
Knižná Revue
➲ Mesačník o knihách

Esej Jána Johanidesa 2022 
Rozprávková zima

1

C
en

a 
2,

0
0

 €
 

 w
w

w
.li

tc
en

tr
u

m
.s

k 
X

X
X

II
. r

oč
n

ík
 

čí
sl

o 
1 

20
. j

an
u

ár
 2

0
22

 
 

 
 

 
 

 
 

D
en

is
a 

Le
ho

ck
á:

 B
ez

 n
áz

vu
 (2

0
16

) ©

Simone Weilová Max Frisch Fiodor M. Dostojevskij 
Anna Ondrejková Marek Vadas Balla Andrej Bán



‘‘‘‘JánaJohanidesa
esej

12. ročník stredoškolskej súťaže

Napíšte krátku esej na niektorú z trojice myšlienok Jána
Johanidesa alebo na citátWilliama Shakespeara:

1. Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia
budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako
v komikse. (Ján Johanides)

2. To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je
dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. (Ján Johanides)

3. Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom
slobody. (Ján Johanides)

4. Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú.
(William Shakespeare)



Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
Január 2022 je už v plnom prúde, 
ale v knižnom prostredí sú  
knihy z konca uplynulého roka 
aktualitami, na ktoré sa tešíme  
a nechceme nechať bez povšim-
nutia. Veď najväčšia knižná  
úroda všetkých vydavateľstiev 
vždy speje k času, keď starý rok 
strieda nový.
Z množstva skvelých titulov, ktoré 
zaplavili knižné pulty, sme sa 
rozhodli vyčleniť príbehy pre deti: 
veselé, priezračné, rozprávkové. 
V januárovom vydaní Knižnej 
revue sme pripravili tematický 
blok Rozprávková zima o knihách, 
ktoré potešia malých aj veľkých 
čitateľov. Povedzme najnovší titul 
Veroniky Šikulovej Pozor, bodko‑
vaný pes! môže byť podľa autorky 
recenzie Markéty Andričíkovej 
priam hedonistickým čitateľským 
zážitkom. 
Začiatok januára sa stal aj 
pre samotné Literárne infor-
mačné centrum, ktoré vydáva 
Knižnú revue, prelomovým: 
3. januára nastúpil na post riadi-
teľa LIC Pavel Sibyla, ktorý  
uspel v náročnom konkurznom 
konaní. Stal sa tak novým  
nástupcom Miroslavy Vallovej, 
ktorá viedla a formovala  
Literárne informačné centrum 
viac ako desať rokov. Tešíme sa 
na spoluprácu! 
Podobne ako minulý rok aj 
v nastupujúcich mesiacoch  
sa vám budeme usilovať prinášať 
čo najpestrejšiu kolekciu  
kníh, ktoré sa vám oplatí vziať  
do rúk, prelistovať a napokon 
aj so záujmom prečítať.
Autorkou diela na titulnej strane 
januárového vydania Knižnej 
revue je oceňovaná výtvarníčka 
Denisa Lehocká, ktorá zhodou 
okolností v zimných mesiacoch 
vystavuje svoje práce v Slovenskej 
národnej galérii a v samostatnom 
projekte aj v Kunsthalle LAB 
Bratislava. 
Nerušené čítanie.
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LIC má nového riaditeľa
Novým riaditeľom Literárneho informačn ého 
centra je Pavel Sibyla. Do funkcie ho 3. januá-
ra uviedli zástupcovia Ministerstva kultúry 
SR Jozef Švolík a Barbara Brathová.
Bývalý novinár a publicista, autor dvoch pro-
zaických kníh, ktorý istý čas riadil Nadáciu 
Zastavme korupciu, sa stal novým riaditeľom 
LIC na základe druhého výberového konania 
vypísaného Ministerstvom kultúry SR. 
Ministerke kultúry Natálii Milanovej ho 
na tento post v novembri 2021 po neverejnom 
a verejnom kole a následnom vyhodnotení 
odporučila výberová komisia.
Vo svojom predloženom projekte riadenia 
v rámci výberového konania uviedol, že 
základné okruhy činnosti organizácie „vytvá-
rajú priestor na to, aby LIC zvýšilo renomé 
a životaschopnosť slovenského literárneho 
umenia doma aj v zahraničí“. LIC si predsta-
vuje ako „proaktívnu, otvorenú, transpa-
rentne a systematicky fungujúcu inštitúciu, 
ktorej financovanie je udržateľné a výsledky 
merateľné“. Mala by byť „hybnou silou, 
vďaka ktorej bude viac ľudí na Slovensku 
čítať kvalitnú pôvodnú tvorbu, viac jej 
bude vznikať a výraznejšie o nej bude počuť 
aj v zahraničí“.

 ✒ red

Ľubovňa  
 hľadá talenty
Prešovský samosprávny kraj, Ľubov-
nianske osvetové stredisko a Mesto Stará 
Ľubovňa vyhlásili jubilejný tridsiaty 
ročník celoštátnej literárnej súťaže 
dospelých začínajúcich autorov Poetická 
Ľubovňa. Literárna súťaž s udelením 
ceny o. Vasiľa Kočembu má uzávierku 
31. januára 2022. Do súťaže sa môžu 
zapojiť stredoškoláci a vysokoškoláci aj 
dospelí začínajúci autori bez obmedzenia 
veku, ktorých práce neboli doposiaľ 
knižne publikované a nie sú prihlásené 
do inej súťaže. Organizátori udeľujú 
ceny v kategórii poézia a próza, ako 
aj ceny za poéziu a prózu s náboženskou 
tematikou. Víťazov vyhlásia v marci.
Ale organizátori myslia aj na deti. 
Ľubovnianske osvetové stredisko, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a ďalší spoluorganizátori 
vyhlásili 26. ročník celoslovenskej lite-
rárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 
2021/2022. Do súťaže sa môžu zapojiť 
deti materských a základných škôl, 
základných umeleckých škôl, vrátane 
súkromných, žiaci osemročných gym-
názií, ako aj deti slovenských škôl 
v zahraničí. Súťaží sa v štyroch kategó-
riách, a to s literárnymi a výtvarnými 
prácami viažucimi sa k dvom určeným 
témam:
1. Nohy mám na zemi a dlaňami sa 

dotýkam oblohy (strom),
2. Obzri sa dozadu (príbehy zo života 

našich predkov).
Uzávierka súťaže je 25. februára 2022. 
Víťazov vyhlásia v máji.
Propozície oboch súťaží sú zverejnené 
na stránke: www.osvetalubovna.sk.

 ✒ red

DRÁMA 2021
Do konca januára sa možno prihlásiť do 
súťaže pôvodných dramatických textov 
v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. 
Na autorku/autora víťazného textu aj 
tentoraz čaká odmena v hodnote tisíc eur. 
Súťaž o najlepší dramatický text, 
ktorá sa koná po dvadsiaty druhý raz, 
vyhlasuje Divadelný ústav, Činohra SND, 
Divadlo Jána Palárika v Trnave a Činohra 
Štátneho divadla Košice. Partnerom 
súťaže je RTVS – Rádio Devín. „Súťaž 
DRÁMA už dlhé roky úspešne inšpiruje 
naše autorky a autorov, vyhľadáva nové 
talenty a prináša nové témy. Ponúka 
možnosť vstúpiť do konfrontácie s inými 
autormi a v ideálnom prípade im môže 
pomôcť pri realizácii diela na scéne. 
Predchádzajúci ročník, na ktorom sa 
zúčastnil rekordný počet dramatických 
textov, iba potvrdil, že aj náročné 
obdobie prináša impulzy pre pôvodnú 
slovenskú tvorbu,“ uviedla riaditeľka 
Divadelného ústavu Vladislava Fekete.
Súťaž je anonymná a texty jej finalistov 
budú publikované v podobe elektronickej 
knihy. Organizátori a partneri súťaže 
ponúkajú aj špeciálne ceny v podobe 
naštudovania a inscenovania vybraných 
dramatických textov. Prihlášky a pod-
mienky súťaže sú zverejnené na stránke 
Divadelného ústavu.

 ✒ red

Kniha Horného 
Považia 2021
Žilinský samosprávny kraj a Krajská 
knižnica v Žiline vyhlásili 16. ročník 
čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia. 
Nominovať možno knihy, ktoré boli 
vydané v roku 2021 a sú späté s regiónom 
Horného Považia tematicky alebo 
osobou autora textovej či obrazovej časti. 
Knihy, vrátane obrazových publikácií, 
treba nominovať do 28. februára 2022. 
O víťazovi rozhodnú čitatelia hlasovaním, 
ktoré sa uskutoční od 1. marca do 
8. apríla. Mediálnym partnerom súťaže 
je aj Knižná revue.

 ✒ red

Pavel Sibyla
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Esej Jána 
Johanidesa 
v 12. ročníku
Zapojte svoju školu do zaujímavej stredoškolskej 
súťaže. Stačí, ak vaši študenti či študentky 
napíšu krátku esej na niektorú z trojice myšlie-
nok spisovateľa Jána Johanidesa alebo na 
citát Williama Shakespeara, ktorý vystihuje na-
liehavú tému ochrany životného prostredia. 
 
1. Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď 

sa ľudia budú dorozumievať ochudobne‑
ným jazykom ako v komikse. (Ján Johanides)

2. To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, 
nie je dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. 
(Ján Johanides)

3. Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená 
i s pocitom slobody. (Ján Johanides)

4. Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú. 
(William Shakespeare)

Pravidlá:
 ➲ úvodným mottom eseje musí byť niektorá 

z vyššie uvedených myšlienok;
 ➲ rozsah eseje by nemal presiahnuť 4 nor‑

mostrany, čiže 7 200 znakov vrátane medzier;
 ➲ do súťaže sa môže prihlásiť každý stredo- 

školák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy 
na Slovensku;

 ➲ každá esej musí byť označená nasledovne: 
Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje 
a ako motto myšlienka Jána Johanidesa 
alebo Williama Shakespeara, ktorou bola esej 
inšpirovaná, názov a adresa školy, vrátane 
mailového kontaktu na autora alebo pedagóga;

 ➲ súťaž bola vyhlásená 11. januára 2022
 ➲ eseje treba zaslať najneskôr do 21. marca 

2022 na e -mailovú adresu: 
esej.johanides@litcentrum.sk

Výsledky súťaže budú vyhlásené koncom apríla 
2022. Presný termín sa upresní podľa aktuálnej 
pandemickej situácie. Slávnostné odovzdávanie 
cien doplní hodnotenie ocenených prác 
a workshop. Porotu bude tvoriť päť zamestnan-
cov LIC: Pavel Sibyla (riaditeľ), Dana Podracká 
(poetka a esejistka), Soňa Uriková (prozaička), 
Alexandra Jurišová (recenzentka a editorka) 
a Daniel Domorák (literárny vedec).
Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná 
revue, v Denníku N a honorovaná sumou 100 €.

 ✒ LIC

Uršuľa Kovalyk: 
Jahačica (Krasojazdkyňa)
Tovilište: Književna radionica 
Rašić, 2021 (SRB)
Preklad: Ivona Dimitrijević

Tomáš Forró: 
Apartament w hotelu 
Vojna. Reportaž z Donbasu 
(Donbas. Svadobný 
apartmán v hoteli Vojna)
Wołowiec: Wydawnictwo 
Czarne, 2021 (PL)
Preklad: 
Andrzej S. Jagodziński

Mirka Ábelová: Pes Moko 
a jeho oko
Praha: Grada Publishing, 2021 (ČR)
Preklad: Emil Hakl

Marek Vadas: Черно на черно 
(Čierne na čiernom)
Burgas: DIVA 2007, 2021 (BG)
Preklad: Nikolay Fenerski
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Július Balco (28. 2. 1948 – 9. 12. 2021) Kveta Dašková (23. 8. 1935 – 27. 12. 2021)
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Majster láskyplnej skratky
 
Vo veku 73 rokov zomrel prozaik a autor knižiek 
pre deti Július Balco.  

„Literárna tvorba nie je remeslo, ktorému sa človek 
vyučí,“ povedal v roku 2013 v rozhovore pre  
Knižnú revue. Vyštudoval právo, ale vždy ho to ťahalo  
k literárnej tvorbe. Liptov a Záhorie, dva odlišné 
regióny Slovenska, z ktorých pochádzali jeho rodičia, 
považoval za nevyčerpateľné zdroje inšpirácie, ale – 
ako povedal – najväčšou inšpiráciou je samo písanie. 
V roku 1973 začal pracovať ako redaktor časopisu 
Romboid a o tri roky vyšla jeho debutová novela Vosko‑
vožlté jablko (1976), hoci za svoj debut považoval 
románovú novelu Husle s labutím krkom (1979), ktorá 
vyšla neskôr a bola preložená do viacerých jazykov. 
Nasledovala zbierka poviedok Ležoviská (1986) a nove-
la Cestujúci tam a späť (1988). S odstupom vydal 
zbierku poviedok Diablova trofej (2006) a jeho posled-
nou prozaickou knihou bola Kliatba žltých ruží (2014).

„V Balcovej próze, aj pri jej širokom ľudskom zábere, 
niet pólov, niet vyslovených za, ani vyslovených  
proti. Je harmonicky celostná, je vnútorne pevne 
stmelená všadeprítomným autorovým darom cítenia 
pohybu ako základného predpokladu solídnej  
prozaickej tvorby. V tom je jej prostota i zložitosť,“ 
napísal literárny kritik a prozaik Alexander Halvoník. 
Venoval sa aj tvorbe pre deti. Medzi jeho najzná mejšie 
knihy patrí Vrabčí kráľ (2004) a séria kníh o strigôňovi 
(Strigôňove Vianoce, Strigôňov rok, Strigôňove  
prázdniny, Strigôňov školský rok 1991 – 1999), ktoré 
dostali aj podobu rozhlasových a televíznych  
večerníčkov. Získal viaceré ocenenia ako Kniha roka 
v ankete časopisu Knižná revue, Cena mesačníka 
Slovenské pohľady, Prémia Literárneho fondu za  
pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu, Cena Trojruža 
za „literárne dielo, ktoré inovatívnym spôsobom 
vypovedá deťom i dospelým o zmysluplných hodno-
tách ľudského života".

 ✒ red

Bola vydavateľ kou 
aj vydavateľstvom
 
Vo veku 86 rokov zomrela na sklonku minulého 
roka zakladateľka vydavateľstva Q 111, jeho riaditeľka, 
editorka, ako aj spisovateľka Kveta Dašková.
O svojom nekomerčnom podniku hovorila ako 
o vydavateľstve jedného človeka. Okrem redigovania 
textov, na ktoré bola prísna, sa zaoberala textovou 
a grafickou úpravou, občas bola aj autorkou obálok 
a ilustrácií.
Ku knihám mala vzťah od detstva a vždy ju zaujímali 
všetky zložky práce nevyhnutné predtým, ako 
sa kniha vydala na cestu k čitateľom. Snívala o ume-
leckej priemyslovke, ale vyštudovala pedagogické 
gymnázium a diaľkovo biológiu a geografiu.
Od roku 1961 pracovala vo vydavateľstve Mladé letá, 
kde bola spoluzakladateľkou redakcie umelecko-

-náučnej literatúry pre deti. Po roku 1989 približne 
rok pôsobila vo vydavateľstve VPN Archa a v roku 
1991 sa vybrala vlastnou cestou, keď založila vydava-
teľstvo Q 111. Zamerala sa na vydávanie nekomerčnej 
literatúry pre deti aj dospelých, okrem iného 
vydávala najvýznamnejšie diela Jaroslavy Blažkovej. 
Za vyše štvrťstoročie existencie jej vydavateľstva 
priniesla na knižný trh približne 160 titulov, okrem 
literatúry faktu aj knihy prísloví a porekadiel 
národov sveta, v edícii Ženský prstoklad zas výni-
močné texty ženských autoriek.
Zároveň písala a venovala sa literatúre faktu pre 
deti a mládež. Debutovala knižkou Slnko v konzerve, 
ocenené a prekladané boli jej knižky Slová z dovozu 
(1982), Zvieratá nie sú také (1991), Všetky moje 
zvieratá (2001), Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací 
kamaráti (2005). Názvy viacerých kníh Kvety  
Daškovej pre deti naznačujú, že pre autorku bolo  
harmonické spolunažívanie človeka s prírodou  
bytostnou témou.

 ✒ red
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Písať znamená vzdorovať
Na konci uplynulého roku, 27. decembra, zomrela 
v Paríži francúzska poetka, esejistka a spisovateľka 
Jeanine Baude.  
Na poličke pri dverách sú tri veľké hladké kamene. 
Vždy, keď vojdem do izby, privolajú moju pozornosť. 
Tam, odkiaľ sme ich priniesli, na ostrove Ouessant, 
sa povaľujú na plážach v tisícoch, no u nás na polici 
pôsobia exoticky a výnimočne. Sú svedkami jedného 
z prvých pracovných stretnutí so Jeanine Baude  
nad antológiou poézie slovenských poetiek. A tak 
vďaka nim letmo pomyslím na Jeanine takmer každý 
deň. Už začiatok jej básnického príbehu naznačoval, 
že sa vyberá proti prúdu. Keď po zemetrasení  
vo svojom osobnom živote opustila rodnú Provence 
a mediteránnu atmosféru Marseille, prišla žiť do  
Paríža a nájsť si vydavateľa sa stalo nevyhnutnosťou.
René Rougerie tiež kráčal proti prúdu. Svoje vydava-
teľstvo poézie Editions Rougerie založil v roku 1948 
a v roku 1956 sa s ním natrvalo usídlil na vidieku neďa-
leko Limoges, v starom dome, kde bol priestor aj 
pre starý tlačiarenský lis. Lebo René Rougerie si chcel 
vydavateľské remeslo vychutnávať osobne a naplno. 
Okrem iného, čerstvé výtlačky sám aj distribuoval.

„Budem vydávať len to, čo sa mi páči, výlučne len to 
a vyhradzujem si právo na omyl,“ napísal neskôr 
v Manifeste vydavateľskej slobody. Dobrovoľne sa vzdal 
akýchkoľvek komerčných zreteľov, dlhé roky vydával 
okolo dvadsať titulov ročne a v čase, keď sa Jeanine 
Baude začala uchádzať o miesto v jeho vydavateľskej 
stajni, bol vo vydávaní poézie nespornou autoritou. 
Medzi jeho autorov patrili Boris Vian, Max Jacob, 
Pierre Reverdy a ďalší významní básnici, takže Jea-
nine mala trochu trému. Nežiada priveľa? No Rouge-
riho intuícia nezaváhala a hneď za druhú zbierku, 
ktorú u neho vydala, získala významnú cenu Anto-
nina Artauda (To bola krajina, 1993).
Od svojho príchodu do Paríža vydala autorka viac 
ako tridsať diel. Často písala a hovorila o procese 
tvorby. Hoci písala každý deň, medzi písaním poézie 
a ostatným písaním viedla výrazná deliaca čiara. 

K próze, článku, recenzii si mohla sadnúť kedykoľvek. 
Na dobrodružstvo novej zbierky si musela vždy počkať.

„Niekedy musím čakať veľmi dlho. Čakám na naliehavú 
potrebu, neodolateľnú túžbu pustiť sa do písania. 
Naliehavá túžba je ako impulz, ako príkaz pustiť sa do 
toho, začať. Túžba po písaní môže byť rovnako silná 
ako túžba po fyzickej slasti. No túžba je pre mňa spojená 
s rizikom. Túžba zákonite prináša riziko. Písaním risku-
jeme. Konfrontácia s bielou stranou je riziko. Napriek 
tomu je túžba krásna, silná. Kto necíti túžbu, je mŕtvy.“ 

„To, čo ma na písaní priťahuje najväčšmi, je prázdny 
priestor tesne vedľa napísaného. Tam sa skrýva to, 
čo nevidieť. Tam sa skrýva tajomstvo. Chcela by som pre-
brázdiť ten prázdny biely priestor, stať sa ním, chcela 
by som preberať napísané ako zrnká ruženca, aby to, čo 
zostane, bolo ako vytesané, aby tam zostalo len to, 
čo zostať má.“ „Ostro by som chcela polemizovať s rozšíre-
ným názorom, že básnik píše, lebo je zranený, precitli-
vený, trpí alebo je nešťastný. To je absolútny nezmysel. 
Na druhej strane jednoznačne súhlasím s teóriou, 
že básnici sú členmi bratstva jedincov hnaných obsedant-
nou potrebou písať za každých okolností, kedykoľvek 
a kdekoľvek.“
Jedným z najvýraznejších motívov, ktorý je takmer 
ustavične prítomný v poetickom diele Jeanine Baude, 
je paysage, krajina (spomínaná zbierka To bola krajina 
či zbierka Ouessant, 2016), takmer akoby sa autorka 
pokúšala vizuálny odtlačok čo najpresnejšie prekopírovať 
do slov v procese nie nepodobnom úsiliu maliara – 
krajinkára. Možno to však bola meditácia, ustrnutie nad 
posvätnosťou krásy, filozofický výskum. Jav či proces 
o to zaujímavejší, že tých krajín a výhľadov bolo viacero. 
Zložitosť básnického i životného putovania autorky 
sme už naznačili. Po Provence a Marseille našla miesto, 
ktoré na ňu hlboko zapôsobilo a venovala mu dve 
básnické zbierky, na ostrove Ouessant pri severozápad-
nom pobreží Francúzska. Drsné prostredie bičované 
vlnami oceánu v ostrom protiklade s idylickosťou Stredo-
zemia (je príliš pekné, vysvetľovala).
Neutíchajúci rytmus vlnobitia, ustavičný pohyb, ktorý 
ťa unáša so sebou. Zostať v pohybe je rozhodujúce. Pobyty 
v ďalších krajinách a výskum ďalších výhľadov priniesli 
nové knihy, New York až dve, básnickú zbierku Manhat‑
tanský spev a literárny cestopis alebo skôr literárnu repor-
táž New York is new York. Benátky podnietili poetickú 
literárno -reportážnu fikciu a napokon Buenos Aires lite-
rárny cestopis. Jeanine priťahovalo Slovensko a najmä 
slovenská poézia, no jej cesty na Slovensko priniesli osoh 
najmä nám. Frankofónna belgická literárna revue L’arbre 
a paroles číslo 109, ročník 2000 má na titulnej strane 
ilustráciu Roberta Bielika a vnútri manifest Barbarskej 
generácie, Zbružovu Teóriu ticha, krátku Jeanininu 
esej Neznesiteľná ľahkosť básne a preklady básní Adrijana 
Turana, Kamila Zbruža, Roberta Bielika a Jána Litváka. 
V roku 2019 vyšla v parížskom vydavateľstve Petra 
už spomínaná antológia básní slovenských poetiek Danu‑
biennes, ktorú Jeanine Baude prebásnila.
V posledných mesiacoch svojho života napísala Jeanine 
zbierku Modré ruže z Ravensbrűcku. Vzdáva v nej 
hold zástupom bezmenných žien, ktoré v tábore trpeli 
a zomierali, a prináša im ako obetu svoje utrpenie z dlhej 
a ťažkej choroby. Jeanine Baude si na svojej umeleckej 
ceste zvolila samotu. Nie však samotu bičujúcu a sebaľú-
tostnú. Zvolila si samotu potrebnú pre tvorbu, samotu 
otvorenú, prijímajúcu, štedrú. Odišla silná žena s naplne-
ným osudom. Písať znamená vzdorovať, hovorievala.

 ✒ Miroslava Vallová
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Les Danubiennes 
(Antológia 
slovenských poetiek)
Paríž: Éditions  
Pétra, 2019 (FR)
Preklad:  
Jeanine Baude
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Dunčo  
a jeho rodina
Kniha Pozor, bodkovaný pes! 
Veroniky Šikulovej je  
jednou z najlepších pôvodných  
próz pre deti za minulý rok.

✒ Markéta Andričíková 

Š tvornohí domáci miláčikovia bývajú v  príbe-
hoch pre deti vďačným námetom či témou, pre-
tože sú prirodzenou súčasťou ľudského sveta 

a života, často mu dodávajú nový, nevšedný rozmer. 
A keď sa v jednom z takýchto príbehov objaví dalmatín 
s menom Dunčo, môžeme sa pripraviť na zaujímavé 
rozprávanie. Veroniku Šikulovú ako výbornú rozprá-
vačku poznáme z mnohých jej próz, pričom viaceré 
z nich získali prestížne literárne ocenenia (Anasoft li-
tera, Cena čitateľov Knižnej revue, Prémia Literárneho 
fondu). Po udelení Ceny čitateľov Knižnej revue za rok 
2020 v rozhovore s Tinou Čornou Sikorovou otvorene 
priznala, že v umení (aj v živote) je hedonistka – pres-
nejšie „skromná hedonistka“. Tento postoj k životu 
a k umeniu sa odráža aj v jej najnovšej knihe Pozor, 
bodkovaný pes!, ktorú by sme žánrovo mohli zaradiť 
k próze zo života detí.

Veronika Šikulová:  
Pozor, bodkovaný pes!
Ilustrácie: Oksana Paliy
Bratislava: Slovart, 2021

Pes a jeho rodina, rodina a jej pes
Rozprávanie je vsadené do súčasného priestoru ma-
lého mesta, intímneho priestoru rodinného domu 
so záhradou, kde žijú mama, otec, syn Vecan, dcéra 
Baška a dalmatínsky pes Dunčo. Všetky atribúty mesta, 
domu a jeho obyvateľov, záhrady s ovocnými stroma-
mi, ružami a spievajúcimi vtáčikmi naznačujú záze-
mie samotnej autorky, čo sa napokon aj potvrdzuje pri 
povolaní postavy matky – je spisovateľka. A hoci už 
titul knihy naznačuje, že v centre rozprávania bude 
bodkovaný pes, rovnako dôležité sú aj všetky interak-
cie v rodine, v ktorej tento pes žije.

Cez prizmu vševediaceho narátora sa dozvedá-
me, ako sa všetci rodinní príslušníci usilovali vytvo-
riť Dunčovi milujúci domov, ako postupne rástol aj to, 
ako si postupne všetkých doma „vychoval“. Dunčo sa, 
ako každý pes, usiluje „obsadiť územie“, v ktorom žije – 
spáva s mamou a otcom v posteli, rozhryzie všetko, čo 
mu príde do cesty (nafukovací bazén, plyšové hrač-
ky, kvety), naháňa po dvore mačky, vtáčiky i krtkov –, 
a prísť na to, kto je tu vlastne „vodca svorky“.

Vážne témy s nadhľadom a úctou
Okrem tejto hlavnej línie máme ako čitatelia pred sebou 
obraz harmonického života v rodine, obraz medziľud-
ských vzťahov i prírodného cyklu. Šikulovej rozpráva-
nie plynie hladko, je autentické a spontánne. Autorka 
veľmi prirodzeným spôsobom prenáša svojim čitateľom 
množstvo dôležitých odkazov. Najmä v každodennej 
interakcii mamy s otcom, s deťmi, s ich príbuznými či 
s rómskymi susedmi (Baškina najlepšia kamarátka je 
rómska dievčinka Natálka) môžeme vidieť korektný 
dialóg, kde sa akceptuje iný názor, kde sa dá veľa si-
tuácií či problémov vyriešiť s humorom, nadhľadom 
a so vzájomnou úctou.

Popri mnohých humorných epizódach sa autorka 
citlivo a nenápadne dotýka aj vážnych tém. Potreba 
tolerancie a akceptácie všetkých ľudí sa odráža v ob-
raze pekných susedských vzťahov medzi (majoritnou) 
rodinou, v ktorej žije pes Dunčo, a (rómskou) rodinou, 
v ktorej žije pes Šakal. V rozprávaní sa objaví aj motív 
smrti – keď ochorie babka Bašky a Vecana a napokon 
si aj „odletí do neba a určite sa v nebi usmieva, keď vidí, 
ako sa za humnami Dunčo znovu vyvliekol z vôdzky 
a niet ho“. (s. 37 – 38) Autorka však motív smrti vkom-
ponúva do príbehu veľmi organicky, nesentimentál-
ne, ale zároveň tento neodvrátiteľný aspekt ľudského 
života nebagatelizuje.

Hedonistický zážitok
Čaro Šikulovej rozprávania spočíva aj vo skvelo mo-
delovaných dialógoch medzi postavami či v ich vnú-
torných monológoch (vrátane Dunčovho). Jej jazyk je 
živý, osobitý, často aj expresívny (ale nikdy nie prvo-
plánovo), inokedy veľmi poetický. Príbehy vyúsťujú 
v originálnych pointách. Spôsobom rozprávania, ale 
aj výberom tém či príhod prenáša čitateľa doprostred 
diania. Takto sa môžeme napríklad cítiť aj v situácii, 
keď mama s dobrým úmyslom poskytnúť deťom v lete 
osvieženie nafukuje bazén: „Hľadá dzindzik, kde sa to 
oné, a fučí ako starý hroch. Nadúva líca aj pľúca, vyzerá 
ako trubač a veľryba nič, leží ako skapacina vyplavená 
z mora. Baške je do plaču, pes sedí ako v kine, toto jeho 
panička ešte nerobila, vyčkáva, čo sa bude diať.“ (s. 51)

Vďaka uvedeným atribútom poskytuje kniha Pozor, 
bodkovaný pes! (nielen) detským adresátom taký čita-
teľský zážitok, ktorému by sme pokojne mohli pripí-
sať prívlastok hedonistický. 

Ilustrácia Oksany Paliy  
z knihy Veroniky Šikulovej  
Pozor, bodkovaný pes!

Markéta Andričíková 
(1974)
Vedecky a pedagogicky 
pôsobí na Filozofickej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. 
Venuje sa svetovej 
literatúre, výtvarnému 
umeniu, kinematografii, 
slovenskej a svetovej 
literatúre pre deti 
a mládež a problematike 
detskej recepcie.
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S mapou 
 po knihe  
Prvý slovenský gamebook 
s názvom Havran  
v okne, Galandia a iné  
príhody napísala scenáristka 
a spisovateľka Zuzana 
Mojžišová.

✒ Katarína Vargová

Zuzana Mojžišová: 
Havran v okne, 
Galandia a iné príhody
Bratislava: Artforum, 
2021

D eväť rôznych príbehov posplietaných cez rázces-
tia, na ktorých sa čitateľ môže rozhodnúť, ktorým 
smerom sa vydá. Johanka a čarovný havran, ma-

gická krajina Galandia plná ustrašených obyvateľov či 
príbeh rodiny otvorených, to všetko nájdete v novej 
knihe Zuzany Mojžišovej pre mladších násťročných 
Havran v okne, Galandia a iné príhody.

Gamebook
Forma gamebooku nie je v knižnom svete žiadnou no-
vinkou. Naopak, najväčší úspech zažívali gamebooky 
v osemdesiatych rokoch, v ére nástupu počítačových 
hier, keď čitatelia hľadali interaktivitu aj v literatúre. 
Knihy, kde si môžete vybrať, ktorou cestou sa váš hr-
dina bude ďalej uberať a tak priamo ovplyvňujete jeho 
príbeh, vychádzali najmä v žánroch ako fantasy a sci-

-fi. Vôbec prvý gamebook na Slovensku prináša Zuza-
na Mojžišová a veľmi trefne si vyberá cieľovú skupinu 
od desať do trinásť rokov.

Interaktívna kniha, ktorá priamo s čitateľom ko-
munikuje a  vyzýva ho do akcie, má skutočne púta-
vú formu. Na orientáciu v knihe môžete použiť mapu, 
ktorou si samotná Mojžišová pomáhala už pri písaní, 
alebo naopak, iba sa túlať stranami a hľadať ten váš 
najobľúbenejší príbeh. „Táto knižka je ako výlet,“ píše 
sa na prebale a je to naozaj tak. Nikdy neviete, na aké 
nové zákutie práve natrafíte, či bude príbeh pokračo-
vať alebo sa skončí, či ešte dostanete možnosť rozhod-
núť sa alebo tentoraz zakročí priamo autorka. Forma je 
zvládnutá na jednotku, jednotlivé príbehy sa postup-
ne prepletú tak, že všetky vzájomne súvisia, zapada-
jú do seba a postupne sa čitateľ vo svete Mojžišovej 
knihy stráca.

Skvelá voľba pre násťročných
Autorke sa darí posplietať celkom obyčajné príbehy 
dievčatka, ktorej sa má narodiť malá sestra v čase pan-
démie, s čarovnou rozpravou o akejsi zvláštnej zemi 
Galandia, ohrozovanú strašidelným TO, ktoré sa podarí 
odohnať iba hymnou plnou priateľstva a lásky. Začiatok 
jednotlivých príbehov by ste hľadali márne a koncov 
môže byť vždy niekoľko.

Na Slovensku nie je veľa autorov, ktorí by sa ve-
novali tvorbe pre násťročných. Obdobie dospievania 
mladého človeka je také komplikované a  často ne-
uchopiteľné, že sa autori tejto vekovej skupine vy-
hýbajú. Upútať adolescentného čitateľa je zložité, 
nároky tínedžerov sú vysoké a okrem pútavého ob-
sahu hľadajú v dnešnom svete pokroku aj zaujímavú 
formu. Gamebook Zuzany Mojžišovej je preto výbor-
nou voľbou, ako mladých čitateľov motivovať k číta-
niu súčasnej a slovenskej literatúry, ktorá je zároveň 
aj kvalitná. 

Katarína Vargová (1992)
Vyštudovala Ateliér 
scenáristickej tvorby na 
VŠMU v Bratislave. 
Debutovala zbierkou 
poviedok s názvom Šura. 
Vedie literárnu platformu 
Medziriadky, ktorá 
vzdeláva mladých autorov 
a autorky. V súčasnosti 
pracuje v RTVS  
ako dramaturgička.

Ilustrácie Zuzany 
Mojžišovej z jej 
knihy Havran 
v okne, Galandia 
a iné príhody.
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 Je tu kúsok 
farebného 
 Mexika
Jane H. Hoffstädter 
a mexickému ilustrátorovi 
Santiagovi Solís Montes 
de Oca vyšla exotická kniha 
o lávovom králikovi Teporingo. 
Sľubuje dobrodružstvo 
a spoznávanie Mexika 
a navonok dokonca zaváňa 
inakosťou, modernosťou 
a dávkou šmrncu. Postačuje to?

✒ Lucia Panáčková

Vydavateľstvo E. J. Publishing knihou Teporingo 
ponúklo čitateľom a čitateľkám výlet do Mexika, 
krajiny, ktorá v publikáciách pre deti nie je veľmi 

frekventovaná. Záverečné predstavenie autorky objas-
ňuje, že výber prostredia podmienila práve autorkina 
láska k nemu. A urobila dobre!

Minimexikopédia
Knihu robí výnimočnou práve prostredie. Spoznáva-
me bežné súčasti Mexika, typické jedlá, miesta, fun-
govanie spoločnosti a  jej zvyky. Zostávame pri tom 
najtradičnejšom a najznámejšom, no pri deťoch vo 
veku od 6 do 9 rokov, ktorým je kniha určená, takáto 
dávka prezentácie Mexika úplne postačuje. Ak začne-
me od konca, zistíme, že súčasťou knihy je aj Minime-
xikopédia. V nej sa dozvedáme viac ako v beletristickej 
časti, širšie a adekvátnejšie vzhľadom na štýl a zámer.

Minimexikopédia má výhodu, že svojím obsahom 
smeruje väčšmi k encyklopédii než k beletrii. Texty tej-
to časti sú preto faktické, jasné, stručné, hoci s určitou 
zainteresovanosťou autorky. „Opuncia a jej plody. Je to 
kaktus a v Mexiku ho nazývajú nopal. A verte -neverte, 
jeho listy sa dajú jesť. Len čo je zbavený pichliačov, 
môžete ho konzumovať surový alebo si ho pridať na-
príklad do praženice. Tento kaktus má aj plody, ktoré 
sa v Mexiku volajú tunas (u nás len plody opuncie). 
Mňam, sú fantastické a veľmi zdravé.“ (s. 87)

Vďaka drobným odchýlkam od „striktného encyk-
lopedického jazyka“ a prihliadnutiu na vek čitateliek 
a čitateľov nie je Minimexikopédia odtrhnutá od belet-
ristickej časti, práve naopak – akoby bola jej pokračo-
vaním, hoci nedejovým. Treba podotknúť, že autorka 
nezabudla na názornosť. Pri opisovaní polohy Mexika 

Jana H. Hoffstädter: 
Teporingo
Ilustrácie: Santiago 
Solís Montes de Oca
Bratislava:  
E. J. Publishing, 2021

Lucia Panáčková (1993)
Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru 
a etickú výchovu na UMB 
v Banskej Bystrici. 
Pôsobila ako kurátorka 
pre literárne zbierky 
v Literárnom a hudobnom 
múzeu v Banskej Bystrici, 
v Bábkovom divadle na 
Rázcestí v Banskej Bystrici 
ako dramaturgička. 
Venuje sa recenzovaniu 
súčasnej slovenskej 
literatúry, predovšetkým 
tvorbe pre deti, 
organizuje literárne 
podujatia, spolupracuje 
aj s divadlom.

Ilustrácia Santiaga Solís Montes de Oca v knihe  
Jany H. Hoffstädter Teporingo.
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a
upriamila pozornosť aj na Slovensko a vzájomne ich 
porovnala – nielen veľkostne, rovnako aj umiestne-
ním na Zemi.

Sýty vizuál
Podstatu žánru dopĺňajú ilustrácie, ktoré sú – upo-
zorňujem – v celej knihe na vysokej úrovni. Majú no-
vátorský ráz, strohé línie, napriek tomu sú obrazovo 
nasýtené a výpovedné i v kontexte deja. Farebne sa ilu-
strátor pridŕža toho, ako je Mexiko vnímané – farebnosť, 
detailnosť, hravosť, plnosť. Napriek tomu sú ilustrácie 
minimalistické a strhávajú pozornosť aj vďaka svojej 
hravosti. Pri tejto knihe by sme mohli povedať, že obal 
a vizuál určite predá.

Zaujímavá je i voľba číslovania kapitol. Na prvých 
stranách knihy zisťujeme, že existuje mayský/aztécky 
číselný systém. Aby sme sa v ňom zorientovali, naše 
čísla majú pridelené svoje maysko -aztécke ekvivalenty. 
Jednotka bodku, č. 5 rovnú hrubšiu čiaru a číslo 20 nie-
čo, čo pripomína vlajku. Tento číselný systém potom 
nachádzame v celej knihe. Ide teda nielen o edukatív-
nosť, ale aj o zábavu – niekedy máte totiž pocit, akoby 
ste sa snažili prečítať tajnú správu.

Potenciálna postava
Okrem vyššie spomínaného má kniha výhodu i v no-
vom type postavy – lávový zajac, Teporingo. Maličký, 
ľahučký, druhovo vzácny, s drobnými okrúhlymi uša-
mi, krátkymi labkami a minichvostom vám je sympa-
tický okamžite. Autorka ho síce predstavila na dvoch 
miestach (v úvode beletristickej časti aj v Minimexiko-
pédii), no nikde sme sa o ňom nedozvedeli dosť. O jeho 
vzťahoch k iným, živote predtým, o tom, ako ho zmení 
cesta za morom, ktoré túžil vidieť. Všetko je načrtnuté, 
ale nedopovedané.

Edukačné prvky (výška, váha, vzhľad, čo jedáva, 
kde žije a pod.) striedajú krátke nekompletné príbehy 
o tom, čo sa naučil či čo zažil v škole. Ide skôr o konšta-
tovanie a rýchly prierez jeho doterajším bytím, ktorý 
neposúva dej, iba narúša jeho plynulosť. V jednej si-
tuácii sa napríklad dozvieme, že sa učil na literatúre 
čítať – hlavne kvôli zloženiu keksov, nelogicky prechá-
dzame k tomu, že mliečne nemôže, lebo ho z toho bolí 
brucho, potom, že zjedol nanuk, skrúcal sa od bolesti, 
videl jogurt, ten už nezjedol. Spomína lietadlá, autá 
a lode, no až v ďalšej časti povie: „Hej, medzičasom 
som sa už dozvedel, čo je plť, čo je čln a čo loď.“ Autor-
ka neponúka kľúč k tomu, čo Teporingo pozná, čo nie 
a čo spoznal až počas cesty za morom. Dozvedáme sa 
všetko akoby mimochodom. Tak sa stáva, že sa nieke-
dy zarazíte a poviete si – Loď nepozná, ale surf áno?

Potenciál postavy ostal využitý. Teporingo iba pu-
tuje, neposúva sa osobnostne ďalej. Stále je rovnako 
vystrašený, rovnako zvedavý, rovnako neistý. Na konci 
vieme iba to, že sa chce vrátiť späť. Kľúčové momen-
ty chýbajú. Škoda… pretože sme chceli vedieť, ako sa 
dostal do lietadla (kamarát Potkan mu tvrdil, že je to 
veľmi náročné, ale mohlo by sa to podariť) alebo ako sa 
Veverička dostala na surf a čo zmenilo jej rozhodnutie 
vrátiť sa späť, alebo ako sa zoznámila s inými postava-
mi, ktoré ovplyvnili jej názor. V rámci deja sú však dve 
scény veľmi silné – keď sa rozhodnú pomôcť korytnač-
ke s prenášaním jej detí do mora a samotný záver. Inak 
je pretkaný množstvom opisu bez akcie. 

V rámci deja sú však dve silné scény – keď sa roz-
hodnú pomôcť korytnačke s prenášaním jej detí do 
mora a samotný záver. Kniha Teporingo by mohla za-
žiariť, zatiaľ však iba svieti. 

Každý potrebuje svoj dáždnik
Hanu Koškovú poznajú milovníci literatúry 
ako skúsenú a všestrannú slovenskú autorku: 
okrem písania poézie pre dospelých pôsobí 
i ako publicistka, recenzentka kníh, prekladateľka 
a autorka kníh pre deti a mládež. Jej najnovšia 
prozaická detská kniha má názov s nádychom 
fantázie i paradoxu: Kde pršia dáždniky. Témou 
sú predovšetkým rôzne poruchy učenia, ale aj 
iné hendikepy, ktoré strpčujú život tak deťom, 
ako aj dospelým. Dej knihy dokresľujú dynamické 
a veľavravné ilustrácie Miroslava Regitka.
Hlavnou hrdinkou je piatačka Lola Holá, ktorá 
pre svoju diagnózu, dyskalkúliu, musí prejsť 
do inej školy a učiť sa podľa individuálneho 
plánu: „Odteraz sa s tou čudnou protivníčkou 
[dyskalkúliou] budem prebúdzať, spávať i sedávať 
a chodiť s ňou na prechádzky ako s naším 
psíkom.“ (s. 6) V škole stretáva deti s rozličnými 
poruchami učenia. Skamaráti sa hlavne s tichou, 
submisívnou dyslektičkou Verou, s ktorou 
sedí v jednej lavici. Vera má všetko, čo potrebuje, 
okrem dobre fungujúcej rodiny. Ako sama 
Lole povedala: „Moja samostatnosť znamená, 
že som stále sama.“ (s. 35) Potrebné zázemie 
jej čiastočne kompenzuje Lola so svojou rodinou.
Lola chodí do školy rada; okrem matematiky, 
s ktorou má problém, sa kamaráti so všetkými 
predmetmi, hlavne so slovenčinou. Vlastne 
každý z jej spolužiakov a každá z jej spolužiačok 
v nejakej oblasti vyniká (v hre na klavíri, 
v speve, v športe, v zapamätávaní si informácií 
atď.). S problémami v škole i so svojou rodinnou 
situáciou sa každý z nich vyrovnáva vlastným, 
nie vždy vhodným spôsobom (napríklad Mário 
s ADHD sa uchyľuje až k šikane). Žiaci školy 
pre deti s poruchami učenia zažívajú rozličné 
príhody a niektorým sa podarí aj povyvádzať 
rôzne lapajstvá. Sú teda na tom podobne ako deti 
bez nejakej poruchy.
Lola má šťastie, že nachádza pochopenie 
a psychickú podporu vo svojej rodine, i keď žiad-
ne vzťahy tu nie sú zobrazené ako ideálne. 
V knihe sú farbisto vykreslené mnohé postavy 
i postavičky, najmä v susedstve rodiny Holých, 
a starostiam a trápeniam sa nevyhnú ani dospelí 
(napr. kuchár Dušan Dubík je diskriminovaný 
na základe veku).
Autorka sa môže pochváliť bohatou slovnou 
zásobou, znalosťou detského sveta a schopnosťou 
vtiahnuť (nielen detských) čitateľov do deja 
príbehov. Kniha obsahuje mnoho podnetov na 
rozhovory detí s rodičmi. Je tu zdôraznený 
význam súdržnosti, podpory a myšlienka, že 
nemáme odsudzovať rôzne odlišnosti, že každý 
má právo na úspech a môže obohatiť tento 
svet. Príbeh má otvorený koniec, čím dáva veľký 
priestor pre fantáziu.
Kniha Kde pršia dáždniky dokáže detských čitate-
ľov osloviť. Jej názov možno chápať aj prenesene. 
Dáždnik je úkryt, obrana, ochrana pred dažďom. 
Život nám môže strpčovať šikana, ohováranie, 
vlastná nesmelosť, choroba, porucha, postihnutie 
a pod. Každý z nás potrebuje svoj dáždnik. 
A najlepšie je, ak sme dáždnikmi jeden druhému.
✒ Ružena Šípková

Ružena Šípková (1977)
Poetka, autorka 
básnických zbierok 
Popoluška (2007), 
Nemám nič proti realite 
(2009), V pôvodnom 
znení s pilulkami (2012), 
Periem sa na tridsiatke 
(2016) a Mám doma 
všetkých okrem seba 
(2018).

Hana Košková: 
Kde pršia dáždniky
Ilustrácie: 
Miroslav Regitko
Martin: Vydavateľstvo 
Matice slovenskej, 2021
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Existuje 
myšie nebo?
Knižka Myši patria do neba 
má veľký úspech aj za hranicami 
českého a moravského kraja, 
v súčasnosti sa na plátna kín 
dostáva aj ako animovaný film.

✒ Ivana Mičuchová

V idieť svet detskými očami znamená najmä bez-
starostnosť, krásu prítomného okamihu  
a dôveru vo všetko dobré. Čo sa však stane, 

ak ste zároveň malou myškou, na ktorú poľu-
je nebezpečný lišiak? Hlavne dúfate, že mu ujdete. 
Ale niekedy je útek celkom iný, než by ste si pred-
stavovali – záchranou môže byť aj samotný koniec. 
Práve nejako takto sa začína príbeh myšky  
Šupito, ktorá sa snaží utiecť lišiakovi Belobruchovi.

O vytvorenie príbehu sa postarala skúsená česká 
spisovateľka pre deti a mládež Iva Procházková, 
do slovenčiny ho preložila Jela Krajčovič. Ilustrá-
torkou knihy je Denisa Grimmová, ktorá je súčas-
ne i spolurežisérkou animovaného filmu napísaného 

Iva Procházková: 
Myši patria do neba 
Ilustrácie:  
Denisa Grimmová
Preklad: Jela Krajčovič
Bratislava: Verbarium, 
2021

podľa tejto knižnej predlohy. Netradičné je, že niečo 
o autorkách sa dozviete aj na konci príbehu, navy-
še obsahuje aj malú vizuálnu ukážku z vtedy ešte len 
pripravovaného filmu.

Vydavateľstvo Verbarium si na knihe dalo zále-
žať – obrázky vyniknú na lesklých stranách,  
ktoré padnú vhod najmä pre neraz ufúľané detské 
ruky. Strany sa tak ľahko nezašpinia, prípadne sa 
dajú ľahko umyť. Ilustrácie sú zväčša farebné,  
ale aj výsostne čiernobiele, ktoré pripomínajú maľo-
vanku. To navodzuje pocit, že čitatelia si môžu prí-
beh doslova dotvoriť sami. A potom zase z lesklých 
strán zotrieť.

Fantasticky fantazijné
Dej sa takmer celý odohráva v nebi, kam sa myš 
dostane po tom, čo spadne z útesu. Najskôr je zmäte-
ná, ale pomáhajú jej starí známi, ktorí ju do večnosti 
predišli. V zmysle katolíckeho náboženstva letí do 
neba cez hmlovinu, aby sa následne v štýle gréckej 
mytológie preplavila cez Jazero rozlúčenia až 
ku Kozej bráne, kde sú všetkým zvieratám spočítané 
ich dobré a zlé skutky – ako inak, v kapustnej hlave 
v podobe bobkov. A najlepšie je zo seba všetko  
zmyť v prírodnej kúpeľni s poriadnou dávkou mydla.  
Procházková sa s vykreslením neba a jeho jednotli-
vých častí naozaj vyhrala.

Opisy až vyrážajú dych, sú očarujúce, plné neo-
čakávaných nápadov a fantázie: Hlavová hora  
pozostávajúca z klbka hadov, jaskyňa plná hojdačiek 
a púťových atrakcií, harmančeková lúka pokrytá 
od nevidím do nevidím krásnymi voňavými bielymi 
kvetmi… Skrátka, je tu všetko, čo pre vizuálne stvár-
nenie na filmovom plátne vynikne, s čím sa dá  

„pohrať“ a vytvoriť doslova celý magický svet (niečo 
ako u Luca Bessona a jeho Arturovi a Minimojoch). 

„Kino bolo dokonale hladké, obrovské, s plutvami 
a s vodotryskom. Rozvážne si plávalo v morských 
vodách a otvorenou papuľou doň prúdili návštevníci. 
(…) Vnútri v kine bolo síce mokro, ale nie tak tmavo, 
ako sa Šupito domnievala. Všade poletovali zlaté 
a dúhové rybky a osvetľovali iným cestu. Viedla 
okolo malých komôrok, z ktorých sa ozývali rozličné 
zvuky a hudba.“ (s. 62 – 63)

Ilustrácie Denisy 
Grimmovej z knihy Ivy 
Procházkovej  
Myši patria do neba.

Zd
ro

j: 
Ve

rb
ar

iu
m

12 Knižná Revue

Ivana Mičuchová (1987) 
Vyštudovala masmediálnu 
komunikáciu a tiež 
slovenský jazyk 
a literatúru. Pôsobila 
v niekoľkých, prevažne 
printových, médiách. 
V súčasnosti pracuje ako 
učiteľka slovenského 
jazyka a tvorivého  
písania na základnej škole 
v Považskej Bystrici. 
Prioritne sa venuje reflexii 
tvorby pre deti a mládež.



Juraj Búry (1991)
Vyštudoval odbor estetika 
v Ústave umeleckej 
a literárnej komunikácie 
na UKF v Nitre. Jeho 
hlavným zameraním je 
popkultúra, jej fungovanie, 
žánre a ich patológia. 
Nie je len pozorovateľom, 
ale aj aktívnym členom 
slovenskej fantastickej 
komunity. Či už ako 
čitateľ, autor, recenzent 
alebo kamarát.

Martin Hatala: 
Hliadky! Hliadky!
Žilina: Artis Omnis, 2021

Vo všeobecnosti milovaný a uznávaný Sir Terry Pratchett opustil 
túto rovinu existencie zhruba pred siedmimi rokmi. Napriek 
tomu sa jeho duch nad literatúrou stále vznáša. A zavítal aj 
do slovenských končín v podobe novej knižky komika Martina 
Hatalu Hliadky! Hliadky!.
Slovenská humoristická fantastika existuje, ale ešte si nenašla 
svojho dominantného, naozaj vtipného a sarkastického autora. 
V roku 2012 to skúsila Lenona Štibralíková s románom Šťastlivec 
(Hydra), nepravidelne sa objavujú diely série Škoricovník  
Martina Juríka a Michala Ružičku (Marenčin PT). U čitateľov 
zabodoval hlavne Svetozár Olovrant so svojím prvým dielom 
steam punkového Juraja Jánošíka (tiež Marenčin PT). Druhý diel 
však ostal prehliadaný. Humor sa u nás nejako nechytá. Alebo 
na to nemáme autorov? Tento rok to skúša zlomiť aj spomínaný 
Hatala. Hliadky! Hliadky! sledujú dobrodružstvá maliara  
Sola a bradatej ženy An pri stretnutiach s cestnými hliadkami  
vytrvalého Rechta, ktorý je na stope zradných a zlovoľných Ich.
Ak by to z názvu nebolo jasné, Hatala výrazne napodobňuje  
štýl Sira Pratchetta. Darí sa mu to takmer dokonale, v podstate 
by svojím textom vedel oklamať väčšinu slovenských fanúšikov 
Plochozeme (alebo Zemeplochy, ak preferujete český preklad), 
len by mu stačilo zmeniť pár mien. Každopádne to neurobil, 
hoci koncept je daný. Jeho mesto Brahno je inšpirované rovnako 
AnKh -Morporkhom ako Bratislavou. Dokonca má aj svoju vlast-
nú verziu Smrti. Práve „jeho“ výstup v príbehu bol asi najtráp-
nejší moment. Inak je to čítanie príjemné, nápadité a odľahčené. 
Je to všetko, čo od pratchettovky očakávame. A to je môj prob-
lém s textom. Keby som chcel čítať Pratchetta, čítam Pratchetta, 
nie Hatalu. Kniha je to dobrá, ale pôsobí ako lacná napodobeni-
na. Väčšmi by som si cenil, keby Hatala našiel svoj vlastný štýl, 
niečo, čo ho od toho Pratchetta odlíši, a to aj v momentoch, keď 
sa ním inšpiruje.
Pratchett sa vo svojich knihách často zaoberal nejakými zaují-
mavými témami. Sexizmus, zneužívanie moci, fanatickosť  
alebo žánrové klišé. Hatala sa o to pokúša tiež. Tu si však odhry-
zol priveľké sústo. Sir Terry sa často zameriaval v rámci jednej 
knihy len na jednu, nanajvýš zopár tém. Možno ich načrtol  
viac, ale nosná bola vždy jedna. Hliadky! Hliadky! si na povrchu 
uťahujú z Mariána Kotlebu a jeho politiky. Zároveň v texte 
narazíme na ironizovanú Bratislavu a jej snahu hrať sa na veľko-
mesto. Do toho sa vlúdi téma sociálnych a genderových rolí, 
vzťah umenia a reality či ironizovanie žánrového klišé. A to 
všetko okorenené sarkastickým obrazom konšpiračnej scény. 
Všetko pekne pomiešané, jedno cez druhé namiesto toho,  
aby sa autor zameral na jednu vec a preskúmal ju do hĺbky 
a z rôznych uhlov, načrtáva ich priveľa a povrchne. Navyše, vo 
väčšine knihy čitateľ nevie, či si z daných tém len uťahuje alebo 
ich aj berie vážne.
Napriek všetkým výhradám Hliadky! Hliadky! sú vydarená 
kniha. Málo osobitá, rozutekaná všetkými smermi, ale vydarená. 
Práve preto vo mne zanechala veľmi protichodné pocity. Vykrá-
dačka; ale dobrá vykrádačka? Oriešok pre recenzenta a kritika; 
pochválim ho za to alebo budem naoko knihou opovrhovať,  
hoci som sa bavil? Rozhodol som sa pre prvú možnosť. Koniec 
koncov, je to len prvá historka z Brahna. Ani Farba mágie  
nebola dobrá kniha a ako pekne sa to vyvinulo. Dúfam, že to isté 
sa stane aj Hatalovi. Ak nie, až potom budem nahnevaný.
✒ Juraj Búry

Príjemne vo zvieracom nebi
Dej odohrávajúci sa vo zvieracom 
nebi prináša aj množstvo dôležitých 
právd a faktov, ktoré upozorňujú  
deti na to, čo je v živote dôležité. 
Ponúkajú priestor na zamyslenie sa, 
a to nielen o tom, že v nebi je príjem-
ne, ale že sa nemusia báť prechodu 
na druhú stranu. Autorka zároveň 
predostiera zásadné rady do života,  
ktoré sú upravené podľa potrieb  
toho, kto ich vyslovuje: „mačacie 
sľuby, myšacie chyby“ (s. 39); „skutoč-
né kamarátstvo sa dá rozoznať aj tam, 
kde je málo svetla“. (s. 65)

Ku grafike a lexike
Príbeh je písaný vcelku ako jednotný 
prozaický text s občasným predelom 
v podobe prázdneho riadku. Je to 
škoda, pretože rozdelenie na kapitoly 
by bolo jednak prehľadnejšie,  
jednak by sa v príbehoch na rôznych 
tajuplných miestach lepšie orientova-
lo. Poskytovalo by to aj priestor 
na „oddych“ pre čitateľove oči alebo 
čítanie príbehu na pokračovanie 
počas viacerých dní. Takto sa musí 
čitateľ zastaviť sám, nie vždy však 
môže odhadnúť, či urobil dobre. 
Knižka miestami stroskotáva na 
prekladateľskej činnosti, objavuje sa 
veľa bohemizmov alebo slov, ktoré 
deťom nemusia byť až také blízke 
a ľahko rozlúštiteľné: myš „bola šedá“ 
(s. 7), „nekvári skutočný hlad“ (s. 15), 

„s vervou“ (s. 48), „po packách“ (s. 49), 
„svedčí o jej chytrosti“ (s. 65), „zahuh-
lal“ (s. 90).

Netradične o smrti
Kniha vybočuje z tradičnej rozprávko-
vosti aj častým pripomínaním smrteľ-
nosti. V príbehu, ktorý je zameraný 
výsostne na rozprávanie o existencii 
neba a „života“ v ňom, je vykresľova-
nie osudov zvierat s ich príchodom 
do tohto sveta pochopiteľné. Avšak 
podrobné opisy smrti líšky v kovovej 
pasci vrátane jej pocitov, ako aj úhyn 
žaby pod kolesami niekoľkých áut 
či ďalšie osudy zvierat mohli byť 
menej podrobné a detailné. Zaujíma-
vý je aj koniec príbehu, v ktorom  
veľa zo zvierat zistí, že v nebi vlastne  
ani nechcú byť, pretože tu vládne 
stereotyp a monotónnosť. A keďže 
majú možnosť vrátiť sa späť, nako-
niec ju aj využijú. Háčik je však v tom, 
že už nie v takej forme, v akej tam  
boli pôvodne. Aj tu sa dá vytušiť, ako 
sa asi dej skončí, no detský čitateľ 
konečne dostane svoj šťastný koniec. 
A tak by to malo byť v každej dobrej 
detskej rozprávkovej knižke. 

Svetová Plochozem  
 po slovensky
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Medzičasom 
v medzisne 
Beletristický debut reportéra 
Andreja Bána Medzisny 
nezapadá do kontextu jeho 
žurnalistickej tvorby. Literárne 
reflektuje príbeh muža 
v stredných rokoch. Adama.

✒ Patrícia Gabrišová 

P ôsobenie Andreja Bána na slovenskej mediálnej 
a kultúrnej scéne by sa dalo označiť za všestran-
né. Je reportér, fotograf, publicista, autor knihy 

reportáží Slon na Zemplíne. Príbehy Slovenska (2018) 
a Trochu oheň, trochu voda – Príbehy Balkánu (2019). 
Je držiteľom niekoľkých ocenení za najlepšiu repor-
táž (Novinárska cena NOS -OSF 2006, 2007, 2009, 2012 
a iné), o. i. aj ceny Krištáľové krídlo (2004) v kategórii 
publicistika a literatúra.

Beletristický debut Medzisny nezapadá do kontex-
tu autorovej publicistickej či dokumentaristickej tvor-
by, ale reflektuje konkrétny príbeh muža v stredných 
rokoch Adama.

Kľúčový motív novely – návratnosť v čase a jeho 
kauzalita (efekt motýlích krídel) – nie je v súčasnom 
kultúrnom ponímaní (knižnom, filmovom) nový, jeho 
stvárnenie môže byť skutočne rôzne od invenčného 
cez problematické až po celkom konvenčné. Ide o lá-
kavú tému vzhľadom na abstraktný, ťažko uchopiteľ-
ný charakter filozofickej kategórie času. Je tu zároveň 
pridaný akýsi predstupeň sna; novela sa odohráva 
prevažne v súčasnosti, ale v akomsi snovom, fikčnom 
svete, v priestore Adamových predstáv. Zaujímavý ná-
zov evokuje stav na hranici: času, priestoru, fiktívneho 
a reálneho a vzhľadom na dej a rozpoloženie postáv 
je aj výstižný.

Tri osudové ženy
Príbeh sa začína v hustom tmavom lese, kde hlavnému 
hrdinovi skríži cestu tajuplný muž mimo časopriesto-
ru a prezradí mu životné tajomstvo. Adam sa pred 
spustením časomiery spojí s piatimi blízkymi ľuďmi 
z minulosti/prítomnosti (Eva, Aňa, Lea, Peter, Roman) 
esemeskou: „Ahoj, o štyri dni o 15.48 odídem na nebez-
pečnú misiu. Neviem, či a kedy sa vrátim. Uvidíme sa 
dovtedy? Rád by som… Adam.“ Previazanosť s týmito 
ľudskými osudmi vznikla na základe predošlých part-
nerských alebo priateľských vzťahov – všetky charak-
terizuje ich ukončenosť alebo miera napätia, ktorým 
tieto vzťahy disponujú.

Z  rozprávania vyplýva, že sú to hneď tri osu-
dové ženy, ktoré Adamovi skrížili cestu: psycho-
terapeutka Lea, architektka Eva a  éterická Aňa. 

Patrícia Gabrišová (1990)
Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru a dejepis 
na Univerzite P. J. Šafárika 
v Košiciach. Pracuje  
ako učiteľka pre nižšie 
stredné vzdelávanie 
v Košiciach. Publikuje na 
portáli Knihy na dosah 
a uverejňuje príspevky 
v časopise Slovenčinári. 
Je členkou Spišského 
literárneho klubu.

Andrej Bán: Medzisny 
Bratislava: Artforum, 
2021

V najintenzívnejšom kontakte je Adam s Evou, ktorá 
je zakliesnená v komplikovanom manželstve s vyso-
kopostaveným Vladom. Parciálne sa kryštalizuje aj 
Adamov problematický vzťah s otcom a bratom (vzťah 
fungujúci na základe zrkadlenia).

Jeho životnú púť – okrem vonkajších okolností – 
sprevádzajú démoni z nevyriešených vzťahov v mi-
nulosti, psychické problémy a špecifické osobnostné 
črty (vnútorná nevyrovnanosť): „Zastal a nebol schop-
ný urobiť ďalší krok. Nebol schopný sa ani otočiť, ba 
ani pohnúť hlavou na ľubovoľnú z dvoch strán. Nebol 
schopný ani ostať stáť.“ (s. 7) Aj na základe prekoná-
vania určitej životnej krízy vzbudzuje dojem neschop-
nosti zaradiť sa do bežného života a zostáva zaseknutý 
v akomsi vlastnom časovom vákuu.

Pohyb v čase a priestore
Jazyk novely je civilný, ovplyvnený reportážnymi a do-
kumentárnymi textami, čomu zodpovedá zachovanie 
chronologicko -kauzálnej dejovej osi, ale miestami sa 
vyskytuje nadbytočné dovysvetľovanie deja.

Dejová línia je rozvrhnutá lineárne; napriek návra-
tom do minulosti a väčším časovým skokom je mož-
né sujet spoľahlivo rekonštruovať. K silným miestam 
novely patrí schopnosť udržať hladký priebeh a práca 
s atmosférou. Okrem pohybu v čase ide aj o pohyb 
v priestore: Adam sa orientuje v priestore Blízkeho 
východu, je tu načrtnutá zápletka nebezpečnej misie 
aj miestne reálie, čo znie ako sľubný spôsob, ako text 
rozvinúť. Novela zároveň núka fiktívnu sondu do me-
dziľudských vzťahov a má potenciál na analýzu myš-
lienkového sveta hlavnej postavy.

Načrtnuté sci -fi prvky sú využité okrajovo, tex-
tovou doménou je pohrávanie sa s  časovou líniou 
a životmi postáv, no čitateľovi akosi chýba výraznejší 
presah, povedzme hĺbka prežívania. Namiesto zby-
točného vysvetľovania motivácie ich konania by bol 
vítanejší moment prekvapenia, ktorý v  očakávateľ-
nom závere absentuje: celkový dojem z diela by bol 
presvedčivejší. Summa summarum – téma s potenciá-
lom a mierne rozpačitým výsledkom, časové mysté-
rium však rozhodne stojí za pozornosť aj v Bánovom 
literárnom spracovaní. 

Andrej Bán
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Najlepšia kniha 
o Afrike u nás
Kniha Afrika – Neznámy 
kontinent je dielom viacerých 
autorov, ktoré sa zaoberá rôznymi 
aspektmi málo známych a mýtmi 
opradených miest. Ponúka dôvody, 
prečo by ľudí na malom Slovensku 
mal tento kontinent zaujímať.

✒ Lukáš Zorád

Keď som v roku 2011 prvý raz vstúpil na africký kon-
tinent, konkrétne v Nairobi, hlavnom meste Kene, 
niesol som si so sebou množstvo obáv. Bál som sa, 

že ma hneď prvý deň zaručene niekto okradne. Nesta-
lo sa mi to celých šesť rokov pobytu v Keni ani v Tan-
zánii, a dokonca ani v Južnom Sudáne. Mnohé moje 
predstavy postupne padali.

Skôr ako u nás
Dodnes si pamätám, ako som sedel na čaji u  suse-
dy v jej skromnom byte, hrali sme sa s jej päťročným 
synom, keď jej zrazu prišla sms -správa a začala si sťa-
žovať. „Opäť prekročil rýchlosť. Teraz ho už musím 
zablokovať.“ Poslala nejakú sms späť a auto bolo za-
blokované, nemohlo pokračovať v ceste, kým sa prob-
lém nevyriešil. Suseda si privyrábala prenajímaním 
auta a takto na diaľku ho dokázala kontrolovať, hoci 
vozidlo bolo na opačnom konci Kene.

Postupne som zisťoval, že cez mobilné aplikácie 
sa v Keni robí mnoho vecí vrátane mobilného bankov-
níctva, ktoré tam fungovalo už od roku 2007, omnoho 
skôr ako inde vo svete, či aplikácií na zisťovanie ceny 
mlieka na lokálnom trhu pre miestnych farmárov. 
Od roku 2016 žijem opäť v Bratislave a pri mnohých 
príležitostiach vnímam, že rôznorodé stereotypy o af-
rickom kontinente u nás pretrvávajú a že vedomosti 
o ňom oproti vedomostiam o iných kútoch sveta vý-
razne zaostávajú.

Aj preto je skvelé, že na Slovensku vznikla kniha 
Afrika – Neznámy kontinent. Po knihe Superveľmoc?, 
ktorá podobným spôsobom hovorí o Číne (ktorá má 
stále ešte o trošku viac miliónov obyvateľov ako celý 
africký kontinent), tak vznikla v  slovenčine ďalšia 
výborná publikácia, dielo viacerých autorov, ktoré 
sa zaoberá rôznymi aspektmi pre nás málo známych 
a mýtmi opradených miest. Je to moderné, informač-
ne korektné a obe knihy zdôvodňujú, prečo by to ľudí 
na malom Slovensku malo vôbec zaujímať.

Lukáš Zorád (1983)
Vyštudoval učiteľstvo 
ekológie a geografie, 
je autorom viacerých 
metodických príručiek. 
Pracoval ako projektový 
manažér OZ Človek 
v ohrození v Keni, 
Južnom Sudáne 
a Tanzánii. Od roku 2016 
pracuje v PDCS, venuje 
sa predovšetkým 
projektom zameraným 
na depolarizáciu 
a prevenciu radikalizácie.

Silvester Trnovec (zost.): 
Afrika – 
Neznámy kontinent
Bratislava: 
Hadart Publishing, 2021

Rozsiahly a pestrý kontinent
Keďže ide o dielo viacerých autorov a autoriek, je ťažké 
hodnotiť celú knihu niekoľkými vetami. Kapitoly sú 
napísané rôznym štýlom. Niektoré sú pomerne aka-
demické (napríklad kapitola o africkej literatúre, ktorá 
slúži ako dobrý prehľad literárnej tvorby na kontinente), 
iné boli priam dobrodružné, ako napríklad časť o sláv-
nom slovenskom dobrodruhovi Móricovi Beňovskom 
a jeho pôsobení na Madagaskare, ktoré je samo osebe 
opradené rôznymi mýtami rovnako ako celý africký 
kontinent.

Nie je úplne jasné, ako zostavovateľ vyberal témy, 
ktoré sa do knihy dostali. Pri takom rozsiahlom kon-
tinente je to, samozrejme, dosť komplikované. Pred-
stavte si, že píšete knihu o Európe. Ani neviem, kde 
by som začal.

V publikácii asi najväčšmi oceňujem (podobne ako 
pri knihe Superveľmoc?), že mnohé súčasné udalosti 
sú tu vysvetlené s kvalitným historickým kontextom. 
Koniec koncov, jeden zo stereotypov o Afrike je, že 
s výnimkou Egypta nemá žiadnu históriu. V tomto 
smere kniha prináša na Slovensko nesmierne cenné 
a  určite málo známe skutočnosti, ktoré pomáhajú 
dnešnú Afriku pochopiť lepšie, objasňuje bohatosť 
a pestrosť života ľudí na tomto území, ako aj ich ak-
tívnu rolu vo formovaní dejín. Nie sú to obrazy iba 
pozitívne. Potomkovia mnohých afrických kráľov-
stiev určite nebudú hrdí na ich aktívnu rolu v predaji 
otrokov koloniálnym mocnostiam, ani Rwanďania na 
neslávnu genocídu. V tomto je kniha veľmi vyvážená 
a určite vás naplní chuťou spoznávať africký kontinent 
viac a možno aj osobne.

Ak by som v knihe uvítal niečoho trochu viacej, 
boli by to práve náhľady do modernej Afriky a jej jed-
notlivých krajín. O úspešné a fascinujúce príbehy tam 
totiž nie je núdza. Protikorupční bojovníci a bojovníč-
ky, nositelia/ky nobelových cien, úspešné podnikateľ-
ské príbehy, fascinujúci módny priemysel, kvalitná 
žurnalistika, inovácie, IT startupy, projekty ochrany 
prírody, objavy vo svete prírodných vied a mnohé ďal-
šie aspekty života na africkom kontinente čakajú na 
svoje publikum aj na Slovensku. 

V Južnom Sudáne v roku 2010.
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Július Lőrincz (1940)
Novinár, publicista, 
odborník na zahraničnú 
politiku. Do roku  
2002 pracoval v denníku 
Pravda, neskôr na 
Veľvyslanectve SR 
v Chorvátsku. Píše najmä 
o západnom Balkáne. 
Niekoľko rokov pôsobil 
v Tlačovej rade SR.
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János Zolcer: 
Gorbačovove tajomstvá
Preklad: Jitka Rožňová
Bratislava: Slovart, 2021

Chýba nový 
Gorbačov
Príbeh knihy Gorbačovove 
tajomstvá sa v podstate začal 
v lete 2000 v Nemecku pri husacej 
pečeni dodanej z Maďarska. 
Z knihy cítiť, že medzi autorom 
Jánosom Zolcerom a Michailom 
Gorbačovom odvtedy vyrástol 
veľmi úprimný a priateľský vzťah.

✒ Július Lőrincz

pobočky v 20 krajinách a so 120 spolupracovníkmi ro-
bili dokumentárne filmy pre západoeurópske, japon-
ské a americké televízne spoločnosti.

Vnímal, samozrejme, že na prelome osemdesia-
tych a deväťdesiatych rokov sa zásadne zmenil svet. 
Skončila sa studená vojna, padol Berlínsky múr, pre-
stal existovať východoeurópsky komunistický blok, 
Nemecko sa zjednotilo a Sovietsky zväz zanikol. V spo-
lupráci so známou osobnosťou plánoval predstaviť 
najvýznamnejších politikov tej éry. Dokumentárnym 
cyklom mala divákov sprevádzať jedna z najväčších 
autorít tej doby, dodnes všeobecne známa a uznáva-
ná: Michail Gorbačov.

Splnený sen
Zolcerovým susedom v Grünwalde pri Mníchove bol 
Jóska Ferenczy (Josef von Ferenczy), emigrant z Ma-
ďarska v roku 1956. Bol to úspešný mediálny magnát 
a obchodník so širokými kontaktmi, napr. aj s dlho-
ročným nemeckým ministrom zahraničných vecí 
Hansom -Dietrichom Genscherom. O  ňom zas bolo 
známe, že ho s Gorbačovom spája priateľský vzťah už 
od osemdesiatych rokov.

V lete 2000 si Jóska a János pochutnávali na husa-
cej pečeni vo vlastnej masti, ktorú Ferenczymu dodá-
vali priamo z  Budapešti. Zolcer mu hovorí: „Jóska, 
poprosil by si Genschera, aby sa za mňa prihovoril 
u Gorbačova?“

Ferenczymu to nerobilo problém, zavolal Gensche-
rovi. Ten, keď počul, o čo ide, povedal, že to, samozrej-
me, vybaví. O štvrť hodiny Genscher zavolal, Ferenczy 
nastavil telefón na hlasný odposluch a v slúchadle sa 
ozvalo: „Pozdravujem vás, pán Zolcer. Pred chvíľou 
som hovoril s Gorbačovovým človekom, pánom Ka-
ragezianom. Na budúci utorok budú vo Viedni a Gor-
bačov vás bude očakávať o štrnástej hodine v hoteli 
Sacher.“

Zolcer spomína: „Mäkká husacia pečeň mi takmer 
uviazla v krku… Rátal som so všeličím, ale určite nie 
s tým, že sa mi splní sen v priebehu necelej polhodiny.“

Tak sa vlastne začal osud a príbeh aj tejto štyri-
stostranovej knihy, ktorú napísal János Zolcer a vyšla 
pôvodne v maďarčine v Budapešti. Vlani ju výborne 
preložila do slovenčiny Jitka Rožňová a na sklonku 
roka ju čitateľom ponúklo vydavateľstvo Slovart. Je to 
farbisté, zaujímavé rozprávanie o živote jednej spoloč-
nosti, štátu i sveta a hlavne o človeku, ktorý sa zapísal 
do kapitol dejín na prelome 20. a 21. storočia. Navyše 
je to akási hybridná kniha – je v nej azda 40 i viac QR 
kódov, ktoré stačí otvoriť a pred vami sú videá a do-
kumenty tvoriace vlastne ešte jednu knihu hovoria-
cu takisto o dejinách: o Michailovi Gorbačovovi, jeho 
stretnutiach s inými osobnosťami a o jeho veľkej láske, 
predčasne zomrelej manželke Raise.

Trpké stretnutie s Československom
Gorbačov spomína v  knihe jedno trpké stretnu-
tie s  Československom v  roku 1969, rok po invázii 
vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Vede-
nie v Moskve vyslalo do Československa mládežníc-
ku skupinu (Komsomol) v klamlivom presvedčení, že 
mladí ľudia ľahšie nadväzujú kontakty a priateľstvá 
a že takto pomôžu zmiereniu medzi oboma krajinami. 
Vtedy tridsaťsedemročný Gorbačov bol členom tejto 
skupiny a rýchlo zistil nielen on, že takmer nikto sa 
s nimi nechcel rozprávať a nedajbože ďakovať za „brat-
skú pomoc“ v auguste 1968. Vo veľkej hale Zbrojovky 
Brno ich „vítal“ špalier mlčiacich zamestnancov so 
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C esty Jánosa Zolcera a Michaila Gorbačova sa vir-
tuálne prvýkrát prekrížili presne 11. marca 1985. 
János v ten deň dával v Bratislave do tlače v mlá-

dežníckom týždenníku v maďarčine Új Ifjúság (Nová 
mládež) rukopis svojej reportáže, ktorá sa mala začať 
na titulnej strane. Lenže prednosť dostala správa, že 
sa v Moskve dostal na čelo jednej z vtedajších dvoch 
superveľmocí Michail Gorbačov – zvolili ho za gene-
rálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej 
strany Sovietskeho zväzu. Zolcer mu v duchu vynadal: 
prečo ho museli zvoliť práve teraz! Spomína, že neskôr 
mu túto príhodu rozprával. Gorbačov sa schuti sa za-
smial: „Nuž, aj pre mňa to bolo nečakané!“,A tak som 
mu po rokoch, odpustil‘, veď to neurobil náročky,“ píše 
Zolcer s dávkou humoru.

Druhýkrát, ale už skutočne, sa stretli o 15 rokov 
neskôr. Gorbačovova kariéra bola už síce na zostup-
nej línii, ale Zolcerova dosahovala vrchol. V roku 1986 
Zolcer emigroval do západného Nemecka, kde založil 
produkčnú spoločnosť Zolcer TV; v roku 1992 už mali 

Michail Gorbačov, János Zolcer a Helmut Kohl 
v Moskve v roku 2001.
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Vzbura menšiny
E

sejistika„Ako štvorročná som sa opýtala mamy, kedy budem biela, 
pretože všetci dobrí ľudia v televízii boli bieli a všetci 
darebáci čierni alebo hnedí. Keďže som sa považovala za 
dobrého človeka, myslela som si, že nakoniec zbeliem,“ 
píše mladá černošská autorka Reni Eddo ‑Lodge.
Narodila sa a žije vo Veľkej Británii. Počúvla rodičov, 
ktorí jej hovorili, aby bola usilovná, šla na dobrú 
školu a našla si dobrú prácu. Vyštudovala anglickú lite-
ratúru, ale zistila, že ani vysokoškolský diplom nechráni 
pred diskrimináciou a znevýhodnením. Možno ešte 
väčšie sklamanie zažila pri ľuďoch, ktorí – na rozdiel 
od extrémnej pravice – diskrimináciu a rasizmus 
síce odmietajú, ale pri diskusii o ich koreňoch nechcú 
ísť do hĺbky.
Provokatívny názov jej knižky Prečo sa už s bielymi 
nerozprávam o rase naznačuje, že táto esej nie je 
ľahké a príjemné čítanie. Hlavne pre človeka bielej či 
bledej farby pleti, a to napriek tomu, že nepochádza 
z krajiny, ktorá patrila k niekdajším koloniálnym 
mocnostiam či otrokárskym štátom a autorka na pár 
miestach presviedča, že všetkých „bielych“ nehádže 
do jedného vreca.
Jej esej predstavuje časť obrazu krajiny, kde po referende 
o brexite v júni 2016 „sme počuli o drastickom zvýšení 
počtu trestných činov z nenávisti a o opätovnom náraste 
rasizmu“. Ale rasizmus, ako upozorňuje autorka, nepre-
pukne náhle a z ničoho.
Svojou ostrou polemikou aj vyhlásením Prečo sa už 
s bielymi nerozprávam o rase v blogu z roku 2014 chvíľami 
naozaj pôsobí ako nahnevaná černoška – čo je nálepka, 
ktorú jej dali kritici. Veď, ako riešiť nejaký problém, keď 
sa o ňom ľudia nebudú rozprávať? V eseji svoje postoje 
vysvetľuje a v úvode uvádza, že od napísania blogu 
s kontroverzným názvom sa paradoxne v jej živote niečo 
zmenilo. „Väčšinu času teraz trávim rozhovormi 
s bielymi o rase.“
Jej postrehy nútia rozmýšľať o tom, ako sa cíti viditeľná 
menšina uprostred väčšiny, pričom väčšina si neuvedo-
muje, že je od začiatku vo výhode, a aké viditeľné 
aj neviditeľné prekážky musí prekonávať menšina, aby 
sa k väčšine priblížila. A netýka sa to len farby pokožky.
Na zamyslenie sa je aj predslov Milana Hrabovského, 
ktorý upozorňuje na odlišnosť „anglického“ a „kontinen-
tálneho“ chápania slova rasa. „V kontinentálnej Európe 
sa pod vplyvom antisemitizmu, nacizmu a holokaustu 
chápe rasa ako problematická, nevedecká a zneužiteľná 
kategória, ako niečo čo nemá súvis s ľudskou (skupi-
novou) identitou. A preto sa kontinentálna Európa stavia 
k sebazaraďovaniu alebo zaraďovaniu druhého človeka 
do nejakej farebnej rasy podozrievavo a s veľkou 
opatrnosťou (…), Anglický‘ význam slova je neprenosný 
do iných historických, kultúrnych a sociálnych kon-
textov. To však neznamená, že problém s rasou je iba, 
‚americký‘ alebo, ‚britský‘ (…).“
Reni Eddo -Lodge píše: „Keď si belosi a belošky vezmú 
časopis, surfujú na internete, čítajú noviny alebo zapnú 
televíziu, nikdy pre nich nie je zvláštne vidieť ľudí, 
ktorí vyzerajú ako oni v pozícii sily či autority. Najmä 
v kultúre je pozitívne chápanie bielej farby pleti 
také rozšírené, že si to priemerný beloch ani nevšimne.“
Mimochodom, nedávno boli Vianoce, čas rozprávok 
a slovenskej klasiky na televíznych obrazovkách. 
Koľko filmov s Rómom/Rómkou ako pozitívnou hlavnou 
postavou ste videli?
✒ Daniela Balážová

Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej revue. 
Vyštudovala žurnalistiku 
na FiF UK v Bratislave. 
Roky sa novinársky 
venovala zahraničnej 
politike aj téme ľudských 
práv.

Reni Eddo ‑Lodge: 
Prečo sa už s bielymi 
nerozprávam o rase
Preklad: 
Zuzana Szabóová
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2021

sklonenými hlavami. Po chvíli sa ľudia dokon-
ca obrátili k  prechádzajúcim návštevníkom 
chrbtom: „Ufujazdili sme zo zbrojovky ako ar-
máda na úteku… najradšej by som sa premenil 
na myš, skryl sa v tmavej diere. Nič také som 
predtým ani potom nezažil… Prvý raz som po-
chopil, že my Sovieti robíme niečo veľmi zle!“

Podobný pocit zažil aj neskôr, keď už bol 
členom politického byra najvyššieho vede-
nia Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 
a 25. decembra 1979 sa dozvedel, že armáda 
spustila intervenciu do Afganistanu. Správu 
mu v mrazivom ráne na dovolenke priniesol 
Eduard Ševardnadze (neskôr počas perestroj-
ky bol ministrom zahraničných vecí). Zvykol 
tajne počúvať Rádio Sloboda alebo BBC. O váž-
nych veciach sa rozprávali iba medzi štyrmi 
očami na prechádzkach v prírode, lebo KGB 
odpočúvala aj členov vedenia štátu. Bolo im 
hneď jasné, že toto bude sovietsky Vietnam. 
Gorbačova silne zasiahla Ševardnadzeho krát-
ka veta: „V tejto krajine všetko hnije, zhora až 
nadol!“ Iba prikývol. Cítil, že situácia je veľmi 
zlá. Zrodila sa jeho povestná veta, ktorú opa-
koval často: „Takto už to ďalej nejde, takto sa 
žiť nedá!“

Pokojný idealistický revolucionár
Keď sa stal generálnym tajomníkom jedinej 
vládnucej strany, vedel, že treba vypustiť dži-
na zmien z fľaše. Sovietsky zväz bol diktatú-
rou, ktorú riadili skostnatení a konzervatívni 
komunisti. Hospodárstvo je na pokraji krachu, 
vyčerpáva ho studená vojna, ľudia hladujú opäť 
ako v tridsiatych rokoch, čo zakúsil aj on. Ve-
deli to aj jeho stranícki kolegovia, ale nikto sa 
neodvážil konať. Až on spustil „perestrojku“ 
a „glasnosť“. Zolcer píše, že Gorbačov bol v pod-
state pokojný idealistický revolucionár. Džina 
síce vypustil z fľaše pokojne a s dosahom na 
celý svet, ale to, čo nasledovalo, už nedokázal 
riadiť ani ovplyvňovať. Bol a je presvedčený, 
že to je už úloha inej generácie. Zolcer nostal-
gicky poznamenáva: „No v súčasnosti akoby 
sa to nechcelo dariť: chýba nám nový dobový 
reformátor. Aj dnes by sme veľmi potrebovali 
nového Gorbačova.“

Z knihy cítiť, že medzi jej autorom a Gor-
bačovom vyrástol počas ich spoločnej práce 
veľmi úprimný a priateľský vzťah. Keď mu ne-
dávno, v deň jeho deväťdesiatych narodenín, 
telefonicky ráno zablahoželal, Gorbačov mu 
povedal: „János, ty si prvý, kto mi dnes volá 
na moje jubileum. A ktovie, či nebudeš jediný.“

Pre Zolcera bolo rozprávanie Gorbačova, 
jeho príbehy z  politického zákulisia medzi-
národného i domáceho, ako slová z prvej ruky, 

„tajomstvá“, ktoré ešte nikto nevyrozprával. 
Veril mu, ale vždy sa snažil konfrontovať tieto 
„tajomstvá“ aj s inými zdrojmi a so spomienka-
mi iných aktérov udalostí: „Gorbačovove prí-
behy som si potvrdzoval alebo dopĺňal“. Tomu 
sa hovorí poctivé remeslo publicistu a doku-
mentaristu doby. 
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Láska je 
v poriadku
Kultivovaný dobový 
príbeh novely Bitky na 
púšti Mexičana  
Josého Emilia Pacheca 
ako metafora  
súčasnosti. Aj slovenskej.
✒ Lucia Turi Nagyová

Mať niekoho 
rád  
nie je hriech,  
láska je 
v poriadku, 
len  
nenávisť je 
démonická.
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M exický básnik a prozaik José Emilio Pacheco je 
nášmu čitateľskému publiku prakticky nezná-
my, a to napriek tomu, že kritika ho zaraďuje 

k najvýznamnejším spisovateľom hispánskoamerickej 
literatúry 20. storočia. Profesijne sa venoval výskumu 
v oblasti literatúry, editorstvu a prekladom anglickej 
literatúry. Za svoju umeleckú tvorbu získal viacero pre-
stížnych ocenení, medzi inými aj známu cenu Premio 
Cervantes. Dnes sa vďaka prekladu Lucie Duero a vy-
davateľstvu Brak k slovenským čitateľom dostáva aj 
rozsahom neveľká novela Bitky na púšti, ktorú autor 
prvýkrát publikoval v roku 1981.

Očami malého chlapca
S trochou zlomyseľnosti by sa obsah knihy dal zhrnúť 
celkom stručne: malý Carlos sa zamiluje do mladej spo-
lužiakovej matky Mariany a táto jeho nešťastná láska 
privodí pohromu najskôr jemu, jeho rodine a v ko-
nečnom dôsledku lavína katastrofy strhne celé mesto. 
Kniha však ponúka oveľa viac – citlivý a mimoriadne 
kultivovaný príbeh, v ktorom môže byť obraz dobové-
ho Mexika pokojne metaforou súčasného sveta i toho 
nášho slovenského. Dej zasadený približne do obdobia 
50. rokov minulého storočia vytvára kulisu, v ktorej 
sa tradičný obraz konzervatívneho Mexika láme pod 
ťarchou modernizácie a odkrýva rôzne podoby a pre-
javy pokrytectva zakoreneného hlboko v spoločnosti.

Celá novela je komponovaná ako spomínanie 
hlavného protagonistu Carlosa na svoje detstvo v čas-
ti Roma hlavného mesta krajiny v čase, keď chodil do 
školy. Pritom skôr ako historizujúci príbeh vystupuje 
do popredia filozofujúca úvaha, ktorá je rozvíjaná na 
princípe protikladov starého a  nového, tradičného 
a moderného, ale najmä dobrého a zlého.

Hoci základ novely je realistický, úvodná priam 
rozprávková alúzia – „pamätám sa, nepamätám sa: 
v ktorom roku to bolo? Mali sme už supermarkety, ale 
televízor ešte nie, iba rádio,“ (s. 11) – nás vnáša do sveta, 
v ktorom sa takmer utopisticky „očakávala prosperita 
a všeobecný blahobyt, bez bližšieho vysvetlenia, ako 

José Emilio Pacheco (30. 6. 1939 – 26. 1. 2014)
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to chceme docieliť“. (s. 13) Rozprávkovo idylický ob-
raz krajiny prerozprávaný očami malého chlapca vy-
rastajúceho v konzervatívnej rodine autor modeluje 
ako opis rôznych, neraz zdanlivo triviálnych udalostí, 
ktoré však včlenenosťou do celku textu modelujú po-
stupný rozpad starého sveta i sveta detských ideálov.

Korupcia, pokrytectvo, mačizmus
Od úvodného rozprávkového módu autor prechádza 
postupne k  minimalistickému jazyku, ktorý koreš-
ponduje s tematicko -motivickými akcentmi v knihe. 
Tými sú negatíve aspekty v krajine: korupcia, sociálne 
rozdiely medzi obyvateľmi, pokrytectvo v cirkvi. Pou-
kazuje aj na (nielen) pre oblasť Južnej Ameriky veľmi 
typický mačizmus.

Tieto opisy dopĺňajú odkazy na skutočné dejinné 
udalosti, napr. na vtedajšieho mexického prezidenta 
Miguela Alemána, označovaného v texte pánprezident, 
chlapčenské bitky medzi Arabmi a Židmi ako referen-
cia na arabsko -izraelskú vojnu, ale aj obrazy postupnej 
modernizácie krajiny na všetkých úrovniach a jej vplyv 
na bežných ľudí.

Väčšmi než na kritiku pomerov, ktoré hlavný pro-
tagonista skôr registruje ako hodnotí, sa pozornosť 
sústreďuje na rozprávača a jeho orientáciu vo svete.

Idea nevinnosti
Koordinujúcim prvkom v knihe je idea nevinnosti re-
prezentovaná malým Carlosom. Keď sa nešťastnou 
náhodou prezradí jeho detská zaľúbenosť do mladej 
Mariany, obyvatelia mesta v žiadnom prípade nemáv-
nu rukou nad nevinnou láskou a okolo Carlosa sa roz-
víri nezmyselné odsudzovanie podobné bitkám na 
púšti, ktoré nadobúda priam absurdné rozmery.

Carlosovo pokojné detstvo sa postupne rozpadá-
va a chlapec sa dostáva do konfliktu s autoritatívnym 
prístupom nielen zo strany nábožensky orientovanej 
matky, ktorá zastáva tradičné, konzervatívne názory, 
ale aj do konfliktu s otcom, ktorý reprezentuje moder-
nú spoločnosť.
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Žáner novely umožňoval Pachecovi modelovať 
postavy, ktoré sú raz dobré, raz zlé. Ich správanie 
je determinované spoločenským postavením. Od-
sudzujú akúkoľvek inakosť, konajú v najlepšom 
presvedčení, prirodzene, s ohľadom na seba. Sú 
figúrkami, prispôsobujú sa okolnostiam tak, ako 
ich strháva prúd. Za všetky príklady spomeniem 
aspoň jeden: Carlosov brat Héctor  – zo známe-
ho záletníka sa stal elegantný továrnik. Slovami 
rozprávača: „Vážený, solídny, zbožný, uctievaný 
a dôstojný zamestnanec v službách nadnárodných 
spoločností.“ (s. 57)

V detailnom vykreslení postáv prevládajú ostré 
protiklady, avšak napospol všetky postavy sa pre-
zentujú pokrytecky. Carlosova matka reprezentuje 
starý konzervatívny svet, v ktorom platili presné 
pravidlá a ich nedodržanie znamenalo spoločen-
skú potupu. Carlos matku charakterizuje slovami: 

„Mama mala vtedy veľmi obmedzené videnie sveta, 
poznala len to, čo ju naučili doma. Neznášala všet-
kých, ktorí nepochádzali z Jalisca. Obyvateľov zvy-
šku Mexika považovala za cudzincov a najväčšmi 
sa jej bridili tí z hlavného mesta.“ (s. 25) Na druhej 
strane stojí Carlosov otec, ktorý reprezentuje mo-
dernú spoločnosť. Na jeho príklade sa odkrýva 
dvojtvárnosť ľudí, ktorí na jednej strane zdrvu-
júco odsudzujú chlapcovo správanie, no sami sa 
správajú podvojne: „Dokonca aj ja, ktorý som si nič 
poriadne nevšímal, som vedel, že môj otec si roky 
v malom byte vydržiava jednu paniu, s ktorou má 
dve dcéry.“ (s. 48)

Skrytý zmysel existencie
Pacheco majstrovsky dokázal vytvoriť paralelu me-
dzi rozpadajúcim sa Mexikom (tradíciami a svojbyt-
nosťou) a postavou Carlosa, ktorý pozoruje rozklad 
nielen svojich ideálov, ale aj zlyhávanie autorít – 
učiteľov, rodičov, lekárov, kňazov.

Idea nevinnosti, morálnej čistoty, symbolicky 
umocnená Carlosovou bielou košeľou, v závere 
novely reprezentuje zmysel existencie človeka – 
zachovanie si detskej nevinnosti. Slovami roz-
právača: „Mať niekoho rád nie je hriech, láska je 
v poriadku, len nenávisť je démonická.“ (s. 50)

Preto popri mnohých interpretačných úrov-
niach, ktoré kniha ponúka, je z nich najdôležitejšia 
potreba preniknúť ku skrytému zmyslu podstaty 
ľudskej existencie, ktorú autor spája s morálnym 
posolstvom.

Túžba po autenticite je však prchavá, jej naj-
čistejšia forma sa nostalgicky skrýva v minulosti. 
Preto aj záver knihy ukazuje už dospelému Carlo-
sovi, že „to mesto je dávno preč, tá krajina patrí 
minulosti“. (s. 75)

Dalo by sa povedať, že Pachecova kniha je či-
tateľsky uhrančivá, viacvrstvová. Skrýva alúzie, 
odkazy, symboly, ktoré môžu byť príťažlivé aj pre 
tých, ktorí nepoznajú dobové mexické reálie.

A preto napriek času, ktorý uplynul od vyda-
nia, kniha i v súčasnosti kladie otázky, ktoré nikdy 
neprestanú byť dôležité. Záverom treba oceniť aj 
kvalitný preklad a výborný doslov v knihe, ktorého 
autorkou je česká hispanistka Anna Housková. 

M
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 (Ne)písal, keď 
mal čo povedať

Ďalším „mexickým“ titulom z vydavateľstva Brak 
je novela Prázdna kniha novinárky, scenáristky 
a jednej z najvýraznejších mexických spisovateliek 
Josefiny Vicens (1911 – 1988). Cez prežívanie star-
šieho muža v nej odráža azda všetky vnútorné súže-
nia Mexičanov v polovici minulého storočia, 
z ktorých sa nevymanili dodnes. Mexiko je totiž 
vo svojej vnútornej rozorvanosti so striktne nastave-
nými pravidlami, ktoré za žiadnych okolností 
nemožno porušiť, priam baštou depresie, úzkosti 
a nenaplnených životných snov. Aspoň tak to cíti 
hlavný protagonista José García.
Josefina Vicens napísala knihu z pohľadu muža 
o mužovi, ktorý píše knihu. Aké prosté, a pritom 
absolútne geniálne! José García však nepíše román. 
A ani sa neskončí dobre, pretože sa nemôže skončiť 
to, čo sa ani nezačalo a nezačne, lebo nemá svetu 
čo povedať. Nie je žiadnym spisovateľom a nikdy ani 
nebude. Sám seba niekoľkokrát pasuje do roly 
úbožiaka, ktorý len potrebuje písať, ako iní potrebujú 
piť. K tomu sa nakoniec uchýli aj on sám a bojuje 
s alkoholom opakovane, pretože je neustále osamelý 
a vedomý si svojich nenaplnených snov.
Svojimi riadkami, ktoré sú akoby výkrikmi do tmy, 
zároveň vyjadruje akútnu potrebu kontaktu s ľuďmi. 
Na jednej strane sa ich ostýcha, na strane druhej 
po nich veľmi túži – po ich hlasoch a životoch. Chce 
sa o nich niečo dozvedieť a naliehavo zistiť, či sa 
cítia rovnako prázdni ako on. Je o tom totiž presved-
čený. Keď však na to konečne naberie odvahu, 
prichádza séria sklamaní, a tak sa utiahne do seba, 
pije a je neverný. Uniká mu tak život, ktorý naňho 
vyčkáva s jeho synmi a submisívnou, milujúcou 
a starostlivou manželkou.
José García si na začiatku svojej pisateľskej 
cesty kúpil dva zošity. Jeden zapísal a druhý zostal 
úplne prázdny. Priznáva, že žiadna myšlienka 
z prvého zošita nestojí za prepis do druhého, a tak 
vzniká Prázdna kniha.
Istým spôsobom má denníkovú štruktúru, i keď 
on sám ju považuje za „absurdný knižný projekt“, 
v ktorom sa pohráva so svojimi myšlienkami, 
pretvára ich, vymýšľa si a kombinuje. Má v sebe 
skrytých niekoľko navrstvených, ponorených 
a pridružených iných ľudí, ktorí jeho osobnosť neni-
čia, ale ju dotvárajú, zveľaďujú, posilňujú a pomá-
hajú jej prispôsobiť sa najrôznejším životným 
okolnostiam. Nie je to však jednoduché čítanie. 
A prečo by malo byť? Všetky jeho protirečenia, 
citové rozpory, zmeny názorov a skepticizmus k sebe 
samému je presne to, čo postihuje a zneisťuje 
v istých obdobiach života nás všetkých. Preto pohľad 
do Prázdnej knihy čitateľov možno vystraší, 
no aj dokáže, že vzdať sa nie je riešením, ale prehrou.
✒ Alexandra Jurišová

Alexandra Jurišová 
(1995)
Editorka Oddelenia 
domácich projektov LIC, 
prispieva do viacerých 
periodík. Zameriava sa 
prevažne na non ‑fiction 
literatúru.

Josefina Vicens: 
Prázdna kniha
Bratislava: Brak, 2021
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Valerij Kupka (1962)
Básnik, prekladateľ, 
literárny vedec 
a vysokoškolský pedagóg. 
Prednáša dejiny ruskej 
literatúry a kultúry, 
prekladá z ruštiny, 
ukrajinčiny a do rusínčiny.
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Človek 
na rozhraní
Jedenásteho novembra 
minulého roka uplynulo 
dvesto rokov od narodenia 
Fiodora Michajloviča 
Dostojevského.  
A 3. januára tohto roka to 
bolo 171 rokov od  
druhého narodenia tohto  
veľkého spisovateľa.
✒ Valerij Kupka

Ako 27-ročný začínajúci, ale už veľmi úspešný pro-
zaik po osemmesačnom väzení v  Petropavlov-
skej pevnosti v Petrohrade bol F. M. Dostojevskij 

spolu so svojimi priateľmi, členmi revolučného krúžku 
M. V. Petraševského (krúžok Petraševovcov) a tajného 
literárno -hudobného združenia S. F. Durova, odsúde-
ný na trest smrti.

Trest smrti však bol hneď po prečítaní pred odsú-
dencami nastúpenými 3. januára 1850 na popravu zru-
šený. Cár mladých horlivých revolucionárov omilostil 
a schladil. Dostojevského odsúdili na štyri roky núte-
ných prác (katorgy) na Sibíri, ktoré sa neskôr odzrkad-
lia v jeho Zápiskoch z mŕtveho domu.

Nepriateľ revolúcie
Bola to svojrázna cárova inscenácia popravy, cárov 
žart výchovného charakteru, ktorý mal po revolučnom 
roku 1848 v Európe potlačiť akékoľvek revolučné ná-
lady v Rusku. V Dostojevského prípade sa tento cárov 
zámer vydaril. Inscenovaná poprava a následné štyri 
roky sibírskej katorgy radikálne zmenili Dostojevského 
človeka i Dostojevského spisovateľa.

Po návrate z katorgy a z nasledujúcej vojenskej 
služby do Petrohradu, do normálneho života, sa Do-
stojevskij stáva zarytým nepriateľom revolúcií, so-
cializmu, buržoáznej demokracie a  presvedčeným 
pravoslávnym monarchistom, „počvennikom“. Zastá-
val teda ideu zblíženia inteligencie s ľudom, v rámci 
ktorého by inteligencia mohla kultivovať a rozvíjať ľu-
dové masy ako roľník pôdu (rus. počva), a tým naplniť 
základnú misiu Ruska a slovanstva – duchovnú obro-
du sveta.

Rusko by sa tak rozvíjalo osobitou cestou, ktorá by 
vyrastala z jej vlastných koreňov, pôdy, s tým, že by pri-
jalo to najlepšie z Východu aj zo Západu.

Chvíľa čakania medzi vyhlásením trestu smrti 
a  jeho zrušením a doznievanie tejto chvíle na sibír-
skej katorge radikálne zmenili Dostojevského pohľad 
na svet, na život ako taký.

Očami anjela smrti
Ruský existencialistický filozof a literárny kritik Lev 
Šestov vo svojej knihe Na Jóbových váhach (Putovanie 
po dušiach) v  kapitole Prekonávanie samozrejmosti 
(K storočnici narodenia F. M. Dostojevského) sústreďu-
je svoju pozornosť práve na zlomový okamih v živote 
autora, na cárovu „vtipnú výchovu“ a inscenovanú 
popravu mladých začínajúcich revolucionárov.

Pre pochopenie toho, čo sa asi udialo v duši Dos-
tojevského, čakajúceho na smrť, Šestov využíva my-
tologický obraz anjela smrti, ktorý je celý pokrytý 
očami. Anjel sa zjavuje, keď treba odniesť dušu člove-
ka do nadpozemského sveta. Niekedy sa podľa Šestova 
stane, že anjel príde po dušu predčasne. „Nenápadne 
zanechá človeku ešte dvoje očí z nespočetného množ-
stva svojich očí. A vtedy človek nečakane začne vidieť 
viac, než vidia všetci a než vidí on sám svojimi starý-
mi očami, vidí niečo celkom nové. A vidí to nové po 
novom, nevidí ako ľudia, ale ako bytosti z iných sve-
tov.“ (s. 27)

Jedným z ľudí, ktorí mali takýto dvojitý zrak, bol 
podľa Šestova aj Dostojevskij. V očakávaní popravy sa 
jeho pozemský čas čiastočne prelial za okraj pozem-
skosti, začal odbíjať sekundy, minúty z priestoru več-
nosti. Od tej osudovej chvíle Dostojevskij akoby žil vo 
dvoch časových priestoroch a pozeral sa na svet sub 
specie mortis a sub specie aeternitatis. Druhý zrak mu 
dal možnosť pozerať sa na svet očami mystického an-
jela smrti a konfrontovať toto videnie so svojím vide-
ním prirodzeným, pozemským.

Zakladateľ žánru – polyfonický román
Svety Dostojevského diel pred a po – to sú dva rôzne 
svety. Gogoľovský Dostojevskij románu Biedni ľudia, 
novely Dvojník, poviedky Pán Procharčin, ktoré vznikli 
pred rokom 1849, a dostojevskovský Dostojevskij veľ-
kých románov, ktoré vznikli po roku 1859, keď sa vrátil 
do Petrohradu, Zločin a trest (1866), Idiot (1869), Diab‑
lom posadnutí (1872), Výrastok (1875) a Bratia Karama‑
zovovci (1880), sú čo do hĺbky a šírky záberu dvaja rôzni 
autori dvoch rôznych skúseností.

Nové videnie, ktoré Dostojevskému dala nová 
dramatická a  tragická skúsenosť, ho zrejme viedlo 
k vytvoreniu mnohoplánových, viacvrstvových a mno-
hohlasných diel. Na väčšinou detektívny základ (pre-
dovšetkým keď hovoríme o jeho posledných piatich 
románoch) sa nabaľujú rôzne tematické vrstvy a tým 
sa Dostojevského román stáva zároveň aj románom fi-
lozofickým, psychologickým, sociálnym, religióznym, 
antropologickým.

Nastolené problémy sa navrstvujú, prelínajú, za-
uzľujú, konfrontujú, navzájom sa popierajú a zároveň 
sa podporujú, sú v hmýrivom pohybe, riešia sa, ale 
nikdy nie sú vyriešené, sú nedopovedané a vedú k via-
cerým možným odpovediam. Ich pohyb je nepredví-
dateľný a nevyspytateľný ako prúd horského potoka, 
nad ktorým znie mnohohlasný zbor nezávislých hla-
sov rôznorodých rovnoprávnych postáv, nositeľov ideí, 

„ideologických hlasov“, ako ich nazýva Michail Bach-
tin v Problémoch Dostojevského tvorby (Problemy tvor-
čestva Dostojevskogo. Moskva: Alkonost, 1994), ktoré 
sa navzájom konfrontujú, súperia o prvenstvo.

„Šťastie“ 
otrokov – 
praľudí sa dá 
dosiahnuť 
znižovaním 
úrovne 
vzdelávania 
a likvidáciou 
talentov,  
lebo ľudia 
s vyššími 
schopnosťami 
vyvolávajú 
pochybnosti 
a narúšajú 
otrockú  
rovnosť 
v šťastnom 
stáde.
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Na základe takejto osobitej (vedomej alebo možno 
aj celkom nevedomej) organizácie postavenia hla-
sov postáv v  uvedených Dostojevského románoch 
M. Bachtin začal vo vzťahu k nim uplatňovať pojem 
polyfonický román a Dostojevského označil za zakla-
dateľa tohto osobitého žánru.

Tragická symfónia z 5 častí
Zdá sa však, že tento žáner má pôvod ani nie tak v ra-
cionálne a pragmaticky premyslenej stratégii autora, 
ako možno v jeho psychických predpokladoch. Filozof, 
literárny vedec a psychiater Ivan Michajlovič Andrejev, 
autor Prehľadu dejín ruskej literatúry 19. storočia (Očerki 
po istorii russkoj literatury XIX veka. Jordanville, N. Y.: 
Holy Trinity Monastery, 1968), vysvetľuje to, čo Bachtin 
nazýva polyfóniou, psychiatrickým pojmom mentiz-
mus, čiže „neobyčajný príval myšlienok, (…) mnoho 
myšlienok objavujúcich sa súčasne. U Dostojevského, 
tvrdí Andrejev, „boli takéto prívaly myšlienok – obrazov 
časté. Rojili sa mu v hlave a dožadovali sa zhmotnenia 
v slove. Dostojevskij žil v tomto svete obrazov ako vo 
svete živých ľudí. V duchu sa s nimi rozprával, hádal 
sa, rozčuľoval“. (s. 181 – 182)

Ak by sme vychádzali z tejto poznámky, mohli by 
sme konštatovať, že základom Dostojevského polyfo-
nického štýlu bola pravdepodobne jeho psychická in-
dispozícia, ktorú spisovateľ využil v dielach podobne, 
ako to urobil so svojimi ďalšími indispozíciami ako 
afektívna epilepsia, hráčska závislosť, precitlivenosť, 
výbušnosť, až chorobné vnímanie hriechu a potreba 
neustáleho pokánia, až chorobné výčitky svedomia.

Dostojevskij polyfonickosť nevymyslel, Dosto-
jevského polyfonickosť je v ňom. (Ako vo svojej básni 
napísal modernistický básnik Innokentij Annenskij: 

„Aj besy, aj Karamazovovci žili v ňom.“) Všetky hlasy 
sú rovnoprávne s autorským hlasom, pretože sú tiež 
autorské. Sú jeho, vychádzajú z neho. Zrejme preto je 
ten zbor postáv v jeho dielach taký živý a každý part 
jednotlivej postavy taký presvedčivý. Predovšetkým 
pokiaľ ide o psychologický (psychopatologický) stav 
duše jeho postáv.

Sú na to najmenej dve vysvetlenia: Buď tie stavy 
boli jeho súčasťou, jeho prekliatím, alebo Dostojevskij 
dokázal tak hlboko nazrieť do duše iného človeka, až 
na jej dno, do ktorého tmy nedokázal nazrieť ani sa-
motný nositeľ tejto duše. Alebo v Dostojevského prí-
pade platí jedno aj druhé.

Človek dokáže vidieť do duše druhého človeka 
a dôveryhodne opísať, čo sa v nej deje, len vtedy, keď 
má v sebe nejaký špeciálny kľúč k tomuto videniu. Nie 
náhodou I. M. Andrejev veľmi výstižne nazval Dosto-
jevského päť veľkých románov „päťdejstvovou tragic-
kou symfóniou“ a „pätnásťročnou autorskou spoveďou 
zamaskovanou v umeleckých obrazoch“. (s. 177)

Stádovité „šťastie“ otrokov
Dostojevskij videl nielen do temných zákutí ľudskej 
duše, ale mal aj dar, podobne ako A. S. Puškin, N. V. Go-
goľ či M. J. Lermontov, vidieť aj do budúcnosti. Ako spi-
sovateľa proroka ho preslávil najmä román Diablom 
posadnutí. Je to román proroctvo, román varovanie.

Dostojevskij varoval pred príchodom besov boľše-
vikov a jeho varovanie nebolo vypočuté. Avšak román 
nebol iba varovaním pred diablom posadnutými re-
volucionármi. Strašná postava s  obrovskými odstá-
vajúcimi ušami, záhadný človek (diabol?) odnikiaľ, 
zamračený a akoby čakajúci na koniec sveta, prichá-
dza do mesta a chce predstaviť diabolskej revolučnej 

„päťke“ „svoj systém usporiadania sveta“, ktorý pred-
pokladá rozdelenie spoločnosti na dve nerovnoprávne 
skupiny: jedna desatina bude mať neobmedzené práva 
a slobody a tí ostatní budú v priebehu niekoľkých ge-
nerácií prevychovaní na stádo bytostí bez vlastného ja, 
bez vlastnej vôle, v ktorom „všetci budú otrokmi a všet-
ci si budú rovní vo svojom otroctve“ (niečo podobné sa 
neskôr ozve v románe Jevgenija Zamiatina My).

Toto stádovité „šťastie“ otrokov – praľudí sa dá do-
siahnuť všeobecnou povinnosťou navzájom na seba 
donášať, neustálym znižovaním úrovne vzdelávania, 
potláčaním vedy a  likvidáciou talentov, lebo ľudia 
s vyššími schopnosťami šíria rozvrat, vyvolávajú po-
chybnosti a tým narúšajú otrockú rovnosť v šťastnom 
stáde. Zdá sa, že Dostojevského proroctvo siaha ďalej 
než do doby boľševizmu… 

Vasilij Petrov: Portrét 
F. M. Dostojevského (1872)
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Diana Mašlejová (1986)
Spisovateľka pre deti, 
literárna publicistka, 
spoluautorka učebníc 
slovenského jazyka 
pre prvý stupeň ZŠ 
a organizátorka 
vzdelávacích projektov 
pre rozvoj detskej 
čitateľskej gramotnosti. 
Napísala dve zbierky 
poviedok pre dospelých, 
sedem kníh pre  
deti a štyri audioknihy. 
K jej čitateľsky 
najobľúbenejším knihám 
patria Stratený  
zajko v Paríži, Stratený  
zajko na Islande 
a Kráľovskí agenti.
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Simone Weilová:  
Tiaž a milosť
Preklad:  
Andrej Záthurecký
Bratislava: Európa, 2021

Myšlienky 
 ako lúče 
pravdy sveta
Texty Simone Weilovej sú 
čisté a jednoduché ako vnútorná 
skúsenosť, o ktorej hovoria.

✒ Diana Mašlejová

Keď v roku 1941 dostal katolícky orientovaný spi-
sovateľ a  filozof Gustave Thibon list od priate-
ľa dominikána, jeho reakcia bola skôr negatívna. 

Otec Perrine mu písal s naliehavou prosbou, aby pri-
jal pod ochranné krídla istú mladú izraelitku – akti-
vistku a ľavičiarku, ktorá túži pracovať na vidieku ako 
poľnohospodárska pracovníčka. Thibon nakoniec žia-
dosť neodmietol, a to najmä zo súcitu s mladou dušou 
i prenasledovanými Židmi.

A tak sa jedného dňa stretáva Simone Weilová – 
mystička a filozofka, ktorej dielo sa považuje za vrchol 
duchovne orientovanej filozofie 20. storočia, a Gusta-
ve Thibon, ktorý Weilovej zápisky a myšlienky neskôr 
ochránil pred vojnami a nástrahami búrlivých čias 
a ktorý ich nielen prečítal, ale z nich aj povyberal tie, 
ktoré sa stali súčasťou knihy Tiaž a milosť.

„Texty Simone Weilovej patria k tomu druhu veľ-
kých diel, ktoré môže komentár iba oslabiť a zdeformo-
vať… Tieto texty sú čisté a jednoduché ako vnútorná 
skúsenosť, o ktorej hovoria,“ píše o myšlienkach autor-
ky zostavovateľ knihy.

Medzi životom a slovom
Pod súhrnným názvom Tiaž a milosť, ktorý naznačuje 
jeden zo základných kontrastov v ponímaní reformá-
torky a významnej mystičky, nachádzame desiatky 
textov vyjadrujúcich a uchopujúcich podstatu bytia, 
žitia, vnútorných ciest a zápasov. Ťažko možno hod-
notiť Weilovej štýl, pretože väč šmi pripomína prúd voľ-
ného vedomia, čosi ako rieku plnú duchovnej energie, 
ktorú však nevieme pochopiť iba pozorovaním z brehu.

Weilová sa v  knihe dotýka rôznorodých oblas-
tí. Prázdno, milosť, zlo, čas, krása, láska a iné. Každá 
minikapitola ponúka niekoľko myšlienok k  danej 
téme. Weilovej písanie je oslobodené od akéhokoľvek 
emocio nálneho náboja, nie je v ňom prítomná žiadna 
slovná kvetnatosť, rozvinutie, vysvetlenie – slovami 
Thibona, „medzi životom a slovom nie je nijaká vata“. 
Tak to autorka cítila a podľa toho aj žila.

Dôvera vo vyššie ideály
„U nijakej ľudskej bytosti som sa nikdy nestretol s takým 
dôverným vzťahom k náboženským tajomstvám a slovo 
nadprirodzený sa mi nikdy nejavilo väčšmi naplnené 

skutočnosťou ako v styku s ňou,“ píše Thibon o svojich 
prvých dojmoch zo Simone Weilovej. Napriek povaho-
vým a názorových rozdielom sa zo Simone Weilovej 
a Gustava Thibona stávajú dôverníci a priatelia a Thi-
bon je čoraz väčšmi očarený autorkinou vnútornou 
čistotou, autentickosťou, ušľachtilosťou, súcitom, 
štedrosťou a všetkými ďalšími darmi či vlastnosťami, 
ktoré krásne vyznievajú v knihách a príbehoch, no 
v skutočnom živote ich len málokedy vieme priradiť 
vcelku k jednej osobe.

Weilová po krátkom čase dobrovoľne odchádza 
od Thibona, ktorého usadlosť sa jej zdá príliš luxus-
ná, a sťahuje sa do napoly zrúcaného hospodárstva 
na brehu Rhôny, aby odtiaľ každý deň chodila ťažko 
manuálne pracovať. S  celoživotným podlomeným 
zdravím to vyžaduje z jej strany najmä obrovské od-
hodlanie a absolútnu dôveru vo vyššie ideály a etické 
princípy. Zem obrába s horlivou pracovitosťou, polo-
vicu potravinových lístkov pravidelne posiela politic-
kým väzňom a jej jedinou potravou sú často iba černice 
nazbierané z okolitých kríkov.

To, čo je priamočiare
Simone Weilovú – nesmierne vzdelanú, citlivú a súci-
tiacu bytosť – ovplyvnilo evanjelium, no úctu a rešpekt 
prechovávala tak k hinduistickým, ako aj taoistickým 
textom, k Platónovi, ku gréckym tragédiám či k Sha-
kespearovi. Uznávala to, čo je čisté, priamočiare, čo 
nechce zapôsobiť, byť obdivované a uznávané.

S Thibonom sa naposledy stretli v roku 1942, keď 
s rodičmi plánovala (aj keď neochotne) odchod do Spo-
jených štátov amerických. Na stanicu priniesla sta-
rému priateľovi aktovku plnú textov s prosbou o ich 
ochranu. Rozlúčila sa s ním slovami, že v tomto svete 
sa už nestretnú. Simone Weilová sa narodila v roku 
1909 v Paríži, vyučovala filozofiu na viacerých školách 
a veľmi skoro sa angažovala v politike. Nikdy však ne-
vstúpila do žiadnej politickej strany. Obhajovala myš-
lienky krajnej ľavice a takmer všetku svoju životnú 
energiu smerovala k obhajobe vydedencov spoločnos-
ti, ľudí slabých a chorých, medzi ktorými sa cítila naj-
lepšie. Jej slová a činy ťažko prijať bez toho, aby čitateľ 
uveril v celú jej osobnosť a možno zašiel ešte o kúsok 
ďalej – rešpektoval ju ako akési médium pravdy. 
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Simone Weilová (3. 2. 1909 – 24. 8. 1943) 
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Paralelný 
telesný svet 
Kniha Samuela Szabóa  
(a. k. a Samčo, brat Dážďoviek) 
a Lucie Rapšskej Svet sa  
nám nestal stelesňuje virtuálnu 
republiku, rozprestierajúcu  
sa na feedoch sociálnych sietí 
v čase izolácie.

✒ Katarína Pirháčová 

V multimediálnom projekte editori skúmajú mož-
nosti počítačovo generovaného textu (vystupujú-
ceho pod menom Umelá Neinteligencia) a paralel, 

ktoré nám tieto postupy môžu načrtnúť o vlastnom 
kritickom myslení. Svojím DIY charakterom je tvor-
ba UN ďalším literárnym hlasom, ktorý predstavíme 
v seriáli Fenomén o nízkorozpočtových publikáciách 
a zinovej kultúre.

Neustála produktivita…
Samčov pokus s využívaním počítačového programu 
ako literárne -tvorivým činiteľom nie je na Slovensku 
osamotený. Minulý rok sa experimentálna poetka Zuza-
na Husárová a Ľubomír Panák stali básnickými rodičmi 
Lizy Gennart. Výsledky vzniku (Drewo a Srd, 2020) „zne-
prehľadňujú a rozmazávajú hranice a definície ľudskos-
ti v kontexte stroja, zvieraťa, rastliny, bohov,“ napísala 
o zbierke Ivana Hostová. Liza Gennart sa prezentuje 
ako kultivovaná autorka, ktorá šikovne zapadla do 
kontextu anestetickej poézie (z ktorej korpusu ťažila). 
Samčova Umelá neinteligencia (UN) odmieta podobnú 
kamufláž, neprivlastňuje si meno, nerastie, neočakáva 
vývoj, napriek tomu vykazuje neustálu produktivitu.

Výrazne synteticky (anti -humanisticky) pôsobí 
enumeračná smršť, ktorá zaplavuje úvodné stra-
ny a prílohu zinu. Výpoveď diktovaná, s  logickými 
lapsusmi, ale neustála, plynulá. Paradoxne, program 
sa týmto postupom snaží napodobniť predvolebnú 
kandidátku, ktorá vyznieva ako exemplárny príklad 
odtrhnutia znaku (slova) od zmyslu či objektu.

Zrkadlo ľúbivosti
UN existuje v neustálom dialógu s čitateľom a zdro-
jovým textom. Editori jej výtvory podrobujú zaraďo-
vacej skúške, tzv. Turingovému testu, keď sa stáva 
účastníkom internetových diskusií, prijíma a reaguje 
na komentáre, stierajúc hranice medzi strojom (progra-
mom) a  ľudským (ne)mechanickým myslením uží-
vateľa ťukajúceho do klávesnice. Ako Samčo sám 
naznačil v rozhovore pre Rádio Devín, projekt presa-
huje experimentálno -umelecké rámce smerom k filo-
zofickému a antropologickému výskumu.

Katarína Pirháčová 
(2001)
Študentka FiF UK 
v Bratislave. V rokoch 
2018 a 2019 sa zúčastnila 
literárnych workshopov 
Medziriadky. Venuje 
sa kultúrnej publicistike 
a súčasnej poézii.

Samuel Szabó a kol. 
Umelá neinteligencia: 
Svet sa nám nestal
Brno: 4AM / Fórum pro 
architekturu a média, 
2020

Napriek svojmu artificiálnemu pôvodu je text veľ-
mi agresívny. Zdvojenosť interpunkčných znamienok 
a gramatické chyby kopírujú nebojácny rukopis Fa-
cebooku. Prúd spoločensko -politických zmien stojí 
v kontraste s osobnou absenciou, ktorú pociťujeme 
pri narážkach na uplynulé (covidové) obdobie. Kým 
politický diskurz horel jasným plameňom a  rozžal 
vnútorné ohne online diskutérov, nám sa svet nestal. 
Simulácia pohybu vo virtuálnom priestore však pre-
rastá kontext pandémie a odkazuje na neexistujúcu 
slušnosť statusov a absurdnosť ich obsahu (či syntaxe).

Grafické spracovanie jednotlivých listov nahlo-
dáva korene samotnej literárnej produkcie. Imitácia 
zápiskov, náčrtov a  papierových zdrapov kritizuje 
estetizovanie zošitového zberateľstva a analógového 
písania. Nastavuje zrkadlo ľúbivosti tvorivého procesu, 
ako ho poznáme z Instagramu. Idyla minimalistického 
pracovného stola zaliata teplými lúčmi jesenného sln-
ka je odvrhnutá. Prekrývaním strán, kolážou voľných 
listov s výzvou „priestor pre moju tvorivosť“ odkazuje 
na plytkosť a povrchnosť kreativity na požiadanie.

Z ruky do ruky
Osobitnú kapitolu tvoria ponášky na básnickú tvor-
bu klasikov slovenskej literatúry. Typografia glosuje 
neosobnosť, vyumelkovanosť literárneho kanónu či 
morálnu konzervatívnosť. Básne Janka Jesenského 
tematicky plynulo nadväzujú na kritiku „národniar-
stva“ a radikálne pravicových názorov. Apokalyptické 
výjavy vrcholia v absurdnom národnom privlastňova-
ní: „Sveto ‑slovenská, za svet slovenský!“ Čitateľovi je za-
ťažko nepousmiať sa.

Listovaním písmen ubudne. Zostane iba lesk fo-
tografického papiera zobrazujúci linajkovaný zošit, 
dojem poznámkovej aplikácie. Jedinou použiteľnou 
optikou je digitálna, ktorá svetlo namiesto absorbova-
nia vyžaruje. Zamieňa farby v závislosti od uhla, hrá sa 
s nami, obalamutí nás vizuálnymi trikmi.

Svet sa nám nestal spoluvytvára aj hudobný ná-
protivok, avšak práve zošit/zine, svojou fyzickou prí-
tomnosťou (konkrétnosťou v čase a priestore) podrýva 
hlboko zakorenené praktiky virtuálnej manipulácie, 
rozdeľujúce súčasnú spoločnosť. Nadväzuje na tra-
díciu telesného spolužitia, komunitného tradovania 
artefaktov z ruky do ruky. Napokon, tak sa dostal aj 
ku mne. Tento článok by chcel sprostredkovať esenciu 
ľudského podania, kým si tento úkon budeme môcť 
bezpečne dovoliť. 
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Marie Benedict: 
Tajomstvo  
Agathy Christie
Preklad: Denisa Ghaniová
Bratislava: Lindeni, 2021

Hľadajte ma 
v mojich 
príbehoch
Otvorený list Agathy 
Christie životopiscom, 
vydavateľom,  
dramatikom, filmárom 
a čitateľom 21. storočia.
✒ Literárna licencia: V. Dianišková
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V posledných rokoch sa vrece roztrhlo s tým, čo som 
ja už dávno chcela zničiť. Nikdy sa príliš nepredá-
vali romány, ktoré som napísala pod menom Mary 

Westmacott. (Hoci napríklad ku knihe Absent in Spring 
sa kritici vyjadrovali veľmi láskavo. Dnes by ste pove-
dali, že bola modernistická, no ja som sa nikdy neohá-
ňala veľkými slovami.)

Ako to tak všetko sledujem, aj tieto knihy sa prekla-
dajú znovu a znovu, až mám z toľkej pozornosti trochu 
strach. Môj vnuk Mathew Prichard zrejme povolil uzdu 
vydavateľom aj filmárom. Nedávno, žiaľbohu, nakrútili 
aj seriál podľa môjho románu Croocked House, čo sa ni-
kdy predtým nestalo, vďakabohu. Zdá sa mi, že všetko 
sa filmuje až príliš. Žiada sa mi obrátiť sa v hrobe, ale 
to nikto autorke detektívok neumožní.

Archie nikdy 
nebol 
sentimentálny, 
v Tajomstve 
Agathy Christie 
veru 
sentimentálny 
je, predovšetkým 
na začiatku. 
Keby bol taký, 
ako ho 
v tejto knihe 
vidím pred 
sebou, azda 
by som sa doň 
nebola 
ani zahľadela. 

xxx
Nechcela som, aby ktosi iný napísal môj životopis, 
a predsa ho pani Janet Morgan v 80. rokoch napísala 
a môj Mathew jej to ešte aj dovolil!

Myslela som si, že postačí ten, ktorý som napísala 
sama. Celý život som sa snažila, aby ľudia vedeli o mne 
len to, čo im sama dovolím, a aby novinári nemali dô-
vod na klebety. Teda – okrem môjho zmiznutia. To sa 
mi podarilo! Teraz sa už neubránim úsmevu, keď na 
ten cirkus spomínam.

A tu je kameň úrazu. Nedávno sa totiž Marie Bene‑
dict odhodlala napísať o mojom tajomstve. O príbehu 
tých jedenástich dní, počas ktorých som sa snažila ujsť 
zo svojho života, vypariť sa z povrchu zemského, zmiz-
núť tak, ako som občas nechala zmiznúť obete svojich 
vrážd. (A keď som si dala načas, kým som Herculovi 
Poirotovi, slečne Marplovej či Tommymu a Tuponce 
dovolila, aby našli telo: v nádhernej záhrade po nie-
koľkých rokoch, na golfovom ihrisku alebo hoci aj 
v lodenici.)

Chcela som ujsť a svoj život nechať ležať len tak, 
úhorom. Chcela som aj to, aby dôvody a spôsob môjho 
úteku ostali záhadou. Napokon vznikla taká pátracia 
akcia, že keď ma môj vtedy už takmer bývalý manžel 
Archie Christie v istom yorkshirskom hoteli našiel, pát-
rači boli nahnevaní. Zdalo sa, že by radšej našli telo, 
keď sa už toľko namáhali, a nie pani Christie, ktorá 
bola celkom v poriadku. Aspoň tak to vyzeralo.

xxx
Predtým mi zomrela milovaná mamička, Archie cho-
dieval hrať golf a ja som bola na všetko sama. Chápala 
som, že, ako sám vravel, „nemal rád smutných a ne-
šťastných ľudí“. A chcel sa rozviesť. To je všetko. Ne-
myslím si, že by sa okolo tejto aféry malo robiť toľko 
rozruchu, počas života som si ho užila viac než dosť.

Ale Marie Benedict sa snažila ten rozruch znovu 
vymyslieť. Nenapísala román o tom, ako som písala, 
ako som chodievala so svojím druhým manželom Ma-
xom Mallovanom skúmať archeologické náleziská do 
Nimrúdu (mimochodom, aj Max napísal významnú 
knihu o archeológii) alebo ako som sa počas vojny sta-
la ošetrovateľkou. Písala len o tých jedenástich dňoch, 
keď nik netušil, kde sa ukrývam.

A ani ona netušila, čo sa stalo, to mi bolo jasné hneď, 
ako som si knihu prečítala. Pri niektorých scénach som 
sa červenala, inde som sa zahanbila. Veď tam pôsobím, 
akoby som celá aj so svojimi detektívkami patrila pria-
mo a len do červenej knižnice. A tá obálka! Narúžovaná 
žena a červené lupene. Okázalé. Nevkusné.

xxx
A potom – tie vety. Tie vety!

Napríklad: „Zízam na večerné róby visiace v šat-
níku. Lesknú sa na pozadí tmavého nalešteného dre-
va ako pastelová dúha a ja neodolám túžbe prejsť po 
hodvábnych látkach prstom.“ Dobrý Bože, také čosi 
by som nikdy nenapísala. Prečo je dôležité čosi také 
napísať alebo si to vôbec pomyslieť? Vraj „neodolám 
túžbe“ a „pastelová dúha“ ”. Prvé je presladené a to 
druhé… Nuž neviem, či som niekedy videla inú dúhu 
ako pastelovú, zároveň netuším, prečo by to malo byť 
dôležité. Škoda papiera. Aj atramentu.

A čo je horšie, tieto myšlienky mi Marie Benedict 
vložila do hlavy. Kto premýšľa s toľkými prídavnými 
menami v jednej vete? Mala som veľmi rada domy, veď 
som ich aj niekoľko vlastnila, a milovala som ich za-
riaďovanie, občas sa to v mojich knihách objaví. Ale 
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písala som vždy o nábytku preto, lebo bol dôležitý 
v konkrétnej zápletke, nie len tak. Nechcela som zby-
točne míňať strany.

Keď čítam prvé strany, pri ktorých si myslím, že sa 
poteším opisom môjho a Archieho zoznámenia, náj-
dem toto: „Prebodával ma jasnomodrými očami a po-
kračoval: ,Len čo som ťa zazrel na bále v Chudleigh, 
vedel som, že ťa musím mať.‘“

Ak by aj Archie v nejakom zatemnení mysle čosi 
také vyslovil, neopísala by som to takto, veru nie. Ak 
niečo môže byť veta zo života (a Boh mi je svedkom, že 
ľudia všeličo natárajú, občas sú preto aj obeťami vraž-
dy), nemusí to byť ešte dobrá veta na papieri. Vlastne 
to môže byť veta veľmi zlá, mes amies.

Ospravedlňujem sa za ten francúzsky dovetok, tro-
chu sa mi priplietol do myšlienok môj slávny belgický 
detektív. Už posledných 20 rokov svojho života som sa 
ho chcela zbaviť. Nedá mi pokoj ani v hrobe.

xxx
Archie mal jasnomodré oči, ale neviem, prečo by som to 
ako rozprávačka (ktorou v tejto knihe, bohužiaľ, som) 
prezrádzala práve na tomto mieste, keď už to autorka 
spomína niekoľkokrát predtým aj potom. Prídavné 
mená sú prekliatím spisovateľov, hlavne, ak ich je 
priveľa.

Román sa volá Tajomstvo Agathy Christie. Keď 
som si prezrela obálku, lepší názov sa ani nedal oča-
kávať. (Ale predsa – čo tak Vražda spisovateľky alebo 
Záhada zmiznutej Agathy? A to boli len dva z mojich 
nápadov, isto by ktosi vymyslel aj lepšie.)

V románe, v ktorom som rozprávačkou ja sama 
striedavo s Archiem, sa mi neustále „zatmieva pred 
očami“. A nielen to! Hocikedy nejakej postave oči „po-
temnejú“ (netuším prečo), rozdávam „zúfalé láskyplné 
objatia“, moje „pero a myseľ sa chcú dočkať nekoneč-
nej slobody“, Archieho „prenikavý pohľad ma vyvádza 
z rovnováhy“ (veď, koniec koncov, ako inak).

xxx
Pri čítaní trpím. Ale netrpím neustále. Občas ma prí-
beh dokonca strhne a čítam so zatajeným dychom. 
Akurát zabudnem, že je o mne a o Archiem, ale ho pri-
sudzujem autorke románikov, ktoré som v mladosti čí-
tavala ako príbehy o zakázanej láske.

Čítala Marie Benedict moje knihy? Poznala moje 
myslenie a môj literárny jazyk? Lebo ak áno, tak naozaj 
netuším, prečo boli moje detektívky také populárne 
a obľúbené. Snažila som sa písať v náznakoch, ktoré 
dnes filmy na motívy mojich kníh bezohľadne odkrý-
vajú – a zabíjajú tak ich pôvab. Román Marie Benedict 
to robí tiež. Píše knihu o mne, ale osídlili ju ničneho-
voriace, nezaujímavé postavy.

A Archie, ach, chudák Archie! Písala som o ňom vo 
svojej autobiografii, trochu a opatrne. Snažila som sa 
vystihnúť banálnosť jeho správania, jeho bezohľadnosť 
a malosť len stručným zhrnutím niektorých udalostí. 
Nechcela som ho popisovať ani súdiť. Koniec koncov, 
sú to vlastnosti navýsosť ľudské. Archie nikdy nebol 
sentimentálny, v Tajomstve Agathy Christie veru senti-
mentálny je, predovšetkým na začiatku. Keby bol taký, 
ako ho v tejto knihe vidím pred sebou, azda by som sa 
doň nebola ani zahľadela.

xxx
Prečítam pár strán a zavriem knihu, aby som si vy-
dýchla. A vtedy vždy znovu a znovu uvidím tú obálku! 
Okrem názvu a mena spisovateľky je tam ešte čosi. Stojí 
tam: Ohromujúci príbeh zmiznutia slávnej spisovateľky.

Ohromujúci! Ohromujúcich slov je tento román 
nanešťastie plný (potichu a sama pre seba si poviem, 
že je nimi preplnený.) Chýba mu humor, pôvab, ľahšie 
pero aj prístup. Čosi, čím som si strieľala sama zo seba, 
keď som napríklad vymyslela postavu autorky detek-
tívok  – Ariadne Olivierovú (tiež nenávidela svojho 
fiktívneho detektíva.) Alebo čosi, čo mojich čitateľov 
a čitateľky (dúfam) prinútilo usmiať sa, keď sa objavil 
ten môj fúzatý Belgičan.

Myslela som si, že sa opäť dostanem do svojho 
sveta, ale dostala som sa len do banálneho príbehu, 
akých je mnoho. A väčšinou, veru, nestoja za prečí-
tanie. (Hoci treba uznať, že Marie Benedict sa snažila 
vytvoriť premyslenú štruktúru. Striedala jednotlivých 
rozprávačov. Ale ani takto nezbavila román jeho výraz-
ných nedostatkov!)

Nuž ale ako slečna Marplová, ktorá nerozumela 
knihám svojho moderného synovca, spisovateľa Ray-
monda, ani ja už možno vašim románom akosi nero-
zumiem. Ak ma chcete naozaj spoznať, čítajte Mary 
Westmacottovú. Tam som slobodne rozprávala svojím 
jazykom.

Hľadajte ma v mojich príbehoch.
Pozývam vás na čaj o piatej.

 Vaša Agatha Christie

Veronika Dianišková 
(1986) 
Poetka, rozhlasová 
publicistka. Pôsobí v RTVS, 
Rádio Junior. Je autorkou 
niekoľkých zbierok  
poézie: Labyrint okolo rúk 
(Ex tempore, 2006),  
Zlaté pávy sa rozpadnú 
na sneh (Norami, 2014), 
Správy z nedomovov 
(Modrý Peter, 2017). 
Je autorkou knihy pre deti 
Pirátske rozprávky  
(Modrý Peter, 2020).
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Mladučká Agatha 
v 10. rokoch 20. storočia



Martin Makara (1997)
Pochádza zo Spišskej 
Novej Vsi a je 
doktorandom v odbore 
teória a dejiny slovenskej 
literatúry na FF PU 
v Prešove. Zaoberá sa 
teóriou literárnej kritiky, 
dejinami marxistickej 
literárnej vedy 
a sociológiou literatúry.
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Naša vlasť 
je človek
Denníky švajčiarskeho spisovateľa 
Maxa Frischa z jeho 
bezprostredne povojnových ciest 
po Európe výstižne zhŕňajú  
dve vety poznamenané v autobuse 
medzi Florenciou a Sienou: 

„Nemožno nikdy hovoriť súhrnne 
o celom národe! A predsa to  
teraz robím: milujem taliansky 
národ.“ Nejde len o knihu 
aktualizovaného poznania 
o kolektívnej vine a obeti, ale aj 
o umelecký cestopis z miest,  
kde si život – na rozdiel 
od vynášaných súdov – uchoval 
všetky farby.

✒ Martin Makara
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Hneď na úvod však pochybnosť: možno autora, 
ktorý sa čitateľovi predstavuje ako ten, „ktorý 
neprináleží do žiadneho národnostného tábo-

ra“ (s. 5), uviesť – ako to máme v pováženiahodnom 
zvyku  – jeho národnostnou príslušnosťou? Možno, 
ale len preto, že sám priznáva: „[A]k by som sa mal 
ešte raz slobodne rozhodnúť o tom, o čom rozhodlo už 
moje narodenie, nechcel by som byť napriek všetkému 
nikým iným, len Švajčiarom; v súlade s ideou, ktorá je 
vlastne našou skutočnou vlasťou, milujeme prirodze-
ne, aj jednotlivé kraje, ale až v druhom rade.“ Tvorí 
teda krajina s jej ľuďmi len akési kulisy národnej myš-
lienky? Nenechajme sa pomýliť, autor predvídal našu 
otázku: „[N]aša vlasť je človek; jemu prináleží naša ver-
nosť; v tom, že vlasť a ľudstvo sa navzájom nevylučujú, 
spočíva veľké šťastie syna malej krajiny.“ (s. 116)

Len prostriedok, nie cieľ
A práve z malej krajiny, ktorá bola za druhej svetovej 
vojny zhodou okolností ušetrená naplánovaného ne-
meckého útoku, sa Max Frisch v roku 1946 vydal na 

„cesty do susedných krajín; túžba spoznať súčasníkov 
z iných krajín je po našom päťročnom väzení obzvlášť 
veľká a vo svete, ktorý je zakliaty do predsudkov, [je] 
nanajvýš dôležité vytvoriť si vlastný názor.“ (s. 194)

S touto motiváciou prekročil dvojdomý umelec 
(literát a architekt) v priebehu nasledujúcich štyroch 
rokov svoj pôvodný plán a okrem alpských krajín na-
vštívil aj Československo a Poľsko.

V Prahe si v marci 1947 zapísal: „[Ch]ceme systém, 
ktorý nikoho neolúpi o možnosť voľby, a moji [českoslo-
venskí] priatelia tvrdia, že majú osnovu takéhoto sys-
tému; mnohé jeho body ma nadchnú, a keď hovoríme 
o cieli, ešte stále sme si zajedno. Keby však malo úsilie 
o to, aby všetci chodili v celých topánkach a nikto sa 
neocitol pod nátlakom ekonomického systému, a teda 
nebol olúpený o možnosť voľby, a tým aj dôstojnosť; 
keby všetko malo toto intenzívne a nevyhnutné úsilie 
viesť k tomu, že sa pokúsime vytvoriť štát, ktorý ma olú-
pi o možnosť slobodne zmýšľať, čo by sme tým dosiah-
li? Zrealizovali by sme prostriedok, a nie cieľ.“ (s. 114)

Len zdanlivý paradox
Rok 1948 sa vo Frischových denníkoch javí ako vôbec 
najzaujímavejší: popri veľkých udalostiach, akou bola 
napríklad jeho účasť na Svetovom kongrese intelektuá-
lov na obranu mieru v Poľsku, nájdeme v jeho zápisoch 

Max Frisch:  
Denníky 1946 – 1949
Preklad:  
Zuzana Demjánová
Bratislava: Premedia, 
2021
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aj reflexiu stretnutí s Bertoltom Brechtom v období, 
ktoré tento dramatik strávil v Zürichu. Zvlášť dôleži-
tý je posledný väčší záznam z tohto roku, ktorý Frisch 
venoval vzťahu politiky a kultúry. Jeho kľúčovú myš-
lienku, že „kultúru nemožno redukovať len na ume-
nie, žiaden národ si nemôže nahovárať, že je kultúrny 
len preto, že vytvoril symfónie“ (s. 225), v Denníkoch 
1946 – 1949 nachádzame už skôr, až tu ju však autor 
ďalej rozvíja. Evidentne vychádza z vývoja predchá-
dzajúcich desiatich, dvadsiatich rokov, keď dokázal 
národ s  takou veľkou kultúrou, ako sú Nemci, nie-
len vyvolať ďalšiu svetovú vojnu, ale zároveň stvoriť 
a najmä presadiť jednu z najobludnejších ideológií 
a praxí moderných dejín. Podľa Frischa je skutočnosť, 

„že ľudia, ktorí konzumujú onú kultúru priehrštiami, 
znalci, ktorí dokážu zanietene a  duchaplne rozprá-
vať o  Bachovi, Händlovi, Mozartovi, Beethovenovi, 
Brucknerovi, môžu byť bez všetkého aj mäsiari, kati,“ 
len zdanlivým paradoxom.

V  skutočnosti zásnubám medzi barbarstvom 
a „estetickou kultúrou“, ako ju Frisch nazýva, nebrá-
ni vôbec nič: „[Z]vláštnym, vždy viditeľným znakom 
[vyznávačov tejto kultúry] je nezáväznosť, dôkladne 
rozlišujú medzi kultúrou a politikou alebo: medzi ta-
lentom a charakterom, medzi literatúrou a životom, 
medzi koncertom a ulicou. Tento druh intelektu do-
káže splodiť tie najvzletnejšie myšlienky (…) a súčasne 
sa nestavia na odpor tým najnižším myšlienkam, je to 
kultúra, ktorá sa povznáša nad požiadavku dňa, odo-
vzdáva sa absolútne do služieb večnosti.“

Keďže prívrženci „estetickej kultúry“ vnímajú 
politiku ako „to, čo je nízke, ordinárne, všedné, s čím 
sa duchovne založený človek, slávny nositeľ kultúry, 
veru nemá špiniť“ (s. 226), táto kultúra v príhodných 
podmienkach už „viedla a musí viesť k smrteľnej ka-
tastrofe“. Zhrnutie tejto hamburskej úvahy ponúka aj 
jeden z Frischových najznámejších citátov: „Ak sa nie-
kto nezaoberá politikou, tak už zaujal politický postoj, 
o ktorom vyhlasuje, že sa ho zriekol: slúži vládnucej 
strane.“ (s. 227) Dnes, keď sa v istých elitných kruhoch 
okno prijateľných rámcov myslenia povážlivo zužuje, 
možno otázku položiť aj takto: „Ohromný strach z toho, 
aby človek nebol obmedzencom, a nedorozumenie, 
ktoré je v tom obsiahnuté, snaha usídliť sa vo sfére 
večnosti a vyhnúť sa tak zodpovednosti tu, na zemi, 
tisícoraké nespôsobnosti nerozvážnej metafyziky – či 
to len nepredstavuje väčšie nebezpečenstvo pre kultú-
ru než všetci obmedzenci dohromady?“ (s. 228)

Originálny mysliteľ
Z citovaného je zrejmé, že Frisch sa vo svojich den-
níkoch neprejavuje len ako vnímavý pozorovateľ, ale 
aj ako originálny mysliteľ – formát zväčša nedatova-
ných záznamov mu umožňuje slobodný pohyb medzi 
témami aj druhmi písania: glosy z ciest sa striedajú 
s rozsiahlejšími prozaickými celkami – alegorickými 
rozprávaniami, tie zasa prekladajú lyrické záznamy 
všedných i nevšedných dní a úvahy na paletu námetov 
od lásky a smrti až po rozdiel medzi remeselnou a prie-
myselnou prácou či vzťah zdvorilosti a úprimnosti.

A zavše autor tieto rôzne polohy neoddeľuje, ale 
prepája; so subtílnou iróniou nevidí len to, čo by v no-
vej povojnovej situácii mohlo byť, ale súčasne aj to, čo 
je (a nie je len tým, čím sa zdá byť): „[P]re spôsob, akým 
[človek] v električke zastane vždy pred dverami, keď 
chcú iní vystúpiť, si zúfame nad ľudstvom a hocijaká 
ďalšia chyba, vlastná, nás načisto pripravuje o istotu, 
že sa niekedy niečo podarí.“ (s. 30) Po začítaní sa do 

novín, pri prechádzke mestom sa súčasníkovi – a to 
nielen tomu, na ktorého sa autor obracia na prvej stra-
ne, ale aj tomu nášmu – až žiada zvolať: aký dôverne 
známy pocit!

Položiť otázku
Keďže Denníky vo vydarenom preklade Zuzany Demjá‑
novej ponúkajú viacero polôh, jedna recenzia ich všet-
ky zďaleka nemôže vyčerpať. Pohyb od súkromného 
a intímneho k spoločenskému a politickému (a späť), 
ktorý je príznačný pre Frischovu povojnovú tvorbu, robí 
z čítania knihy komplexný zážitok a podáva svedectvo 
nielen o dobe, ale aj o tom, kto ju zaznamenal.

Práve vďaka tomu, že nás spisovateľ sám pobáda 
vnímať ho vcelku, sa nemusíme obávať, že by bola li-
terárna krása Sirénou, ktorá nás má zviesť do tragédie 
či omylu; nemusíme sa obávať, že sa azda odpútame 
od pevnej zeme, keď si prečítame, že „ak je niekto mi-
lovaný, tak sa mu zdá, že sa mení, akoby sa otváral, a aj 
pred milujúcim sa všetko otvára – veci, ktoré sú mu 
najbližšie, dávno známe. Na mnohé sa pozerá, akoby 
ich videl prvý raz. Láska ich oslobodzuje od akéhokoľ-
vek vypodobenia. To je na nej také vzrušujúce, dob-
rodružné, skutočne zaujímavé, fakt, že ľudia, ktorých 
milujeme, nás neprestávajú prekvapovať – pretože ich 
milujeme; kým ich milujeme.“ (s. 21)

Čo čítame, nie je báseň formou, ale svojou podsta-
tou: „čelí svetu, do ktorého sa vyslovuje; pretože tento 
svet uchopuje jazykom, nevyhýba sa mu.“ (s. 153) Mno-
hé denníkové vstupy sú venované samotnému písaniu, 
čítaniu, kritike, divadlu či architektúre: činnostiam, 
oblastiam, ktorým sa Frisch sám venoval nielen prak-
ticky, ale zároveň o nich uvažoval: nie vyslovene teore-
ticky, skôr filozoficky, z perspektívy hľadania zmyslu. 

„Ako dramatik by som považoval svoju úlohu za spl-
nenú, keby sa nejakej mojej hre raz podarilo položiť 
otázku tak, že by diváci od toho momentu nemohli 
žiť bez odpovede – bez toho, aby si sami odpovedali, 
čo môžu spraviť len svojím vlastným životom.“ (s. 96)

Nemožno autoritatívne napísať, či ho toto krité-
rium kvalifikuje ako úspešného dramatika; takýto súd 
vynáša každý čitateľ vždy unikátne a nedefinitívne – 
a najmä: vôbec nie je vylúčené, že Frisch svoju úlohu 
nesplnil (len) ako dramatik, ale (aj) ako autor denníka, 
ktorý si – paradoxne – píšeme väčšinou sami pre seba, 
a otázku, ktorou sa vyrušíme tak, že viac nemôžeme 
žiť bez odpovede, si napokon môžeme položiť sami…

Niet nijakej garancie, že takúto dôležitú literár-
nu – a ak takou naozaj je, vravím, že nevyhnutne aj 
ľudskú – skúsenosť človek vo Frischových denníkoch 
nájde; existujú pre ňu nanajvýš len predpoklady (nie, 
že by to bolo málo; spisovateľ nemôže urobiť viac). 
A napokon vôbec nemusí ísť o otázku, bez odpovede 
na ktorú nemožno žiť; môže ísť o otázku, ktorá aj bez 
odpovede bude v mysli vytrvalo dobiedzať, možno 
takú, akú si Frisch poznamenal vo vlaku v strednom 
Taliansku a ktorá sa nám pripomenie, keď zazrieme 
svoj odraz v okne jedálenského vozňa a uvidíme sa 

„na malej rozstrieľanej stanici“ v „dobytčom vagóne, 
ktorý tiež stojí a je plný ľudí“: „[A]koby existovali len 
dva druhy ľudí, tí, ktorí sedia, a tí, ktorí stoja, tí, ktorí 
jedia, a tí, ktorí neumierajú od hladu, takí, ktorým sa 
vidí, že je to v poriadku, a takí, ktorí to nemôžu zmeniť, 
hoci je to len presklené okno, hoci je ich viac… Prečo 
nemôžu?“ (s. 137) 

(Text je redakčne krátený, plné znenie nájdete 
na www. litcentrum.sk)

Ak sa niekto 
nezaoberá 
politikou, 
tak už zaujal 
politický 
postoj, 
o ktorom 
vyhlasuje, 
že sa 
ho zriekol:  
slúži  
vládnucej 
strane. 
Max Frisch
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Gabriela Rakúsová (1943)
Literárna kritička, 
recenzie publikuje 
v printových 
a elektronických médiách. 
Je autorkou rozhlasových 
literárnych kompozícií 
o spisovateľoch  
a ich dielach, niekoľkých 
dramatizovaných próz. 
Knižne vydala súbory 
textov Z literárnych reflexií 
(F.R & G., 2015), Fiktívne 
rozhovory (LIC, 2018), 
Medzi realitou a jej 
znakom / interpretačné 
úvahy o knihách a Medzi 
autorom a čitateľom 
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Na prvý pohľad či prvé zbežné  
čítanie prináša nová zbierka Jany 
Bodnárovej Vesmírny prach si 
zdanie neusporiadaných myšlienok 
a pocit surrealistickej poézie.

✒ Gabriela Rakúsová
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U sporiadanie veršov či slov vo veršoch má niekedy 
funkciu tvarom vyjadriť sémantiku. A ona je po-
dopretá nielen reflexiami či spomienkami lyric-

kého subjektu (raz Ja, inokedy Ty), ale aj množstvom 
mien a iných reálií z najrôznejších oblastí ľudského po-
znania, filozofických právd a tvorby zo širokých dejín 
ľudstva i z priestoru a času univerza. Spomedzi reálií 
sa najčastejšie objavuje oblasť flóry a príroda celkovo.
Ak by sme nevzali do úvahy niekoľko ilustrácií (Svet-
lana Fialová), i tak musíme tvrdiť, že kniha je výtvar-
ne zaujímavá výstavbou textov. Sú rozdelené do troch 
častí (Transmisie, Dcéro ‑matky, Telom meriaš/m čas).

Básne prvého súboru sú bez nadpisov, v druhej 
časti sú nadpisy súčasťou nasledujúcich veršov 
a v tretej sú názvy básní zreteľnejšie. Okrem dvojbo-
diek, prípadne troch bodiek nenájdeme vo veršoch 
interpunkciu a to umožňuje ich tvorivejšie vnímanie 
a čítanie. Veršové presahy, uvoľnenosť, resp. voľný verš 
je v nich nadmieru zreteľný.

Ohromne zaujímavé a nostalgické
Lyrický subjekt premýšľa nad ústrednou témou, z ktorej 
sa odvíjajú línie, súvisiace nielen s množstvom jeho 
znalostí, ale je tu prítomná aj osobná skúsenosť. Aso-
ciácie a predstavy o minulosti vlastnej i blízkych sú 
ohromne zaujímavé a zväčša nostalgické. Stále v nich 
cítiť bytostné zranenie lyrickej hrdinky, nepokoj a táto 
realita zatláča spomienky na príjemné chvíle i na čas 
detstva. Takýto stav vyvoláva aj emóciu nepokoja a hne-
vu, priam bezmocnosti, odmietania až nihilizmu („len 
dúhovky mi už neiskria pozerajú zlomene neisto“ s. 51; 

„absencia všetkého aj fabulácie spomienok“ s. 52).
Lyrická hrdinka konfrontuje prítomný moment so 

spomienkami, lebo „úzkosť doluje prázdny priestor“ (51) 
a jej aktuálny stav pripomína performancie, ale „duch 
za žiadnych okolností nezhorí“ (s. 52). Subjekt však ďalej 
túži spolu napríklad s Matissom („kto chce vidieť kve‑
ty / vidí ich všade“ s. 54), lenže tma v duši ich dokáže 
zatemniť.

Motív kvetov je v týchto Bodnárovej veršoch silný 
dvojpólovo: „agónia kvetov otrava tráv požiare lesov 
smútok (…) iba detské srdcia vydychujú nežnosť!“ (s. 14) 
Bolo to však dávno, aj „prales sociálnych sietí ešte v diaľ‑
ke“ a „príroda mala voľný dych“. (s. 22)

Jana Bodnárová: 
Vesmírny prach si
Levoča: Modrý Peter, 
2021

Jana Bodnárová 

Analógie života kvetov a človeka
Prepojenie času a prírody je u poetky zaujímavé a sú-
časne apelatívne, keď si stavia otázku, či sa ešte dá 
svet – príroda zachrániť, prípadne keď konfrontuje 
tmavý, nočný, ale príjemný obraz prírody, kde „sa nikto 
nebojí tieňov“ (s. 24), s nočnými trasami utečencov.

Drobné objekty skutočnosti paratakticky zoraďuje 
do množiny, ktorá vytvára celistvý obraz analógie živo-
ta kvetov a človeka, zrod prírody a zrod myšlienky („jej 
maľby boli skôr / odtlačky smrti…“ s. 45), aby opäť nastú-
pilo prebudenie („bezváhová vzdušná opäť tancujúca, 
spievajúca… (…) ale tam vzadu (…) hladní putujúci…“ 
s. 48) a „absencia všetkého aj fabulácie spomienok“ (s. 51), 
túžba po pokoji a slušnosti („musím byť v hlučnom sve‑
te (…) čoraz primitívnejších prejavov chcela by som byť 
plachou poetickou / svedkyňou“. (s. 53)

Až halucinačné predstavy dobra a zla
V Bodnárovej veršoch je stále prítomný kontrast prí-
tomnosti (zväčša negatívnej) s minulosťou (zväčša 
príjemnou) a z tohto vyplýva túžba vrátiť sa „do hájov 
detstva“. (s. 12) Takýto kontrast nachádza i v človeku, 
keď napríklad ten istý vyrobil parfum i bojový plyn.

Predstavy a spomienky na dobro a príjemno siaha-
jú až do stavu zrodu. Po rokoch sa z podvedomia vy-
nára aj to, čo subjekt zabudol alebo tajil či tomu vtedy 
nerozumel. Ide najmä o nevysvetliteľné vzťahy medzi 
matkou a dieťaťom, niekedy až halucinačné predstavy 
dobra a zla „vždy budeš písať o matke“. (s. 35)

Rozvíja vzťah matky a dcéry i vzťah po smrti matky 
„hľadáme stratenú pamäť strateného času“(s. 37), spomí-
na generačné vrstvy, zvyky, tradície, lyrický subjekt si 
uvedomuje zákonitosti nostalgie i pravidelnosť spo-
mienok. Do tohto zapadajú i snové verše o stretnutí 
s mŕtvym synom. Je tu prítomná aj istá naliehavosť 
a dôležitosť rozpamätávania sa voči inému subjektu: 

„pamätáš tiež?“ (s. 41), „a pamätáš si svoj vtedajší do‑
mov?“. (s. 40)

Ku koncu zbierky pribúda smútok za minulým, je 
tu aj predstava malého chorého syna, silné spomien-
ky na detstvo i prvé lásky a partnerské vzťahy, uve-
domovanie si výmeny generácií, konfrontácia staroby 
a mladosti a napokon premena človeka po smrti a jeho 
splynutie s prírodou. 
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zraňujú 
zápästia 
Nová zbierka Príbeh ( ja) na 
mladom snehu poetky, výtvarníčky 
a divadelníčky Anny Ondrejkovej 
vychádza po sedemročnej pauze.

✒ Derek Rebro

Z bierka však nesie typické tematické aj tvarové 
znaky jej predošlej tvorby, ktorú najnovšie rozví-
ja v rozsahovo a kompozične zomknutom cykle, 

rozdelenom do štyroch prepojených oddielov, nazva-
ných – v zhode s minimalisticky, no mnohorako (aj 
hlučne) pulzujúcim rytmom knihy – číslicami 1 až 4.

Výpovedný je už samotný názov zbierky, ktorý 
v  sebe kondenzuje aktuálnu fyzickú ukotvenosť aj 
procesuálnosť a s tým korešpondujúcu ambivalent-
nosť, ktorá sa v kontexte autorkinej tvorby týka viace-
rých pólov, vrátane (nielen individuálne zastúpených) 
zámen „ja“ a „ty“, sna a reality, vysokého a nízkeho, 
posvätného a svetského, minulého a súčasného/bu-
dúceho; za všetko hravé: „viemneviemviemneviemviem“ 
(s. 16), prípadne: „: už nie som (bola som? nebola):“. (s. 39)

Ľadové ostne
Lyrická subjektka svoje prežívanie opäť napája na 
kolektívne (nábožensko -mytologické, rozprávkové 
či legendické) siete, ktoré ju v minulosti čiastočne 
zachraňovali, prípadne jej poskytovali harmonizačné 
vedomie začlenenia individuálneho (aj) utrpenia do 
vyššieho celku, no tentoraz predstavujú takmer výlučne 
skôr kruto stotožňujúce (ľadové) ostne: „vedro je plné 
baránkovej krvi (…) mala som ťa držať v náručí, / kým 
si umieral // mala som ležať pri tebe / v ohnivozelenej no‑
vembrovej tráve / s prerezaným hrdlom“ (s. 34); (škoda 
len následného dopovedania, ktoré predošlý účinok 
oslabuje: „vedro je plné krvi // plné mojej krvi“, s. 35).

Kniha je vnorená do durasovskej melanchólie 
(„priskoro sme podstúpili smútok“, s. 21), naberajúcej 
nielen hmlisto povznášajúce, ale aj priezračne temné, 
a predsa hmatateľné kontúry – či už ide o lásku, ktorej 
sila sa klenie ponad storočia („vo mne snežiacej / pred 
tisícimi rokmi / vo sne: v dcére / inej ženy: inej Izoldy: / 
more je: v oku“, s. 20), no je opakovane konkretizovaná 
v existencii tu a teraz milujúcej hrdinky („posteľ, na kto‑
rej / umriem (…) neprestala som ťa milovať / (Tristan)“, 
s. 54), o (rodovo príznakové) starnutie v individuálne 

Derek Rebro
Literárny kritik, redaktor 
a šéfredaktor časopisu 
Glosolália. Vydal  
viacero básnických 
a literárnovedných kníh.

Anna Ondrejková:  
Príbeh ( ja) na mladom 
snehu 
Levoča : Modrý Peter, 
2021

pozitívnom („krásna [stará a chorá] žena“, s. 43) aj (cez 
spoločenský raster snímanom) negatívnejšom duchu 
(„na káre stojí priezračná kráľovná / : čierne vtáky zmrz‑
li, opadali: zúbožená: / starnúca: vezú ju“, s. 29), alebo 
o  existenciálnu sizyfovskú nezmyselnosť („do hust‑
núceho jazera: / a kto vypláva, / toho hodia na oheň, / 
kto nezhorí, / toho ukameňujú“, s. 53), ktorá je (nateraz 
vskutku skromne) dotváraná upokojujúco metafyzic-
kým presahom („krv tečie do mora // more do srdca je‑
diného Boha“, s. 22), resp. cyklickosťou („mladý sneh sa 
zosúva / do môjho prázdneho / lona / do počiatku / noci“ 
(s. 27) dotovaným vedomím (ne)konečnosti ľudského 
života: „dvere horia: / dvere sa zatvorili, horia“. (s. 56)

Snehoheň v kostiach
Povedané ústi nielen do obsahovo podnetných, ale 
aj vizuálne uhrančivých, hrozivo estetických pasáží: 

„zavesenej dračej srny: vo mne / na striebornom háku: / 
konečnej, snežiacej, // bez dychu“. (s. 20)

Pokiaľ ide o  poetiku, autorka naliehavosť výpo-
vede, neodbytnosť myšlienok a pociťovaných stavov 
zintenzívňuje výrazne častým, prevažne funkčným 
(chvíľami totožným či – aj medzitextovo – refrénovi-
tým) opakovaním: „tancujem v prázdnom divadle, po‑
tme: / tancujem / : / tancujem, / krvavý mladý snehoheň 
v kostiach“ (s. 17; slovné novotvary sú pre Ondrejkovej 
svojsky bizarný svet príznačné, čím sa jej tvorba zbli-
žuje s básňami Evy Luky).

Verše sú zároveň opakovane prerývané pozornosť 
spomaľujúcim, to -ktoré miesto prehlbujúcim začle-
ňovaním dvojbodiek, hoci už nie natoľko extenzívne 
či v zmysle slabikovania bolesti, ako to bolo v tvarovo 
experimentálnejšej zbierke Izolda: sny, listy Tristanovi 
(2010), po ktorej nasledovala už v prvom pláne pokoj-
nejšia knižka Úzkosť (2013).

Umelecky hodnotné
Ako je zrejmé i z predošlých ukážok, silné zastúpenie 
má v básňach (aj sakrálne erotická) telesnosť, s ňou 
súvisiace a s autorkinou profesijnou viacdomosťou súz-
niace inscenovanie (sa) („opustené javisko [surový slaný 
prievan], / na ktorom stále tancuje / smutný anjel“, s. 15), 
ale aj odstúpené meta -naratívy: „v zasneženej záhrade 
(ďalšia fotografia?) / : / ‚nikdy som nebola taká šťastná‘ 
(zlatistý hlas)“. (s. 16) Ojedinelo sa ozve i (v kontexte 
zvyšku mierne rušivý) angažovanejší tón: „prebúrali 
tretí oblok, dvere, zriadili / herňu: veľký úrad / : / po‑
pravisko“. (s. 44)

Viaceré (spomínané) kvality zbierku zbližujú s – 
v mnohých ohľadoch, samozrejme, odlišnou – tvorbou 
Jany Bodnárovej a Mily Haugovej, ktoré v roku 2021 
takisto vydali zväzky poézie. Podobne ako ony, aj On-
drejková novou tvorbou potvrdzuje vývinovo relevant-
né, umelecky hodnotné miesto v aktuálnej poézii. 
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Tomáš Janovic: 
Jajkele medzi nami
Ilustrácie: Miroslav Cipár
Bratislava: Petrus, 2021
Kniha aforistu Tomáša Jano-
vica a ilustrátora Miroslava 
Cipára ponúka bonmoty 

„známeho židovského mudr-
lanta“ Jajkeleho. Žijeme 
čas, ktorý autorom poskytuje 
veľa námetov a možností 
humorne a nemilosrdne 
reagovať na súčasné Sloven-
sko a jeho obyvateľov.

Jana Beňová: Vandala
Bratislava: Brak, 2021
Poviedky slovenskej autorky 
zachytávajú rôzne formy 
vandalizmu vo vzťahoch. 
Jednotlivé témy a postavy sa 
opakovane objavujú v odliš-
ných situáciách a z pohľadu 
iného rozprávača. Názov 
knihy je odvodený od reklam-
ného sloganu v jednej z povie-
dok a výkriku postavy, 
ktorá na brooklynskom moste 
predáva vodu. Eis vóter 
vandala (Ice water one dollar).

Paulina Chiziane: Prvá žena
Preklad: Zuzana Greksáková
Bratislava: Portugalský 
inštitút, 2021
Román mozambickej autorky, 
za ktorý získala cenu Josého 
Craverinho. Rozvíja v ňom 
tému polygamie, ktorú tamoj-
šia spoločnosť stále akceptuje.

Lawrence Schimel, Elína 
Braslina: Oteckovia, 
mamičky, deti, psy a mačičky
Preklad: Slavo Sochor
Banská Bystrica: Literárna 
bašta, 2021
Veršovaná knižka pre deti. 
Sú v nej rôzne rodiny, 
ale hlavné je, že ich členovia 
sa majú radi.

Monika Zumbríková 
Kekeliaková: 
Poézia Paľa Olivu
Levoča: Modrý Peter, 2021
Monografia je prvým 
interpretačno -poetologickým 
výstupom o poézii Pavla Ušáka, 
ktorého tvorba sa zaraďuje 
k umeleckým vrcholom 
slovenskej katolíckej moderny.

Patrick Süskind: Kontrabas
Preklad: Martin Porubjak
Bratislava: Slovart, 2022
Monodráma nemeckého 
autora je verejnosti známa 
najmä vďaka naštudovaniu 
v Štúdiu L + S v hlavnej 
úlohe s Martinom Hubom.

Peter Karpinský: 
O Malom kozmonautovi
Ilustrácie: Michal Souček
Bratislava: Perfekt, 2021
Knižka s príbehmi Malého 
kozmonauta, ktorý vo vesmí-
re zažije veľa dobrodružstiev. 
Napokon pristane na Zemi 
a ocitne sa v náručí rodičov.

Zuzana Líšková: 
Zimná zmrzlináreň
Ilustrácie: Mária Královič
Bratislava: Brak, 2021
Kniha pre deti o bláznivom 
nápade pani Mrázikovej, 
ale aj o tom, že viac ako úspech 
je mať dobrých priateľov.

Kolektív autorov: 
Slovensko Komické
Bratislava: Ezopo, 2021
Kniha poviedok slovenských 
a českých autorov je pokračo-
vaním multižánrového 
projektu Slovensko NOIR, 
ktorý spája štyri druhy ume-
nia: literatúru, herectvo, 
hudbu a výtvarné umenie.

Paolo Cognetti: Niečo malé, 
čo každú chvíľu vybuchne
Preklad: Peter Bilý
Bratislava: Inaque, 2021
Zbierka poviedok talianskeho 
autora obsahuje päť príbehov, 
ktoré rozprávajú o období 
dospievania.

Dávid Dziak: 
Poď do rozprávky
Ilustrácie: Michal Souček
Fintice: F. A. C. E, 2021
Kniha pre deti aj rodičov, 
v ktorej autor a ilustrátor 
nechali miesto pre tvorivosť 
čitateľov. Takto chcú 
vytvoriť špeciálnu rozprávko-
vú knihu.
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Antony Loewenstein: 
Vojna proti drogám
Preklad: Samo Marec
Bratislava: Hadart, 2021
Reportážna kniha austrálske-
ho novinára odhaľuje, 
prečo je vojna proti drogám 
jedným z najtragickejších 
konfliktov našich čias.

Gabriela Garlátyová 
a kolektív: Maria Bartuszová
Rimavská Sobota: 
Mestská galéria Rimavská 
Sobota, 2021
Prvá monografia, ktorá pred-
stavuje dielo sochárky Marie 
Bartuszovej (1936 – 1996) 
zhodnotené v medzinárod-
nom kontexte. V štyroch 
chronologicky členených 
kapitolách prináša komplexný 
prehľad jej sochárskej tvorby, 
autorských techník a metód, 
tém a myšlienok, ktoré 
boli dlhý čas neznáme. Súčas-
ťou knihy sú eseje zahranič-
ných autorov.

Z n
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Maroš Krajňak: 
Už iba prítomnosť
Bratislava: Vlna, 2021
Kniha slovenského autora 
postupne „prepája“ dávne 
predvádzanie opice, súčasnú 
hybridnú vojnu, záhadného 
amerického genealóga, 
galeristku ako organizátorku 
provokatívnej výstavy, 
kostičku nájdenú v kufri, 
drogy, virtuálne meny, 
vraždu pradeda. „Všetko so 
všetkým súvisí“, mladí  
manželia Martin a Catalina 
to odhalia.

Jorge de Sena: 
Zázračný fyzikus
Preklad: Anton Pasienka
Bratislava: 
Portugalský inštitút, 2021
Kniha s príbehom o láske, 
rozkoši, posadnutosti, skaze 
a znovuzrodenej nádeji, 
ktorý sa odohráva v imaginár-
nom Portugalsku.

Dominik Želinský: 
Teórie osobnosti
Bratislava: Brak, 2021
Zbierka poézie autora, 
ktorý je zároveň sociológom, 
komentuje a glosuje celé 
spektrum postáv, spoločen-
ských a politických 
fenoménov či literárnych 
trendov.

Ondřej Horák, Alexandra 
Kusá: Ztracený Svatý
Ilustrácie: Jindřich Janíček
Bratislava: SNG, 2021
Česko -slovenský detektívny 
príbeh s kunsthistorickou 
zápletkou, komiksom a histo-
rickým ponaučením.

Mariana Čengel Solčanská: 
Proces s mŕtvym
Bratislava: Ikar, 2021
Román slovenskej autorky 
a režisérky prináša mozaiku 
postáv, ktoré sa stretávajú 
v priestore, ale nie v čase. 
Spája ich morálne zlyhanie 
a vyrezávaná starožitná posteľ.

Piet Mondrian: 
Abstrakcia a realita
Preklad: Adam Bžoch
Bratislava: Európa, 2021
Prvý slovenský výber teoretic-
kých článkov a esejí priekop-
níka abstraktnej maľ by 
obsahuje jeho texty, ktoré 
vznikli v rokoch 1914 – 1938.

Peter Gärtner: 
Krpci z tretieho vchodu
Vlastný náklad, 2021
Poetické a zároveň humorné 
rozprávanie o detstve šestice 
nerozlučných kamarátov 
z čias, keď sa deti šplhali 
po stromoch, stavali bunkre, 
hrali sa na schovávačky 
a kúpali sa v rieke za mestom.

Dominika Madro: 
Dediči posmrtnej ríše
Žilina: Artis Omnis, 2021
Vo svojej fantastickej ságe 
rozvíja víťazka Ceny Fantázie 
z roku 2019 košatý príbeh 
ľudí, polobohov i bohov, inšpi-
rovaných severským, konkrét-
nejšie fínskym panteónom.

Jana Čavojská: Dunaj. 
Rieka príbehov
Bratislava: Ikar, 2021
Kniha reportérky a fotografky 
prináša príbehy ľudí 
žijúcich pri druhej najdlhšej 
rieke Európy, ktorá spája svety 
desiatich krajín.
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Vidieť úpadok ako šancu
Balla: Medzi ruinami 
Levice: KK Bagala, 2021

Recenzovať Ballove knihy obvyklým spô-
sobom sa mi zdá márne. Napokon, 
jeho tvorba celkom spoľahlivo odporuje 
akémukoľvek kritickému súdu, nezasta-
vuje sa, rozrastá sa, je svojská so všetkým, 
čo toto slovo obsahuje. Ak nechceme 
stroho opísať svet jeho najnovšej knihy 
Medzi ruinami, je nutné pokúsiť sa 
viesť s ňou dialóg. O to ide neraz v samot-
nej Ballovej tvorbe – hovoriť s niekým, 
hoci aj so sebou samým, o hocičom, 
hocijako.
Najnovšia próza je postavená na komu-
nikácii nevyrovnaného malomestského 
psychiatra Felešlegiho s rôznymi 
ľuďmi. Nie sú to však celkom normálne 
rozhovory. Ako to vyžaduje psychiatrická 
prax, ide často o monológy pacientov 
o svojich problémoch, občas prerývané 
doktorovými lakonickými odpoveď ami, 
odporúčaniami a prejavmi jeho 
všeobecného nezáujmu. Dopĺňajú ich 
krčmové rozpravy, ktoré nemajú 
začiatok ani koniec a nie je isté, či ich 
niekto vôbec vníma, a listy od Felešlegiho 
bývalej (zjavne nevyliečenej) paranoidnej 
pacientky Vargovej, ktorá v nich rozpráva 
svoju smutnú rodinnú históriu, toxickú 
fixáciu na otca a komunistickú minulosť. 
V neposlednom rade do tejto schémy 
„monologickej“ medzi ľudskej komu-
nikácie spadajú aj psychiatrove sotva 
čitateľné písačky, ktoré študentky 
(a jeden študent) krajskej univerzity 
dešifrujú, prepisujú po svojom a dávajú 
im rôzne vyznenia a významy.
Vargovej listy majú na jednej strane vyjas-
nený svetonázor, na druhej strane 
sú skrumážou bizarných až protichod-
ných ideológií. Felešlegi, naopak, všetko 
relativizuje, v tejto relativizácii je však 
maximálne dôsledný, čo ho privedie do 
úplnej bezcieľnosti, do slepej uličky 
vlastnej existencie. Slepá ulička je prilie-
havé pomenovanie pre Ballovu knihu – 
nie je zbytočná, ale po jej prečítaní sa 
nedá zbaviť pachuti, že cesta ďalej nikam 
nevedie, že toto je naozaj všetko. 
A to nie v zmysle literárnom, ale život-
nom. Život je tu oklieštený na slová, ktoré 
buď nikto nepočúva, alebo si ich zle 
vykladá, na nenávidené rodinné nedeľné 
obedy, na ľudí plných predsudkov 
s nepochopiteľne sebavedomými názor-
mi, na kolotoč dní a nocí, ktoré človeka 
vedú do záhuby pred záhubou. Predurče-
nosť takého osudu otvára v próze hneď 
Felešlegiho zatknutie: „potácal sa k domu 
blízko tenisových kurtov, susedia ho 
pozorovali z okien a žiadneho neprekva-
pilo, že prišiel tak, ako prišiel, taký, aký 
prišiel, ani to, že vzápätí si prišli poňho. 

Ale najmenej prekvapený bol aj tak 
on sám.“ (s. 7) Balla potom len dokazuje, 
ako veľmi postavy nie sú prekvapené, 
len aby v najlepších momentoch prózy 
zistili, že sa vo svojich záveroch unáhlili 
a vždy je možné klesnúť ešte nižšie.
To sa v knihe týka aj spoločnosti. Ballova 
tvorba má od istého času (okrem 
menšieho množstva starších poviedok 
systematicky prinajmenšom od prózy 
V mene otca) tendenciu konfrontovať sa 
so spoločenskými náladami – nie spochy-
bňovať status quo, ale komentovať 
nehumánne a nehumanistické názory, 
ktoré zasahujú do slobody jednotlivca, 
patriace minulosti i súčasnosti. Medzi 
ruinami, ako už implikuje názov (medzi 
nami – ruinami), zrejme prinúti čitateľov 
hovoriť o spoločenskom presahu, no 
je to presah relativizujúci, priam až kruto 
bezcieľny. To pociťuje aj sám Felešlegi, 
nastavený proti všetkým a nikomu, 
súznejúci s nikým a každým: „nadšene 

tlieskali, lebo boli namol a mysleli si, 
že Felešlegi tam protestuje proti neľud-
skému kapitalizmu a demokracii, 
lenže on tam protestoval proti všetkému 
a všetkým.“ (s. 112) Ak je spoločnosť 
poskladaná zo zmätených jedincov 
bez východiska, potom ani spoločnosť 
samotná nebude mať východisko: 

„nefunguje žiadna ideológia, je tu dno 
a ešte aj v ňom sú padacie dvierka. 
Pád môže byť večný a to je dobrá správa, 
ale iba ak sa vám páči takáto forma 
večnosti.“ (s. 252 – 253)
Toto nie je výzva k plochej angažovanosti, 
ale obyčajná naivná otázka: ktorým 
smerom sa teda máme vydať, keď stojíme 
v slepej uličke? Na konci knihy sa Balla 
s dvojnásobným odstupom vo vloženej 
Felešlegiho poviedke o boxerovi v ringu 
pýta: „Čo by tam hľadal?“ Boxer precitne: 

„Všetko v živote vzdal bez boja. Preto 
aj teraz len šermoval rukami v zimných 
rukaviciach na toalete, niečo brblal, 
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V neutíchajúcej potrebe poznávať, prehmatávať, rozmýšľať a domýšľať je hodnota Ballovej tvorby.
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Odvážne literárne gesto
Marek Vadas: Šesť cudzincov 
Bratislava: KK Bagala, 2021

V roku 1928 útočí niekoľko miestnych 
z obce Pobedim na rómsku osadu. Zomie-
ra šesť ľudí a desiatky ďalších sú zranené. 
Ide o udalosť, ktorá pôsobí o to zarážajú-
cejšie, že nie je v našej histórii známa. 
Okrem iného však môže nastať aj literár-
ne prekvapenie, najmä čo sa týka čitate-
ľov doterajšej tvorby Mareka Vadasa.
Vadasovu poetiku doteraz vystihovalo 
vyhľadávanie tých sfér umenia, v ktorých 
sa dostávali na pretras takmer výlučne 
nadčasové a v priestore neukotvené prav-
dy o ľudskom svete (hoci ich dotoval 
najmä priestor Afriky). Znamená to, že sa 
autor takto jasným prihlásením k histo-
rickej udalosti posúva míľovými krokmi 
niekam do vôd dokumentárnej či 
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potom sa pošmykol a rozbil si hlavu 
o pisoár.“ (s. 257) Postavy, prostredie, 
príbeh, všetko je tu, samozrejme, nástro-
jom vyjadrenia ľudskej situácie prost-
redníctvom (dúfajme) extrémnych 
hyperbol, no napriek tomu mi nedá neu-
važovať, či vôbec existuje nejaký svetlý 
bod v tom večnom páde a neustálom 
nazeraní do temnoty. Napokon, pocit, 
že oproti singularite ničoty je celý svet 
a bytie záťažou, tlmočí Balla prakticky 
od svojho debutu. Predznamenáva ho 
už v postave psychiatra, ktorého maďar-
ské priezvisko odkazuje na nadbytoč-
nosť – nie však zbytočnosť. Ako napísal 
Vladimir Nabokov v Lolite: „Azda ešte 
tápeme, ale tápeme inteligentne, 
ako gynekológ, ktorý ohmatáva nádor.“ 
A práve v neutíchajúcej potrebe poznávať, 
prehmatávať, rozmýšľať a domýšľať je 
hodnota Ballovej tvorby. Ostatné impliká-
cie Nabokovovej metafory netreba rozví-
jať – vzhľadom na čierno -čierny svet 
Ballových postáv a jeho grotesknú podo-
bu spoločnosti by však pripodobnenie 
autora ku gynekológovi a Slovenska 
k priestoru jeho profesionálneho záujmu 
nebolo úplne scestné.
Nuž, žiadať od Ballu východisko z bezú-
tešnej situácie by nedávalo zmysel, 
pretože tlmočí práve beznádejné ustrnu-
tie človeka v bezvýchodiskovej existencii. 
Svet uviazol na mŕtvom bode a Felešlegi, 
súc sám zdemolovaný, blúdi medzi 
ľudskými a medzi doslovnými (hoci ima-
ginárnymi) ruinami, symbolizujúcimi 
koniec, náhlu katastrofu či postupný 
úpadok. Balla v tom má jasno: „Nevedieť, 
kým má človek byť a kde má svoje 
miesto – to je osud väčšiny ľudí, ktorí ani 
nevedia o svojej nevedomosti.“ (s. 222) 
Z katastrofy sa dostať je možné: je viditeľ-
ná a poskytuje šancu na nový začiatok. 
Ale úpadok sa zvrátiť a napraviť nedá, 
ak nikto ani nemá kapacitu všimnúť si ho.
Ballovo literárne tápanie je síce inteli-
gentné, ale o ľudstve v jeho prózach sa to 
rozhodne povedať nedá. Čakal som teda, 
či aspoň pre spoločnosť alebo ľudstvo 
ako také nájde nejaký smer. Samozrejme, 
nenašiel – zostáva len navštíviť pri 
nedeľnom obede tých pár ľudí, čo zostali, 
a o hocičom hocijako, bez konkrétneho 
zámeru, si s nimi niečo povedať. V tomto 
duchu najlepšie charakterizuje Ballovu 
tvorbu, ako inak, samotný autor: „v tom, 
čo robí, je popri hlbokej ľudskej bolesti 
napriek všetkému aj obrovský zmysel pre 
recesiu a zároveň úprimný súcit s blíž-
nym.“ (s. 246) A je azda príznačne ballov-
ské, že túto vetu, potvrdzujúcu seba 
samu, prednesie staromládenecký alko-
holik s igelitkou v ruke na psychiatrovom 
pohrebe.

 ✒ Viliam Nádaskay

pseudodokumentárnej literatúry? Debaty 
okolo kníh, ktoré sa „vyjadrujú“  
o určitých konkrétnych udalostiach, 
najčastejšie popularizovaných pod  
pojmom „kauzy“, sú v prostredí súčasnej 
literatúry nielen nič nevypovedajúce 
a neproduktívne, ale aj pomerne otravné: 
na začiatku stojí otázka, do akej miery 
dielo popisuje skutočnosť; autor dá v oka-
mihu ruky preč a metie otázku zo stola 
floskulou, že ide o fikciu inšpirovanú sku-
točnosťou; zastreší sa pojmom poetickej 
licencie a ďalej sa debata orientuje už len 
na vypichnuté detaily a mieru ich korelá-
cie s „realitou“. Vec vyzerá ako vybavená, 
ale pocitovo sa nemožno ubrániť dojmu, 
že autor takejto „pseudofikčnej“ literatú-
ry sa nálepkou poetická licencia zbavuje 
len kritických otázok a nie vlastných 
ambícií doslovne pomenovať realitu; 
práve do nej neprestajne vŕta alúziami na 
detaily „potvrdenej“ skutočnosti.

Vadas v Šiestich cudzincoch vytvára novelistickú kompozíciu s jasne pulzujúcou červenou niťou, 
so znepokojujúcimi zápletkami i s prekvapujúcou pointou na záver.
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V znamení súvislostí
Michal Babiak: Tradícia bez identity 
Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 
2019

Východiskovým bodom Babiakovho 
vedeckého záujmu je literatúra a kultúra 
dolnozemských Slovákov, hoci sa nedá 
povedať, že výlučne. To sa prejavuje 
aj v jeho poslednej knihe Tradícia bez 
identity, ktorá je zostavená z troch 
tematických celkov: Kultúrna identita 
v prchajúcej tradícii, Identita je bytie 
a tradícia je existencia literatúry a Aká je 
identita za maskou divadelnej tradície. 
V rámci týchto celkov sú však samostatné 
tematické kapitoly.
Z názvov celkov vidno, že základnými 
pojmami Babiakovho myslenia sú pojmy 
identity a tradície. Týmto pojmom je 
venovaná úvodná kapitola Tradícia 
bez identity. Na rozdiel od iných kapitol, 
prevažne analyticky a interpretačne 
zame raných, táto úvodná je teoretická: 
Babiak v nej pertraktuje pojmy identity 
a tradície vo všeobecnom kontexte, 
potom v kontexte národnom a napokon 
v kontexte menšinovom, enklávnom. 
Jeho obľúbeným pojmom, nielen v tejto 
knihe, ale aj v predchádzajúcich, je pojem 
limesu, s ktorým sú pojmy identity 
a tradície úzko späté. Na začiatku svojich 
úvah uvádza známu antickú sentenciu: 
Keď si v Ríme, správaj sa ako Riman, a keď 
si inde, správaj sa tak, ako sa tamojší 
správajú. V jeho chápaní „táto antická 
sentencia nie je len oslavou Ríma, ako sa 
na prvý pohľad javí, ale poukazuje aj na 
širší problém, súvisiaci s problematikou 
príslušnosti, identity a kultúrno-

-civilizačnej komunikácie, kooperácie 
atď.“ (s. 5)
V prvej časti, Kultúrna identita v prcha‑
júcej tradícii, sú texty prevažne zamerané 
na národnú, ale nie iba slovenskú prob-
lematiku. Michal Babiak svoj výklad 
takrečeno buduje na pojme limesu, ktorý 
sa mnohorako prejavil v dejinách ľudstva. 
V prvom texte tejto časti, Stráca umenie 
svoju tradičnú auru?, sa stretneme 
s nahustenou problematikou variantov 
vzťahov medzi umením a politikou, 
ilustrovanou príkladmi od antického 
Grécka cez svetových mysliteľov a umel-
cov až k niektorým slovenským a dolno-
zemským súvislostiam. Každá kapitola 
tejto časti je hodna osobitnej pozornosti; 
bez nároku na dôkladnú interpretáciu 
upozorňujeme na zásadný význam kapi-
toly Tradícia slovenského dolnozemského 
luteranizmu ako znak identity.
Druhá časť, Identita je bytie a tradícia je 
existencia literatúry, obsahuje texty 
zamerané na literatúru a spisovateľov. 
Po všeobecne teoretickej kapitole Bytie 
a existencia literatúry nasledujú kapitoly 

Do tohto diskurzu vstupuje Šesť 
cudzincov nekompromisným gestom. 
Napriek tomu, že reálna historická 
udalosť je jasne deklarovaná, zároveň je 
tvorivo zamlčaná. Na otázku, ako vyzeral 
jeho materiálový výskum, Vadas v jed-
nom z rozhovorov odpovedá: „Raz som, 
tuším, cez Pobedim prechádzal.“ Napriek 
tomu je výpovedná hodnota Vadasových 

„poviedok“ vzťahujúcich sa k tejto udalos-
ti neporovnateľne väčšia ako literatúra 
okolkujúcich autorov pseudofikčnej 
literatúry. Je väčšia, lebo je iná a svojou 
inakosťou núti človeka uvažovať a nielen 
sa sebapotvrdzujúc bahniť v obžalobe 
sveta. Reálna udalosť tu pôsobí vo forme 
náznaku, komunikujúc s čitateľom 
prostredníctvom perspektív rôzne nezú-
častnených postáv, ktoré si privlastňujú 
jednotlivé poviedky.
Každá z postáv otvorí vždy novú, svojbyt-
nú tému. Každá sa vyjadruje voči kauze 
zdanlivo nevšímavo; k svojim verbálnym 
zručnostiam a slovám všeobecne, 
k ženám a láske, k láske k pitiu a koláčom 
a odporu k práci a popri tom všetkom 
aj k chýbajúcemu zrkadlu v záchode. 
Každý podľa svojho gusta tak spolupri-
spieva, zdalo by sa, k tvorbe „mozaiky 
dejinnej kauzy“, ako sa píše aj na obálke. 
Po letmom zoznámení sa s novou knihou 
Mareka Vadasa by sa tak dalo konštatovať, 
že nejde o zvlášť prelomový literárny 
trik – Pobedim 1928 je nástrojom, ako 
upratať rôzne zozbierané texty do jedné-
ho rámca. Napriek tomu, že pri snahe 
knihu kriticky zhodnotiť bude zrejme 
toto zaznievať ako argument, nie je to tak.
Podstatnou sa v tomto smere stáva otázka 
žánru. Osem textov Šiestich cudzincov 
nepredstavuje len poviedky, ale vytvára 
celkom zreteľnú novelistickú kompozíciu 
s jasne pulzujúcou červenou niťou, so 
znepokojujúcimi zápletkami i s prekva-
pujúcou pointou na záver. Texty fungujú 
aj samostatne a tak rovnako napĺňajú svoj 
poviedkový zámer, no spájajú sa aj v pre-
myslene dávkovaných švoch, ktorých 
nachádzanie spôsobuje „rozkoš z textu“. 
Sú rozprávané v ich -forme a aj vďaka 
tomu majú v každom prípade svoju veľmi 
špecifickú identitu. Niekedy sa zdá, ako 
by ich písal autor, ktorý ani nevie, čo sa 
v obci Pobedim stalo. Jednotlivé príbeho-
vé miniatúry akoby nevedeli povedať nič 
k veci a pritom čakajú len na svoj kritický 
moment, v ktorom tento predpoklad 
nahlodajú. Je to príbehovosť, akú v súčas-
nej slovenskej literatúre nepoznáme.
Mohli by sme hovoriť o tom, že Pobedim 
je v celej próze nazvané ako mestečko 
P. Alebo že autor sa úplne vyhýba nazna-
čovaniu nejakého konkrétneho historic-
kého času kulisami (fungovanie času 
vytvára skôr zakrivený priestor než rovi-
ny; je tak sofistikovane spracované, že by 
sa dala o tom napísať diplomová práca). 
Mohli by sme tak opakovane konštatovať, 

že autor sa zrieka ambície dokumentovať. 
Dá sa však odbočiť aj k inej téme, ktorá 
sa s Marekom Vadasom spája štandardi-
zovane – Afrika. Ústredný podnik 
mestečka P sa volá U leva; „zaľúbení“ sa 
obdarovávajú pávími perami ponechaný-
mi na prahu dverí; smiech pripomína 
opice; v krčme sa nepije alkohol, ale jedy; 
rozprávanie definujú transcendentálne 
pointovania („Až potom sa svet dostane 
do rovnováhy a nastane pokoj“ s. 18), 
duchovia sú prítomní v reči i v skutkoch; 
vedomie zásadne určujú sny, „nepamäť“, 
vytváranie vnútorných predstáv 
o svete bez vplyvu vonkajších okolností 
či neustále a často náhodné spretŕhanie 
väzieb medzi udalosťami a emóciami.
Vadas si udržiava rokmi vypestovanú 
autorskú poetiku, no súčasne ju transfor-
muje zmenou prostredia, aby objavoval 
jej nové kvalitatívne možnosti. Hoci 
sa od očarenia Liečiteľa dostal cez Čierne 
na čiernom aj do temnejších podôb 
nadreálneho vedomia, až v domácom 
prostredí sa tak skutočne ukazuje, 
že nevedomý duch kolektívu môže mať 
nielen negatívny, ale aj celkom ničivý 
potenciál.
Keď sa kedysi dávno upaľovali na hrani-
ciach čarodejnice, žalujúci si vymýšľali 
magické príbehy, ktorými sa vytvárala 
vina obžalovaných. V ich vymyslených 
príbehoch sa zhmotňovali neurózy 
vtedajšej spoločnosti, jej nervozity, nepo-
koje prerastajúce do nenávisti. V prípade 
Šiestich cudzincov máme k pravde ešte 
ďalej. Pozoruhodnými sa tu stávajú ľudia 
stojaci popri. Ľudia, ktorí majú z tušenej 
prítomnosti útočníkov a vrahov a z rea-
lity, ktorú spolu vytvárajú, tiež svoje 
neurózy, hoci s ich iracionalitou nemajú 
zdanlivo nič spoločné.
Zároveň platí, že pravdu postáv mestečka 
P. neodhaľuje Marek Vadas v jej klamli-
vosti. Hľadá ich skutočnú, každodennú 
pravdu, hoci je to pravda, s ktorou sa 
nedá stotožniť. Pretože „veď ak by bola 
pravda to, čo napísali v novinách, 
v P. by sa predsa vôbec nedalo žiť“. (s. 41) 
Ide o odvážne literárne gesto. Vadas bez 
kompromisov zbavuje starú udalosť 
jej pôvodnej významovosti, aby z jej vnút-
ra vytvoril novú, výnimočnú udalosť 
svojej doby – schopnú vyjadriť minulosť 
rovnako ako témy, ktoré spoločnosť 
iritujú dnes.

 ✒ Daniel Domorák
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o jednotlivých autoroch, na prvý pohľad 
nesúrodých: Juraj Rohoň, Ján Kollár, 
Pavel Mučaji, Ondrej Štefanko, Zdenka 
Valentová Belićová. Babiakov vedecký 
záujem o literatúru aj širšie o kultúru 
dolnozemských Slovákov je očividný aj 
v predchádzajúcich knihách, takže 
do tejto mozaiky zapadajú aj autori, 
o ktorých píše v tejto knihe. Babiakove 
názory na túto literatúru sú však vždy 
svojrázne. To, čo je (a iste aj bude) jeho 
poznávacím a axiologickým znamien-
kom, je odvaha v prekračovaní a posúvaní 
hraníc, limesu v jeho terminológii, 
odvaha privádzať dolnozemský literárny 
svet do celonárodných, dá sa vlastne 
povedať, aj do svetových súvislostí.
Tretia časť knihy (Aká je identita za 
maskou divadelnej tradície?) je venovaná 
dráme a divadlu. Na začiatku svojho 
vedeckého pôsobenia Michal Babiak 
so zanietením sledoval drámu a divadlo, 
až húževnato sa usiloval o rehabilitáciu 
dramatickej tvorby autorov z Dolnej 
zeme (Jozef Podhradský, Vladimír 
Hurban Vladimírov). Kapitoly o dráme 
a divadle sú v tejto knihe všeobecnejšie, 
teoreticky zamerané, čo chápeme ako 
príspevok do celkovej mozaiky tematiky 
vo výskumnej činnosti Michala Babiaka.

 ✒ Michal Harpáň

(Text je redakčne krátený. Jeho plné 
znenie nájdete na www. litcentrum.sk)

nemôžu za to, že nie sú bieli. Kadera novi-
ny predstavia iba ako postihnutého muža. 
Práve krásny Kader je mimoriadne zaují-
mavá postava. Trpí, trápi sa s následkami 
fyzických aj psychických vojnových zra-
není, ale nezmieri sa so zredukovaním na 
invalida. A ani Mireille sa nemôže zmieriť 
s odmietaním svojho biologického otca. 
Túži otvorene riešiť svoje problémy, nazý-
vať veci pravými menami, budovať si 
vzťahy založené na dôvere a rešpekte, čo 
je veľmi sympatické.
Hoci na začiatku knihy jej prílišná otvore-
nosť k matke a nevlastnému otcovi pôso-
bila nepriateľsky, postupne sa čitateľ 
naladí na jej ironický nadhľad. Je oporou 
svojim kamarátkam a útechu (aj zbraň) 
má v humore: „Vyzeráme presne tak isto 
ako v skutočnosti: tri jaternice navlečené 
v polyesterových plesových šatách a zma-
ľované ako ukradnuté autá. S Astrid sa 
podobáme, navyše v bucľatejšej verzii, na 
Drizellu a Anastáziu z Disneyho Popo-
lušky. Hakima zasa vyzerá ako karamelka 
odetá v šatách pripomínajúcich údenú 
šunku. Chvíľu mlčíme a potom… a potom 
je nám to už fuk – rozosmejeme sa, prehý-
bame sa v kŕčoch od smiechu, je to smiech, 
ktorý vyviera zvnútra našich bucľatých 
tiel, natriasajú sa nám od neho špeky, 
vlasy aj šaty, musíme sa oprieť o umývadlá, 
dokonca hrozí, že si cvrkneme, je to 
ohromný smiech, oslobodzujúci, vzrušu-
júci, nový a grandiózny, tak ako slávnosť, 
na ktorú sa nám otvárajú dvere a ktorá nás 
o chvíľu pohltí.“ (s. 146)
Clementine Beauvais nepodceňuje svo-
jich čitateľov, nechá ich, aby si sami urobi-
li závery o mizogýnskych posudzovaniach, 
komentároch na sociálnych sieťach 
a nárokoch na vzhľad. Necháva čitateľa 
spochybňovať predsudky, nielen cudzie, 
ale najmä tie vlastné.
Knihu do slovenčiny preložila Andrea 
Černáková. Preklad je plynulý a tvorivý. 
Prekladateľka mala náročnú úlohu prelo-
žiť vtipné slovné hračky, charakterizujúce 
prejav Mireille. Kniha znie sviežo aj 
v slovenčine, ktorá má knižný jazyk odliš-
ný od bežného jazyka našich tínedžeriek.

 ✒ Katarína Labudová

Oslobodzujúci smiech
Clementine Beauvais: 
Jaternice tiahnu na Paríž 
Preklad: Andrea Černáková 
Žilina: Absynt, 2021

Vo vydavateľstve Absynt majú novú 
edíciu pre mladých čitateľov. Vekové 
odporúčania sú graficky označené 
stromčekom. Kniha Jaternice tiahnu 
na Paríž je prvou v tejto edícii. Grafická 
úprava, dizajn a ilustrácie Zuzany 
Bartovej dokonale dopĺňajú príbeh.
Internetová súťaž Jaternice je potupnou 
verziou Miss školy. Potom, ako zvolia 
študentky Mireille, Astrid a Hakimu za 
Jaternice, čiže najškaredšie dievčatá 
na škole, nepodľahnú stresu zo šikanova-
nia a zahanbovania. Dievčatá sa dajú 
dokopy a naplánujú si výlet do Paríža, 
každá z iného dôvodu a s podporou ostat-
ných. Mireille túži konfrontovať svojho 
biologického otca, ktorý sa k nej nepri-
znáva. Známy filozof je manželom fran-
cúzskej prezidentky a má usporiadanú 
rodinu. Astrid túži deklarovať svoju lásku 
k Indochine, svojej obľúbenej kapele. 
Ich hudba jej dávala silu vydržať rodinné 
ťažkosti. Hakima plánuje ukázať pokry-
tectvo a skorumpovanosť generála, ktorý 
prijal prestížnu cenu, hoci nezabránil 
útoku, ktorý pripútal jej brata Kadera na 
invalidný vozík. No a čo, že dievčatá 
vyhrali Jaternice, no a čo, že sú najška-
redšie na škole, no a čo, že súťaž organi-
zoval Mirellin bývalý kamarát Malo. 
Mireille nebude preto plakať… a už ani 
Astrid a Hakima. Teraz majú ambiciózny 
cieľ: ísť do Paríža na bicykloch a zarábať 
si na cestu predávaním jaterničiek. Spre-
vádza ich Hakimin dvadsaťšesťročný brat, 
invalidný veterán. A dievčatá sa pomaly 
stávajú virálnym hitom sociálnych sietí.
Kniha rieši nielen tému bodyshamingu 
a tlaku na vzhľad a telesné proporcie 
mladých žien, nenápadne poukazuje aj 
na iné vážne politické témy: diskriminá-
ciu imigrantov, handicapovaných, 
politické pokrytectvo, korupciu aj rasiz-
mus: „Niežeby ľudia boli rasisti, 
pochopte ma. Len sa im viac pozdávajú 
dve biele škraty ako jedno polopekné 
chlapčisko a jedna snedá škrata. A podľa 
mňa to tak bude všade, dám si za to aj 
ruku odťať. (Poznámka: nehovoriť nahlas 
pred Slnkom „dám si za to aj ruku odťať“. 
Je šialené, koľkým výrazom sa treba 
vyhnúť.)“ (s. 130)
Príťažlivé na knihe je, že nemoralizuje, 
nekáže, nepoučuje, iba ukazuje. Niekedy 
v spravodlivom hneve, niekedy s vtipom, 
súcitom, ale nikdy nie porazenecky, 
ukrivdene a v rezignácii. Rodina Hakimy 
a Kadera sa stretáva s rasizmom bežne. 
Keď oni predávajú jaternice, nakupuje 
menej ľudí. Staršia pani ich uistí, že 
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e Bergmanových filmov atď. Okrem alúzií 
na iné diela sa v prózach prelína empíria 
s fikciou, respektíve 
nie je jasné, čo je pravda a čo realita – 
ako v poviedke Manžel, v ktorej sa matka 
zbližuje s mužom, vydávajúcim sa za 
jej dávno mŕtveho partnera. Nie je pod-
statné, čo sa naozaj stalo, pretože 
i v tomto texte sa autorka sústreďuje väčš-
mi na prežívanie postáv ako na objasne-
nie záhady.
I keď sa nezvyknem vyjadrovať k prekla-
dom, ak nepoznám originál, pri čítaní 
knihy Byť mužom ma vyslovene rušili nie-
len štylizácie, ale aj gramatické chyby 
(pars pro toto „my ostatný “ – s. 104). Doja-
tie z viacerých situácií tak striedalo 
rozčarovanie z niektorých slov a celkový 
dojem z tejto inak výbornej knihy zbytoč-
ne kazila jej jazyková úroveň.

 ✒ Marta Součková

Okrem koní nič nové
Maja Lunde: Kôň Przewalského 
Preklad: Ľubomíra Kuzmová 
Bratislava: Slovart, 2021

Kôň Przewalského je treťou knihou kli-
matickej tetralógie Maje Lundovej. 
Aj v tejto knihe, tak ako v dvoch predo-
šlých Príbeh včiel a Modrá, znovu sleduje 
tri dejové línie zasadené do rôznych 
časových úsekov. Tentoraz si pre svoj 
autorský zámer vybrala Rusko 19. storočia, 
90. roky minulého storočia a rok 2064.
Spojitosti medzi protagonistami sú 
však vágnejšie a prepojenia, ktoré 
veľmi dobre fungovali v prvej časti série, 
tu pôsobia len ilustračne.
Oproti prvej knihe sa Maja Lundová 
v Koňovi Przewalského posunula k snahe 
ozvláštňovať dej. Dejová línia ruského 
zoológa Michaila je vyrozprávaná retro-
spektívne prostredníctvom jeho vlastno-
ručne písaných pamätí. Dej v roku 2064 
robia osobitým nikdy neotvorené listy, 
ktoré píše dcéra hlavnej protagonistky 
svojmu stratenému kamarátovi a vkladá 
mu ich do opustenej schránky. „Drahý 
Lars, vždy keď ti hodím do schránky  
nový list, počúvam, kam dopadne – či na 
kovové dno schránky, alebo na ostatné 
listy. Kovové cvendžanie som už dávno 
nepočula.“ (s. 21)
Okrem samotnej problematiky chovu 
a záchrany plemena divých koní prinies-
la autorka aj témy homosexuality, rodi-
čovstva či drogovej závislosti a traumy 
z vojny. Autorka zaujímavo nazerá na 
vzťah nemeckej veterinárky Karin, ktorá 
sa na konci 90. rokov snaží zachrániť 
plemeno takhiov (mongolský výraz pre 
sväté kone), adaptovať ich na návrat 
do prírody a následne vypustiť. No nielen 
samotný chov je problematický 

Byť poviedkárkou
Nicole Krauss: Byť mužom 
Preklad: Barbara Sigmundová 
Bratislava: Artforum, 2021

Pri mene Nicole Krauss si zakaždým spo-
meniem na romány Dejiny lásky a Veľký 
dom (oba vyšli v Artfore v r. 2010 a 2011), 
ktoré ma zaujali predovšetkým kompliko-
vanými sujetmi a takisto pomerne zloži-
tou, až hybridnou kompozíciou. Inak 
povedané, Kraussovú som mala doteraz 
zafixovanú ako autorku veľkých epických 
celkov, pričom práve rozsiahly žáner 
jej poskytoval dostatočný priestor na psy-
chologizáciu postáv, prelínanie rôznych 
dejových línií alebo prepájanie osobnej 
a kolektívnej pamäti. Problém komuniká-
cie či širšie hľadania identity súvisí aj 
so židovským pôvodom samotnej autorky 
a s jej multietnickou rodinou (s britskou 
matkou, ktorej rodičia pochádzali 
z Nemecka a Ukrajiny, a americkým 
otcom s predkami v Maďarsku 
a Bielorusku).
Najnovší slovenský preklad Kraussovej 
Byť mužom vychádza síce opäť v Artfore, 
ale tentoraz ide o (prvú) zbierku povie-
dok – aj preto mi napadla otázka, ako 
autorka krátky epický žáner zvládne a či 
text príliš nezjednoduší. Nestalo sa tak; 
v poviedkach Kraussovej sú sujety rovna-
ko dômyselne prepletené ako v jej romá-
noch, aj tieto prózy sú pútavé a dobre 
vypointované. Autorka opäť zobrazuje 
predovšetkým vzťahové problémy (part-
nerské, no aj rodičovské či priateľské) 
a prelína rozličné temporálne roviny – 
jej postavy sa vracajú do minulosti, často 
aj preto, aby sa vyhli podobným situá-
ciám v prítomnosti. V poviedke Zusja na 
streche sa bývalý univerzitný profesor 
Brodman konfrontuje nielen s chorobou, 
ale tak trochu pateticky vníma aj „život 
svojho národa – tritisíc rokov zradných 
spomienok, vysoko ceneného utrpenia 
a čakania“. (s. 27) Brodman však po vylie-
čení sa nadobúda poznanie, že dôležitej-
šia ako etnická príslušnosť je jedinečnosť, 
nadväzujúc na príbeh o rabínovi Zusjovi, 
ktorý nestihol byť Zusjom: „Pretože som 
bol žid a nezostal mi už priestor na nič 
iné, ani na to, aby som bol Zusjom.“ (s. 28) 
Brodman symbolicky vyzdravie po  
narodení vnuka, no zároveň sa rozhodne 
postaviť proti jeho obriezke (tradícii) – 
záver poviedky, v ktorej protagonista 
vyjde s dieťaťom na strechu, tak zostáva 
otvorený: „Brodman sa zachvel láskou 
k nemu. Jeho krásne črty mu vôbec niko-
ho nepripomínali, nikomu neboli oddané. 
S nikým sa ešte nemuselo porovnávať, 
iba samo so sebou.“ (s. 37) Iným spôso-
bom sa so židovstvom a rodinou  
vyrovnáva Noa v poviedke Posledné dni, 
ktorá odnesie rozvodové papiere svojich 

rodičov rabínovi. Noa sa nečakane a záro-
veň úplne prirodzene telesne zblíži 
s jeho synom, berúc si, „čo potrebovala“ 
(s. 74); na pozadí požiarov v meste Noa 

„do seba vdýchla neznáme slová v staro-
bylom jazyku a v lone pocítila čoraz sil-
nejšiu túžbu“. (s. 74)
V poviedkach Kraussovej sa jedným 
dychom vypovedá o vysokých tematic-
kých hodnotách (láske, smrti, narodení 
dieťaťa, otcovstve, materstve atď.) 
aj o triviálnych detailoch (auta, domu či 
ulice): „V tom čase sa Soraja stretávala 
aj s inými mužmi. Jeden z nich, syn dip-
lomata, bol v jej veku, chodil po ňu 
v otcovom športovom aute, na ktorom 
zničil prevodovku, keď sa spolu viezli do 
Montreuxu. Ďalší, Alžírčan, mal čosi 
vyše dvadsať a pracoval ako čašník 
v reštaurácii vedľa školy. So synom diplo-
mata spávala, no Alžírčanovi, ktorý sa 
do nej ozaj zamiloval, dovolila iba bozky. 
Pretože vyrastal chudobný ako Camus, 
premietla si doňho svoje predstavy. 
No keď zistila, že nemá veľmi čo povedať 
o slnku, pod ktorým ho vychovali, stratila 
oňho záujem. Znie to bezcitne, no ja 
som čosi podobné neskôr zažila tiež: 
to náhle odcudzenie, keď si so strachom 
uvedomíme, ako dôverne sme sa správali 
k niekomu, kto vôbec nie je taký, ako 
sme si ho vysnívali, ale celkom iný 
a úplne neznámy.“ (s. 18) Soraja, protago-
nistka poviedky Švajčiarsko, má vzťah so 
starším ženatým mužom, čím pristupuje 
na hru s mocou či mocným. Narátorka, 
ktorá po rokoch spomína na svoju spolu-
bývajúcu, však uvažuje ambivalentne: 
o Sorajinej zraniteľnosti a odvahe, zlome-
nosti i nezlomnosti. Spomienka na Soraju 
sa oživí prostredníctvom rozprávačkinej 
dvanásťročnej dcéry, ktorá „skúša 
svoju moc, jej dosah a jej hranice“. (s. 24)
Kraussová často a funkčne využíva 
intertextuálne či intermediálne odkazy: 
Camus a alžírske slnko evokujú 
existenciál ne situácie, odcudzenie 
a prázdnotu, Kniha Levitikus zase hebrej-
skú Bibliu, protagonistka poviedky 
Stretnutie s Eršadim skončí s fajčením 
marihuany aj s pozeraním 
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a prináša mnohé sklamania a úskalia; 
do Mongolska priviedla aj svojho dospe-
lého syna, ktorý bojuje s drogovou 
závislosťou.
Autorka kladie dôraz striedavo na proble-
matiku koní a na komplikovaný vzťah 
medzi matkou a synom, čo dej do veľkej 
miery rozširuje a dynamizuje. Zaujímavý 
moment nastáva, keď si protagonistka 
musí vybrať, či zvolí záchranu koní alebo 
svojho syna. Autorka v tejto dejovej línii 
neskĺzla do klišé a komplikovanosť vzťa-
hov medzi rodičmi a deťmi sa jej podarilo 
vykresliť oveľa plastickejšie a autentickej-
šie v porovnaní s predošlými dielmi. 
Línia hrdinky Karin sa javí ako najprepra-
covanejšia. Ďalší dvaja hrdinovia popri 
nej pôsobia viac -menej iba ornamentálne.
Téma materstva je ústredná aj pri tretej 
dejovej línii, ktorá sa odohráva v budúc-
nosti. Tu je však téma koní zatlačená 
do úzadia a dejotvorne tu takmer vôbec 
nefiguruje.
Problematicky by sa dalo vnímať uchope-
nie témy homosexuality. Prežívanie lásky 
medzi dvomi mužmi sa autorke nepoda-
rilo zachytiť uveriteľne, často sa uchyľuje 
k pátosu a romantizovaniu témy.
Homosexuálny motív sa rozpadá a stráca 
na pozadí hľadania divých koní a ich 
odchytu, protagonistove prehovory pôso-
bia miestami mechanicky a pripomínajú 
článok z Wikipédie. „Nemal ešte ani 
štyridsať rokov a už bol slávnym lovcom 
zvierat. O jeho počinoch kolovali mnohé 
neuveriteľné príbehy. Už ako štvorročný, 
v roku 1848, sa začal zaujímať o zvieratá. 
Jeho otec, obchodník s rybami, raz získal 
šesť živých tuleňov, ktoré sa rybárom 
chytili do siete. A keďže to bol muž s buj-
nou fantáziou, ktorý mal rád zvieratá, 
vymyslel si, že tulene vystaví pri svojom 
dome v Hamburgu.“ (s. 62)
Tretí diel nepriniesol okrem témy koní 
do problematiky nič nové. Je otázne, 
či sa autorke podarí oživiť túto schému aj 
po štvrtýkrát a do akej miery ju dokáže 
ešte inovovať. V knihe Kôň Przewalského 
skĺzavala do recyklácie motívov a atmo-
sfér, čo spôsobovalo značnú predvídateľ-
nosť deja. Obmena štylistiky nestačí.

Láska sa prezentuje aj vo vzťahu k ume-
niu: Estherino očarenie farbami prechá-
dza do osobitého umeleckého štýlu inšpi-
rovaného výtvarnou skupinou koloristov, 
Oľga sa stáva významnou opernou spe-
váčkou. Umenie je v románe sebavyjadre-
ním aj súčasťou života: „Dedko by bol 
najradšej zastavil čas v tú decembrovú 
noc roku 1920 v Literárnej kaviarni, ja sa 
upínam ku koloristom, k beznádejne 
antikvárnej vibrácii a kráse farieb.“ (s. 133)
Vzťahy protagonistiek nie sú vždy idylic-
ké, najmä v prípade Esther, ktorá často 
bojuje s pocitom priemernosti až menej-
cennosti; tragickosť nevydarených milost-
ných dobrodružstiev paradoxne stmeľuje 
rodinu akýmsi karmickým putom.
Román charakterizuje metóda synestézie: 
vedľa seba existujú auditívne, vizuálne 
a taktilné vnemy – farby si nachádzajú 
tvar a zvuk, hudbu možno vidieť, cítiť 
a uvedené motívy prerastajú v pozoru-
hodnú koláž. Hoci je kniha príťažlivým 
a dynamickým čítaním, miestami by 
jej bolo možné vyčítať efektne pôsobiace, 
na prvý pohľad „ľúbivé“ formulácie, 
napr.: „Maliari vniesli do postáv žiaru 
a zodvihli more do zvislých vĺn rozochve-
ného farebného svetla. Otvorím ústa 
a po lícach mi tečú slzy radosti.“ (s. 53) 
Vzhľadom na využívanie miernej irónie 
a sarkazmu ako formy odľahčenia je 
opojenie sa sentimentom a pátosom, ku 
ktorým autorka občas (ne)vedome skĺzne, 
menej citeľné a rušivé. Jazyk je využitý 
kreatívne, cizelovane, s pomerne origi-
nálnou metaforickosťou, pričom sa 
strieda so slangom a nízkym žargónom 
(často sa opakujúca veta babičky Varinky: 

„Ignoruj to hovno!“). Vnútorný monológ 
Esther je rovnako zaujímavý ako von-
kajšie udalosti, kolísajúce medzi každo-
dennosťou a tragickosťou; autorka 
čitateľovi nedá vydýchnuť ani tempom 
rozprávania – je síce melodické, rytmizo-
vané, ale deje sa toho akosi príliš veľa, 
príliš ohlušujúco, príliš intenzívne 
a živelne, láska je hrozivá a nemá konca, 
a to najmä láska k životu.
Kodanskú pieseň piesní recenzenti prirov-
návajú k dielu Jóna Kálmana Stefánssona 

Autorka však možno poslednou knihou 
tetralógie prekvapí a tému ekológie 
sa jej podarí vyrozprávať znovu iným, 
netradičným spôsobom.

 ✒ Júlia Oreská

Slová kráľa Šalamúna 
bez pátosu
Anette Bjergfeldt: 
Kodanská pieseň piesní 
Preklad: Zuzana Demjánová 
Bratislava: Premedia, 2021

Autorstvo biblickej Piesne piesní sa pri-
sudzuje židovskému kráľovi Šalamúnovi, 
ktorý veľdielo venoval milovanej žene 
Šulamitke ako obraz svojho bezhranič-
ného obdivu. Vzhľadom na nejed-
noznačnú povahu text možno interpre-
tovať v historickom či alegorickom 
zmysle ako zobrazenie nekonečnej Božej 
lásky k vyvolenému národu či ľudstvu 
všeobecne. Z umeleckého hľadiska spĺňa 
charakteristiku žánru intímnej poézie – 
ľúbostnej piesne, s bohatým inventárom 
obrazných prostriedkov.
O niekoľko stáročí neskôr dánska textár-
ka, speváčka a autorka Anette Bjergfeldt 
predstavuje modernizovanú verziu apo-
teózy lásky s názvom Kodanská pieseň 
piesní na pozadí trojgeneračnej rodinnej 
ságy. Stavebným pilierom svojskej rodiny 
je, prirodzene, láska – partnerská, man-
želská, rodičovská, súrodenecká, ale aj 
celkom bez prívlastkov a príkras. Postavy 
vytvárajú príťažlivú mozaiku: od spupnej 
babičky Varinky ruského pôvodu, neustá-
le páchnucej kyslými uhorkami, cez 
matku – vždy elegantnú Evu ako stvárne-
nie dánskej Grace Kelly až po opernú 
femme fatale Oľgu a našu rozprávačku 
Esther. Príbeh rámcujú historické udalos-
ti (revolúcie v cárskom Rusku, pád Ber-
línskeho múru), ale slúžia viac -menej ako 
opora príbehovej výstavby.
Bjergfeldt ľahko preniká pod kožu svojim 
postavám, na základe opisu dokážeme 
verne odčítať ich psychické prežívanie. 
Najväčšmi sa odhaľuje hlavná postava 
Esther, ktorá – hoci stojí v úzadí väčšiny 
udalostí – je dôslednou pozorovateľkou 
okolia. Trojgeneračné rozprávanie má 
v sebe rozprávkový motív a poetický 
náboj, pripomínajúc atmosféru magické-
ho realizmu; hranica medzi magickým 
a skutočným je takmer mizivá, no príbeh 
napriek bizarnosti nikdy nepresiahne 
mieru a neprechádza do absurdity. 
Príznaková mystickosť jemne dotvára 
realitu, prípadne oslabuje tragické uda-
losti (závažné ochorenia, smrť otca 
i najstaršej sestry Filippy, bolestivý 
rozchod).
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(romány Letné svetlo a potom príde noc, 2014, 
Príbeh o Áste, 2020). Súvislosti by sa našli 
v pertraktovaní ľúbostných a rodinných vzťa-
hov a v istom fatalizme postáv. Determinácia 
okolím je často kľúčovým motívom správania 
hlavných protagonistov; aj tu je prítomná 
osudovosť, pred ktorou sa nedá ujsť: 

„Do mena dieťaťa sa naskladá toľko očakáva-
nia. Niekedy vláči na pleciach nádeje celých 
generácií. Školské dvory sú plné takých 
nenaplnených mien: útly okuliarnatý Thor, 
ktorý nikdy nevytiahne svoje pokolenie 
zo storočného bahna zbabelosti a kolaborant-
stva ani len o milimeter. Alebo ja – Little 
Esther, ktorá je všetko možné, len nie 
malá. Meno je sľubom, ktorý sme nevyslovili, 
no okolie napriek tomu očakáva, že ho 
naplníme.“
Kodanská pieseň piesní je – ako by sme 
očakávali v súlade s titulom – uhrančivou, 
veľkolepou oslavou lásky v jej rozličnosti 
a jednote, prekračujúc časopriestorové 
hranice: láska má hrošiu kožu, vznáša sa na 
krídlach holubice, zaznie v operných áriách, 
hýri farbami, „je krásna ako mesiac, jasná 
ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami“.

 ✒ Patrícia Gabrišová

Dvojica v pestrofarebnom 
svete
Ivana Komanická: 
Poézia pre dvoch – Poetry For Two 
Fintice: F.A.C.E., 2021

Ivana Komanická, filozofka, literátka a teore-
tička umenia, sa nevenuje iba literatúre. 
Ako kurátorka pripravila okolo dvadsať 
výstav súčasného umenia. Dotyky rôznych 
druhov umenia možno vypozorovať aj v jej 
najnovšej knihe, v básnickej zbierke Poézia 
pre dvoch – Poetry For Two.
Nenápadná kniha s jednoduchou obálkou, 
ktorú zdobí abstraktná ilustrácia Petra 
Cábockyho, skrýva len prúd textu, čierneho 
na bielom, bez ilustrácií. No pri pozornom 
čítaní sa pred čitateľom rozprestrie farebnosť 
ako vejár.
Text plynie vo voľnom verši, básne nemajú 
žiadne názvy. Zbierka obsahuje i anglický 
preklad básní, ktorý je vytlačený z druhej 
strany. Básne sú intímne a jemné, no 
nie je to len do seba uzavretá „poézia pre 
dvoch“. Je prístupná, komunikatívna a otvo-
rená. Evokuje obrazy, filmové zábery či 
skôr obrázky z komiksu (tam sú obsiahnuté 
aj napísané slová a tie sú v tomto prípade 
najdôležitejšie). Nachádzame tu náznaky, 
načrtnuté postrehy z bežného života, útržky 
príbehov, rozhovorov, ale aj silné emócie 
a pochybnosti hlavných hrdinov, kontrast 
blízkosti a cudzoty či imaginácie a reálneho 
života. Vynárajú sa tu otázky, kde je vlastne 
medzi týmito protipólmi hranica. Básne 
ponúkajú náhľady do intímnych pocitov 

ženy – lyrického subjektu – i jej partnera, 
opisujú vzťah na diaľku, názorové kolízie 
i radosti bežného života, rozchody, odchody, 
návraty. Mihne sa tu aj obrázok akoby zo 
starej povesti: „čakám v močiaroch pod cestou / 
vŕba je tam ešte mladá“. (s. 9) V pestrých 
farbách sa pred nami nezjavujú len hlavní 
hrdinovia (dvojica): súčasťou mikropríbehov 
sú aj vedľajšie postavy, účastníci plánovaných 
i náhodných stretnutí (pozorujúci chlapi, 
chlap s potrebou zdôveriť sa, stará žena na 
zastávke autobusu, opilec Ben, bodygard 
v hoteli, mníška, priatelia, okoloidúci a pod.). 
Autorka vzťahy a lásku neidealizuje a nezjed-
nodušuje: „Peklo je túžba / peklo je tu a teraz“ 
(s. 10); „nemám žiadne otázky / len mínové 
pole“. (s. 19) Prítomná je aj téma straty, ktorá 
v konečnom dôsledku nemusí byť negatívna: 
„niežeby niečo prichádzalo / ale skôr odchádza“. 
(s. 10) Lyrický subjekt však nestráca nádej 
a potechu v každodennom živote: „ale hej ešte 
je tu krása / aj baviť sa je na čom“. (s. 16)
Bolo by zaujímavé vedieť, či bola prvá sloven-
ská alebo anglická verzia básne. Pred 
očami sa mi odvíjali rôzne významy, odtiene 
či odtienky slovenských a anglických slov. 
V každom prípade obidve verzie spoločne 
docielili lepšie, jasnejšie vykreslenie pocitov 
a situácií – tvoria komplexný celok. Taktiež 
som premýšľala, či má využitie dvoch jazykov 
nejaký hlbší zmysel, či hlavný mužský hrdina 
zbierky, okrem toho, že je scestovaný, nie je 
aj po anglicky hovoriaci cudzinec: „Vraciaš sa 
domov alebo niekam / ďalej a prichádzaš 
cudzejší“. (s. 13) Preklady básnických textov sú 
nádhernou ukážkou flexibility jazyka a záro-
veň úskalí prekladu. Nehovoriac už o tom, 
že aj pri komunikácii rovnakým jazykom 
hrozí nepochopenie. Také sú medziľudské 
vzťahy a vzťahy medzi mužom a ženou zvlášť: 
„Môj návrat do života / je bezradný (…) je zložitý 
/ ako napísať báseň / v rodnom jazyku // 
keď je telo pripravené / na preklad“. (s. 50)
Každá „poézia pre dvoch“ je v skutočnosti 
súčasťou veľkého pestrofarebného sveta, 
v ktorom sa niekedy stierajú hranice 
medzi krajinami či jazykmi. Láska má, žiaľ, 
často podenkový život, no v podobe veršov 
môže jej kúzlo pretrvať a vysielať správu.

 ✒ Ružena Šípková
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Slniečko si môžete objednať na e-mailovej
adrese: ares@ares.sk, informácie na
bezplatnom telefónnom čísle 0800 141 911
alebo v redakcii Slniečka na e-mailovej adrese:
slniecko@litcentrum.sk, tel. 02/20473513
Časopis Slniečko vydáva Literárne informačné
centrum štátna príspevková organizácia
zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky.

je tradičný a pritommoderný
časopis pre deti prvého stupňa
základných škôl, ich rodičov,
pedagógov a knihovníkov.

Tento umelecký mesačník
prináša kvalitnú detskú
literatúru najlepších slovenských
autorov a objavuje mladé talenty.

Špičková grafická úprava
a ilustrácie formujú estetický
vkus a poskytujú prehľad
o najlepších súčasných aj
klasických ilustrátoroch
pre deti.

Čo prináša 76. ročník Slniečka?

• autorské rozprávky a poéziu
• kreslený zábavník Jožka Mrkvičku
• literárne potulky našich autorov
po Slovensku
• ekologickú rubriku Deti v zelenom
• etickú výchovu v rodinnom seriáli
Lebopreto
• kuchárske rozprávky Jozefa Kollára
• jedinečný komiks Továreň
stratených snov

‘‘‘‘JánaJohanidesa
esej

12. ročník stredoškolskej súťaže

Napíšte krátku esej na niektorú z trojice myšlienok Jána
Johanidesa alebo na citátWilliama Shakespeara:

1. Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia
budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako
v komikse. (Ján Johanides)

2. To, či mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je
dôležité. Dôležitý je vzťah JA a TY. (Ján Johanides)

3. Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom
slobody. (Ján Johanides)

4. Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú.
(William Shakespeare)



Navštívte s Noemí tajuplné sídlo na vzdialenom 
mexickom vidieku, kde sa vyberie po tom, čo dostane 
záhadný list s prosbou o pomoc od svojej milovanej 
sesternice.

Viac knižných tipov nájdete v našom Čitateľskom 
klube Martinus na Facebooku. Pridajte sa k nám 
na citam.sk/citatelskyklub

Myslíme si, že nový rok sa má začínať v spoločnosti 
tých NAJ. Obľúbené Dánovky, prípad kapitána 
Steina a notára Barbariča a diela od majstra zápletky 
Horsta. To sú autori a knižní hrdinovia, ktorí sa dostali 
do výberu toho NAJlepšieho, čo nám ponúkol rok 2021. 
Nájdete medzi nimi aj svojich obľúbencov? ;-)

Celý výber tých najpredávanejších, najlepšie 
hodnotených a najprehliadanejších knižiek nájdete 
na www.martinus.sk/nasenaj

Spoznajte NAJ knihy

Nový rok si zaslúži 
to NAJlepšie!

Čitateľský klub Martinus

Román plný tajomstiev 
a desivej atmosféry

Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Ulica 29. augusta 37

Bratislava   
Obchodná 26 
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon 
Staré grunty         

Bratislava   
NIVY centrum
Mlynské Nivy 3                    

Košice  
OC Galéria                                 
Toryská 5

Košice  
OD Urban                               
Hlavná 111

Liptovský Mikuláš 
OC RGB Liptov 
Kamenné pole 3

Lučenec   
OC Galéria 
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin 
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO 
Akademická 1 

Poprad   
OC Forum 
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park 
Centrum                                            

Prešov  
OC Novum
Nám. legionárov

Trnava  
City Arena 
Dolné bašty 14

Žilina   
SC Mirage 
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte




