾ahkú a èasovo nároènú prácu podujal opä a predstavil nám ïaliu
plejádu významných osobností slovenskej publicistiky.
Ako chutí politika. Spomienky
a záznamy z rokov 1990  1992 (Vydavate¾stvo P/P/B), kniha z pera politika, spisovate¾a a diplomata, Antona Hykischa, predstavuje v chronologickom poriadku prvé tri poprevratové roky slovenskej politiky, zmätky
a aféry jej aktérov a tvorcov. Hykisch
ako jeden z vrcholných predstavite¾ov slovenského politického ivota
(pôsobil ako poslanec za KDH a ako
èlen predsedníctva SNR v rokoch
19911992) dôverne poznal nielen
prostredie a okolnosti vzniku jednotlivých zákonov, ale sám sa na ich
tvorbe aktívne podie¾al. Jadro Hykischovej knihy tvorí opis tragikomického zápasu o vyhlásenie suverenity
Slovenskej republiky, rôzne postoje
jednotlivých aktérov a politických
strán k tejto mimoriadne citlivej otázke a peripetie, ktoré vzniku samo-

statnej SR predchádzali. Prekvapujúce, ale politológom urèite dobre
známe, je Hykischovo rozprávanie
o pôsobivom vzostupe Vladimíra Meèiara, ktorý sa vytrhol z rúk èechoslovakistov zdruených okolo Fedora
Gála a VPN, manipulácii so zväzkami tB, èi o neschopnosti KDH postavi sa VPN a jej akoodencom
a vyhlási suverenitu skôr, ako sa to
podarilo Vladimírovi Meèiarovi. Práve v období pred príchodom tohto
politika k moci mu mohli jeho odporcovia zobra z rúk jeho najväèí
tromf. ia¾, v tom èase bola ve¾ká
èas slovenskej politickej scény poznaèená nepochopite¾nou zaslepenosou a podliezavosou k Prahe,
a nad podobnými záleitosami nechápavo krútila hlavou a dôsledne sa
ich pokúala eliminova a diskreditova. Ete aj dnes prívrenci èechoslovakizmu verejne obhajujú svoje
tézy a nostalgicky dôsledne (v populárnom retro týle) smútia za stratou
diferenèného rámca, ktorý nás
v skutoènosti nútil neustále sa porovnáva s Èechmi, a nie so svetom.
V knihe èoraz nástojèivejie zaznieva znechutenie a rozèarovanie z reálnej politiky a politickej kultúry na
Slovensku, z falonej morálky a princípov vnútri KDH, zo vzrastajúcej
moci bratov Èarnogurských v tomto
hnutí, ktoré Hykischa viedli k doèasnému vystúpeniu z politiky a návratu
k obèianskemu ivotu. Nie vak nadlho. Hykischa zlákala diplomacia
a v rokoch 1993  1997 sa stal prvým
slovenským ve¾vyslancom v Kanade. Hykisch podáva dôleité svedectvo o prvých troch rokoch nasledujú-

cich po dodnes nevysvetlenej zamatovej revolúcii a objasòuje niektoré závané fakty z obdobia rodiacej sa demokracie na Slovensku.
Právom ho preto môeme nazva
jedným z najpresvedèivejích politologických príspevkov k ranému obdobiu demokracie a kapitalizmu
u nás.
Na záver ete jedna kniha, ktorá
sa akýmsi nedopatrením nedostala
do minuloroèného hodnotenia literatúry faktu, má vak mimoriadnu poznávaciu hodnotu. Je to kniha Miroslava Demka, Slováka ijúceho vo
vajèiarsku, Stratený syn Slovenska Franz Liszt (Veda). Autor je historik a pedagóg, vytudoval Pedagogickú fakultu v Trnave a Janáèkovu
akadémiu v Brne. Po emigrácií pôsobil v Zürichu a neskôr v Lausanne,
prednáal na univerzitách vo Francúzsku. Stratený syn Slovenska
Franz Liszt je o rôznych zamlèiavaných aspektoch spätých s otázkou
identity Franza Liszta, ktorého autor
predstavuje vo svojej knihe ako Slováka. Demko sa odmieta identifikova s legendami, aké sa okolo tejto
k¾úèovej postavy hudobného romantizmu snaili vybudova nemeckí
a predovetkým maïarskí muzikológovia a ivotopisci. Po preskúmaní
obchádzaných a falzifikovaných archívnych materiálov Demko presvedèivo dokazuje slovenský pôvod
tohto hudobného génia a posúva tak
poèiatky slovenskej klasickej hudby
(napr. opery) o pár rokov dopredu.
Zároveò poukazuje na Lisztovu neznalos nemèiny i maïarèiny, ktorú
sa tak húevnato pokúali dokáza

obe konkurenèné teórie, maïarská
i nemecká, prihliadajúce viac na mýty ako na skutoèné vecné a vedecky
overite¾né fakty. Sám Liszt sa povaoval za Uhra, èo bolo vtedy identifikaèným oznaèením Slováka. Maïar
sa pokladal za Maïara, a nikdy nie
za Uhra. Adekvátnos a relevantnos
Demkových téz podporuje aj fakt, e
v období, v ktorom pôsobil Franz
Liszt, zaèali sa rozmáha nacionalistické hnutia, Liszt vak k iadnemu
z nich neinklinoval, pretoe patril
k národu uzavretému v maïarskom
asimilaènom objatí. Pokusy maïarských historikov umenia spravi
z Liszta maïarského skladate¾a sa
nikdy nepodarilo definitívne dotiahnu do konca, a sám Liszt takéto
oznaèenie celý ivot odmietal. Známy je aj výnimoèný vzah Liszta
k Bratislave a slovanským hudobným skladate¾om èi determinujúce
slovanské motívy v jeho hudbe.
Demko sa zameriava na styky Liszta
so zahraniènými osobnosami vedy,
umenia a vysokej politiky, dôkladne
skúma a rozsiahlymi citáciami predstavuje Lisztovu korepondenciu,
ktorá je k¾úèovým dôkazovým materiálom o jeho slovenskom pôvode.
Ve¾kou prednosou tejto knihy je, e
vyla aj po francúzsky (Franz Liszt
compositeur slovaque, 2003), èím
nadväzuje na predchádzajúce dve
knihy tohto autora vydané vo vajèiarsku, tie venované ivotu a identite Franza Liszta. Je ve¾mi poteite¾né,
e Demkove diela môu pôsobi aj
v medzinárodnom kontexte a ovplyvni tak ïalie texty o Franzovi
Lisztovi.
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mány Èas majstrov a Milujte krá¾ovnú vysoko ocenila literárna kritika i èitatelia doma
i v zahranièí... Popri románoch je na jeho
tvorivom konte aj mnoho pozoruhodných
cestopisov, kníh literatúry faktu a esejí.
A teraz k nim patrí aj kniha, ktorú máme
pred sebou Ako chutí politika. Spomienky a záznamy z rokov 1990-1992 (Vydavate¾stvo P/P/B). Za zvlá cenné na nej
povaujem, e je aj akousi intímnou kronikou intelektuála s vyhranenými názormi na
politiku, ktorého sa postupne zmocòuje nechu robi politiku, lebo sa èoraz výraznejie odkláòa od reálnych potrieb spoloènosti, zaèínajú v nej èoraz okatejie a nezakrytejie prevláda osobné èi skupinové záujmy a na udranie moci sa zaèínajú pouíva rovnaké praktiky (diskreditácia politických protivníkov prostredníctvom lustrácií),
pripomínajúce predchádzajúci reim. Rovnako silnie aj autorova dezilúzia z politikov
a hnutia, ktoré v parlamente zastupuje.
Kniha o chuti politiky pod¾a Hykischa je
svedectvom o politickom a mylienkovom
kvase prvých ponovembrových rokov. Ide
o svedectvo ve¾mi autentické, ve¾mi angaované, ve¾mi ¾udské, ba povedal by som,
e ¾udsky obnauje väèmi ako jeho k¾úèový
autobiografický román Námestie v Mähringu. A hoci v úvode píe, e by sa nerád
osobne dotkol ¾udí, ktorí sú v politike dodnes èinní, s uspokojením som prijal, e
tak niekedy neurobil. Veï sa len zaèítajte
napr. do kapitolky Kto urobil Vladimíra
Meèiara? o skupinke nervóznych bratislavských intelektuálov z Jiráskovej ulice, ktorí,
a teraz citujem, pretoe by bol hriech necitova, èo Hykisch napísal na str. 85. Nali
génia v koíèku ako v starozákonnom príbehu o Mojiovi. Nali ho a poloili ho na
dráhu. Boli spokojní a nadení.
Okrem priznania sa k pokueniu a poèiatoènému oèareniu z politiky, prináa
Hykisch ve¾ké mnostvo autentického materiálu, najmä z obdobia jeho pôsobenia
v Predsedníctve SNR. Kniha vyúsuje do
poznania, e politika je väzením a jej aktéri
sú jej kadodennými otrokmi.
Anton Balá na prezentácii knihy
27. 1. 2005 v Zichyho paláci

Zuzana F E R U S O VÁ

Pokusy o priblíenie literatúry
(Poh¾ad na slovenskú literárnu vedu roku 2004)

Zuzana Ferusová (1981) po skonèení túdia na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave odbor slovakistika-estetika pôsobí ako interná doktorandka
v Ústave slovenskej literatúry SAV.
Venuje sa literárnohistorickému a literárnoteoretickému výskumu prelomového obdobia medzi romantizmom
a realizmom v slovenskej literatúre.
Literárnokritické príspevky o súèasnej
slovenskej literatúre publikuje v Slovenskej literatúre, v denníku SME,
v mesaèníku RAK, kde je aj èlenkou
redakèného kruhu, v Kninej revue
a príleitostne aj v iných periodikách.

Uplynulý rok bol pre literárnu vedu
ak aj nie najoptimálnejím, tak aspoò
poteite¾ným z h¾adiska poètu, kvality
i rozmanitosti záberu titulov. Pribudli
publikácie ponúkajúce syntézu literárnych dejín, viaceré zborníky zo semi-

nárov a vedeckých podujatí, nieko¾ko
zásluných súborných a editorských
prác, ale aj literárnoteoretické a interpretaèné tituly. Sumárne sa dá poveda, e napriek poplaným správam
o vysychaní studne poézie je milým
prekvapením zistenie, ko¾ko titulov sa
venuje práve jej výskumu.
V roku 2004 vyli práce obracajúce
sa do starích literárnych dejín, sumarizujúce nieko¾ko periód literárneho
vývinu, ale aj také, ktoré sa dotýkajú
posledného polstoroèia a siahajú takmer do súèasnosti. Nepo¾avuje sa ani
zo skúmania období problematických,
teda takých, ktorých výskum si vyaduje nové prístupy. Èo v tohtoroènej
produkcii literárnovedných prác chýba, sú encyklopedické a slovníkové tituly, a snáï sú rezervy aj v literárnoteoretickej tvorbe, kde trúfalé a vydarené prvé kroky podniklo vydavate¾stvo
Modrý Peter. Volanie po kompletných
viaczväzkových syntetických dejinách
zatia¾ nebolo vyslyané a zrejme sa
bude ozýva ete zopár rokov, poèas
ktorých budú vznika alternatívne
a zástupné tituly.
Najvýznamnejí, teda najrozsiahlejí a najoèakávanejí poèin za minulý rok v kategórii literárnej historiografie predstavujú Dejiny slovenskej literatúry III (Viliam Marèok a kolektív, LIC Bratislava). Dejiny nadväzujú
na prvé dva zväzky autorských dejín
literárneho historika S. matláka. Práca syntetizuje literárnu situáciu a tvorbu druhej polovice 20. storoèia.
V úvodnej kapitole Peripetie zmien literárnej situácie V. Marèok naèrtáva
priebeh príbehu literatúry v skúmanom období. Nasledujúce kapitoly sa

detailne zaoberajú premenami poézie, prózy. Okrem osobitnej kapitoly
o dráme dostali v diele tohto druhu
vskutku nebývalý priestor aj marginalizované okruhy literatúry pecifické
svojou tematikou (science fiction a fantasy  autori O. Herec, V. Marèok; literatúra faktu) i èitate¾ským zameraním
(literatúra pre deti a mláde  autori
Z. Stanislavová, V. Marèok). Samostatné kapitoly mapujú aj emigrantskú
a exilovú (autori J. Hviè  V. Marèok)
a krajanskú literatúru (M. Babiak).
Jednotlivé kapitoly poskytujú preh¾adnú orientáciu v literárnej situácii, oboznamujú s autormi, dielami. Dejiny
pod editorskou i autorskou taktovkou
V. Marèoka spája idea zbavi myslenie i písanie o dejinách literatúry
ideologických nánosov a nanovo pozorova literatúru v jej autentickej jedineènosti a bohatosti. Aj preto sa
vracia k alternatívnym literatúram,
ktoré marxistická literárna historiografia vyluèovala zo svojho zorného po¾a. Kolektívne dielo sa dá vníma ako
prvý pokus o novoopísanie najnovích etáp slovenskej literatúry, zatia¾
vak kvôli preh¾adnosti skôr enumeratívne a na literárnohistoriografickú
prácu miestami aj dos subjektívne
podfarbené (prejavy vo vyjadrovaní
sa k literárnej situácii najmä pädesiatych rokoch, ale aj vo výbere mien
a poskytnutom priestore) a s nemalým poètom nepresností i omylov.
Alternatívu k syntetizujúcim dejinám ponúka kolektívny projekt Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Panoráma slovenskej literatúry I (od
stredovekej literatúry po postromantickú) predstavuje nový pokus o po-

pularizaènú syntézu dejín slovenskej
literatúry. Projekt má pokraèova dvoma èasami, ktoré sa budú venova
obdobiu od literárneho realizmu po
rok 2000 (medzníkom odde¾ujúcim 2.
a 3. diel je rok 1945). Autori v siedmich
kapitolách predstavujú literárnohistorické obdobia jednak cez charakteristiky a dobové znaky, konkrétne potom
cez autorské osobnosti a diela. Úvodné kapitoly Z. Kákoovej reflektujú literatúru od jej zaèiatkov cez stredovek, humanizmus a renesanciu a po
koniec baroka. M. Vojtechovi prináleia obdobia klasicizmu a preromantizmu, romantizmu sa venuje L. Èúzy.
Postromantizmus (tradiène je toto obdobie oznaèované ako literatúra medzi romantizmom a realizmom) a tvorbu jeho predstavite¾ov K. Z. Laskomerského, ¼. Kubániho a J. Palárika predstavuje M. Michálek. Publikácia, ktorá
preh¾adným èlenením vychádza v ústrety pedagogickému vyuitiu (vhodne poslúi tudentom, pedagógom èi
akýmko¾vek záujemcom o literatúru),
vak zotrvala na vysokej odbornej
úrovni (preh¾adnos tu nie je na úkor
detailnosti a precíznosti).
Vydavate¾stvo frantikánskeho rádu Serafín vydalo pri príleitosti 290.
výroèia zborník Literárne dielo Hugolína Gavlovièa (1712  1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti. V tomto zborníku
sú sústredené príspevky, ktoré odzneli v Ústave slovenskej literatúry
SAV v Bratislave na seminári (11. novembra 2002), v spolupráci so Slovenskou literárnovednou spoloènosou
pri SAV ho pripravilo oddelenie dejín
starej slovenskej literatúry ÚSlL SAV.

Pozornos autorov sa sústredila najmä na menej reflektované diela a aspekty Gavlovièovej tvorby. D. koviera a M. Vojtech príspevkami reflektujú
irie mylienkové zázemie a pokúajú sa o zasadenie Gavlovièovej tvorby
do súradníc doby. Ïalie príspevky sa
u venujú konkrétnym textom: spisu
Aký ivot, taká smr (E. Brtáòová)
a fragmentu Antikrist (T. Vráblová).
A. Dekanová sa sústredí na uèebnicu
Pesto ponauèení o dobrých mravoch, o diele kola kresanská referuje L. Macáková. Dvojportrét H. Gavlovièa s P. Benickým ponúka ¼. Zubová, neznáme èriepky k autorovej
biografii dopåòa M. Novacká. O hudobnej stránke hovorí L. Kaèic, jazykovej problematike, konkrétne pouitiu frazeologizmov, sa venuje J. Skladaná. Publikáciu vhodne dopåòa obrazová príloha s kópiami rukopisov.
Pri príleitosti 100. výroèia narodenia L. Novomeského vyiel v LIC zborník z dvoch podujatí  z konferencie
Otvorené okná (28. 9. 2004 Bratislava, Filozofická fakulta UK) a praskej konferencie Laco Novomeský 
básnik krásy a pravdy (20. 10. 2004
Slovenský intitút v Prahe.)
Zborník pod názvom V tenkej koi
básnika. Príspevky k storoènici Laca Novomeského podáva vyèerpávajúci poh¾ad na básnika i na èloveka-obe stalinských represálií na zaèiatku 50. rokov. Príspevky sa usilujú
predstavi osobnos Novomeského
v celistvosti. Jednotliví autori sa venujú tragickému ivotnému osudu básnika, vplyvu politiky a ideológie na jeho
osud a väznenie (Ivan Kamenec, M.
Kuèera), nechýbajú ani spomienkové
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vyznania (Rúfus). Interpretaèné práce
slovenských literárnych vedcov (J.
Zambor, A. Bokníková, . Drug) vhodne dopåòa túdia paniela A. Hermidu
Novomeského Hamlet a zaujímavá
interpretácia írskeho básnika a prekladate¾a L. Novomeského Johna Minahanea Novomeský a minulos: Do
mesta 30 min. (súèasou túdie je aj
Minahaneov anglický preklad nieko¾kých Novomeského verov).
Zborník o tvorbe Ivana trpku Vo
svojich stupajach. Básnické dielo
Ivana trpku a hodnotové kritériá
(Literárna nadácia Studòa) obsahuje
príspevky z vedeckého seminára, dotýkajúce sa trpkovej poézie. Odborným garantom projektu je M. Hamada, ktorý zborník zaopatril úvodným
slovom. Jednotlivé príspevky sa venujú rôznym aspektom trpkovej tvorby a interpretaène zachytávajú konkrétne trpkove zbierky. Poetologická
výstavba textu a jazyk zaujali J. Trávníèka. Symbolikou trpkových básní
sa zaoberá Z. Taneski, L. Spyrka hovorí o prekladoch do po¾tiny. Poetka M. Haugová hodnotí pocitovo 
vymenúva básne a priraïuje k nim
svoj komentár. Poptextovú tvorbu
básnika a jeho spoluprácu s artrockovým hudobníkom D. Ursinym si víma
Ladislav imon v príspevku K piesòam I. trpku. Zborník má okrem seminárnych príspevkov dokumentaènú
èas v podobe manifestov Osamelých
becov, starích recenzií, ale aj ivotný medailón a personálnu bibliografiu. V súlade s tradiènou podobou
kniných publikácií nadácie Studòa aj
tento výber je doplnený fundovanou
túdiou A. Bokníkovej o poézii L. Vadkerti-Gavorníkovej.
Kolektívna vedecká monografia
Poetika a politika. Umenie a pädesiate roky pod vedením Jeleny Patékovej obsahuje pätnás túdií zameraných na obdobie socialistického
realizmu. Hoci monografia vyla v Ústave slovenskej literatúry SAV, na projekte sa zúèastnili okrem literárnych
vedcov (V. Petrík, . Drug) aj odborníci z oblasti histórie, divadla (J. Bochová-Wild, N. Lindovská), filmu (V. Macek) a hudby.
Publikácia Hrdina v balkánskych
a stredoeurópskych literatúrach
19. a 20. storoèia je výstupom projektu Ústavu svetovej literatúry, Kabinetu filmu a divadla SAV a Intitútu literatúry bulharskej AV. Spoloèným
cie¾om príspevkov je na literárnom
materiáli poda plastický obraz o tom,
ako sa vyvíjal a chápal pojem hrdina
v stredoeurópskom a balkánskom regióne. Devätnás túdií slovenských
a bulharských literárnych vedcov sa
okrem ústredného pojmu hrdinstva
zaberá aj zobrazením lyrického subjektu a fiktívnosou. Trojica divadelných túdií modeluje obraz hrdinu
v drámach R. Slobodu, S. tepku,
K. Horáka, ale aj dramatizáciách klasických literárnych diel Timravy, G.
Vámoa (túdia Dagmar Podmakovej), v absurdných operách Zdruenia
pre súèasnú operu (Piaèek, Matej,
Burlas, Burgr) odohraných v divadle
Stoka (túdia Miloslava Blahynku)
a absurdnom divadle 20. storoèia
L. Keratu a V. Klimáèka (túdia Miloa
Mistríka). Z ostatných prác treba spomenú túdiu o telesnosti v slovenskej
a talianskej literatúre (Pavol Koprda),
a príspevok o argentínskom spisovate¾ovi Juliovi Cortazárovi (Ladislav
Franek).
Zborník ivot a dielo V. Turèányho (Spolok slovenských spisovate¾ov
 Filozofická fakulta UKF v Nitre) pod
editorstvom Andreja Èerveòáka obsahuje materiály z vedeckého seminára, ktorý sa konal 20. novembra
2003 na pôde UKF v Nitre pri príleitosti autorovho jubilea (75 rokov). U
v úvode je Viliam Turèány predstavený ako trojjediný tvorca- básnik, prekladate¾ a teoretik. Príspevok M. Bá-
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torovej Veniec z vyznaní odha¾uje, e
Turèányho poézia má tri základné ståpy  domov, svet a enu. Eva Fordinálová sa venuje vzahom Turèányho
k poézii Jána Hollého. Vyèerpávajúcim referátom Poetológia a poetika
prispel Frantiek traus, dokumentujúci na vybraných ukákach autorovo
èasté vyuitie palindromu. Jazyku
Turèányho básní sa venuje Ján Kaèala v príspevku Jedineèný básnicky
jazyk.
Zborník Slovo o slove (Pedagogická fakulta Preovskej univerzity)
desiatym roèníkom u tradiène ponúkol okrem lingvistických prednáok
priestor aj literárnej vede. Príspevky
sa s oh¾adom na pedagogický zrete¾
skúmania zamerali na literatúru pre
deti  v prózach V. Klimáèka a V. Pankovèína (R. Kovács), na poptexty
(Z. Hanusová). O prozaickom diele
J. Lenèa referovala V. emberová,
próze A. Kristofovej sa venovala M.
Petríková. Odborné príspevky zborníka dopåòajú recenzie a literárne pokusy tudentov.
Monografia Miloslava Vojtecha Literatúra, literárna história a medziliterárnos (Vydavate¾stvo UK) sa
rovnako ako naznaèuje názov, zaoberá troma okruhmi tém. Prvá èas
je venovaná autorom národného obrodenia a ich tvorbe  Predhovoru
k Dolealovej tragoedii, tvorbe Jána
Kollára a B. Tablica. V druhej èasti sa
autor zamý¾a nad slohovotypologickým zaradením Jána Kollára a skúma
náh¾ady èeskej literárnej historiografie na slovenskú literatúru. V závereènej èasti sa venuje otázkam medziliterárnych vzahov a prekladu v obrodeneckom období.
Dalimír Hajko v práci 50 rokov
slovenskej poézie (UKF v Nitre) ponúka 10 túdií o slovenskej poézii 2.
pol. 20. storoèia, v ktorých mapuje
básnické osobnosti a ich tvorbu v rozpätí rokov 1948  1998. Príbeh vývinu, premien a rozlièných osobitých
poetických podôb tak môeme sledova od bezprostredných povojnových
rokov cez vyrovnávanie sa poézie
a jej tvorcov s metódami socialistického realizmu v pädesiatych a neskorích rokoch, cez obdobia politického
uvo¾òovania, a po takmer súèasnú
tvorbu mladej generácie poetov. Útla
publikácia pomerne struène a zároveò
hutne podáva prvú orientaènú informáciu o autoroch, dielach, poetikách a podobách slovenskej poézie
v ostatnom polstoroèí. Monografia nespeje ku komplexnosti, je skôr autorovým výberom  autorovi úplne vypadla zo zrete¾a napr. poetka T. Lehenová.
Habilitaèná práca L. Èúzyho Literárnoestetická koncepcia ¼. túra
v prednákach o poézii slovanskej
(UKF Nitra) predstavuje túra ako k¾úèového reprezentanta literárnoestetického myslenia v období národného
obrodenia. Nadväzujúc na Oskára Èepana predkladaná práca sa z viacerých aspektov vyrovnáva s prednákami o slovanskej poézii. Jednotlivé
kapitoly sa vyèerpávajúco zaoberajú
konkrétnymi prednákami (upresnenie pojmu poézia, túrove názory na
prózu, slovanské a slovenské povesti,
epická poézia) ale aj vzahom túrovej
a Heglovej filozofickej a literárnoestetickej koncepcie. Predstavuje aj záznamy
prednáok o poézii (Ján Jaroslav Kme,
Ján Jaromír Matièka). Publikácia ponúka komplexnejí ako doteraz známy poh¾ad na uvedenú èas túrovej
èinnosti.
Michal Harpáò, ktorý sa svojou
prácou vytrvalo venuje reflektovaniu
pecifického aspektu slovenskej literatúry  fenoménu krajanskej, t.j. dolnozemskej literatúry, prispel aj v uplynulom roku hneï tromi titulmi. Publikácia Literárne paradigmy (Vydavate¾stvo Ivan Krasko  ESA) podobne ako predolé kniné výbery mapu-

je tzv. dolnozemskú literatúru. V jednotlivých túdiách oboznamuje s konkrétnymi autormi i dielami, zamý¾a
sa nad osobitosou tzv. dolnozemskej
literatúry, problémami prekladu, ako
aj nad prvkami spojiva medzi slovenskou literatúrou a literatúrou iných
území písanou v slovenskom jazyku.
Kým prvú èas tvoria okrem spomínanej problematiky aj literárnokritické
medailóny, druhá a tretia èas obsahuje túdie týkajúce sa konkrétnych
interpretácií najmä poetických diel.
Teória literatúry (3. vydanie, Tigra)
sa zaoberá veobecnými literárnoteoretickými otázkami v èastiach Podstata a výskum literatúry a tylistika.
Nasleduje èas verzologická (Teória
vera) a genologická (Teória literárnych druhov). Teória literatúry je základnou a zásadnou, dodnes neprekonanou uèebnicou vysokokolských tudentov, ale slúi aj ako elementárna pomôcka pri literárnom túdiu a výskume.
Zatia¾ poslednou Harpáòovou knihou prinesenou na slovenský trh je
súbor Texty a kontexty. Slovenská
literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov (LIC), ktorý je výberom z literárnokritického diela, teda
z doterajích tyroch kníh i rukopisov.
Titul vydaný pri príleitosti autorových
esdesiatin dopåòa úvod Milana útovca a osobitý autorov epilóg. Publikácia má tendenciu pokry celú produkciu dolnozemských literárnych
textov (poéziu, prózu, literárnu vedu
i históriu), preto mapuje situáciu tzv.
meninových literatúr cez rôzne literárne druhy, tematické okruhy a problémy.
Príruèka tefana Povchanièa Éléments de versification (tátny pedagogický ústav) vo francúzskom jazyku podáva základy vera a francúzskej metriky. Je urèená najmä tudentom francúzskych filológií, ale ako pomôcka iste poslúi aj prekladate¾om
z tohto jazyka.
tátna vedecká kninica v Banskej
Bystrici prispela za uplynulý rok dvoma titulmi  oba od zostavovate¾ky
S. váèovej. Prvým je výberová personálna bibliografia Zdenko Kasáè
(literárny vedec, nar. 1924). Druhým
je zborník Humanistické tradície
v literárnom odkaze SNP (zborník
príspevkov z odborného seminára
k 60. výroèiu SNP a 100. výroèiu narodenia L. Novomeského). Popri historických príspevkoch zborník ponúka
aj túdie venované L. Novomeskému, M. Kováèovi èi poézii v povstaleckej tlaèi.
Slovenský Tatran v tradiènej a ob¾úbenej edícii Knihy do vrecka pripravil tri výbery z pôvodnej tvorby.
Výber zostavovate¾ky G. Gáfrikovej
Hugolín Gavloviè: O dobrých mravoch predstavuje dosia¾ neznámu
èas literárnej pozostalosti frantikána
a pozoruhodného predstavite¾a závereènej vrcholnej fázy slovenského literárneho baroka. Výber pochádza
z diel Valaská kola, kola kresanská a Pesto nauèení o dobrých mravoch. Okrem Valaskej koly (editorkou kniného kritického vydania je G.
Gáfriková) vetky texty podnes existovali len v rukopise. Aktuálny výber
dopåòa obraz tvorby básnika, doteraz
nie celkom poznaného a doceneného. Leitmotív výberu je skrytý v názve
 O dobrých mravoch. Úvodné slovo
zostavovate¾ky predstavuje Gavlovièove ivotné osudy a hovorí o mieste
a význame tohto autora pre literatúru.
Dva výbery z jedného obdobia zostavovate¾a Cyrila Krausa Slovenský
klasicizmus  poézia a Slovenský
klasicizmus  próza predstavujú miniantológie z básnickej a prozaickej
tvorby slovenských klasicistických
spisovate¾ov (v poézii: A. Doleal, Bajza, Tablic, afárik, Kollár, Hollý, Kuzmány; v próze Bajza, Fándly, S. Godra, Ottmayer, J. Chalupka, Kuzmány).

Oba výbery sú doplnené úvodnou
túdiou a bibliografiou.
Vydavate¾stvo Lúè prináa literárne
relevantné tituly v edícii Libri historiae
Slovaciae Artes & Litteris, pod editorstvom Júliusa Patéku. Po vydaní súborného diela Janka Silana v 8 zväzkoch (1995  1998) pokraèuje vydavate¾stvo vo vydávaní autorov katolíckej moderny tentoraz súborným dielom básnika a katolíckeho kòaza Pavla Uáka Olivu (1914  1941). V dvoch
zväzkoch Pa¾o Oliva (1) Torzo literárneho diela a Tak umieral a ije
Pa¾o Oliva (2) je zozbieraná autorova
poézia, próza, eseje a korepondencia. Nechýbajú ani spomienky autorovej ijúcej sestry Hany a básnických
druhov (Silan, princ, Dilong) a tie
dokumentárny materiál. Pri príleitosti
nedoitých devädesiatin autora editor J. Patéka vytvoril súborné dielo,
v dvoch zväzkoch zhromadil dostupné materiály  èasopisecké a rukopisné básne (zbierka Èierne kvietie),
keïe doteraz bola oficiálne vydaná
jediná zbierka Oblaky) a denník Hasnúce iskry, cyklus spirituálnej poézie
Madone a cyklus Sestra smr. Pa¾o
Oliva bol tie autorom próz (cyklus
Tváre, V Hostinci u Ondreja), úvah,
kázní, ivotopisov svätých. Z jeho diel
zaznieva silná melanchólia ako anticipácia predèasného a bolestivého odchodu.
Pri príleitosti ivotného jubilea venuje vydavate¾stvo Lúè svojmu vedeckému redaktorovi J. Patékovi
vydanie titulu Literatúra ako svetlo
 súbor esejí a literárnych túdií, ktoré
vznikli predovetkým v súvislosti s jeho editorskou èinnosou. Kniha hovorí
o literárnych tvorcoch domácej (básnici katolíckej moderny, A. arnov,
V. Beniak, V. Turèány) i zahraniènej literatúry (Danteho Boská komédia,
sv. Augustín), ktorí by pod¾a autorovho elania mali osta v naej kultúre
ako nositelia pozitívnych hodnôt
a sprostredkovatelia svetla.
Výber z literárnohistorických túdií
Jozefa Vevlada Gajdoa kòaza
a vedca, ktorý mal dlho zakázané
publikova, vychádza pod názvom
V tichu klátorov a kniníc. túdie
sa venujú predovetkým duchovným
tendenciám naej starej literatúry 
od stredoveku po bernolákovcov.
Posledným titulom vydavate¾stva Lúè
za uplynulý rok je prvá èas výberu
z literárnokritického a literárnoteoretického diela Jozefa Kútnika málova Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie. Bol to teológ, literárny a kultúrny historik a kòaz (1912
 1982), ktorý èlánky a recenzie uverejòoval od èias vysokokolských túdií od roku 1939, a pofebruárový reim mu zabránil v publikovaní. Vo
svojich textoch sa autor zamý¾a nad
poiadavkami kritiky  východiskom
má by estetika a cie¾ objektívnos.
Z takejto koncepcie vyplývajú aj jeho
jednostranné postoje, výhrady formuluje najmä voèi surrealizmu (resp. nadrealizmu). Jeho svetonázor toti od
poézie vyadoval intelekt, fantáziu
a vô¾u a uprednostòoval zaité pred
snom. Preto privítal poéziu Beniaka,
Novomeského a Lukáèa, ktorá pod¾a
jeho názorov napåòala mravné poslanie. Takisto sa venoval literárnohistorickému reflektovaniu prózy a drámy
(najmä M. Urbana, ale aj S. H. Vajanského a i.).
Kniha Xénie Èinèurovej Epické
podoby priestoru (Modrý Peter) je
syntézou samostatne publikovaných,
èiastoène prepracovaných túdií, týkajúcich sa priestorových aspektov
prózy. Prvou kapitolou pod názvom
Interpretácia priestoru v literárnej vede predstavuje doterajie dostupné
(domáce, ale i zahranièné) diela
o problematike priestoru v literárnom
texte (viac prozaickom, ale aj poetickom). Druhá kapitola Od priestoru kulisy k jeho zvýznamòovaniu dokladá
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zmenu podoby i závanosti kategórie
priestoru  prelom prináa predromantické obdobie  dovtedy bol
priestor len nevýraznou kulisou udalostí. V tretej kapitole Priestor ako izolovaná prírodná lokalita a jej vzah
k èasu, ánru, motívu smrti a názvu
textu ako aj v nasledujúcich sa zaoberá výskumom, podobami a významami priestoru v dielach F. vantnera
(Horiaci vrch), M. Urbana (Staroba),
D. Chrobáka (Poviestka), F. Heèka
(Èervené víno), ale aj vo svetovej literatúre (Reymont, Flannery OConnorová, K. H. Mácha). Podnetná je aj
kapitola o symbolike a opozíciách
priestoru.
Prekladate¾ z angliètiny a teoretik
prekladu Marián Andrièík prispel
k problematike prekladu titulom K poetike umeleckého prekladu (Modrý
Peter). Stretávame sa v òom s teoretickým reflektovaním problematiky, ale
autor sa v nej usiluje riei i praktické
problémy  konkrétne prekladate¾ské orieky. V jednotlivých èastiach
ho zaujíma rytmická imitácia, porovnanie prekladov Havrana E. A. Poea,
hranice interpretácie, slovenský preklad Carollovej Alice v krajine zázrakov, preklad modernej autorskej rozprávky (T. Hughes) a preklad verov
v próze pre deti a mláde. Svoju prekladate¾skú vyzretos Andrièík v uplynulom roku dokázal vlastným prekladom poézie Wiliama Blaka, ktorá vyla vo výbere Poèul som spieva anjela.
Ïalia knika z vydavate¾stva Modrý Peter: Marián Milèák O nezrozumite¾nosti básnického textu obsahuje sedem túdií, v ktorých sa do popredia záujmu dostávajú relácie medzi zlokami (úèastníkmi) literárnej
komunikácie: text  autor  recipient 
kritika. V èastiach knihy, ktoré sa zaoberajú problémom nezrozumite¾nosti básne, hovorí o jej funkènosti  nezrozumite¾nos neznamená absenciu
zmyslu, ale jeho tajomstvo (tajomnos).
Debutovú prácu Petra Glocka ml.
Ide dravec tvrdo na vec. Humorista
a satirik Vlado Bednár (Vydavate¾stvo Matice slovenskej) mono oznaèi ako spomienkovú monografiu.
Glockove interpretácie Bednárových
satirických próz, próz pre deti a mláde sú doplnené spomienkami a rozhovormi. Snahu o populárnos predkladaného titulu autor zvýraznil pútavým rozprávaním ivotného príbehu
V. Bednára.
Eseje, túdie a èlánky spisovate¾ov,
literárnych vedcov a spoloèenských
èinite¾ov, reflektujúce kultúrne, spoloèenské, literárnovedné i literárnohistorické aktuality, vychádzajú u nieko¾ko rokov pod hlavièkou vydavate¾stva Kalligram v edícii Domino. Aj
uplynulý rok bol v tomto zmysle nielen
plodný, ale výsledným spektrom titulov aj pomerne pestrý. Kým tituly Petra Zajaca Krajina bez sna a Rudolfa Chmela Moje slovenské pochybnosti, sa viac dotýkajú kultúrnej a intelektuálnej atmosféry na Slovensku
v konkrétnych obdobiach, Listy a eseje Rudolfa Slobodu dopåòajú obraz
tejto osobnosti a sú prekvapivým èítaním najmä v najintímnejích polohách
(listy priate¾om). Pavel Vilikovský vo
Vyznaniach naivného milovníka
vyznáva lásku èi obdiv viacerým dielkam svojich slovenských i zahranièných kolegov. Vo výbere nájdeme aj
zvlátny áner ïakovacie reèi pri
preberaní cien. Signály z dia¾ky Adama Bocha sú literárnokritickým uvaovaním o svetovej prekladovej tvorbe. Krá¾ je polonahý Jána trassera je výberom viac-menej publicistických èlánkov, aj keï kde-tu sa mihne
aj otázka literárnej tvorby. V kadom
prípade sa vak tituly edície Domino
libertas et civitas zhodujú v záujme
o kultúrne dianie a o slovo ako nástroj i médium tvorby.

