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Kríza: veľký tresk 
alebo príležitosť pre kvalitu?
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Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!

„Nebude to možno veľký tresk. 
Súčasná kríza a rast nákladov 
na tlač však aj tak zatrasie sloven‑
ským knižným trhom,“ konštatuje 
redaktorka Knižnej revue Daniela 
Balážová v článku Kríza. Príleži-
tosť pre kvalitu? Ako ovplyvňuje 
nedostatok papiera a zvyšovanie 
výrobných nákladov slovenských 
vydavateľov? Bude sa zvyšovať 
cena kníh, meniť ich formát, 
ustupovať od tlačených kníh? Aké 
dôsledky môže mať táto situácia 
na vydávanie nekomerčnej  
literatúry a pôvodnej slovenskej 
tvorby? S týmito otázkami  
oslovila Knižná revue vyše tridsať 
vydavateľov.

„Kríza knižného trhu sa odvíja 
hlavne od zníženého záujmu 
čitateľov, ktorý sa bude iba prehl‑
bovať,“ obáva sa Koloman Kertész 
Bagala.

„Z dlhodobého hľadiska máme 
všetci – vydavatelia, autori,  
kníhkupci i médiá ako Knižná 
revue – za úlohu propagovať naše 
knihy a bojovať o to, aby si  
ich kupovalo (a čítalo ich) viac 
ľudí než doteraz,“ nevzdáva 
sa Juraj Heger.
A nevzdáva sa ani redakcia Kniž-
nej revue, ktorá vám opäť prináša 
pestrú kolekciu titulov, o ktorých 
sa oplatí uvažovať.
Na obálku februárového vydania 
Knižnej revue poskytol svoje  
dielo Archa (svetelný objekt, 2014) 
vizuálny umelec Marek Kvetan. 

„Spojením posvätného, neteles‑
ného svetla a banálnej situácie je 
vytvorenie blikajúceho objektu, 
ktorý evokuje biblickú archu,  
ale aj nefunkčné neónové trubice 
z reklamy,“ komentuje svetelný 
objekt sám autor.
Nerušené čítanie.
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Michal Hvorecký 
v Autoportréte Európy
Pri príležitosti francúzskeho predsedníctva Európ‑
skej únie oslovil Olivier Guez, francúzsky novinár, 
esejista, spisovateľ a nositeľ ceny Prix Renaudo, 
dvadsaťsedem autorov, z každého členského štátu 
EÚ jedného, aby napísali svoj príspevok o miestach 
evokujúcich európsku kultúru a históriu. Zostavil  
tak výnimočnú zbierku nepublikovaných príbehov 
a statí, ktoré načrtávajú pohyblivú mapu európskeho 
ducha začiatku dvadsiatych rokov 21. storočia. 
Antológia s názvom Le Grand Tour, ktorá bude pub‑
likovaná začiatkom marca v prestížnom francúz‑
skom vydavateľstve Grasset, predstavuje panorámu 
súčasnej európskej literatúry, ako hovori jej podtitul – 
Autoportrét Európy očami jej spisovateľov (Autopor-
trait de l´Europe par ses écrivains). Za Slovensko 
do antológie prispel Michal Hvorecký svojou staťou 
o osudoch starého židovského cintorína pod  
Bratislavským hradom Slnečnice v podzemí v pre‑
klade Laurenta Vallancea.
Prispievateľmi do antológie sú: Daniel Kehlmann 
(Nemecko), Eva Menasse (Rakúsko), Lize Spit  
(Belgicko), Kapka Kassabova (Bulharsko), Stavros 
Christodoulou (Cyprus), Olja Savičević (Chorvátsko), 
Jens Christian Grøndahl (Dánsko), Fernando  
Aramburu (Španielsko), Tiit Aleksejev (Estónsko),  
Sofi Oksanen (Fínsko), Maylis de Kerangal  
(Francúzsko), Ersi Sotiropoulos (Grécko), László 
Krasznahorkai (Maďarsko), Colm Tóibín (Írsko),  
Rosella Postorino (Taliansko), Jānis Joņevs  
(Lotyšsko), Tomas Venclova (Litva), Jean Portante  
(Luxembursko), Imannuel Mifsud (Malta), Jan  
Brokken (Holandsko), Agata Tuczyńska (Poľsko), 
Lídia Jorge (Portugalsko), Norman Manea (Rumun‑
sko), Michal Hvorecký (Slovensko), Brina Svit  
(Slovinsko), Björn Larsson (Švédsko) a Kateřina  
Tučková (Česká republika).

 ✒ Miroslava Bilačičová

Najkrajšie knihy 
Slovenska 2021
BIBIANA, medzinárodný dom 
umenia pre deti, v spolupráci 
s Ministerstvom kultúry SR, 
Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Slovenskou 
národnou knižnicou a Zväzom 
polygrafie vyhlásila súťaž Najkrajšie 
knihy Slovenska 2021. V súťaži sa 
hodnotí výtvarná a grafická stránka 
kníh, ako aj úroveň ich polygrafic‑
kého spracovania. Knihy z roku  
2021 možno prihlásiť do 31. marca.  
Bližšie informácie sú na stránke 
www.bibiana.sk.

Text v meste
Literárne informačné centrum v spo‑
lupráci s Oddelením kultúry MČ Staré 
mesto Bratislava pripravilo nové pra‑
videlné literárne podujatia Text 
v meste. Prvé podujatie sa uskutoční 
24. februára v Zichyho paláci  
v Bratislave o 18.00 pod názvom Text 
v meste uvádza: Mesto ako hlavná  
postava. O meste v literatúre a litera‑
túre o meste budú diskutovať  
spisovateľka Jana Beňová a historik 
architektúry Peter Szalay. Ako  
sa verejný priestor odráža v životoch 
obyvateľov a v našich či knižných  
príbehoch? Moderovať bude Mário 
Gešvantner.

Literárne  
Košice 2022
Knižnica pre mládež mesta Košice  
vyhlásila 27. ročník literárnej súťaže 
v poézii aj próze pre začínajúcich  
autorov Literárne Košice. Do súťaže 
sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka 
základných škôl a 1. – 4. ročníka 
osemročných gymnázií. Témy  
tohto ročníka sú: Psí život, Môj sused  
mimozemšťan a Záhadná tvár na 
fotke. Súťažné práce treba poslať 
do 4. marca. Bližšie informácie sú na 
stránke www.kosicekmk.sk.

Cena Susanny 
Roth 2022
České centrum v Bratislave a České 
literárne centrum vyhlásili preklada‑
teľskú súťaž Cena Susanny Roth, 
určenej mladým prekladateľom 
z českého jazyka do 40 rokov.  
Text prekladu, ktorý odborná porota 
vybrala pre tento rok, je úryvok 
z románu Elsa Aids: Přípravy na 
všechno (nakl. FRA, 2020). Uzávierka 
súťaže je 31. marca. Víťaz získa  
týždňový pobyt v Prahe spojený 
s účasťou na bohemistickom semi‑
nári. Bližšie informácie sú na  
stránke: bratislava.czechcentres.cz.

13. ročník 
Medziriadkov
Občianske združenie Medziriadky 
vyhlasuje po 13. raz literárnu súťaž 
spojenú s letnou školou literatúry. 
Mladí autori do 26 rokov sa do nej 
môžu zapojiť so svojou prózou, 
poéziou alebo drámou do 1. apríla. 
Päťdesiati dostanú pozvánku na 
týždňový pobyt spojený s rozbormi, 
workshopmi, ale aj kultúrnym  
programom. Ich texty bude posudzo‑
vať porota v zložení Miro Dacho, 
Milan Děžinský, Dávid Dziak,  
Mária Ferenčuhová, Peter Gärtner,  
Tomáš Hučko, Mária Klapáková,  
Eva Kollárová a Marta Součková. 
Bližšie informácie sú na stránke 
medziriadky.sk. 

Hľadá sa  
kniha PSK
Prešovský samosprávny kraj a Krajská 
knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 
v spolupráci s regionálnymi knižni‑
cami vyhlásili piaty ročník súťaže 
o Knihu roka PSK. Verejné hlasovanie 
sa otvorí 15. marca, hlasovať možno 
do 15. apríla. Víťaz verejného hlasova‑
nia získa Cenu verejnosti, odborná 
porota udelí tri ceny v dvoch súťaž‑
ných kategóriách. Podmienky súťaže 
sú zverejnené na webových stránkach 
a sociálnych sieťach regionálnych 
knižníc Prešovského samosprávneho 
kraja.

 ✒ red

Michal Hvorecký
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Agda Bavi Pain: Краят 
на света (Koniec sveta)
Diva 2007, 2021 (BG)
Preklad: Nikolay Fenerski

Ľubomír Feldek:  
Проба (Skúška)
CompuTech, 2021 (RS)
Preklad: Martin Prebudila

Etela Farkašová: 
Uratowanie świataw dlug G.  
(Záchrana sveta podľa G.)
Wydawnictwo Abilion, 2021 (PL)
Preklad: Marta Pelinko

Anton Baláž: Taborišče padlih 
žensk (Tábor padlých žien)
Forum Slovanskih kultur, 2021 (SI)
Preklad: Diana Pungeršič

Iba týždeň 
  slovenskej 
poviedky?
25. ročník, 222 súťažných 
textov, 6 porotcov,  
8 dní rozhovorov a čítaní 
ocenených poviedok.

N a Slovensku evokuje literárny formát povied-
ky prestížnu literárnu súťaž, vyhlasovanú už 
25 rokov Kolomanom Kertészom Bagalom. 

Poviedka ako dôkazový materiál autora/autorky, 
že presvedčivo zvládne jazyk, príbeh, dramatic-
ký oblúk, tému či charakterizáciu postavy. Ako 
vstup do literárneho sveta. Poviedka uviedla na 
slovenskú prozaickú scénu mnoho dnes už reno-
movaných spisovateľov a spisovateliek. Viacerých 
z nich „aktivizovalo“ práve prvenstvo v tejto súťa-
ži (napríklad Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová, 
Soňa Uriková, Peter Balko, Balla, Richard Pupala 
i víťazky posledných ročníkov, ktoré už debuto-
vali – Barbora Hrínová a Dominika Moravčíková).

Uvedenie zborníka a autorské čítania ocene-
ných príspevkov sa odohrávali vždy pred publi-
kom a často i v sprievode hudobníkov. Na Auto-
riáde v Novej Cvernovke si Poviedka zakaždým 
odkrojila významnú časť programu, ktorým Ba-
gala už od roku 2017 láka ľudí na kvalitný výber 
slovenskej literatúry.

Rozhovory s autormi a autorkami textov, ktoré 
sa dostali do zborníka, a ich interpretácia profesi-
onálnymi hercami a herečkami sa tento rok pre-
zentovali online v  programe Týždeň slovenskej 
poviedky (všetky sú na YouTube kanáli literarny-
klub sk).

Šanca pre začínajúcich
Bagala dáva začínajúcim autorom a  autorkám 
šancu. Pristupuje k nim ako k pisateľom, ktorí sa 
raz stanú súčasťou pestrej škály tvorcov pôvodnej 
prózy. Každému ocenenému, nielen víťazom a ví-
ťazkám, dáva príležitosť debutovať. A premýšľať 
o písaní v zásadnejších intenciách.

Pre súťažiacich je lákavá aj finančná odmena, 
ktorá v posledných ročníkoch vystúpila na tisíc 
eur, ale Poviedke dominuje záujem najmä začí-
najúcich autorov a  autoriek prispieť vlastným 
slovom do prúdu literárneho sveta. Cítiť to aj 
z poviedok najčerstvejšieho ročníka.

Víťazom sú Nosné múry
Názov víťaznej poviedky 25. ročníka Nosné múry 
dokonale vystihuje cieľ celej súťaže. Jej nosný-
mi múrmi sú zatiaľ neobjavené texty, niekedy 
s dávkou odvahy vytiahnuté zo šuplíka. Práve ich 
čerstvosť je silou a zmyslom každoročného vyhla-
sovania súťaže Poviedka.

V  Poviedke 2021 som bola súčasťou poroty, 
ktorú zostavil Bagala z víťazov a víťaziek šiestich 
ročníkov súťaže. Hodnotili sme príspevky v zlože-
ní: predseda poroty Peter Balko, členovia Václav 
Kostelanski, Radovan Potočár, Dominika Morav-
číková a Peter Hoferica.

Ocitol sa tu text reflektujúci deformovanú ro-
dinu z  pasívneho pohľadu ukrivdenej budúcej 
nevesty (Daša Krištofovičová: Ježiši, Krista!), text 
o vzťahu dvoch cudzincov v cudzej zemi (Tímea 
Krekovič Beck: Guti), reportážno ‑atmosférická 
citlivá próza s protagonistkou, konfrontovanou 
s vlnením traumatizovaného miesta/mesta (Mi-
roslava Kuľková: Vrany Sarajeva), výrazne subjek-
tívny text nahlodaný sériou zraňujúcich vzťahov, 
ktoré protagonistovi vnucujú deformovanú pred-
stavu o vlastnej identite (Kristián Lazarčík: Zra-
zenina), text o partnerskom vzťahu, ktorý natoľko 
koroduje, že najvitálnejšou časťou dňa sa stáva 
návšteva supermarketu (Michaela Macejková: 
Desať stupňov pod nulou), text o učiteľovi, ktorý 
stráca akúsi civilizovanosť v sebe samom (Viliam 
Nádaskay: Inžinier ľudských duší), text o  prota-
gonistovi, pre ktorého je zmena vzťahov v jeho 
rodine dramatickejšia než tragická zmena vlast-
ného tela (A. Rasin: Babie leto), silne sugestívny 
a asociatívny text, ktorý vyťažil maximum z jedi-
nej „banálnej“ situácie (Jana Šturdíková: Nech-
ty) a víťazný text sa tento rok opieral o hrdinku, 
ktorá pretavila svoju frustráciu vo vzťahu do neča-
kane hmatateľnej podoby (Jana Turzáková: Nosné 
múry).

Ak máte záujem dozvedieť sa, čo sa najnovšie 
deje v slovenskej próze, kto a ako premýšľa o pí-
saní a literatúre, nalistujte si zborníky Poviedky.

Mala som úžasnú možnosť zúčastniť sa Po-
viedky ako čitateľka, neocenená súťažiaca, pre-
miantka, víťazka a porotkyňa. Všetko stojí za to.

 ✒ Dominika Madro 

Poviedka 2021 – Zborník najlepších poviedok 
25. ročníka literárnej súťaže. Vydáva KK Bagala.

5Február  2022

A
ktu

ality



Fó
ru

m Kríza. 
Príležitosť 
pre kvalitu?
Nebude to možno veľký tresk. 
Súčasná kríza a rast nákladov 
na tlač však aj tak zatrasie 
slovenským knižným trhom. 
Zvyšovanie cien kníh nebude 
dramatické, ale je nutné, 
zhodli sa viacerí z vydavateľov, 
ktorých oslovila Knižná revue. 
Niektorí očakávajú prečistenie 
trhu. To však automaticky 
neznamená zvýšenie kvality. 
Alebo zvýšenie záujmu 
čitateľov o kvalitnú literatúru.

✒ Daniela Balážová

Ako ovplyvňuje nedostatok papiera a zvyšovanie 
výrobných nákladov slovenských vydavateľov? 
Bude sa zvyšovať cena kníh, meniť ich formát, 

ustupovať od tlačených kníh? Aké dôsledky môže mať 
táto situácia na vydávanie nekomerčnej literatúry 
a pôvodnej slovenskej tvorby? S týmito otázkami oslo-
vila Knižná revue vyše tridsať vydavateľov. Do uzávier-
ky odpovedalo viac ako dvadsať, veľkých aj menších, 
starších i mladších a z rôznych kútov Slovenska.

Niektorí sú optimisti, iní cítia ohrozenie. Na po-
plach bije najmä vydavateľ pôvodnej slovenskej litera-
túry Koloman Kertész Bagala (KK Bagala), ktorý ho-
vorí o možnom bankrote a zániku múzickej literatúry.

Nejde len o papier
Problém s nedostatkom papiera na európskom a ame-
rickom trhu v druhej polovici minulého roka zazname-
nali takmer všetci vydavatelia. Mnohí prežívali krušné 
chvíle a neistotu, či plánované tituly dostanú na trh 
ešte pred Vianocami, pri niektorých knihách sa museli 
zmieriť s tým, že ich vydajú až tento rok.

„Všetci vydavatelia zažili koncom minulého roka 
šok. Cena papiera a tlače vzrástli o desiatky percent. 
Čo však bolo koncom roka najhoršie, predĺžili sa vý-
robné lehoty a krátili sa počty vydaných kníh,“ spo-
mína Albert Marenčin (Marenčin PT).

Daniela Balážová (1973)
Redaktorka Knižnej revue.
Vyštudovala žurnalistiku 
na FiF UK v Bratislave. 
Roky sa novinársky 
venovala zahraničnej 
politike aj téme ľudských 
práv.
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Ale nejde len o papier. Výrobné náklady neustá-
le stúpajú, čo vydavateľov tlačí do zvyšovania cien 
kníh, znižovania nákladov vydaných titulov či do ob-
medzenia ich počtu. „Nedostatok papiera je len jed-
ným z faktorov, ktoré nás nútia prehodnocovať naše 
plány a operatívne reagovať na zmeny. Ceny kníh sú 
na Slovensku historicky ešte stále nižšie v porovna-
ní s podobne veľkými trhmi a zvyšujú sa prakticky 
neustále. Je pravdou, že teraz bude nárast o niečo ci-
teľnejší, ale ešte stále nedorovná rast príjmov oby-
vateľstva ani rast vstupných nákladov,“ upozorňuje 
Juraj Heger (Slovart).

Matematika nepustí
Zvyšovanie cien kníh, či už priebežné, alebo očakávané, 
potvrdila väčšina oslovených vydavateľov. Niektorí 
zároveň upozorňujú, že kniha je na Slovensku stále 
akoby podcenený alebo nedocenený tovar, ktorého 
cena je podstatne nižšia ako inde.

Podľa Mária Gešvantera (Albatros Media) ne-
dostatok papiera a  ďalších komponentov na výro-
bu kníh spôsobuje nepríjemné zásahy do edičného 
plánu, meškanie vydania titulov či úpravu formátu. 
Ale „horšie je zdražovanie všetkých materiálov – udr-
žanie súčasných cien kníh, ktoré sú oproti svetu sku-
točne nízke, je aktuálne nemožné.“ Zdražovanie kníh 
však podľa neho nebude dramatické.

Tlak na zvýšenie ceny kníh cítia aj vydavateľstvá, 
ktoré vydávajú menej titulov a v nižších nákladoch. 
Matematika nepustí, pripomína Jakub Drábik (Ha-
dart): „Aj keby sa situácia v tomto roku stabilizova-
la, pochybujeme, že by sa ceny za tlač hýbali smerom 
nadol. Naopak, predpokladáme, že sa budú zvyšovať 
a tým pádom sa budú zvyšovať i ceny kníh.“ „Tiež je 
tlak na zvýšenie honorárov, čo je pochopiteľné, zvý-
šenie cien energií a  bežného spotrebného tovaru 

Domáci autori v pestrej ponuke slovenských 
vydavateľstiev v kníhkupectve Martinus na Obchodnej 
ulici v Bratislave.
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nabaľuje na seba ďalšie zvýšenia,“ dodáva Monika 
Kompaníková (N Press).

Slavo Sochor (Literárna bašta), ktorý sleduje 
knižný trh aj ako kníhkupec, hovorí, že „u slovenských 
čitateľov a čitateliek stále dominuje presvedčenie, že 
priemerná maloobchodná cena knihy by sa mala po-
hybovať okolo desiatich až dvanástich eur. Ak však má 
kniha normálne uživiť celý reťazec od autora cez vy-
davateľa až po kníhkupca, jej cena by mala byť jed-
noznačne vyššia ako pätnásť eur.“

Vydavatelia sa v tejto situácii usilujú o to, aby ceny 
nerástli dramaticky. „Optimalizujeme formáty, nákla-
dy a zvolené druhy papierov. Určite však neplánujeme 
ustúpiť od tlačených kníh,“ uviedla Alžbeta Vrzgula 
(Artforum).

E ‑knihy nevytlačia tlačené
Nik z oslovených vydavateľov napriek nedostatku pa-
piera nepredpokladá ústup od tlačených kníh a viacerí 
sa zhodujú, že slovenský čitateľ je dosť konzervatívny.

Niektorí očakávajú skôr čiastočný príklon k mäk-
kej väzbe. „Slovenský zákazník je citlivý na akékoľ-
vek zmeny a pevnú väzbu vníma ako tradičnú formu 
knihy. Trend mäkkej väzby sa už ale pomaly udomác-
ňuje aj na Slovensku a zaznamenali sme aj zvyšujúci 
sa počet titulov síce v pevnej väzbe, ale bez vrchného 
papierového prebalu. Predpokladáme, že takéto knihy 
budeme vidieť čoraz častejšie,“ uviedla Lucia Mláde-
ková (Tatran).

Podľa Valérie Malíkovej (Ikar) „nedostatok papie-
ra môže viesť k väčšej unifikácii papierov s orientáciou 
na najviac dostupné grafické papiere a nedostatok le-
penky môže spôsobiť viac titulov v mäkkej väzbe. Ale 
pravdepodobne pôjde o nevýrazný posun vzhľadom 
na fakt, že slovenský čitateľ je pomerne konzervatív-
ny a preferuje tvrdú väzbu.“

N Press vydáva knihy najmä v  mäkkej väzbe 
a bude v tom pokračovať. Pri tvrdej väzbe je cena vyš-
šia a dodacie lehoty dlhšie. „A pri dnešných technolo-
gických možnostiach a výbere papiera už nie je veľký 
rozdiel v estetickej kvalite mäkkej a tvrdej väzby. Tiež 
sme vždy kalkulovali s formátmi tak, aby sme produ-
kovali čo najmenší odpad a tlačili úsporne,“ vysvetľuje 
Monika Kompaníková.

Podľa Ivana Harmana (Artis Omnis) sú však slo-
venskí čitatelia i celý knižný trh tak konzervatívni, že 
nepredpokladá zmeny v zaužívaných formátoch ani 
presun k brožovanej väzbe a už vôbec nie ústup od tla-
čených kníh. „E  ‑knihy sú stále v porovnaní s tlačenou 
verziou v minimálnej obľube u čitateľov.“

Aj podľa Márie Leškovej (Slovenský spisovateľ) 
„súčasný stav určite nie je taký, aby sme napríklad čo 
i len uvažovali o ústupe od vydávania tlačených kníh“.

Poézia v čítačke?
Rozmach e ‑kníh nemožno čakať aj preto, že ich vý-
robné náklady nie sú výrazne nižšie ako náklady na 
tlačené knihy. Navyše, sú knihy, ktoré čitatelia chcú 
mať fyzicky v ruke alebo po ruke s možnosťou listo-
vať v papieri. „Kvalitné knihy o histórii chcete mať 
v poličke, nie v počítačovom priečinku alebo čítačke,“ 
konštatuje Jakub Drábik (Hadart).

Podobne je to s knihami o výtvarnom umení, poé-
ziou aj knihami pre deti. „Básnické knihy či knihy pre 
detského príjemcu nepoznajú kompromisy, takže det-
ské knihy sa aj naďalej budú tlačiť vo farbe a v tvrdých 
väzbách a básne zasa na primerane estetických mate-
riáloch,“ upozorňuje Ján Gavura (F. A. C. E.).

Vydavatelia poézie aj preto radšej znížia náklad 
vydaného titulu. „Určite sa tlačených kníh vzdať ne-
mienime, ak by aj mali vychádzať len v desiatkových 
nákladoch,“ uviedol Peter Milčák (Modrý Peter).

Pri detských knihách sú vysoké nároky na kvalitu 
papiera, potvrdzuje Milica Matejková (Buvik). Knihy 
tlačia na natieranom matnom papieri vyššej gramá-
že, volúmenovom alebo kreatívnom papieri. Aj v ich 
vydavateľstve pocítili zvýšenie ceny papiera a predpo-
kladajú, že toto zvýšenie nie je konečné.

Prečistenie trhu…
S rastom cien sa prirodzene ponúka otázka, či táto 
situácia nebude pre niektorých menších vydavateľov 
likvidačná. Najmä tých, ktorí sa zameriavajú na vy-
dávanie pôvodnej slovenskej tvorby alebo komerčne 
neziskových titulov.

Vyjadrenie vydavateľa pôvodnej slovenskej tvorby 
Kolomana Kertésza Bagalu (KK Bagala) je svojím spô-
sobom varovaním: „Čochvíľa budú výrobné náklady 
na úrovni terajších maloobchodných cien, čiže predaj-
ná cena kníh by sa mala logicky zdvojnásobiť. Ale zá-
kazníci nie sú ochotní kupovať knihy ani za súčasné 
ceny, pretože sú zdecimovaní dvojročnou koronakrí-
zou a vyhliadky na normálny život sú mizivé. Takže 
očakávam bankrot.“

Kríza knižného trhu sa podľa neho „odvíja hlav-
ne od zníženého záujmu čitateľov, ktorý sa bude iba 
prehlbovať, pretože vyrastá generácia, ktorá literatúru 
považuje za nepotrebnú, nemá takmer žiadne čitateľ-
ské návyky“. „Obávam sa, že je to už nezvratný proces. 
Múzická literatúra zanikne,“ dodáva.

Zdá sa, že najmä mladšia generácia menších vyda-
vateľov situáciu nevidí tak dramaticky. Podľa Adama 
Berku (82 Bøok & Design Shõp) terajší stav môže pri-
nútiť vydavateľov lepšie zvažovať, čo budú vydávať. 

„V konečnom dôsledku to môže trh prečistiť, čo nie 
je nevyhnutne zlé,“ myslí si. Pripúšťa, že „vydavatelia 
nekomerčnej tvorby to majú podstatne ťažšie“, no aj 
táto oblasť podľa neho potrebuje očistné mechanizmy.

Faktom je, že na Slovensku vychádza až priveľa 
kníh, pri ktorých si človek povie: škoda lesov a papie-
ra. O hazarde so vkusom potenciálneho čitateľa ani 
nehovoriac.

Podľa Jána Gavuru (F. A. C. E.) nekomerčná a pô-
vodná slovenská tvorba už zažila aj horšie krízy. Oveľa 
vážnejšiu krízu podľa neho predstavuje „kríza kniž-
nej nadprodukcie a kríza čitateľa“. „Podľa správy ZVKS 
(Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR) bolo v roku 
2020 vydaných 2 520 titulov z kategórie beletria. To je 
naozaj priveľa. Už nejaký čas môžeme vidieť, že sa na-
rušila rovnováha medzi tvorením a recepciou, ktorá 
vznikla technologickou evolúciou tlačiarenskej výro-
by a možnosťami elektronickej prezentácie. Čitateľ má 
niekedy toľko možností na výber, že si azda povie, že 
už nechce čítať nič,“ uvádza Ján Gavura.

Otázkou však je, či kríza a čistenie trhu naozaj pri-
nesie viac kvality. „Bol by som rád, keby to malo po-
zitívny dopad, teda, že prežijú len tie dobré knihy, ale 
dlhodobý status quo sa asi nejak zásadne nezmení 
ani tentokrát. Kníh vychádza stále viac, zlých aj dob-
rých a bijú sa o svojich čitateľov a čitateľky, ktorých je 
v prípade kvalitnej literatúry na slovenskom trhu stále 
málo. Pokiaľ ide o kvalitnú literatúru, netreba sa teda 
báť lepenkovej krízy, skôr o jej tunajšie publikum,“ od-
haduje Slavo Sochor (Literárna bašta).

Stručne to skomentoval Peter Šulej (Vlna / drewo 
a srd): „Myslím si, že momentálne ohrozujú vydávanie 

Pokiaľ ide 
o kvalitnú 
literatúru, 
netreba  
sa báť 
lepenkovej 
krízy, 
skôr o jej 
tunajšie 
publikum. 
Slavo Sochor,  
Literárna bašta

7Február  2022



Fó
ru

m

nekomerčnej literatúry a pôvodnej slovenskej tvorby 
iné hrozby ako je zvyšovanie nákladov na tlač.“

Albert Marenčin (Marenčin PT) medzitým upo-
zorňuje na vplyv krízy na vydávanie debutov. „Asi 
najhorší dopad zdražovania tlače a kníh bude na vy-
dávanie debutov a mladých – ešte neoverených auto-
rov. Z existenčných dôvodov budú vydavatelia ešte 
viac presadzovať bestsellery a ‚overených‘ úspešných 
autorov.“

Bitka o granty
Väčšina vydavateľov dúfa, že vydávanie komerčne ne-
ziskových titulov a pôvodnej tvorby zachráni Fond na 
podporu umenia a iné podporné granty. Je to logické, 
tento typ tvorby dotáciami podporujú aj krajiny s väč-
ším trhom a jazykovým dosahom ako má Slovensko.

Ale budú tieto financie stačiť, osobitne z FPU, ak 
sa diera v štátnom rozpočte zväčšuje a kultúra, podob-
ne ako školstvo, je opäť na chvoste? Záujem o podpo-
ru sa pritom zvýši od takmer všetkých vydavateľstiev.

Väčší vydavatelia môžu čiastočne kompenzovať 
straty z neziskových titulov vydávaním takých, ktoré 
im zisk prinesú. „Aj my rátame s  tým, že niektoré 
knihy si na seba nezarobia, ale je dôležité, aby boli 
napísané a vydané, tak náklady na ne pokryjeme zo 
zisku úspešnejších titulov,“ uvádza Monika Kompa-
níková (N Press).

Menší vydavatelia, ktorí vydávajú knihy najmä 
vďaka grantovej podpore, majú väčší problém. „Bez 
podpory FPU je vydávanie pôvodnej slovenskej lite-
ratúry takmer nemožné. Ak bude FPU rozdeľovať roz-
počet, ktorý má k dispozícii, medzi veľký počet titulov 
tak, že každý z nich podporí menšou čiastkou (po-
vedzme polovicou zo žiadanej sumy), potom sa môže 
stať, že napokon väčšina z týchto kníh nevyjde, lebo 
malí vydavatelia nebudú schopní dofinancovať vyš-
šími sumami väčšie množstvo titulov,“ upozorňuje 
Peter Milčák (Modrý Peter).

„V krajnom prípade skončíme. Rezervy už nie sú 
a zopakovanie situácie z minulého roka by sme ne-
uniesli,“ uvádza Juraj Kuniak (Skalná ruža). „Dúfam 
však, že až tak dramaticky sa situácia nevyhrotí. (…) 
Predpokladám, že situáciu reflektuje aj FPU a bude 

mať pre ňu porozumenie,“ dodáva. Všetku finančnú 
rezervu, ktorú v neziskovom združení postupne tvo-
ril šesť či sedem rokov, minul vlani na jeseň, keď fak-
turované sumy za vydané knihy vyleteli vysoko nad 
pôvodné kalkulácie.

(Fungovaniu podporných fondov sa ešte budeme 
bližšie venovať.)

… a čo čitatelia?
Nielen politici často podliehajú pokušeniu podliezať 
latku v snahe prispôsobiť sa náladám publika. A pub-
likum sa tak postupne mení…

Aj preto niektorí vydavatelia hovoria o kríze oveľa 
hlbšej, ako je tá, ktorá bezprostredne súvisí so situá-
ciou na svetových trhoch s papierom. Hovoria o tom, 
že „vyrastá generácia, ktorá literatúru považuje za 
nepotrebnú, nemá takmer žiadne čitateľské návyky“ 
(Bagala), o tom, že vážnejšia je „kríza čitateľa“ (Gavu-
ra), o tom, že pri lepenkovej kríze sa netreba báť o kva-
litnú literatúru, skôr o jej čitateľa (Sochor), o tom, že 

„svoje by mohol urobiť aj štát podpornými aktivita-
mi na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a všeobec-
ne podporou čítania už u detí na školách“ (Harman). 
Ale „samozrejme, z dlhodobého hľadiska máme všet-
ci – vydavatelia, autori, kníhkupci i médiá ako Kniž-
ná revue – úlohu propagovať naše knihy a bojovať o to, 
aby si ich kupovalo (a čítalo ich) viac ľudí než dote-
raz.“ (Heger)

„Určite budeme musieť uvažovať o nových cestách 
kníh k čitateľom, ale najmä o zvýšení kreditu umenia, 
a v rámci neho literatúry, v spoločnosti. My v našej 
autorsko ‑vydavateľsko ‑kníhkupeckej bubline o výz-
name literatúry vieme, dôležité je, aby si ju uvedomili 
aj tí, ktorí tvoria kultúrnu politiku,“ uzatvára Magda-
lena Fazekašová (Trio Publishing). 

(Všetky odpovede vydavateľstiev v plnom znení 
vrátane tých, ktoré neboli citované v tomto článku, 
nájdete na www. litcentrum.sk)

Určite sa 
tlačených kníh 
vzdať 
nemienime,  
ak by aj mali 
vychádzať len 
v desiatkových 
nákladoch. 
Peter Milčák,  
Modrý Peter
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Kníhkupectvo LIC na Nám. SNP 12 v Bratislave ponúka výlučne slovenskú 
pôvodnú tvorbu a preklady diel našich autorov do cudzích jazykov.
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Jana Kičura Sokolová 
(1981)
Vyštudovala slovenský 
jazyk a estetiku 
na FiF UK v Bratislave. 
Pracuje na Inštitúte 
slovakistiky 
a mediálnych štúdií 
PU v Prešove. Odborne 
sa venuje vývinu  
syntaxe v ranej 
ontogenéze dieťaťa 
a štylistike.

Dalimír Hajko: Príbeh 
kníhkupca
Bratislava: Slovart, 2021

Človek 
  knihy
Kniha v rukách čitateľa je výsledkom 
zdĺhavého, nenápadného, priam 
tajomného chodu v pozadí knižnej  
kultúry. Jedným z ohniviek  
tohto procesu sú kníhkupectvá  
a ich kníhkupci. Kníhkupec 
bol v minulosti sprostredkovateľom 
medzi tvorcom knihy a čitateľom. 
Kniha Dalimíra Hajka Príbeh 
kníhkupca predstavuje zlomky 
životného osudu autorovho otca.

✒ Jana Kičura Sokolová

Úspech gastronomických kníh
Zaujímavým momentom knihy je spomínanie na au-
torovu matku; tá sa na manželov popud stala mimo-
riadne úspešnou autorkou kuchárskych kníh, ktoré 
boli odrazu súčasťou takmer každej domácnosti, a ich 
popularita prekročila hranice Slovenska. V spoluprá-
ci so svojím manželom tak značne ovplyvnila nielen 
československú gastronomickú literatúru.

Kniha Príbeh kníhkupca prináša jedinečnú tema-
tiku s  množstvom informácií, ktoré kontúry kníh-
kupeckého pozadia zhmotňujú cez osobnú históriu. 
Do komplexnosti príbehu kníhkupca však zasahuje 
špecifický synkretický prístup, ktorý celistvosť knihy 
do istej miery narúša. Miestami tak na seba naráža 
faktografickosť so subjektívnosťou autorskej výpo-
vede s  viacerými digresiami. Z  tohto dôvodu by si 
publikácia žiadala jasnejšiu kompozičnú a žánrovú 
stratégiu.

Oddanosť práci
Dalimír Hajko životným osudom svojho otca predstavil 
knižný svet minulosti, ktorý si zakladal na oddanosti 
k práci, kontakte s čitateľom, stretnutiach s literátmi 
a atmosfére kníhkupectva a ktorý sa dnes pod vplyvom 
internetového predaja vytráca.

Vyslovil však presvedčenie, že kým bude existovať 
kniha, knižný svet pretrvá. „Kniha je nielen tovarom 
v ekonomickom zmysle, ale aj svojráznym dielom, kto-
ré fascinuje hmotným výzorom, a to nehovorím o jej 
obsahu, o zázname tvorivosti spisovateľa.“ (s. 230) 

J ozef Hajko bol prvý a zároveň jediný slovenský 
absolvent pražskej odbornej kníhkupeckej školy 
v tridsiatych rokoch 20. storočia. Charakter knihy 

je synkretický. Prvá polovica textu sa približuje od-
bornej monografii mapujúcej kníhkupeckú činnosť 
počnúc známym slepým kolportérom Matejom Hre-
bendom až po českého vydavateľa Leopolda Mazáča, 
ktorý zohral významnú úlohu pri publikovaní diel slo-
venských autorov v medzivojnových rokoch.

Autor vyzdvihuje Mazáčovu podnikateľskú prezie-
ravosť, keď vydávaním Edície mladých slovenských 
autorov (EMSA) poprel finančnú nerentabilnosť pub-
likovania slovenských kníh, čím spustil vlnu záujmu 
o slovenskú literatúru v československom priestore.

Otvorením Slovenského kníhkupectva v Prahe zo-
hral Mazáč dôležitú úlohu aj na poli ekonomickom, 
politicko ‑kultúrnom či estetickom.

Autor dáva osobnosť Leopolda Mazáča do kon-
textu literárno ‑historického, zároveň nakladateľa 
predstavuje ako pražskú osobnosť, ktorá významne 
ovplyvnila budúce pôsobenie Jozefa Hajka.

Ligapasáž na Dunajskej
V druhej polovici knihy dostáva priestor biografické 
rozprávanie autora o svojom otcovi, kníhkupcovi Jo-
zefovi Hajkovi. Čitateľa prevedie rodinnou históriou 
a okolnosťami, ktoré priviedli autorovho otca k štú-
diu na odbornej knihovníckej škole v Prahe a následne 
k profesionálnej kníhkupeckej kariére, ktorá sa domi-
nantne spája s legendárnym kníhkupectvom Sloven-
skej ligy na Dunajskej ulici v Bratislave.

Na pozadí dejinných udalostí spája životný príbeh 
kníhkupca s ovzduším knižnej kultúry. Kultúrnu at-
mosféru sprostredkúva prostredníctvom spomienok 
kníhkupca, ale aj prostredníctvom reminiscencií sa-
motných literátov či umelcov, ktorí osobne Jozefa 
Hajka poznali a prichádzali s ním do kontaktu.

Slovenské kníhkupectvo Leopolda Mazáča v Prahe 
v 30. rokoch 20. storočia. 
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Skácelův 
stoletý stín
Siedmeho februára sme si 
pripomenuli sto rokov od 
narodenia veľkého moravského 
básnika, ktorý v bývalom 
Československu ovplyvnil 
nejednu generáciu poetov medzi 
mestami Aš a Čierna nad  
Tisou. Ako dnes rezonuje dielo  
Jana Skácela? Pre čitateľov 
Knižnej revue prináša vlastnú 
odpoveď český literárny  
vedec a básnik Michal Jareš. 

✒ red

B ásníka Jana Skácela (1922 – 1989) charakterizu-
je napořád jeho ryzí moravské (a zde dodejme, 
že lokálně brněnské) psaní, plné málo ‑mluvení, 

folklóru, rouhání, gnóm někdy až nejasně nesrozumi-
telných, stejně jako gest, patosu, chlapství, vína, mud-
rování… ale také plné odvahy, rozumu, pokory před 
formou nebo specifické těžkotonážní zádumčivosti.

Čím a kdo je Skácel dnes, po sto letech? Básníkem, 
ikonou, klasikem, kterého je třeba neustále zkoušet? 
Vším. A zároveň autorem, který dodnes budí řadu otá-
zek, jdoucích na tělo: každý sám za sebe si musí svého 
Skácela najít, prožít, pojmenovat.

Nálepka naprosto nespravedlivá
Mám za to, že Jan Skácel je básníkem (a  dodejme, 
že též sympatickým miniaturistou ve fejetonech)  
dnes spíše generačním, i když leckdy má na bedrech 
službu jistého otvírače dveří do poezie. Zejména 
v česky psané poezii, v tradici řekněme erbenovské, 
seifertovské, ortenovské i halasovské.

Skácel bývá jedním z prvních autorů, které v pu-
bertě a těsně po ní čtenáři objevují s něhou a láskou, 
okouzluje je, protože je tu básník v  řeči a  význa-
mech mistrovsky pevný a jasný. Ovšem leckdy se na 
tyto prvotní zdroje a „uvaděče“ do světa veršů dívá 
po jistém dospění skrze prsty. Právě autoři jako Ská-
cel nebo Seifert se pak berou posléze jako ti básníci  
trochu líbiví a svým způsobem „jednodušší“, nekom-
plikovaní. Básníci, které „trápí trochu něco jiného“ 
než pozdějšího adepta poetického světa.

Je to samozřejmě nálepka naprosto nespraved-
livá, bohužel ale dost často potvrzovaná: přidáme ‑li 
k tomu věčný a legračně hloupý zápas mezi skřípa-
vostí a méličností, jakou si česká a moravskoslezská 
poezie prochází roky roků, je na světě dlouhodobý 
rozpor ve vnímání a čtení Skácela. Respektive se nám 
tu ztrácí básník a vychází najevo rozdíly světů tradic 
a moderny. Co tedy zbylo z básníka?

Složité životní peripetie
Jan Skácel si za svůj život prošel různými peripetie-
mi, které zásadně ovlivňují jeho dílo. Vedle váleč-
ného totálního nasazení ve Wiener Neustadtu nebo 
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Tento velký 
moravský 
básník je 
dlouhodobě 
milován, čten 
a ukazován 
jako jeden 
z básníků 
podstatných 
pro dvacáté 
století.

Hejna 
 
Nebude pokoj, dokud neodletí 
divoké husy. 
 

Zas k jihu táhnou hejna. 
 

Nebude pokoj, dokud neodletí. 
Táhnou jak osud. 
 

Už zase táhnou hejna. 
 
Jan Skácel  
(zo zbierky Smuténka, 1965)
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Michal Jareš (1973)
Český básnik,  
literárny historik, kritik,  
publicista a editor. 
Pracuje v Ústave pre 
českú literatúru AV ČR.



Ladislav Čúzy (1950)
Literárny vedec. 
Na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej  
vedy FiF UK v Bratislave 
viedol semináre  
zamerané na naturizmus 
a lyrizovanú prózu, 
katolícku modernu 
a dejiny slovenskej 
literatúry 20. storočia. 
Venuje sa aj problematike 
dejín slovenskej  
literatúry 19. storočia.

Milan Zelinka:  
Neblahé skutočnosti
Bratislava: 
Vydavateľstvo Spolku 
slovenských 
spisovateľov, 2021

Stálica slovenskej prózy, jubilujúci Milan Zelinka 
(nar. 22. 3. 1942), svojimi najnovšími poviedkami 
v zbierke Neblahé skutočnosti asi nikoho z čita-
teľov neprekvapil, ale ani nesklamal. 
Do literatúry vstupoval časopisecky v druhej 
polovici 60. rokov. Od toho času sa s jeho  
prózami, zväčša zbierkami poviedok, novelami  
i menšími románmi môžu čitatelia stretávať 
dodnes. V roku 2008 získal za knižku Teta Anula 
Cenu Anasoft litera.
V opozícii s úsilím viacerých slovenských prozai-
kov, stvárňujúcich v 70. rokoch hrdinov socialis-
tickej práce, vytvoril „svojho pracujúceho 
hrdinu“, ktorý mal aj autobiografické črty, posta-
vu mechanika telefónnych ústrední, ktorý s poli-
tickým ideálom nemal nič spoločné 
Poviedky zaradené do jeho zbierky Neblahé 
skutočnosti sú poetologicky i námetovo  
výsostne realistické. Dominantným princípom 
je spomienkové rozprávanie.
Knižka je rozdelená do troch častí. Prostredie, 
v ktorom sa príbehy odohrávajú (západné  
a východné Slovensko), sa opakuje. Vždy je však 
dôležitejší osobnostný aspekt, pohľad rozpráva-
ča, ktorý má autobiografický charakter, než 
regionálna atmosféra. Do určitej miery sa mení 
len časový horizont, v druhej a tretej časti sa 
nachádzajú aj rozprávania z obdobia po roku 
1989 a niekoľko próz tak trochu okrajovo temati-
zuje aj absolútnu kovidovú súčasnosť. 
Väčšina má charakter spomienky, časovo sú 
príbehy situované do obdobia „hlbokého  
socializmu“. Centrom Zelinkovej pozornosti je 
človek, ktorý občas podlieha tlakom dobovej 
atmosféry, deformáciám v etickej rovine. Zelin-
ka však rozpráva aj o ľudských radostiach. 
Jeho prózy sú vyrozprávané s dôrazom na dejo-
vú jednoduchosť. Psychologicky sú postavy 
charakterizované vo vzťahu k situácii, o ktorej 
rozprávač hovorí. 
Zelinkov rozprávačský štýl v minulosti do určitej 
miery poznačila zvýraznená emocionalita. 
V jeho najnovších prózach táto vlastnosť chýba. 
Zelinkove mužské postavy mali neraz komuni-
kačné problémy, najmä vo vzťahu k ženám. 
Akási neschopnosť mužského protagonistu 
reagovať na podnety citového charakteru voči 
obdivovanej žene sa v jeho najnovších prózach 
vyskytuje už len sporadicky. Čo však v jeho 
pohľade na svet zostalo, je jemný humor, ktorý 
neraz prebleskne jeho rozprávaním. 
Zelinkova najnovšia zbierka je dôkazom, že 
kultivovaný realizmus ešte v slovenskej  
próze žije. Verím, že aj táto azda „bilančná“ 
kniha skúseného autora si nájde svojho čitateľa.
✒ Ladislav Čúzy

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

v  betonárce v  Ebensee je to i  poválečný vstup do 
KSČ, zmaření vydání debutu na konci čtyřicátých let 
a pozdní prvotina v roce 1957 (Kolik příležitostí má 
růže). Stejně tak dosti tvrdý nástup normalizace, zá-
kazy, zmařené vydání sbírky Stracholam na počátku 
sedmdesátých let a pomalý a postupný návrat do li-
teratury až v roce 1981. Normalizace se na Skácelově 
životě podepsala maximálně: šéfredaktorství Hosta 
do domu skončilo zrušením časopisu a náhle živořící 
básník zůstával s věrnou manželkou (přičemž dodej-
me, že Božena Skácelová byla první ženou Skácelova 
básnického druha, Oldřicha Mikuláška) v uzavřeném 
a málokdy prodyšném světě československé posrpno-
vé reality. Navíc byl v té době básník nejen sledován 
estébáky a provokován řadou nepřejících spoluobčanů, 
ale též se na něm podepisovala prohlubující se skepse.

Z vydané korespondence s Jiřím Friedem je evi-
dentní únava ze znormalizovaného světa, která se 
prohlubuje i díky nemocem a obstrukcím v publiko-
vání veršů. A zároveň i z toho, co přichází a podepisuje 
se v lidech po dvaceti letech v husákovském bezčasí 
bez morálky.

Sám ze sebe a pokaždé po svém
Skácelovo dílo je už navždy rozpoznatelné podle pár 
řádků. Všechna ta jeho ticha, lítosti, smrti i sněhy, 
všechny ty místy subtilní zámlky, divná časová neča-
sovost. Ta některá až protivně vlezlá slova nově vzniklá, 
zádumčivost jambů, která někdy přeběhne do spíše 
ekvilibristiky než do významu. Ale nad tím mistrně 
zvládnutý rým, který se už v době Skácelova pozdního 
díla stává spíše popelkou, reziduem z někdejších časů, 
které je třeba překonávat.

Ostatně, málo autorů u vázaného verše zůstává 
tak trvale, jako to vydržel právě Skácel, aniž by nastal 
pocit vyprázdnění a machy (neumelecky, šablónovi-
to, ale technicky zručne zvládnutie diela – pozn. red.).

Přesto je tento velký moravský básník dlouhodobě 
milován, čten a ukazován jako jeden z básníků pod-
statných pro dvacáté století. A při tom se generačně 
vymyká všem uskupením, nepatří ani k žádné škole, 
roste sám ze sebe, z tradice a pokaždé po svém.

Je až dojemné, kolik má Skácel zastánců jako od-
půrců. Budí emoce na různých frontách, aby nakonec 
promlouval přes zhudebněné verše i skrz připomín-
ku v Kunderově nedávno konečně přeloženém romá-
nu Nevědění. Není básníkem provokujícího gesta, ale 
provokuje posléze už tím, zda jste nebo nejste skáce-
lovským čtenářem.

Stále emoce budící autor
Po tom všem, co ze Skácela zůstává, co o něm bylo 
řečeno a kolik hádek a lásky nad ním a jeho dílem bylo 
proneseno, je vlastně až paradoxní, že dodnes nemáme 
kompletní sebrané dílo: jsou samozřejmě dostupné 
svazky souborů knižně vydaných básní (připravené 
velmi pěkně Jiřím Opelíkem, Skácelovým dvorním 
vykladačem), ale vedle toho dosud pořádně neznáme 
Skácela raného (dodejme, že v mnohém budovatelské-
ho, ale zároveň určujícího pro sbírky, které vychází až 
na konci padesátých let). Zato však existuje do dnešní-
ho dne množství nejrůznějších výborů, které udržují 
Skácela pořád v pomyslné špičce poválečné poezie.

Zda je v ní právem nebo neprávem je vedlejší – už 
to, že po více jak třiceti letech od básníkovy smrti 
je autorem živým, čteným a emoce budícím, vypoví-
dá o všem.
✒ Michal Jareš

Kultivovaný realizmus
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 Cesta 
stvorená 
z vytrvalosti 
 prúdu
Obrázková kniha Michala 
Hvoreckého a Simony 
Čechovej Dunaj – magická 
rieka je voľným pokračovaním 
obrázkovej knihy s rovnakým 
encyklopedickým a edukačno

inštruktívnym konceptom 
Bratislava – čarovná metropola.

✒ Markéta Andričíková

P odobne ako v predchádzajúcom prípade je autor-
ský zámer – sprostredkovať detským čitateľom 
zážitkovým spôsobom fakty a zaujímavosti o naj-

významnejších zemepisných reáliách Slovenska – vy-
jadrený už v názve knihy. Na jednej strane je presné 
pomenovanie mesta či rieky a na druhej strane je ich 
ozvláštnený význam: Bratislava je čarovná metropo-
la a Dunaj je magická rieka, druhá najdlhšia v Európe. 
Niekoľko desaťročí v nej pláva jedna z najväčších slad-
kovodných rýb – vyza.

Podnetná rozprávačka
Vyza je rozprávačkou príbehu a zároveň sprievodky-
ňou čitateľov. V duchu úvodných slov „Rieka je cesta, 
ktorá sa zrodila z vytrvalosti prúdu“ ich postupne 
oboznamuje s tým, kde Dunaj pramení, akými kraji-
nami a mestami preteká, kam sa vlieva. Z dvoch ma-
lých potôčikov v Čiernom lese v Nemecku sa Dunaj 
mení na silnú, rozvodnenú rieku, pretekajúcu alebo 
hraničiacu s ďalšími deviatimi krajinami – Rakúskom, 
Slovenskom, Maďarskom, Chorvátskom, Srbskom, 
Rumunskom, Bulharskom, Moldavskom a Ukrajinou. 
Na hranici medzi Rumunskom a Ukrajinou sa vlieva do 
Čierneho mora. Všetky faktografické údaje sú vkompo-
nované do rozprávania organicky a často slúžia aj ako 
podnet na ďalšie hľadanie informácií a rozširovanie 
vedomostí – mimo priestoru samotnej knihy.

V príbehu sa dočítame o osídľovaní brehov Dunaja, 
pretože rieka ľuďom odnepamäti poskytovala vhodné 
podmienky na život, hospodárstvo, obchod. Od nie-
koľkých stanových táborov či kamenných dedín sa 
ľudské obydlia postupne, aj vďaka životodarnej sile 
rieky, rozrástli na mestá, veľkomestá či štáty.

Vyza hovorí aj o iných obyvateľoch, žijúcich v rie-
ke a v okolitej prírode, rozpráva o ľuďoch, ktorí tu radi 
športujú, spomína rôzne druhy plavidiel počnúc ma-
lými loďkami cez staroveké galéry, parníky, nákladné 
i výletné lode a moderné katamarány.

Michal Hvorecký: 
Dunaj – magická rieka
Ilustrácie: 
Simona Čechová
Bratislava: Monokel, 2021

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.

Ilustrácia Simony Čechovej z knihy Dunaj – 
magická rieka (Monokel).
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Na inom mieste v knihe sa môžeme dočítať aj o ta-
jomných rozprávkových bytostiach, ktoré sú takisto 
nerozlučne späté s príbehom rieky. Víly, rusalky, vod-
níci či draci sa občas tiež ozývajú z hlbín rieky, ale vyza 
ich má všetkých pod kontrolou.

Vizuálne fakty
Keďže Dunaj je naozaj ohromná rieka – nielen pokiaľ 
ide o jej dĺžku (takmer tritisíc kilometrov), ale aj objem 
jej prietoku –, spájajú jej brehy mnohé pozoruhodné 
mosty. Napríklad Most Márie Valérie spája Slovensko 
a Maďarsko, kamenný most v Regensburgu stojí už 
takmer tisíc rokov, bratislavský Most SNP je zasa bez 
jediného piliera…

Všetky tieto a ďalšie zaujímavosti a fakty sú v kni-
he sprostredkované aj prostredníctvom obrázkov 
kombinujúcich viaceré výtvarné techniky – digitál-
nu grafiku, koláž, perokresbu. Vďaka citlivej, detailne 
prepracovanej a mnohovrstvovej komunikácii slova 
a obrazu sa čitateľ môže pohybovať v priestore kni-
hy vždy inak. Môže sa zamerať na pohyb vyzy v rieke 
a jej príbeh, môže sa zamerať na detaily rozličných 
významných stavieb v známych mestách na Dunaji 
(tie majú často metonymický charakter – slúžia ako 
typické znaky miest) alebo na detaily lodí, mostov, 
vodných elektrární, detaily rozličných druhov vtáctva 
a iných živočíchov.

Dynamický charakter dodávajú rozprávaniu aj 
mnohé zobrazenia ľudí, či už sú to ľudia z minulos-
ti, alebo sú to súčasní obyvatelia žijúci v rozličných 
mestách a miestach na oboch brehoch Dunaja. Z roz-
právania vyzy sa napríklad dočítame, ako pri Dunaji 
pestovali vinič už starí Rimania, ako ľudia pri výstav-
be železnice pri dolnorakúskom Willendorfe našli 
25‑tisícročnú sošku Venuše, že v nemeckom meste 
Ulm na brehu Dunaja postavili gotickú katedrálu 
s najvyššou kostolnou vežou na svete alebo že v ra-
kúskom kláštore v Melku nad údolím Dunaja sa ukrý-
va vzácna knižnica (ktorú vo svojom slávnom románe 
Meno ruže spomína Umberto Eco).

Žiaľ, vyza nám rozpráva aj o nepriaznivých uda-
lostiach ľudskej histórie, akými boli napríklad roky 
totality vo viacerých krajinách bývalého socialistic-
kého bloku, pričom na brehoch rieky sa stavali vysoké 
múry a ostnaté drôty oddeľujúce slobodný svet od ne-
slobodného. Hovorí aj o negatívnych stránkach sprá-
vania dnešných ľudí, ktorí rieku znečisťujú rozličnými 
druhmi toxického odpadu.

Voda a príbeh
Práve táto ekologická rovina je jednou z ďalších dôle-
žitých vrstiev rozprávania. Zo záverečného prehovoru 
ryby môžeme viac ako kdekoľvek inde v texte vycítiť 
hlas samotného autora, zdôrazňujúceho, že: „Voda je 
život. Starať sa o rieku znamená starať sa o celú kra-
jinu a človeka. Spoznávajme a chráňme ju spolu. Aby 
nezostala len príbehom, ktorý rozpráva len stará vyza.“

Podobne ako sa neustále mení príbeh rieky (keďže 
jednou z  jej najdôležitejších vlastností je plynutie), 
môžeme vďaka mnohotvárnosti a hĺbke čítať a obja-
vovať vždy nanovo aj knihu Michala Hvoreckého a Si-
mony Čechovej. 

Putovanie malého dinosaura 
v čase a priestore
Citrónový dinosaurus Akos sa „tresk! bum! 
plesk!“ (s. 4) ocitne medzi turistami v známej 
francúzskej jaskyni. Skamaráti sa s chlapcom 
Laurentom a ten ho pozve k nim domov.  
Spolu so svojou novou rodinou objavuje zaujíma‑
vosti Paríža, dokonca pochoduje po schodoch  
v Louvri. A keďže Laurentova mama ochorela na 
antidinosauriu, silnú alergiu na dinosaury,  
Akos musí putovať po Európe iba s jazvečíkom 
Brunom. Začnú v Monaku, ktoré im ukáže sa‑
motné monacké knieža. Mapa ich potom zavedie 
do Španielska, kde sa stretnú s býkom Rodolfom, 
jeho chlapčekom Mariom a celou jeho rodinou, 
ktorá žije na farme. Mario nemá mamu a Akosovi 
je smutno tiež, keď si spomenie na tú svoju. 
Cestou po Európe stretnú množstvo zvieracích 
aj ľudských kamarátov. Navštívia Portugalsko, 
Anglicko, Island, Belgicko, Holandsko, Nemecko, 
Poľsko, Fínsko, Estónsko, Bielorusko, Ukrajinu, 
Rumunsko. Kapitolky v knižke patria vždy  
konkrétnej krajine a sú graficky označené vlajoč‑
kou kvôli lepšej orientácii. V každej krajine 
sa Akos s Brunom naučia niečo o hlavnom meste, 
typickom jedle alebo o iných reáliách. Akos 
o krajinách a zážitkoch skladá vtipné básničky. 
Smerujú na Slovensko, ale ešte ich čaká dlhá 
cesta, ktorú im skráti kamionista Lukáš, idúci 
do Banskej Bystrice. Náročná cesta dinosauríka 
mení. Stáva sa skúseným a odvážnym, hoci 
ho uniesli do cirkusu. A cirkusanti sa svojej novej 
atrakcie, citrónového dinosaura, nechcú vzdať. 
Jeho kamaráti, Bruno a Lukáš, vypátrajú uja 
Podrackého, ktorý jediný môže pomôcť Akosovi 
stretnúť sa s mamou v pravekej kriede, v jeho 
rodnej jaskyni Lacroix.
Detského čitateľa môže zaujať príbeh putovania 
po Európe, hľadania mamy, domova, ale aj 
napínavé dobrodružstvo ľudskej chamtivosti 
zosobnenej cirkusantmi. Senzáciechtivosť  
a ziskuchtivosť sú vyvážené vynaliezavosťou 
deda Podrackého a láskavosťou Lukáša a Barbory.
Autorka sa detskému čitateľovi prihovára,  
vťahuje ho do príbehu, ktorý je skomplikovaný  
a zdvojený únosom, ale paralelný dej je prehľad‑
ne graficky označený.
Text je zábavný, dokonca komicky vyznie aj reč 
zraneným jazykom: „Fom fi myfvev, fe fi fmifol! 
Fom fa fľakol,‘ odľahlo Akosovi.“ (s. 39) Milý Akos 
a mrzutý jazvečík sú nepravdepodobná, ale 
smiešna dvojica, ktorá sa dopĺňa ako Don Quijote 
so svojím Sanchom Panzom: „Bruno by sa aj bol 
vybral domov do Francúzska, ale… ‚Ale po prvé, 
je to ďaleko, po druhé, nepôjdem sám, unudil by 
som sa k smrti a po tretie…‘ Po tretie by mu Akos 
chýbal. No to Bruno, samozrejme, nikdy nahlas 
nevysloví.“ (s. 54) Množstvo zaujímavostí z rôz‑
nych krajín, dokonca aj obrázok sochy Jánošíka 
z Terchovej pridáva knižke edukatívny rozmer. 
Kniha je určená čitateľom od 8 rokov, môžu si ju 
čítať sami, čomu je prispôsobený typ písma aj 
ilustrácie. Namiesto záložky im poslúžia vlajočky 
jednotlivých krajín na hornom okraji stránok.
✒ Katarína Labudová 

Katarína Labudová 
(1976)
Získala doktorát 
z literárnej komparatistiky 
na Masarykovej 
univerzite v Brne. Učí 
anglicky písanú literatúru 
na Filozofickej fakulte 
Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Zaoberá 
sa najmä románmi 
Margaret Atwood 
a Angely Carter. Okrem 
postmodernej literatúry 
sa venuje ľudovým 
rozprávkam. V žilinskom 
Artfore moderuje 
Literárne večery.

Marka Staviarska: 
Akos Avoláš. 
Dobrodružná cesta 
malého citrónového 
dinosauríka 
Ilustrácie: Adela Režná
Bratislava: Albatros, 2021
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Gogoľ  je tu 
stále s nami
Nikolaj Vasilievič Gogoľ (1809 – 
1852), „najzvláštnejší básnik 
a prozaik, akého kedy Rusko 
vytvorilo“, ako o ňom napísal 
Vladimir Nabokov, bol jedným 
z prvých ruských spisovateľov, 
ktorí sa stali aj spisovateľmi 
svetovými. V týchto dňoch si 
pripomíname 170 rokov 
od úmrtia tohto neobyčajného 
majiteľa slova.

✒ Ivana Kupková

Ivana Kupková (1971) 
Prekladateľka.  
Prekladá z ruštiny
(A. P. Čechov,
M. Bulgakov, P. Krusanov,
V. Pelevin a i.). Prekladu
sa venuje aj teoreticky.

Ž ivot tohto človeka, ktorý svojimi mimoriadne 
citlivými zmyslami (najmä zrakom a čuchom) 
nielen vnímal svet okolo seba a vo svojej bujnej 

fantázii ho pretváral alebo možno skôr vytváral nový 
svet, ale najmä ho dokázal vyjadriť slovami a tým ho 
sprostredkovať aj iným ľuďom, sa skončil pred 170 
rokmi, 4. marca (podľa juliánskeho kalendára 21. feb-
ruára) 1852.

Pri takejto príležitosti si však v prípade význam-
ných osobností zvykneme skôr pripomínať, čo je z ich 
diela stále živé. Tvorba N. V. Gogoľa, ktorá výrazne 
ovplyvnila vývoj ruskej literatúry (spomeňme známy 
Dostojevského výrok „Všetci sme vyšli z Gogoľovho 
Plášťa“) a stala sa súčasťou zlatého fondu svetovej lite-
ratúry, ovplyvnila aj slovenský kultúrny priestor, a to 
možno väčšmi, ako si to uvedomujeme.

Sem s nelichotivými skutočnosťami!
Vstup N. V. Gogoľa do slovenskej kultúry nebol rýchly 
a samozrejmý – kým českí národní buditelia priniesli 
prvé preklady Gogoľa do češtiny už v 30. – 40. rokoch 
19. storočia (napr. Karel Havlíček Borovský), prvé slo-
venské preklady Gogoľových diel sa objavili až vyše 
pätnásť rokov po jeho smrti, v roku 1868.

V druhej polovici 19. storočia sa síce medzi pred-
staviteľmi slovenského národného života stupňovali 
rusofilské nálady, tie však mali za následok, ako čí-
tame u Sone Lesňákovej (v knihe Ruská literatúra 
v slovenskej kultúre v rokoch 1836 – 2015, zostavenej 
Máriou Kusou), „nekritický obdiv ku všetkému, čo 
bolo ruské“, ale zároveň „odmietanie všetkého – aj 
z pera ruských spisovateľov –, čo sa priečilo oficiálnej 
vládnej ideológii cárskeho Ruska“, lebo „jedine silné 

Otto Friedrich Theodor 
von Möller:  
Portrét N. V. Gogoľa 
(okolo r. 1840) 

Rusko mohlo byť prameňom viery i nádeje v lepšiu 
budúcnosť utláčaného slovenského národa“ a kritika 
Ruska túto silu oslabovala.

Napriek tomu autor prvých slovenských prekla-
dov Gogoľa Bohuš Nosák ‑Nezabudov popri niekoľ-
kých poviedkach (napr. Ivan Fiodorovič Špoňka a jeho 
tetuška) z Gogoľovej prvej knihy Večery na dykaňskom 
laze, radostného, pestrofarebného fantastického cyk-
lu z prostredia autorovej rodnej Ukrajiny, preložil aj 
úryvok z poémy Mŕtve duše, zobrazujúcej Rusko v nie 
najlepšom svetle.

Už v  roku 1871, a  to ďalším dielom zobrazujú-
cim nelichotivé skutočnosti, otvoril Mikuláš Štefan 
Ferienčík Gogoľovi cestu aj na slovenskú divadelnú 
scénu, hoci jeho Komisár alebo Nehnevaj sa na zrkadlo 
máš li krivé ústa, skôr adaptácia než preklad Gogoľo-
vej svetoznámej hry Revízor, nepatril k vydareným.

Nasledovala historická novela Taras Buľba v pre-
klade Jozefa Škultétyho, jednotlivé poviedky z „Veče-
rov“ aj z petrohradského cyklu (medzi prekladateľmi 
bol napr. aj Martin Kukučín), komédie Revízor (dokon-
ca vo dvoch vydaniach, v preklade Fedora Jesenského) 
a Hráči (prel. Ján Burjan) a v rukopise Dobrodružstvá 
Čičikova alebo Mŕtve duše (prel. Juraj Maro).

Polemiky o preklade
V medzivojnovom období sme už mali do slovenčiny 
preloženú okrem iného aj komédiu Ženba (prel. Oľga 
Houdeková a Valér Kubány), znova Revízora (prel. Mi-
kuláš Gacek) a konečne aj vydané Mŕtve duše (prel. 
F. Jesenský). Počnúc 40. rokmi 20. storočia sa hlavnou 
sprostredkovateľkou Gogoľovho diela stala Zora Jesen-
ská: Večery na dedinke neďaleko Dikaňky (takto znel jej 
preklad názvu), cyklus noviel Mirhorod, poéma Mŕtve 
duše či novela Taras Buľba vychádzali v jej prekladoch 
opakovane až do konca 60. rokov.

Povojnové obdobie bolo obdobím hľadania ideál-
neho prístupu k prekladaniu umeleckých textov, o pre-
kladoch sa na rôznych fórach viedli polemiky (často sa 
týkali práve Jesenskej, keďže to bola veľmi plodná pre-
kladateľka s osobitým vzťahom k slovenčine), ktoré 
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Slovo prekladateľa
napokon viedli, aj Jesenskej zásluhou a zásluhou 
jej prekladov Gogoľa, k stanoveniu istých pravidiel 
v rámci umeleckého prekladu. Nové vydania jej 
prekladov Gogoľa preto neboli iba obyčajnými re-
edíciami – zakaždým ich upravovala, aby sa väčš-
mi priblížila autorskému zámeru (tak sa napríklad 
z dedinky neďaleko Dikaňky v neskoršom vydaní 
stal laz) i novej jazykovej situácii.

V povojnovom období sa objavil aj nový pre-
klad Ženby (prel. Mária Rázusová ‑Martáková) 
a Petrohradských noviel, ktoré najprv (1950) pre-
ložil kolektív ruského seminára (na univerzite 
v Bratislave ho viedla Z. Jesenská) a potom Viera 
Marušiaková (pod názvom Petrohradské povied-
ky a neskôr príbehy), neskôr aj autorka prekladu 
zbierky noviel Arabesky. Keď bola po roku 1969 
Jesenská, autorka moderných prekladov Gogo-
ľových kľúčových diel, zakázaná, bolo treba tieto 
diela preložiť nanovo. Od polovice 70. rokov ich 
postupne preložila Jesenskej žiačka Dana Lehu-
tová, a tak v dvojzväzkových Gogoľových vybra-
ných spisoch (Tatran, 1989), ktorých druhý zväzok 
obsahuje navyše výber z Gogoľových nebeletri-
stických textov, bola prekladateľkou väčšiny diel 
(spoluprekladateľmi boli Viera Marušiaková a Ján 
Štrasser).

Viacnásobný preklad –  
mnohostranné čítanie
Po roku 1989 vychádzal Gogoľ len sporadicky, pre-
važne v reedíciách (Bláznove zápisky D. Lehutovej 
a V. Marušiakovej, Mŕtve duše D. Lehutovej), a tak je 
potešujúce, že sa nedávno objavil aj v novom pre-
klade (Revízor a iné hry, 2020): Ján Štrasser sa vrátil 
k svojmu prekladu Ženby a pridal nové preklady 
Hráčov, Revízora a Gogoľov vysvetľujúci dodatok 
k nemu, Odchádzanie z divadla po predstavení 
novej komédie.

Gogoľ je tu teda stále s nami a je tu vďaka svoj-
im „spoluautorom“ prekladateľom. Každý preklad 
je aj pri najväčšom úsilí prekladateľa o objektivi-
tu nevyhnutne aj interpretáciou diela, a tak čím 
viac prekladov toho istého diela máme k dispozí-
cii, tým mnohostrannejšie ho dokážeme čítať.

Učebnice i  predslovy či doslovy k  dielam 
N. V. Gogoľa nás nabádajú, aby sme ho čítali so 

„smiechom cez slzy“, ako satirika pranierujúceho 
pomery v cárskom Rusku. Ak by to však bolo takto, 
nebolo by to trochu málo? Stačilo by to, aby sme 
ho stále chceli prekladať a čítať? Alebo tak ako sme 
v 19. storočí nechceli vidieť na Rusku nič zlé, teraz 
to budeme chcieť presne naopak?

Literárny historik Dmitrij Mirskij tvrdí, že 
Gogoľova satira nie je obyčajná satira, je to satira 
subjektívna, „jeho postavy nie sú realistickými ka-
rikatúrami vonkajšieho sveta, ale introspekčnými 
karikatúrami fauny jeho vlastnej mysle. Revízor 
a Mŕtve duše sú satirou na seba, svoje ja, a satirou 
na Rusko a ľudstvo sú len do tej miery, do akej sa 
Rusko a ľudstvo v tomto ja odrazili.“

Vďaka slovenským prekladom Gogoľovho 
diela teda máme príležitosť, aby sme v ňom, tak 
ako Nabokov, uvideli básnika a čítali jeho diela, 
najmä hry, ako „poéziu v akcii“, čiže „tajomstvá 
iracionálneho vnímané prostredníctvom racio-
nálnych slov. Takáto pravá poézia vyvoláva – nie 
smiech ani slzy – ale žiarivý úsmev dokonalého 
pôžitku“. 

Nesťažuj sa na zrkadlo!
Otázniky pre Jána Štrassera – autora aktuálneho  
prekladu štyroch satirických divadelných hier 
N. V. Gogoľa do slovenského jazyka: Revízor (1836), 
Odchádzanie z divadla po predstavení novej komé-
die (1842), Ženba (1842) a Hráči (1843). 

V čom ste vycítili naliehavosť tohto prekladu  
v našich časoch?
Naliehavosť vycítilo najmä Divadlo Astorka Korzo, 
ktoré si odo mňa objednalo nový preklad Revízora. 
A chcelo aj preklad doteraz nepreloženého  
Odchádzania z divadla po predstavení novej komédie,  
ktoré implantovalo do inscenácie. Tú ponuku som 
prijal veľmi rád, a keď som si Gogoľov text po rokoch  
znovu prečítal, pred voľ bami 2020 sa mi to preklada-
lo doslova samo. Ale ani dnes to nie je iné – stačí si 
Revízora priložiť ako mriežku na to, v čom spoločen-
sky žijeme, a vieme, o čo ide. Premiéra v Astorke  
bola v novembri 2019, no o pár mesiacov inscenáciu 
stopla pandémia. Škoda, že nestopla aj to, o čom 
Revízor je.

Vydanie komédií sprevádza veta: Gogoľ je človekom  
aj 21. storočia. Ako to dešifrujete vy?
Dostojevskij, Tolstoj, Turgenev, Gončarov boli veľkí 
ruskí spisovatelia 19. storočia, no ich tvorivé ambície 
siahali vysoko nad úroveň ruskej spoločenskej  
každodennosti. Gogoľ nebol o nič menší spisovateľ, 
no jeho lákala práve tá deformovaná spoločenská 
realita. Ľudská mentalita sa celé stáročia podstatne 
nemení a jej odraz v každodennej realite Gogoľ vedel 
kriticky vnímať, sarkasticky pomenovať a perfektne 
naštylizovať v žánri literárnej grotesky. Aj preto je 
naším súčasníkom. Keďže súčasnej slovenskej próze 
sa „ekluje“ (z nem. hnusí – pozn. red.) babrať sa 
v našej každodennej špine, posledným slovenským 
Gogoľom ostáva Janko Jesenský. (Nie, nezabúdam, 
že sme mali/máme aj Ruda Slobodu, Pavla  
Vilikovského, Vlada Bednára, Petra Pišťanka, Stana 
Štepku…)

Text Odchádzanie z divadla po predstavení novej 
komédie patrí k Revízorovi, je to autorova replika 
v dialógu s kritikou. Po premiére Revízora musel  
Gogoľ opustiť Rusko – také pohoršenie vyvolala jeho 
hra. V čom je tajomstvo účinku Gogoľovho slova?
Ako vidieť, to slovo bola naozaj účinné, keď musel 
opustiť Rusko. Svedčí to len o tom, že príslovie,  
ktoré si Gogoľ zvolil za motto k Revízorovi – „Nesťažuj  
sa na zrkadlo, keď máš krivú papuľu“ –, je presné. 
Tajomstvo účinku Gogoľovho slova je v tom, že nie je 
prvoplánový satirik – je to plnokrvný prozaik 
a komédiograf.

Pustíte sa aj do Gogoľovych próz?
Kompletný Gogoľ vyšiel v slovenčine pred tridsiatimi 
dvomi rokmi v prekladoch skúsených prekladateliek 
z ruštiny. Reedície Gogoľových diel vychádzajú 
neustále. No netajím, že ak by sa našiel vydavateľ, 
Mŕtve duše by som preložil rád.
✒ Tina Čorná Sikorová

Nikolaj Vasilievič Gogoľ: 
Revízor a iné hry
Preklad: Ján Štrasser
Bratislava: Ikar / Odeon, 
2020

Ján Štrasser 
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Revízora 
v Astorke 
stopla 
pandémia. 
Škoda, 
že nestopla 
aj to, o čom 
Revízor je. 
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Bezodný džbán 
 zázračna
Boli časy, keď sme čítavali 
slovenské ľudové rozprávky 
a potom sa čudovali, koľko z nich 
sa tak veľmi podobá na rozprávky 
bratov Grimmovcov. Potom  
sme sa začítali do iných známych 
rozprávok a všade sme v tých 
najstarších vrstvách nachádzali 
seba samých. Tak, ako nás 
prekvapí rovnaké slovo 
v slovenčine či perzštine alebo 
v sanskrite. Ten nás v hlbinách 
vekov dovedie k sebe samým až 
do Indie. Jej rozprávky vyšli 
v slovenskom výbere a preklade 
Dávida Ursinyho, ktorý  
ho sám aj bohato ilustroval, 
pod názvom Zázračný džbán.

✒ Silvia Ruppeldtová
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Kultúra, jazyk a  náboženstvá Indie priťahovali 
Európanov aspoň tak dávno, ako Marco Polo na 
konci 13. storočia diktoval v janovskom žalári pi-

sárovi svoje spomienky z ciest. Dostali meno Kniha 
o zázrakoch sveta a v útržkoch opisov a prekladov do 
rôznych jazykov stáročiami čiastočne prežili dodnes. 
Marco Polo v tom, čo v Európe pôsobilo ako zázrak, 
opisoval obrazy, ktoré videl na vlastné oči a precítil 
na vlastnej koži.

Mestá so zlatými kupolami, prístavy a trhy s dra-
hocennými koreninami, kobercami už ‑už pripra-
venými vzlietnuť, rozprávajúce stromy, mestá, ríše 
a panovníkov bohatších než bagdadskí kalifovia. V ja-
novskej väznici opísal celý šíry Východ a v európskej 
obrazotvornosti ho navždy zahalil závojom tajuplnos-
ti, desu a neodolateľnej príťažlivosti.

„Orient je bezodná studnica zázračna, v ktorej sa 
rodia sny aj mágia. Všetko prichádza z Orientu, Dobro 
aj Zlo, zázraky aj herézy,“ napísal francúzsky historik 
Jacques le Goff v diele Fantázia a skutočnosť stredo-
veku. Marco Polo naozaj nepísal o zázraku, ale o „po-
zemskej realite zázračna“. Toto „zázračno“ však nie je 
len taký hocijaký „zázrak“, aký sa nám zavše prihodí. 
Orientálne zázračno je nikdy sa nekončiaci dej, ktorý 
sa napĺňa svojím nepretržitým pretváraním tak, ako 
láska, premieňajúca okamihy náhody na večnosť.

Orient 
je bezodná 
studnica 
zázračna, 
v ktorej 
sa rodia sny 
aj mágia. 
Všetko 
prichádza 
z Orientu, 
Dobro aj 
Zlo, zázraky 
aj herézy. 
Jacques le Goff

Si sám a sám aj budeš žiť
Keď Dávid Ursiny zostavoval knihu rozprávok amazon-
ských Američanov s názvom Strom života – Rozpráv-
ky Veľkej Amazónie, takisto sa mu cestičkami mysle 
presýpali zázraky – zázraky zomierajúcich civilizácií, 
o ktorých pred čosi vyše pol tisícročím nemal dovtedy 
známy svet ani potuchy. Indické rozprávky, to je už 
čosi iné.

Nemenej podmaňujúce, no s niťou plynulo sa vi-
núcou podvedomím až do staručkého staroveku, keď 
ešte vonkoncom nejestvoval pojem „indoeurópsky“, 
zato však v tom „indickom“ sa už našou prarečou zho-
várala mladá jambosa (tropický strom) s figovníkom 
o starom mĺkvom stromisku, z ktorého veľkého mla-
dého bieleho púčika sa narodilo dieťa. „Dieťa je naše. 
Patrí kvetinám a stromom a my nedopustíme, aby 
mu niekto ublížil,“ šepkali si rastliny a stromy a všet-
ko vtáctvo a vody sveta. Jeho otec – staré stromisko, 
vyzval živé tvorstvo, aby sa oň staralo a vyjavilo mu 
všetky tajomstvá džungle.

Z takéhoto poznania potom rástol človek Lingo, 
spoznával iných ľudí a odhaľoval v nich božské vlast-
nosti, a spoznával i zúrivých obrov, v ktorých doloval 
cynizmom dávno udupané dobro. Ľudské bytosti sa 
ženili, vydávali i rozmnožovali, len Lingo, múdrejší 
a chrabrejší ako ostatní, ostal sám, aby im mohol múd-
ro vládnuť. Na počiatku ľudskej lásky bolo poznanie 
samoty.

Ako melanchólia dieťaťa, ktoré z bieleho púčika 
precitne do skutočného sveta, by sa dala označiť nevi-
diteľná niť spájajúca príbehy prostých ľudí, ktorí majú 
odvahu zhltnúť boha, bohov rovnako všemocných ako 
bezmocných, obrov, princezien, plazov, radžov, brah-
manov, maharadžov, víly i múdre stareny, rozprávajú-
ce kamene i lietajúce slony. Dávid Ursiny tieto príbehy 

„rozčlenil“ do dvadsiatich troch kapitol – dvadsiatich 
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Silvia Ruppeldtová 
(1977)
Publicistka, esejistka, 
prekladateľka. 
Vyštudovala scenáristiku 
a dramaturgiu na  
Filmovej fakulte VŠMU 
a archeológiu  
na FiF UK v Bratislave, 
absolvovala študijné 
pobyty vo Viedni, Madride, 
Moskve a Havane.  
Bola poslucháčkou 
Inštitútu pre Vyššie 
latinskoamerické štúdiá 
vo Viedni. Prekladá 
literatúru, odborné texty 
a poéziu zo španielskeho, 
francúzskeho, 
portugalského, 
nemeckého a anglického 
jazyka.

Dávid Ursiny  
(ed.): Zázračný džbán – 
Indické rozprávky
Preklad a ilustrácie: 
Dávid Ursiny
Bratislava: Petrus, 2021

troch rozprávok, každej samostatne ilustrovanej. Sú to 
ilustrácie možno až starosvetsky pôvabné a insitne 
dvojrozmerné, ako keby tak zdôrazňovali na seba sa 
vŕšiace „poschodia“, ktorými ľudstvo od mýtu k mýtu 
kráčalo od počiatkov až do chaosu súčasnosti. Vyda-
nie v rovnakej grafickej úprave ako predchádzajúca 
kniha Strom života – Rozprávky Veľkej Amazónie (Pet-
rus, 2020) vizuálne tak trochu nepriamo evokuje oné 
fantastické legendy, kde Marco Polo obhájil skutoč-
nosť zázračna, z ktorého ostáva závan zmyselnosti 
a nebezpečenstva.

Príbeh života v kocke
No predsa, indické rozprávky v slovenskom vydaní 
nemajú zvláštne „logickú štruktúru“, nie sú prierezom 
vývoja indických eposov, mýtov a legiend. Každý z prí-
behov je prerozprávaný ako rozprávka, no cítime, že 
v skutočnosti sú akousi esenciou stvoriteľských mýtov 
a legiend z rôznych období a zrejme aj regiónov širo-
kého subkontinentu.

Ako celok bývali rozprávky v sanskrite neraz zapí-
sané ako morality pre deti sprostredkúvajúce životnú 
filozofiu. Napríklad eponymná rozprávka Zázračný 
džbán je dokonalou moralitou i príbehom ľudského 
života v kocke. Drevorubačovi Subha Dattovi nechý-
ba šťastie, no lákajú ho vzdialené končiny lesa, v kto-
rých natrafí na lesné víly a ich bezodný krčah plný 
najlahodnejších pochúťok. Pokušenie je to veľké – víly 
však nie sú žiadne „nehanebnice“. Je to skôr pokuše-
nie, pred akým sa ocitne človek, keď spozná, že má 
možnosť si zvoliť – nie nevyhnutne medzi dobrom 
a zlom, len medzi dvomi, možno rovnako dobrými, 
možnosťami.

Väčšinou v tom neuspeje, pretože takáto možnosť 
prináša aj potrebu zodpovednosti. Voči tým, ktorých 
sme zanechali v „starom“ živote, ale aj voči tým, kto-
rí nám ukazujú ten „nový“. Ako ustáť rozkol medzi 

obomi tak, aby sa zázračný džbán nikdy nerozbil? 
Otázka, na ktorú ustavične narážame v modernom 
živote, hoci ju márne zakopávame ako Subha Datta 
džbán v lese prv, než ho v opitosti zo samého seba 
rozbije.

Všetko to uzrieš vo svetle bleskov
Koloniálna realita, ktorú na Indiu uvalilo britské im-
périum, do veľkej miery znamenala aj koniec marco-
polovskej „reality zázračna“. Ak bola dovtedy India 
pre európsku literatúru vzdialenou, idealizovanou 
a s rešpektom vnímanou inšpiráciou (J. W. Goethe), 
moderný vek sa zahryzol priamo de jej tela.

Hrozba zániku hodnôt starých kultúr však pri-
niesla aj potrebu lepšie ich poznať a ochrániť – a to 
bol aj prípad britského folkloristu Josepha Jacobsa, 
v ktorého zostavení a preklade po prvý raz vyšli in-
dické rozprávky v Londýne v roku 1892. V čase, keď 
sa o Indii bežne písalo jazykom Rudyarda Kiplinga 
ako o „bremene bieleho muža“ a o  jej rozprávkach 
ako o pôvabnom exotizme primitívov, ktorí si neve-
dia vedecky vysvetliť blesk, pre Jacobsa boli rozpráv-
ky predmoderných národov „oveľa viac ako keltské či 
hindské – boli výpoveďou ľudstva“. Naznačil, že nech 
brachiálnou silou akokoľvek povyšujeme rachot ra-
cionality na zákon, vysvetlenie napokon aj tak príde 
len „vo svetle bleskov“.

Žiaľ, v Zázračnom džbáne sa nedozvieme, podľa 
akého kľúča postupoval Dávid Ursiny, keď rozprávky 
vyberal. Vieme, že ich preložil z angličtiny, no chýba 
uvedenie zdrojov, a hoci kniha obsahuje prehľadne vy-
pracovaný slovníček pojmov, trochu v nej chýba pred-
slov, ktorý by čitateľa uviedol do kontextu, v ktorom 
sa poznanie indických rozprávok sprostredkúvalo eu-
rópskemu svetu. Je to možno len jediný nedostatok 
knihy, ktorej slovenský preklad sa blíži kráse toho naj-
lepšieho v slovenskej prekladovej literatúre. 
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Lucia Turi Nagyová 
(1987)
Získala doktorát 
z estetiky v Ústave 
literárnej a umeleckej 
komunikácie v Nitre. 
Venuje sa literárnej 
kritike a prekladu 
zo španielskeho jazyka.
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Claudia Piñeiro: Kto z nás
Preklad: Barbara 
Sigmundová
Bratislava: Artforum, 
2021

Medzi empatiou 
a katastrofou 
Argentínčanka Claudia Piñeiro, 
pôvodne novinárka, scenáristka 
a dramaturgička, v ostatnom čase aj 
aktivistka za práva žien, vydala  
v roku 2018 zbierku poviedok, ktorá 
v preklade Barbary Sigmundovej  
vyšla uplynulý rok vo vydavateľstve 
Artforum pod názvom Kto z nás.

✒ Lucia Turi Nagyová

V hraničných situáciách
Niektoré z poviedok sú psychologickou sondou do 
prežívania ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v hraničných 
životných situáciách. Napríklad v poviedke Dočasný 
podnájom autorka zobrazuje ženu, ktorá prišla o svoje 
dieťa a uvažuje nad bolesťou zo straty syna a fyzickou 
bolesťou spôsobovanou mučením: „A bojí sa. Jakživ 
sa tak nebála. Ani predtým, ani potom, čo stratila 
dieťa. Predtým sa nebála, pretože jej to ani nenapadlo, 
a potom tiež nie, lebo mala pocit, že nič horšie sa jej už 
nemôže stať. Naozaj sa jej nemôže stať nič horšie? Dá 
sa fyzická bolesť porovnať s bolesťou zo straty? Môže 
bolieť jedno viac ako druhé? Bolí telo viac než to, čo 
nevie ani pomenovať? Duša?“ (s. 149)

Na inom mieste zasa autorka skúma napätie 
medzi očakávaniami spoločnosti, do ktorých sa po-
stavy nedokážu vtesnať, a ich zúfalým pokusom vy-
riešiť situáciu, ktorý takmer vždy stojí mimo noriem 
spoločnosti: „,Augustín sa nevymyká,‘ povie Lucia-
na. ,Teraz je už celkom ako ostatní.‘ A napokon vsta-
ne s rukou v otvorenej kabelke zvierajúc revolver, čo 
kedysi patril jej otcovi, odistený a nabitý, s ukazová-
kom na spúšti.“ (s. 53)

Strach a bolesť ako cieľ?
Žánrovo nejde o detektívne príbehy z pohľadu našej 
klasifikácie, ale o rozprávania, ktoré by sme mohli za-
radiť kamsi na pomedzie hororu a novely noir. Motívy 
násilia, strachu a bolesti totiž v prózach nefungujú ako 
postupy ozvláštnenia, ale presakujú z nich do takej 
miery, že nevdojak pôsobia skôr ako cieľ poviedok.

Z čitateľského hľadiska môže byť preto kniha pú-
tavá predovšetkým pre tých recipientov, ktorí hľadajú 
potešenie práve v strachu a napínavom deji a je pre 
nich prijateľné zostať primárne na úrovni povedzme 
recepčného čítania, ktoré zabezpečuje dômyselná 
autorská stratégia a  práca s  vystupňovaním napä-
tia. Avšak práve tieto postupy predurčujú poviedky 
ku knihám jedného čítania, hoci intenzívneho a su-
gestívneho v tom zmysle, že čitateľa nútia neodložiť 
knihu skôr, ako dočíta aj poslednú poviedku. Ťažko si 
však viem predstaviť, že sa k nej čitateľ vráti opätovne 
pre potešenie z textu, ktorý je pod týmto nánosom.

Poviedky ma miestami rozosmiali (za vydarený 
považujem text So zaviazanými rukami) alebo prekva-
pili zaujímavou pointou (Blahodarný vzduch Buenos 
Aires), ale celkovo ma autorka nestiahla na svoju stra-
nu. Napriek uvedenému musím vyzdvihnúť preklad 
Barbary Sigmundovej, ktorý je mimoriadne kvalitný, 
precízny a bez rušivých momentov. 
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Z krátkeho medailóna na konci knihy sa dozvieme, 
že spisovateľka publikuje romány s kriminálkou 
zápletkou s presahom do širších spoločenských 

a politických otázok. Zbierka poviedok je tak autorki-
nou prvou knihou, v ktorej, hoci využíva kratší žáner, 
zostáva verná kriminálnej tematike. 

Ako sa však ukázalo, čo funguje na rozsiahlom for-
máte, ktorý umožňuje pracovať s rôznymi dejovými 
líniami, komplikovanou kompozíciou a psychologi-
záciou postáv, nemusí byť rovnako funkčné pri krát-
kom žánri.

Rukojemníkmi samých seba
Knihu otvára dedikácia: „Venujem všetkým, ktorí sa 
vedia vcítiť do kože druhých, hoci aj čudákov.“ Citát 
anticipuje základnú motivicko ‑tematickú orientáciu 
knihy a tou je náhľad do osudov ľudí, ktorých život 
je z nejakého dôvodu nezlučiteľný so životom svojich 
blízkych. V súlade s naznačeným autorka zobrazu-
je predovšetkým vzťahové problémy, partnerské, ro-
dičovské, priateľské a pracuje pritom so zvláštnymi 
kompozičnými postupmi. 

Čitateľsky je zaujímavé napríklad stretávanie reál‑
neho s absurdným, rituálnym, ba magickým: „Sledo-
vala babičku, keď to robila sestre, nuž vedela, ako 
postupovať pri dcére: zapichnúť ihlicu, počkať, potom 
prídu bolesti brucha, krik a krv a nakoniec pozbierať, 
čo vyšlo, do vedra a hodiť sliepkam.“ (s. 40 – 41)

Postavy v  jednotlivých prózach sú vytrhnuté 
z prúdu každodennosti a hľadajú únik od ťaživej rea‑
lity, pritom sa však ukáže, že sú rukojemníkmi samých 
seba. Hoci sa navonok usilujú žiť bežný život: rozvede-
ný otec bez stálej adresy je nútený obsadiť cudzí byt, 
žena, ktorá sa po smrti manžela dozvie o jeho dvoji-
tom živote, muž, ktorý sa po rokoch vracia do svojho 
rodného mesta a neúmyselne sa pomstí svojmu des-
potickému otcovi, či manželský pár, ktorý náhodne 
odhalí, že v susednom byte sa odohrávajú hrôzostraš-
né rituálne obrady. Rôznou súhrou okolností i vlast-
ným pričinením sa tieto postavy dostávajú do často 
neriešiteľnej životnej situácie. V nej vyplávajú na po-
vrch ťaživé životné udalosti a traumy, ktoré vrcholia 
v prekvapivých, ba absurdných pointách.

Claudia Piñeiro
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 Čo sme  
žili a žijeme
Do kresla oproti Jánovi Štrasserovi 
sa tentokrát v publikácii Rozhovory 
o časoch, ktoré sme žili a žijeme 
posadil Martin Bútora, renomovaný 
sociológ, bývalý novinár, neskôr 
terapeut, prozaik, diplomat, poradca 
a presvedčený politický liberál. 

✒ Ivan Marton

H oci Ján Štrasser figuruje v povedomí domácej 
kultúrnej society už pomerne dlhý čas ako exce-
lentný štylista, básnik, textár a vtipný politický 

glosátor, v posledných pätnástich rokoch v nej získal 
renomé najmä ako suverénny majster vedenia dialógu.

Od prvej publikácie s Milanom Lasicom (Forza 
Music, 2005), ktorá v čitateľskej verejnosti vyvolala 
zaslúženú pozornosť, má dnes na svojom tvorivom 
konte už dvadsaťdva knižných rozhovorov s  osob-
nosťami našej kultúry, vedy i politiky, dokumentu-
júcich pisateľovu zriedkavú schopnosť ísť vo svojich 
otázkach až na dreň a zároveň ostať voči partnerovi či 
partnerke empatický.

V umení viesť dialóg nemá Štrasser dozaista na 
Slovensku seberovného. On totiž nielen kladie otázky, 
ale proaktívne vstupuje do deja; rozprávanie náprotiv-
ku stručne či rozsiahlejšie komentuje a jeho prúd tak 
nenápadne posúva. K tomu, aby rozprávača pomkol 
k dlhšiemu verbálnemu prejavu, mu niekedy postačia 
dve presne nasmerované slová. S trochou zveličenia 
by sa dalo povedať, že sa tu uplatňuje akýsi latentný 
hudobný princíp: pýtajúci sa zadá otázkou krátky, 
niekoľkotónový motív, partner ho podchytí a vzápätí 
podrobí brilantnému variačnému spracovaniu, pri-
čom obaja protagonisti úzkostlivo dbajú na udržanie 
prísneho vnútorného rytmu textu.

O čosi podobné, no s príslušnou patinou dobovej 
ťažkopádnosti, sa v osemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia pokúsili literárni vedci Ján Števček a Sta-
nislav Šmatlák v knihe Literárne rozhovory, Štrasserov 
tvorivý záber je však o úroveň vyššie.

Životná anabáza
Pri zatiaľ poslednom vydanom rozhovore sa do kresla 
oproti Štrasserovi posadil Martin Bútora, renomovaný 
sociológ, bývalý novinár, neskôr terapeut, prozaik, dip-
lomat, poradca, presvedčený politický liberál a v nepo-
slednom rade môj celoživotný, o šesť mesiacov starší 
druh. Na viac ako 300 stranách tejto unikátnej publi-
kácie rozkrýva Bútora svoju životnú cestu a pútavým 
spôsobom mapuje ťažiskové dejinné udalosti, ktorých 
bol za desaťročia svojej bohatej verejnej činnosti ak-
térom i svedkom.

Ivan Marton (1945) 
Študoval muzikológiu 
v Bratislave,  
Varšave a Hamburgu. 
Bol dlhoročným 
dramaturgom Slovenskej 
filharmónie, pracoval  
tiež ako hudobný 
producent. V roku 1990 
bol poslancom 
Federálneho 
zhromaždenia ČSSR 
za VPN.

Ján Štrasser, Martin 
Bútora: Rozhovory 
o časoch, ktoré sme žili 
a žijeme
Bratislava: Slovart, 2021

Rozpráva o svojom rodinnom pozadí (otec, nada-
ný, no chudobný chlapec z Považia, maturant lýcea vo 
francúzskom Dijone, matka, pražská rodáčka), spomí-
na na priateľstvá z mladosti, ktoré sa neskôr osudo-
vo pretnú pri udalostiach v novembri 1989, popisuje 
novinárske aktivity v študentskom Echu i v legendár-
nom Kultúrnom živote, svoju študijnú anabázu, šesť-
desiate roky a ich tragické vyústenie, normalizačný 
útlm, pôsobenie vo Výskumnom ústave práce a sociál‑
nych vecí.

Neskôr, po vyjadrení nesúhlasu s rezolúciou proti 
Charte 77, v protialkoholickej liečebni (tam má kore-
ne jeho odborná i literárna spisba), až po prelomový 
obrat počas Nežnej revolúcie, pri ktorej zohral jednu 
z kľúčových úloh (bol, okrem iného, iniciátorom le-
gendárneho pešieho pochodu do rakúskeho Hainbur-
gu v decembri 1989).

Nasleduje dvojročné poradcovské pôsobenie 
v Prahe u prezidenta Havla, sklamanie z rozpadu spo-
ločného štátu, desivé šesťročné obdobie mečiarizmu, 
založenie Inštitútu pre verejné otázky a  následné 
hviezdne diplomatické pôsobenie v USA, kde mal ako 
slovenský veľvyslanec spoločne s manželkou Zorou 
leví podiel na vyrokovaní úspešného vstupu našej 
krajiny do Severoatlantickej aliancie.

Príbeh mravnej integrity
Fascinujúca a vrchovato zmysluplná životná dráha 
súčasníka, ktorej sled má nielen v čase, keď sa uda-
losti odohrávali, ale najmä pri spätnom pohľade na 
ne zreteľnú kauzálnu logiku. Bútorov životný príbeh 
sa tak pre čitateľa stáva príbehom mravnej i odbornej 
integrity človeka, ktorý v priebehu desaťročí prešiel 
zložitými peripetiami a nikdy nezlyhal. Ale nielen 
tým: rozhovor je zároveň znamenite spracovaným 
kompendiom našej novodobej histórie, akási obdoba 
slávneho Tigridovho Kapesního průvodce inteligentní 
ženy po vlastním osudu, do ktorého by sa mali začítať 
najmä príslušníci našich mladších generácií, dnešní 
dvadsiatnici i tridsiatnici – tí o našej minulosti toho 
zväčša veľa nevedia.

Dvadsaťdva úspešných knižných rozhovorov má 
dnes Ján Štrasser za sebou, a dúfajme, že aj značný 
počet ešte pred sebou. Hoci sa na ne môžeme úprim-
ne tešiť, som presvedčený, že tento svoj knižný počin, 
ktorý čitateľovi rozhovorom s Martinom Bútorom pre-
dostrel, už len ťažko prekoná. 

Martin Bútora 
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Zuzana Duchová (1980)
Kurátorka a publicistka. 
Študovala vedu 
o výtvarnom umení  
na FiF UK v Bratislave 
a Universitäat Wien. 
Pracuje pre Creative 
Europe Desk  
Slovensko, kde sa  
zaoberá projektovým 
manažmentom 
kultúrnych projektov 
a grantami.  
Kurátorka a hýbateľka 
projektu salonik.sk.
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Kniha, akú 
nenapíše 
 každý
Publikácia Čím chceš byť? 
Umelec?, venovaná detskej 
tvorbe známych slovenských 
vizuálnych umelcov a umelkýň 
viacerých generácií, je plná 
doteraz nepublikovaných prác.
✒ Zuzana Duchová 

Kniha o detskej tvorbe môže evokovať vše-
ličo. Publikácia Čím chceš byť? Umelec? 
obsahuje na neveľkom rozsahu 240 strán 

značne komplexný a mnohovýznamový záber 
fenoménov slovenskej výtvarnej scény a det-
skej tvorivosti ako všeobecného fenoménu. 
Podľa autoriek, uznávaných galerijných pe-
dagogičiek Daniely Čarnej a Lucie Kotvano-
vej, sú všetky deti tvorivé, no nie zo všetkých 
sa stanú umelci.

Kniha okrem iného odkazuje na význam 
podpory každodennej „malej“ tvorivosti v jej 
rozmanitých podobách, pretože tvorivosť má 
aj mimo sveta umenia dôležité miesto a podpo‑
rovať ju sa rozhodne oplatí. Publikácia zachytá‑
va podoby detskej tvorby vo forme rozhovorov 
o detstve s 26 umelcami a umelkyňami. Jed‑
notlivé profily umelcov nezvyčajne širokého 
spektra – od Mednyánskeho po Cséfalvaya – 
sú intelektuálnym lifestylovým ponorom do 
umeleckých osudov s jemne bulvárnym nády‑
chom. Plytký bulvár však rozhodne nečakajte.

Viacero informácií obsiahnutých v knihe 
je vzájomne prepojených, odkazuje na ďalšie 
relevantné výskumy a projekty. Rozsiahly po‑
známkový aparát umožňuje aktívnemu čitate‑
ľovi dosiahnuť požadované hĺbky a prezrádza 
systematický výskum a záujem autoriek pre‑
skúmať tému umenia a detstva z čo najrozma‑
nitejších (ale stále zmysluplných) uhlov. Zdá 
sa, že tento typ kombinácie štúdia vedeckej li‑
teratúry a „oral history“ jedinečných príbehov 
si v našom literárnom priestore získava čoraz 
väčšiu popularitu.

Kniha s úvodnou vedeckým jazykom písa‑
nou štúdiou by isto bez 26 rozhovorov a osob‑
ných zápiskov stratila z údernosti. Rozhovory 
síce fungujú aj jednotlivo, syntetické prepoje‑
nie im však pridáva dôležitosti. Jedným rizi‑
kom takéhoto projektu je šliapnutie vedľa pri 
výbere konkrétnych osobných príbehov.

Z knihy sa o konkrétnom kľúči výberu ne‑
dozvedáme, môžeme predpokladať, že by malo 
ísť o osoby so zachovaným archívom, ktorý je 
v niečom prínosný pre tému ako celok, pracu‑
jú s témou detstva ako takou a sú etablovaní 
na umeleckej scéne. Kniha je navyše vkusným 
objektom sama osebe, plná doteraz nepubli‑
kovaných prác známych umelcov. Ak si mys‑
líte, že „takú knihu by napísal každý“, môžem 
vás ubezpečiť, že to tak nie je, že táto publiká‑
cia je naozaj vydareným odborným počinom 
po všetkých stránkach a  verím, že jej štú‑
dium bude v budúcnosti patriť k všeobecné‑
mu rozhľadu v danej téme.

Zastúpení umelci a umelkyne
Peter Barényi, Maria Bartuszová, András 
Cséfalvay, Ladislav Čarný, Radovan Čerevka, 
Ľubomír Ďurček, Pavlína Fichta ‑Čierna, Kvě-
ta Fulierová, Daniel Fischer, Juraj Gábor, Oto 
Hudec, Jana Kapelová, Daniela Krajčová, Otis 
Laubert, Zorka Lednárová, Stano Masár, La-
dislav Mednyánszky, Michal Moravčík, Sväto-
pluk Mikyta, Ilona Németh, Vladimír Popovič, 
Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, 
Viliam Slaminka, Emöke Vargová 

Daniela Čarná, Lucia 
Kotvanová: Čím chceš 
byť? Umelec? –  
Detská tvorba umelcov
Bratislava: Slovart / KHB, 
2021

András Cséfalvay: Bez názvu, okolo 2000 (vek 14 – 15 r.) 

Všetky  
deti 
sú tvorivé, 
no nie 
zo všetkých 
sa stanú 
umelci. 
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Rozprávanie 
krehké ako 
tekutý žĺtok
Kniha Soft Boiled, ktorá vznikla 
z rovnomenného projektu vizuálnej 
umelkyne Kataríny Poliačikovej, 
balansuje na pomedzí denníka, eseje, 
memoárov, selfhelp žánru,  
blogu či emailovej (alebo listovej) 
korešpondencie. 

✒ Katarína Pirháčová

P ublikácie, ktoré obídu edičné plány etablovaných 
vydavateľstiev, zvyknú využiť tajného žolíka: 
mimo ‑textové (najmä grafické) prostriedky, kto-

rými provokujú literátsku úzkoprsosť. Chrbát knihy 
Soft Boiled vytŕča z poličky presne z tohto dôvodu.

Výber fotografií (v prípade Soft Boiled je ich oko-
lo 90) či textúra papiera dokladuje kreatívnu voľnosť 
získanú samovydaním (alebo jeho alternatívou). Platí 
to spravidla pre autorov/autorky z oblasti vizuálneho 
umenia, medzi ktoré patrí aj Katarína Poliačiková. 
Kupčenie s tvorivou slobodou však vyžaduje individu-
álnu zodpovednosť za finálny výsledok a v neposled-
nom rade za text (v tomto prípade v anglickom jazyku).

Klikni na odber literárnych pozorovaní
Soft Boiled balansuje na pomedzí denníka, eseje, me-
moárov, self ‑help žánru, blogu či e ‑mailovej (alebo lis-
tovej) korešpondencie. Predstavuje súbor 53 krátkych 
próz, ktorých vznik je prísne časovo vymedzený. Pri 
kontakte s čitateľom nebola autorka o nič ústretovejšia, 

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

Katarína Poliačiková: 
Soft Boiled
Praha: Jiri Svestka 
Gallery, 2021

recepcia je sprvu na prídel: čitatelia dostávajú kapitoly 
na týždennej báze formou newslettera (priamo do elek-
tronickej pošty). Jednotlivé tvorivé akty, keď si autorka 
sadá za klávesnicu, sa reťazia do jednej textovej per-
formancie – vytvárajú zvyk, rituál. Literárny proces sa 
u Poliačikovej vedome stáva objektom pozorovania. Na 
vytváranie zápiskov pravidelne odkazuje, zapracováva 
poznámky, zostavuje koláž, kým otvorene priznáva 
autobiografickosť dlaňami zalepenými od Prittu.

Zdá sa, že autenticita výpovede je jednou z pri-
márnych vlastností (a  ašpirácií) knihy. Podoba 
pravidelnej korešpondencie utvrdzuje čitateľa v ab-
solútnom realizme, odbúrava podozrenia z  akých-
koľvek mystifikačných postupov. Pritom väčšinu 
kapitol tvoria spomienky, ktorých pravdivosť je z už 
podstaty (a eseje W. Benjamina) popretá. Napokon, čo 
je súkromné a intímne, nie je automaticky literárne. 
Poliačikovej tak vyčítam nedostatok pragmatickosti, 
uprednostňovanie liečivého aspektu písania pred li-
terárnymi ambíciami (ktoré by si s jej erudovanosťou 
iste mohla dovoliť).

Prekročiť cottage ‑core
Ak texty začneme vnímať ako celok, ich tematický 
diapazón pôsobí až neuveriteľne široko. Poliačiková 
prechádza z každodenných pozorovaní (lekárska pre-
hliadka, varenie, zber zeleniny) do historických, lin-
gvistických či etymologických okienok k uvoľneným 
analýzam fotografického média s odkazmi na Bergera, 
Sontag či Barthesa. Rozvetvenosť jej vnímania nena-
rušuje plynulosť výpovede, práve konkrétnosť prináša 
drobné poetické pointy.

Naopak, abstraktnejšie pasáže, dokladujúce neis‑
totu a pochybnosti vo forme otázok (Kto sme? Kým 
sa stávame? Z čoho sa skladá naše okolie? Ako vyme‑
dzujeme domov?), naberajú silný aforistický charakter 
a pôsobia zjednodušujúco. Dojem falošnej hĺbavosti 
zdôrazňuje aj charakter rozprávačky, ktorý naplňuje 
stereotyp ľavicovo orientovanej kaviarenskej intelek‑
tuálky. Na pozadí trendu sa síce rozrastá citlivosť pre 
nuansy každodennosti, elitárstvo však zážitok z knihy 
u svojich programových čitateľov obmedzuje. Spolie‑
hať sa na osobnostnú auru rozprávačky a jej pozorova‑
cie schopnosti je risk, ktorý vyžaduje mnohovrstvovosť 
a  vnútorný konflikt. Ono existenciálne chvenie na‑
stáva v opaku zovšeobecnených fráz, v kapitole o ro‑
dinnej histórii, kde spoza cappuccina vyrastá ženská 
hrdinka s príbehom, ktorý autorka tak úpenlivo hľadá.

Nadnárodné rozprávanie
Za polovicou knihy, polroka s Poliačikovou, som si 
takmer istá, že moja reakcia na ňu v slovenčine bude 
kostrbatá. Zvyšuje sa u mňa nutkanie prejsť do anglič-
tiny (ako napokon u väčšiny mladých). V prípade Soft 
Boiled súvisí rozhodnutie autorky vypovedať v dru-
hom jazyku priamo s charakterom rozprávačky. Hr-
dinka si, okrem jazyka, požičiava vtáčiu perspektívu: 
obracia sa na nás z pozície nadnárodného sprievodcu.

Napriek jej zemitosti, zakorenenosti v hline ob-
ľúbených miest (New York, Lisabon, rodné mesto), 
plachtí nad krajinami mimo lokálny kontext či kon-
krétnu jazykovú tradíciu. Očisťuje jazyk od nánosov 
slangu, zabraňuje treniciam, ktoré by sa vyskytli pri 
prekladaní (prístavkové vysvetlenia slovenských či 
portugalských slov), ruší možnosť odchýlky. Práve 
kontrast medzi svetom poznávaným a svetom pre či-
tateľa pohodlným (domácim) mi chýba. Našla by ho 
autorka v slovenčine? 

Katarína Poliačiková 
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Načrieť do hĺbky,  
 kde je človek 
mýtom
Stefan Zweig, rakúsky 
spisovateľ, básnik a esejista, 
bol vskutku výnimočným 
zjavom. Pre jeho texty 
je charakteristický ľudsky 
zrozumiteľný a živý  
jazyk, ktorý priam elektrizuje  
čitateľa emocionálnou 
a psychologickou hĺbkou.

✒ Eva Dědečková 

Z vlášť jeho životopisné romány a eseje, venované 
často vybranej trojici géniov literatúry (napr. Bal-
zac – Dickens – Dostojevský, Kleist – Nietzsche – 

Hölderlin), sú nielen svedectvom autorovej úžasnej 
schopnosti vcítiť sa do životnej situácie velikánov 
ducha, ale zároveň prinášajú vhľad do ducha doby, 
v ktorej žili a tvorili. To, ako hlboko Stefan Zweig mi-
loval európsku kultúru, napokon dosvedčuje aj tragic-
ký koniec jeho života.

Alchýmia ideí
Dielo Liečba duchom, ktoré pôvodne vyšlo v roku 
1931, ponúka v slovenskom preklade pohľad na tri 
osobnosti, ktoré – každá svojsky – reprezentujú jeden 
z najzaujímavejších javov kultúrnych dejín: oddeľo-
vanie liečiteľstva od akademickej medicíny až po ich 
zvláštnu, ale nanajvýš dôležitú syntézu v 20. storočí 
v podobe psychoanalýzy. Kniha je venovaná Alber-
tovi Einsteinovi, neopakovateľnému revolucionáro-
vi na poli fyziky, a ako protiváha k nemu, „výlučne 
z psychologického potešenia z tvorby“, stoja na tomto 
mieste Franz Anton Mesmer, Mary Bakerová ‑Eddyová 
a Sigmund Freud. Revolucionári na poli duševnom. 
Ich spájajúcim momentom je schopnosť idey jed-
notlivca prerásť do sveta a uchvátiť státisícové davy. 
Zweigova kniha v tomto smere predstavuje nečakané 
korene psychoanalýzy, dnes už etablovaného smeru 
psychológie. Čosi podobné môžeme vnímať napríklad 
pri uvažovaní o novovekej matematickej prírodovede 
17. storočia, ktorú až príliš samozrejme považujeme za 
ukážkové víťazstvo rozumu, no pritom už Nietzscheho 
učiteľ historik J. Burckhardt poukázal na divotvorné, 
priam iracionálne podložie, z ktorého vôbec mohli vy-
rásť veľkolepé idey prísnej vedeckosti. Tak podobne 
Zweig zdôrazňuje a na osudoch vybraných osobností 
ukazuje, že aj omyly, isté poblúdenia ducha, či priam 
iracionálne extrémy dokážu vytvoriť živnú pôdu pre 
ďalší rozvoj kultúry, umenia a vedy.

Idea voči svetu tradície
Pri Franzovi Antonovi Mesmerovi, autorovi myšlien-
ky animálneho magnetizmu, sa Zweig snaží o celis-
tvý dejinno ‑kultúrny pohľad, ktorý tohto zvláštneho 
učenca konečne zbaví nespravodlivej nálepky šarla-
tána. V jeho majstrovskom štýle opisu doby, ale i sa-
motnej osobnosti Mesmera, neobchádzajúc ani jeho 
fyzický zjav, jeho bádateľský zápal a fascináciu ener-
getickým fluidom spoluprežijeme ťažký údel nováto-
ra, ktorý v „supermúdrej dobe“ osvietenstva kladie 
dôraz na intuíciu. Objavuje sa tu pradávna myšlienka 
terapeutického účinku slova na chorého, ba dokon-
ca Mesmerova sklenená harmonika slúži ako nástroj 

„pripravujúci“ nervovú sústavu pacientov. Prvé ná-
znaky účinkov muzikoterapie? U Mesmera môžeme 
badať aj nesmelé objavy hypnózy, sily sugescie. Ako to 
však už býva, sám objaviteľ často nie je schopný plne 
si uvedomiť hĺbku svojho objavu, vidieť ho v širších 
súvislostiach. Mesmeromániu čochvíľa vystriedalo 
vyobcovanie, vyhnanstvo. Jeho zápas o uznanie psy-
chologickej stránky ľudského zdravia však v pamäti 
ľudstva ostal, ba dokonca sa nedávno stal námetom na 
filmové spracovanie (1994) s vynikajúcim A. Rickma-
nom. To podstatné Zweig pripomína jednoznačne: 
fenomén vôle mal napokon hlboký dosah na rozvoj 
európskeho poznania, kultúry v 19. a 20. storočí.

Prípad Mary Bakerovej ‑Eddyovej je síce u  nás 
málo známy, ale Zweigov rozprávačský talent a  až 
obsedantná fascinácia vplyvom idey jednotlivca na 
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Stefan Zweig  
(28. november 1881 –  
22. február 1942)
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Eva Dědečková (1988)
Filozofka a publicistka. 
Vyštudovala filozofiu 
a dejiny filozofie  
na UPJŠ v Košiciach  
a na Univerzite Karlovej 
v Prahe. V súčasnosti 
pôsobí ako vedecká 
pracovníčka na 
Filozofickom ústave  
SAV v Bratislave.  
Venuje sa fenomenológii, 
prednostne 
kozmologickej filozofii 
výchovy Eugena Finka 
a Friedricha Nietzscheho.

Stefan Zweig: Liečba 
duchom. Mesmer –  
Mary Bakerová-Eddyová – 
Freud
Preklad: Katarína 
Széherová
Bratislava: Premedia, 
2021
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masy, zvlášť keď sa prisolí správnou dávkou religio-
zity, ľahko čitateľa uvádza do obrazu. Tejto zvláštnej 
žene, „despotke vôle“, venuje hádam najviac priesto-
ru. Farbistý charakterový opis, bez zbytočných prí-
kras, osekaný priam až na kosť, občas vyvolá smiech, 
inokedy podozrenie, že niekto taký predsa ani existo-
vať nemohol. A predsa! Ak chcete poznať „príkladnú 
monomaniačku v duchovných dejinách“, ktorej sa až 
v 50. roku začína skutočný život, Zweig vám predsta-
ví patrónku Kresťanskej vedy, plagiátorku a zaklada-
teľku univerzity príštipkárov, kde by svoje uplatnenie 
našli mnohí naši súčasní mocipáni. Nevinná mesme-
rovská liečebná sila sugescie totiž v tejto Kresťanskej 
vede už nachádza aj posvätnú jednotu Krista s dolá-
rom. Dačo k tomu svojho času satiricky poznamenal aj 
Mark Twain. Ak by sme si mysleli, že táto „liečba du-
chom“ je už dávno minulosťou, ešte v roku 2014 bola 
Mary, žena, ktorej za života veriaci postavili svätyňu, 
menovaná za jednu zo sto najvýznamnejších Ameri-
čanov všetkých čias.

Zrejme najznámejšou a najvýznamnejšou osob-
nosťou je Sigmund Freud, ktorý bol Zweigovým pria-
teľom. Azda aj preto sa môže zdať pohľad na Freudovu 
osobnosť a životné dielo trochu nevyvážený. Možno to 
Zweigovi vyčítať? Snažil sa zachytiť podstatu – vzdor 
ducha jednotlivca voči celému 19. storočiu, ovláda-
nému pokryteckou morálkou. A ten vzdor bol vskut-
ku monumentálny. Freudova metóda psychoanalýzy 
totiž pretvorila nielen problém individuálnej duše, ale 
aj otázku genealógie kultúry vôbec. A tak tesne po an-
tikristovi Nietzschem „prichádza vo Freudovi druhý 
veľký nivočiteľ starého desatora“, aby ľudstvo lepšie 
pochopilo samo seba bez zásvetných, milosrdných 
ilúzií: „Predsa nepatrí k úlohám vedy ukolísať večné 
detské srdce ľudstva do stále nového chlácholivého 
sna; jej poslaním je naučiť ľudí chodiť po našej tvr-
dej Zemi vzpriamene a so vztýčenou hlavou.“ (s. 219)

Zweig aj v tomto prípade ponúka prenikavú fy-
ziologickú i psychologickú charakteristiku osobnosti 
Freuda na jeho životnej ceste od neurológie k psycho-
analýze, od sľubnej akademickej kariéry cez čiernu 
ovcu Viedenskej univerzity až po zakladateľa nové-
ho vedeckého smeru. Tento Kopernik v oblasti dušev-
ného sveta priviedol do centra pozornosti nevedomie, 
čosi, čo dovtedy znamenalo „nič“, a on túto sféru po-
zdvihol na úroveň dynamickej pralátky samotného 
života. Navrátil tak človeku vzťah k sebe samému, k fe-
noménu snov, k samotnej reči nevedomia – k symbo-
lom. Obraz osobnosti sa odrazu stáva dynamickým 
dielom akéhosi hnacieho afektu, ktorý ukazuje, že 
podstata každého človeka je básnická. 

A to všetko vďaka správnej kombinácii prísne ve-
deckého skúmania, načúvania a rozhovoru s druhým, 
v ktorom lekár pozná moc slov, predstáv, asociácií, 
snov a osobných zážitkov. Svojím praktickým zame-
raním psychoanalýza prekročila akademické múry 
a ďalekosiahlo ovplyvnila aj výchovné a pedagogic-
ké myšlienky, kultúru i umenie.

Kniha patrí jednoznačne k pozoruhodným Zwei-
govým skúmaniam kultúrnych dejín Európy. Doslov 
napísal významný slovenský psychiater a psychote-
rapeut Dr. Jozef Hašto. Obraz dejín psychoanalýzy 
a psychoterapie dopĺňa o pohľad na súčasný stav vy-
užívania týchto vedeckých metód a ich prínos. Veľmi 
citlivo, taktne usmerňuje niektoré formulácie Zweiga – 
umelca s poukázaním na ich dobový charakter. Zweig 
totiž zachycuje samotnú dynamiku dobového živo-
ta, no svojím krúžením okolo osudov výnimočných 
jednotlivcov prináša potrebné ľudské otázky, emócie, 
vážnosť i humor. Dokáže interpretovať ľudský život 
ako poetický obraz bez toho, aby mu ubral na hĺbke, 
vážnosti a tragike. 

(Tento príspevok vznikol v rámci grantu APVV-20-
0137 „Filozofická antropológia v kontexte súčasných 
kríz symbolických štruktúr“, riešeného na FiÚ SAV)

Predsa 
najobľúbenejšou 
duchovnou  
hrou ľudstva 
navždy ostáva 
lámať si hlavu, 
ako nemožné 
premeniť 
na skutočnosť. 
A ten, kto  
v ňom vzbudí  
túto posvätnú 
vášeň, ten  
svoju hru vopred 
vyhral. 
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Podpis Stefana Zweiga z roku 1927
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Zdeněk Doskočil: 
V žaláři a vyhnanství – 
Ladislav Novomeský 
v éře stalinismu 
a poststalinismu
Praha: Lidové noviny, 
2020

Ladislav 
Novomeský:  
portrét 
básnika a doby
Aké bolo myslenie 
ľavicového intelektuála 
Ladislava Novomeského 
v kulisách spoločenských 
a politických procesov, 
ktoré ho rámcovali? Pestrú, 
no útrpnú životnú cestu 
jedného z najvýznamnejších 
slovenských básnikov 
rozkrýva monografia 
českého historika Zdeňka 
Doskočila V žaláři 
a vyhnanství s podtitulom 
Ladislav Novomeský 
v éře stalinismu 
a poststalinismu.
✒ Jan Bárta

Ž ivotná dráha Ladislava Novomeského (1904 – 
1976) personifikuje veľkú časť dôležitých mo-
mentov slovenských i československých dejín. 

V postave básnika sa z nich premietajú idealistické 
a  utopické vízie, ale aj bezprávie a  bezútešné nási-
lie. Spisovateľ sa angažoval v prospech komunistic-
kej idey, presadzoval ju slovom aj písmom dokonca 
na úrovni najvyššej politiky, no nevyhla sa mu prie-
pasť hraničného zážitku s perzekúciou. Myšlienkovo 
zastupoval domácu humanistickú tradíciu i komunis-
tický svetonázor. S oboma plne súznel a dlhodobo ich 
stotožňoval, ale opakovane sa stretával s rozporom 
medzi nimi.

Historik Zdeněk Doskočil (1978), ktorý vydal mo-
nografiu o Ladislavovi Novomeskom už na sklonku 
roku 2020 v pražskom vydavateľstve Lidové noviny, 
nadviazal na svoj dlhodobý záujem o politické a kul-
túrne dejiny druhej polovice 20. storočia, šesťdesiate 
roky a pokus o československú reformu socializmu či 
záujem o osobnosť Gustáva Husáka. Referenčná bola 
už jeho publikácia o Husákovej ceste na čelo KSČ (Du-
ben 1969: Anatomie jednoho mocenského zvratu, 2006).

Knihou V žaláři a vyhnanství, ktorá vlani zarezo‑
novala v širšej kultúrnej a vedeckej obci českej spo-
ločnosti, sa pokúsil zaplniť najmä „biele miesta“ 
Novomeského života. Konkrétne ide o  obdobie po 
jeho zatknutí a zakomponovaní do politického pro-
cesu s tzv. buržoáznymi nacionalistami. Analyzoval 
jeho väzenskú skúsenosť a s ňou súvisiace básnikovo 
konanie po prepustení, na čo nadväzujú časti o jeho 
ostrakizácii a „pražskom“ vyhnanstve až po politickú 
i verejnú rehabilitáciu v prvej polovici 60. rokov.

Napriek tomuto vymedzeniu, ktoré je základným 
poľom výkladu, Doskočil pristupuje k Novomeskému 
celistvejšie a knihu charakterizujú obsiahle presahy 
či už do Novomeského predvojnovej mladosti, alebo 
rozprávanie o sklonku jeho života v polovici 70. rokov.

V knihe je nemálo silných momentov, čiastkových 
interpretačných vrcholov a autor sa vyrovnáva s množ-
stvom závažných otázok. Rád by som predložil niekoľ-
ko z nich a zdôvodnil nimi, prečo sa oplatí túto výbornú 
knihu čítať. Zaradené nie sú v súlade s výstavbou au-
torovho výkladu – na tomto mieste treba zdôrazniť, že 

Jan Bárta (1982)
Pedagóg na gymnáziu 
a doktorand Ústavu 
českých dejín 
Filozofickej fakulty 
Univerzity Karlovej 
v Prahe. Odborne sa 
zameriava na neoficiálnu 
hudobnú scénu 
80. rokov v ČSSR 
a v dizertačnom 
výskume na spisovateľa 
a filmového tvorcu 
Jana Procházku.

Portrét Ladislava Novomeského zo študentských čias.
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ten je usporiadaný tematicky ‑chronologickým spôso-
bom a ide o premyslenú a ucelenú štruktúru. Načrt-
nime ich chronologicky, tak, ako mnohé z týchto tém 
určovali Novomeského životnú dráhu.

Medzivojnové Československo
Začnime kapitolami z Novomeského života pred roz-
pútaním druhej svetovej vojny, v ktorých autor sleduje 
a obsiahlym spôsobom vysvetľuje genézu jeho komu-
nistického presvedčenia. Zrod jeho komunistickej viery 
umiestňuje do socioekonomických súradníc slovenskej 
časti bývalého československého štátu. Vysvetľuje ho, 
okrem iného, ako reakciu na jej agrárny charakter, na 
svet určovaný tak religiozitou a tradičným konzerva-
tivizmom, ako aj často chudobou a nespočetnými ďal-
šími sociálnymi problémami, nacionálnymi rozpormi 
i celkovou regionálnou zaostalosťou. 

Mladý ľavicový intelektuál a  začínajúci literát, 
ovplyvnený pôvodne luteránskou výchovou, potom 
vtedajšou avantgardou i  bratislavským prostre-
dím (a tam aj ďalšími kľúčovými postavami hnutia, 
najmä V. Clementisom a G. Husákom), chápal radi-
kálny komunistický program ako východisko. Videl 
v ňom jedinú možnú cestu ako preklenúť najpálčivej-
šie problémy a presadiť modernitu. Preto sa stotožnil 
so straníckou politikou, ako mnohí ďalší si idealizo-
val Sovietsky zväz, a to aj po roku 1929, keď podporil 
Gottwaldovo krídlo vo vedení KSČ a jej boľševizáciu. 
Problematické otázky si nekládol, prípadne ich odsú-
val do úzadia.

Kniha je na tomto mieste rozprávaním nielen 
o Novomeskom alebo o komunistickej strane, ale pre-
dovšetkým o medzivojnovom Československu. Bás-
nikov portrét funkčne vypovedá o tom, že aj keď šlo 
o demokratický štát s celkovo emancipačným obsa-
hom, Československo nebolo bezproblémovým štá-
tom. Narúša častú idealizáciu niekdajšej republiky, 
rozšírenú nepochybne viac v českej ako v slovenskej 
historickej pamäti.

Obvinený a zlomený
Druhý z dôležitých tematických okruhov knihy sa týka 
rekapitulácie Novomeského pôsobenia vo vrcholnej 
politike, resp. najmä obdobia po tom, čo bol ako po-
vojnový povereník školstva a osvety spolu s ďalšími 
obvinený z tzv. buržoázneho nacionalizmu. Výrazným 
prínosom publikácie je, že autor komplexne analyzu-
je kampaň proti domnelej nacionálnej úchylke, sú-
hrnným spôsobom vysvetľuje konkrétny priebeh aj 
zdroje tohto ťaženia.

Hoci šlo o bizarné ideologické konštrukcie, vysti-
huje ich kľúčové obsahové rysy. Z nich si všíma okrem 
ústredných mocenských konfliktov medzi jednotlivý-
mi frakciami v rámci KSS a okrem ich vzťahu k Slo-
venskému národnému povstaniu v roku 1944 a ďalších 
rozporov aj širšie medzinárodné kontexty. Rozvádza 
tak napríklad stalinský náhľad, v rámci ktorého sa 
považoval autonómny a samostatne sa rozhodujúci 
domáci odboj z rokov 1939 – 45 vo svojej podstate za 
nebezpečný alebo na pozadí dobovej roztržky s Juho-
sláviou za ergo „titoistický“, prípadne sleduje analógie 
vzťahov väčších a menších národných spoločenstiev 
v ZSSR a v ďalších satelitných krajinách, ekvivalentné 
vyjadrenie vzťahu Rusi – Ukrajinci a pod.

Ako bolo uvedené vyššie, jadrom biografie je najťa-
živejší úsek Novomeského života od zatknutia v roku 
1951 až po predčasné prepustenie. Rekonštrukcia 
jeho pobytu vo väzení, to, ako ťažko znášal bezútešnú 

životnú situáciu v prostredí vyšetrovacej väzby a ne-
skôr vo výkone trestu patrí k pôvodným a historio-
graficky nezmapovaným kapitolám, obmedzujúcim 
sa doteraz spravidla len na skratkovité porovnávanie 
so statočným konaním Husáka.

Autor tieto zjednodušenia koriguje a okrem iného 
upozorňuje na to, že Husákov pevný postoj, keď od-
mietol uznať všetky obvinenia a nespolupracoval s vy-
šetrovateľmi, zachránili jemu i ostatným v skupine 
život, nijako to však nezoslabovalo mieru Novomeské-
ho utrpenia, ktorý bol vystavený rovnakému násiliu 
a ktorý bol hneď nato už ako zlomený človek donútený 
vypovedať proti svojim priateľom. Skutočnosť, že tak 
svedecky urobil aj v procese so Slánským a spol., do 
ktorého preradili aj Clementisa a justičný zločin sa im 
stal osudným, nepochybne patrila k ťažobe, s ktorou 
sa Novomeský nikdy nebol schopný vyrovnať.

Nepoprel svoj život
K  poslednému problémovému okruhu patrí Novo-
meského politická aj občianska rehabilitácia v prvej 
polovici 60. rokov. Protagonista je aj v tomto prípa-
de zasadený do kontextu dobových diskusií (destali-
nizácia a vzťah k zločinom bezprostrednej minulosti, 
otázky národnej svojbytnosti v centralistickom štáte) 
a s tým spojených predelov na politickej úrovni (na-
príklad, najmä stranícke rehabilitačné komisie, 
tzv. Kolderova a Barnabitská). Opačnou perspektívou 
zacielenou na subjekt sa autor potom vyslovuje o pod-
statnej otázke, ktorá sa v spojitosti s Novomeským 
vynorí, a to, prečo sa napriek tejto tragicky osobnej 
skúsenosti s perzekúciou nerozišiel s komunistickou 
ideológiou. Alebo, ako je podotknuté aj v predslove 
knihy, či bola jeho komunistická viera aj naďalej au-
tentická alebo nakoniec už len nútene chcená. (s. 12)

Ak k znakom hodnotnej biografie patrí schopnosť 
dostať sa pod povrch, pokúsiť sa o hodnoverné vysvet-
lenie konania sledovanej osobnosti, vykresliť plastický 
portrét, potom možno konštatovať, že uvedený obraz 
básnika medzi také patrí. Vykresľuje Novomeského 
neochotu alebo aj neschopnosť hodnotovo poprieť 
celý svoj dovtedajší život, rovnako ako vzťah k naj-
bližším priateľom. Zdá sa totiž, že miešanie pocitov 
z  vlastného zlyhania zoči ‑voči svojim trýzniteľom, 
jeho snaha aspoň posmrtne rehabilitovať Vladimíra 
Clementisa aj vďaka (a z nej plynúca v zásade bezvý-
hradná lojalita) Husákovi skutočne výrazne určovali 
Novomeského postoje celý zvyšok života.

Silné a pozoruhodné sú aj pasáže, v ktorých sa 
mnohí jeho kolegovia, spisovatelia a ďalšie postavy 
verejného i umeleckého života obracajú k Novomeské-
mu akoby k symbolickej obeti nedávnych nezákon-
ností. Pôsobivé sú najmä s prihliadnutím na to, že 
mnohí z nich sa pripojili k propagandistickým kam-
paniam proti Husákovej skupine na začiatku 50. rokov.

Na záver dodajme, že Doskočilova kniha pôsobí 
nenápadne, ale ide o klamlivý dojem. V oblasti kniž-
nej produkcie biografického žánru ide bez zveličenia 
o  publikáciu výrazne prevyšujúcu bežný štandard. 
Heuristická starostlivosť, pôvodnosť i zaujaté interpre-
tačné stanoviská z nej robia nielen výbornú vedeckú 
monografiu. Knihu charakterizuje aj to, že historio-
grafické rozprávanie sa použitou štylistikou snaží čo 
najviac približovať krásnej literatúre. Jazyk, ktorým 
je napísaná kniha V žaláři a vyhnanství, ponorenie do 
ťaživých kapitol zo života Ladislava Novomeského, ju 
posúva smerom k životnému príbehu. Odkrýva a pri-
bližuje ho aj širokej čitateľskej verejnosti. 

Doskočilova 
monografia 
pôsobí 
nenápadne, 
ale je to 
klamlivý 
dojem. Ide 
o publikáciu 
prevyšujúcu 
bežný 
štandard 
tohto žánru.
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Lenka Šafranová (1986)
Literárna vedkyňa, 
poetka, zástupkyňa 
šéfredaktora časopisu 
o poézii a básnikoch 
Vertigo, lektorka 
tvorivých dielní 
a porotkyňa viacerých 
renomovaných 
literárnych súťaží. Pôsobí 
na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej 
vedy FF PU v Prešove. 
Venuje sa predovšetkým 
súčasnej slovenskej 
poézii a teoretickým 
problémom literatúry.
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Od vtáčích 
kostí po telo 
bez orgánov
Písať o zbierkach Mily 
Haugovej znamená písať 
opakovane o tom, čo je 
pre jej poetiku príznačné 
a zároveň neustále reflektovať 
dôležité nuansy inakosti,  
pre ktoré sa každá 
nadchádzajúca zbierka 
odlišuje od tých ostatných.

✒ Lenka Šafranová 
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Z atiaľ čo nachádzanie alter ega v podobe rôznych 
živočíchov a rastlín možno vnímať v tvorbe Mily 
Haugovej od počiatku, motívy starnutia, kreh-

kosti a zlyhávania tela približujúceho sa k neodvrat-
nému fyzickému zániku sú frekventované (logicky) 
až v pomiléniovej autorkinej tvorbe. Spomínané 
znaky Haugovej poetiky sa vyskytujú aj v najnovšej 
zbierke Z rastlinstva.

Cesta k imanencii
Na prvé prečítanie nemusí byť viditeľný rozdiel 
medzi zobrazením daných motívov v ostatnej a pre-
došlých poetkiných knihách. Ak sa však na ne čitateľ 
naozaj sústredí, môže dôjsť k novým zisteniam 
a podarí sa mu zachytiť a definovať aktuálne aspekty 
písania Haugovej. Knihu Z rastlinstva tak bude čítať 
aj ako „príbeh“ o postupnom oslobodzovaní tela, 
získavaní novej identity, v ktorej je subjekt všetkým, 
čím sa chce stať. Percipient bude zároveň reflektovať 
zbierku ako „príbeh“ o zápase subjektu so sebou 
samým o udržanie tejto neohraničenej identity.

V jednej z prvých básní s názvom Zvieranie sa 
subjekt priznáva k zlyhávaniu zvukovej pamäti,  
neschopnosti spomenúť si na hlas blízkeho človeka. 
Zvetráva nielen jeho pamäť, ale aj telo, v texte  
V prísnej kráse redukované na „vtáčie kosti“ (s. 15) 
pod pokožkou. Už v básni ***/muž sa mi nedíva pria-
mo do očí však nastáva dôležitý myšlienkový obrat  
subjektu, ktorý ovplyvňuje chápanie jeho tela: „ľa-
dový rez bez slnka čas rozbíjania sa na kusy / surovos-
ti zrýchlenia sveta a potom skladania seba / sveta do 
novej celistvosti (… ) telá vidiace ďalej ako my.“ (s. 17)

Corps sans organes
Ak subjekt v básňach Haugovej chce vyslobodiť telo 
z priestoru a času, ktoré naňho doliehajú, musí 
ho rekonfigurovať do novej podoby „tela bez orgá-
nov“ („corps sans organes“). V Deleuzeovom chápa-
ní daného pojmu je telo bez orgánov zhmotnením 
imanencie. Je to telo decentralizované, zbavené 

Mila Haugová: 
Z rastlinstva
Kordíky:  
Skalná ruža, 2021
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automatizmu, zažitých a donekonečna 
opakovaných fyzických a emociálnych 
reakcií, stavov a procesov. Telo bez  
orgánov sa stáva voľným, skutočne živým, 
atemporálnym. Predstavuje identitu, 
ktorá sa neustále mení, nemá konečný 
počet možností. Nedefinujú ju už ani 
znaky tzv. ľudského tela, preto si môže 
osvojiť akúkoľvek podobu vrátane zviera-
cej či rastlinnej.

V básňach Mily Haugovej Z rastlinstva 
sa telo po transformácii na telo bez 
orgánov stáva jaskyňou (s. 18), v ktorej sú 

„vo vrstvách uložené všetky slová (achá-
ty)“ (s. 18), „skrýšou zvierat“ (s. 19), „sme 
tiež fauna a flóra“ (s. 20), „si všetko a nič“ 
(s. 27), „znovu nájdenie čistého trvania“ 
(s. 28), „každý deň prerastáme seba: skúša-
me vydržať úzkosť / z toho že sa raz všetko 
stratí“. (s. 40) „Pohotovosť duše Je ne-
ustálou podmienkou / Splynúť /prekročiť 
postúpiť / Ak si nosíme nebo so sebou nie je 
žiadne / vonku ani vnútri.“ (s. 43)

Napriek úsiliu subjektu zachovať si 
stav mysle a duše, v ktorom bude iba 
telom bez orgánov, vo viacerých básňach 
na neho doľahnú vonkajšie okolnosti  
(ako napríklad pandémia a s ňou súvi-
siaca izolácia – nové motívy v tvorbe  
Haugovej), ale aj spomienky na blízkych, 
ktorí odišli. V naznačených súvislostiach 
sa subjekt vracia do tela starnúceho,  
krehkého, uvedomujúceho si blízkosť 
smrti a zároveň na ňu nepripraveného. 
Úzkosť, skepsa, obavy subjektu sa s návra-
tom do ľudského tela prehlbujú a rov-
nako sa mení aj tonalita básní – prevláda 
melancholický tón.

Písanie ako telo
Ak subjekt sužuje napríklad túžba byť 
s blízkymi, ktorí odišli, či súčasná situácia 
vo svete, pandemická a environmentálna 
kríza, vyslovuje dokonca želanie nebyť. 
Na rozdiel od predošlých kníh, v ktorých 
dominovala potreba pretrvať, v zbierke 
Z rastlinstva sa daný motív vyskytuje 
viackrát, implicitne aj explicitne. Subjekt 
sa cíti ohrozene a súčasne osamelo, izolá-
cia pre neho znamená aj absenciu dotyku.

Dochádza aj k obohateniu sémantiky 
motívu ticha, ktorý sa doposiaľ v autorki-
nej tvorbe spájal najmä s písaním, spán-
kom, chôdzou, no v kontexte pandémie 
nadobúda nový rozmer. Osamotený sub-
jekt neprehovorí aj celý deň, zato omnoho 
intenzívnejšie vníma vonkajšie zvuky.  
Pribúdajú i básne zobrazujúce svet 
uprostred katastrofy. Napriek tomu ostá-
va subjektu stále možnosť bojovať proti 
smrti písaním, pretrvať v slovách.  
I keď duša prestane byť pohotová a myseľ 
na čas preruší bytie „corps sans organes“,  
naďalej existuje báseň, ktorá je mysľou 
i srdcom subjektu, „písanie ako ešte  
(vnútri) jedno telo“. (s. 54) „Ak si nosíme 
nebo so sebou nie je žiadne / vonku ani 
vnútri.“ (s. 43) 

Lekcia básnickej pominuteľnosti… a rebélie
A
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Antológia poézie žijúcich, generačne starších básnikov 
a poetiek Kanárskych ostrovov prináša do našej  
prekladovej produkcie prierez dosiaľ málo poznaným bás-
nickým svetom. Výber básní tvaruje bohatú mozaiku  
autorských štýlov a námetov, ktoré však spájajú silné väzby 
na región, jeho históriu a pôsobenie prírodných živlov. 

„sme častice zeme / bezvýznamné zrnká piesku,“ píše Silvia 
Rodríguezová v básni Calima. (s. 56) Názov básne odkazuje 
na prírodný jav typický pre Kanárske ostrovy – vlnu  
teplého a suchého vzduchu zo Sahary, ktorý so sebou priná-
ša aj jemný piesok. Báseň prostredníctvom calimy tematizu-
je pominuteľnosť a nedostatok ľudskej moci nad životom 
a jeho dĺžkou. Dá sa povedať, že ide o typ životného pocitu, 
charakterizujúceho viacero textov vo zväzku kanárskej 
poézie, ktorý zostavil prekladateľ celého jeho obsahu Peter 
Zsoldos. Mnohé z prezentovaných textov (v luxusnej  
pevnej väzbe, vo veľkorysom formáte a s vizuálmi starých 
máp z Vlastivedného múzea v Las Palmas de Gran  
Canaria) sa totiž vyznačujú podobným kanárskym splínom. 
Prekladateľ v „palubnom denníku“ (záverečnej eseji) pria-
mo uvádza portugalský pojem saudade, ktorý pomenúva 
úzkostlivú melanchóliu. V produkcii autorov výberu  
sa táto emócia spája s pocitom pominuteľnosti a prázdnoty 
súvisiacej so smrťou, stroskotancami a ne‑statickou  
materialitou morských vĺn (môžu to však byť aj „šľapy čajok, 
ktoré vpije oceán“ z básne Stopy Santiaga Gila, s. 77). Motívy 
bezčasovosti krajiny a pominuteľnosti človeka (a jeho 
histórie) v antológii kolidujú s odhodlanými prístupmi 
(hlavne) ženských autoriek. Z hľadiska dramaturgie antoló-
gie treba oceniť, že zostavovateľ do nej zahrnul nielen 
ženskú, ale aj feministickú perspektívu. Kritické básne 
Silvie Rodríguezovej (najmladšej autorky z výberu – ročník 
1970) sa zameriavajú na útlak žien a pôsobenie mocenských 
štruktúr, napríklad v básni Neapolské manželské putá: 

„v miestnej vláde / ženy sú odsúdené / udržiavať poriadok / 
v chaose bezprávia.“ (s. 63) Zároveň však vyvstáva otázka, 
prečo v antológii nenájdeme mladších autorov a autorky. 
Okrem silnej témy pominuteľnosti človeka a prírodného 
bezčasia výber ponúka niekoľko básní s témou poézie 
a „povolania“ básnika. Občasne sú tieto námety uväznené 
v romantickom ovzduší, aké sála z niektorých insitnejšie 
pôsobiacich polôh kanárskej lyriky. Za zmienku stojí  
citlivosť prekladateľa, ktorý dodáva šarm a viacrozmernosť 
aj tým v slovenčine menej zvučným a významovo plochej-
ším básňam.  
Hneď v titulnej básni Predavač mušlí (s. 9), ktorej autorom je 
Aquiles García Brito, prekladateľ ozvláštňuje konvenčnú 
lexiku mora, vĺn a mušlí prepojenú s nadväznosťou mužskej 
rodovej línie (vzťah pradeda a vnuka) formálne zvýrazne-
nou väzbou medzi prvou a druhou strofou (lámanou dvoma 
samostatne stojacimi veršami). Výber poézie Kanárskych 
ostrovov by sa po línii pominuteľnosti tela a života dal 
rozdeliť do dvoch polôh: odovzdanej a rebelantskej.  
Dualít by sme však našli viacero: napríklad mytologicky 
a impresio nisticky ladené texty striedajú civilné a angažo-
vané. Zdá sa, že nie sú žiadne odtiene (mimo konceptuálnej 
a experimentálnej) poézie, ktoré by táto kolekcia nezahrnu-
la, a dojem farebného, „alchymistického“ výšľahu bol  
zrejme zámerom. Táto mnohorakosť je príťažlivá, ale má 
problém so zanechaním hlbšieho dojmu z celku (do  
určitej miery je to iste všeobecný rys antológií „národných  
literatúr“) – na druhej strane v útrobách zväzku medzi 

„jednohubkami“ zasvieti niekoľko vynikajúcich a zručne 
preložených básní, ktoré stoja za pomalé, opakované čítanie. 
✒ Dominika Moravčíková 

Dominika Moravčíková 
(1992)
Pochádza zo Strečna. 
Od októbra 2019 
je doktorandkou Ústavu 
hudební vědy na  
FF UK v Prahe a študuje 
hudobné vzdelávanie 
rómskych detí na 
Slovensku. V roku 2019 sa 
stala laureátkou súťaží 
Poviedka a Básne SK/CZ. 
V roku 2020 absolvovala 
tvorivé rezidencie  
Kina Úsmev v Košiciach 
a TROJICA AIR v Banskej 
Štiavnici. V tom  
istom roku vydala 
debutovú zbierku básní 
Deti Hamelnu vo 
vydavateľstve Skalná 
ruža. Eseje a recenzie 
publikovala v periodikách 
Kapitál, Glosolália  
a Vlna. 

Peter Zsoldos: Alchymisti 
Atlantiku – Poézia 
Kanárskych ostrovov
Dunajská Streda: 
Občianske združenie 
Vámbéryho, 2021
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Zoltán Rédey (1968)
V rokoch 1994 – 2020 
pôsobil v Ústave 
literárnej a umeleckej 
komunikácie Filozofickej 
fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa 
v Nitre ako vedecký 
pracovník 
a vysokoškolský pedagóg. 
Predmetom jeho 
odborného záujmu je 
teória literatúry, 
interpretácia literárneho, 
predovšetkým 
básnického diela 
a súčasná, resp. 
ponovembrová slovenská 
poézia a próza so 
zreteľom na poetologické 
a recepčno-interpretačné 
aspekty konkrétnych 
textov. Publikoval  
v tejto oblasti viacero  
článkov, resp. štúdií 
a knižných monografií.
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 Reflexie 
o knihách – 
kniha reflexií 
Podstata knihy Gabriely 
Rakúsovej Medzi autorom 
a čitateľom sa nevyčerpáva 
v skvelej službe pre autora, 
vydavateľa, čitateľa. Možno ju 
vnímať aj ako výstižný „obraz“ 
či svedectvo o stave knižnej 
a literárnej kultúry na 
Slovensku v poslednej tretine 
druhej dekády 21. storočia.

✒ Zoltán Rédey
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Gabriela Rakúsová v akcii výtvarníka Rudolfa Sikoru 
na podujatí Literárneho klubu, venovanom  
Ivanovi Kadlečíkovi a jeho knihe Iskra v studenej 
pahrebe v bratislavskom KC Dunaj (r. 2012). U ž názov zborníka textov Gabriely Rakúsovej 

Medzi autorom a  čitateľom s  podtitulom In-
terpretačné reflexie o knihách predznamenáva 

autorkin prístup: máme tu do činenia s knihou o kni-
hách (konkrétnych autorov), o ktorých píše z pozície 
čitateľa. Hoci čitateľa profesionálne zainteresovaného 
a odborne, literárno ‑kriticky a teoreticky vysoko kva-
lifikovaného, no pri všetkej, maximálnej odbornosti 
autorka tematizuje v prvom rade svoju vlastnú čita-
teľskú skúsenosť.

S ohľadom na „zloženie“ knihy, teda spôsob, akým 
je komponovaná a zostavená, by sme celkom jedno-
ducho a zovšeobecňujúco mohli hovoriť o súbore li-
terárnovedných textov – (upravených) recenzií, ktoré 
boli pôvodne publikované v denníkoch a časopisoch 
v rokoch 2018 – 2021 (Denník N, Pravda, Konzervatívny 
denník Postoj, Knižná revue, Romboid, Fraktál). Publi-
kácia tak voľne nadväzuje na autorkine dva predchá-
dzajúce podobne koncipované výbery: Medzi realitou 
a jej znakom - Interpretačné úvahy o knihách (Modrý 
Peter, 2018) a Z literárnych reflexií (F. R. & G., 2015).

Ako pocta nedocenenému žánru
Aj keď sa anotácie či perexové charakteristiky knihy 
(a možno i sama autorka) označeniu recenzia akoby 
zámerne vyhýbajú, publikácia je vlastne ukážkovou 
reprezentáciou práve tejto žánrovej kategórie – lite-
rárnovednej recenzie. Výber by sme mohli dokonca 
vnímať priam ako „poctu“ tomuto v súčasnosti nedo-
cenenému žánru, ktorý akademická literárna veda 
nepriamo a postupne „degraduje“ a „marginalizuje“ 
napriek tomu, že jeho postavenie v literárnom procese 
je nezastupiteľné, zohráva neodmysliteľnú rolu v pri-
rodzenom fungovaní literárnej komunikácie.

Kniha Rakúsovej však nie je len prostou „zbierkou“ 
recenzií, ale profilovým výberom textov vytvárajúcich 
spolu súvislý organický celok, pri ktorom platí zása-
da „nesčítateľnosti“; to znamená, že nie je len mecha-
nickým „súčtom“ textov, ktoré obsahuje, ale ako celok 
nadobúda nový, osobitný výpovedný rozmer a hod-
notu. Kľúčový význam má pritom okolnosť uvedená 
v krátkom odbornom profile autorky na zadnej stra-
ne prebalu knihy: „Svoje odborné reflexie orientuje na 
také literárne diela, ktoré sa dajú prijímať afirmatívne.“

Autorkin literárnokritický prístup sa teda zakladá 
na hodnotovo pozitívnom výbere reflektovaných titu-
lov – predmetom jej interpretačných reflexií sú diela, 

Gabriela Rakúsová:
Medzi autorom 
a čitateľom – 
Interpretačné reflexie 
o knihách
Levoča: Modrý Peter,
2021
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ktorých literárnoestetické kvality a celkový prínos sú 
nesporné či akceptovateľné. Pozitívne hodnotenie 
tej ‑ktorej publikácie fakticky vyjadruje už samotný 
fakt výberu – tým, že sa autorka rozhodla vôbec o nej 
písať. Dalo by sa dokonca povedať, že knihy literár-
noteoreticky reflektované v  textoch tohto výberu 
patria k tomu najlepšiemu, čo vyšlo v rámci pôvod-
nej slovenskej i prekladovej (európskej, resp. svetovej) 
poézie, prózy, esejistiky, literárno‑ a umenovedného 
písania a iných žánrov u nás v danom období.

Prevládajúci okruh nezávislých
Takto selektovanej kvalite zodpovedá aj okruh vyda-
vateľstiev, v ktorých tieto knihy vyšli. Medzi nimi síce 
nájdeme v jednorazovom zastúpení aj Slovart, Vydava-
teľstvo MS či LIC (z celkového počtu 47), nápadne však 
prevládajú malé súkromné, resp. nezávislé vydavateľ-
stvá (Modrý Peter, Skalná ruža, KK Bagala, F. R. & G.), 
ktoré sa špecializujú výsostne na vydávanie náročnej, 
predovšetkým umeleckej tvorby celkom nezávisle od 
autorských a vydavateľských stratégií zameraných 
na komerčnú úspešnosť knižnej produkcie. Ich dl-
hodobým zámerom a cieľom teda nie je dosiahnuť čo 
najvyšší zisk z vydaného nákladu a čo najširší pria-
močiary čitateľský ohlas, ale podporovať vytváranie 
takej autentickej literárno ‑umeleckej kvality, ktorá 
by znamenala trvalý prínos pre slovenskú literatúru.

Tieto vydavateľské subjekty zamerané najmä na 
pôvodnú tvorbu a na „okrajové“ či „menšinové“, resp. 
komerčne nevýnosné žánre a oblasti, ako je súčasná 
poézia, básnické a  prozaické debuty, diela nezná-
mych autorov, s výhradným zreteľom na literárno‑

‑umeleckú hodnotu publikovaných diel, mali neraz 
takmer výlučnú zásluhu aj na objavovaní nových li-
terárnych talentov, teda na vydávaní prvotín celkom 
neznámych, neetablovaných autorov, ktorí sa neskôr 
zaradili medzi najvýznamnejších predstaviteľov sú-
časnej slovenskej prózy i poézie – čo platí doteraz.

Neobyčajná rozmanitosť
Pre celý výber je príznačná neobyčajná mnohostran-
nosť a  rozmanitosť – druhová, žánrová, tematická, 
štýlová, poetologická, ale aj z hľadiska literárnohisto-
rického (kultúrnej i dobovej proveniencie diel). Stačí 
si len zrekapitulovať, aké konkrétne tituly sú v ňom 
zastúpené. Ich rozpätie siaha od básnického debutu 
nádejnej autorky, ktorá takpovediac „práve nastúpila“ 
na domácu literárnu scénu (Dominika Moravčíková: 
Deti Hamelnu), až po preklady diel veľkých, starších 
klasikov kánonu západnej literatúry (John Milton: 
Stratený raj, Walt Whitman: Spev o mne). Zo súčasnej 
zahraničnej poézie sú to zbierky či výbery básnikov 
ako Jon Fosse, Jim Harrison, Robert Haas, Wojciech 
Bonowicz, Marcin Swietlicky, Dorota Koman či Duško 
Novakovič. Slovenskú lyriku reprezentujú aj bás-
ne dvoch osamelých bežcov, Repkova zbierka Spev 
a reedícia Laučíkovej zbierky Na prahu počuteľnosti, 
ako i  tvorba Jána Štrassera Otváracie hodiny (Bás-
ne 1964 – 2020) a zbierky básnikov ako Ján Zambor, 
Marián Milčák, Karol Chmel, Ľuboš Bendzák, Juraj 
Briškár, Pavol Suržin, Jana Bodnárová, Dana Podracká, 
Veronika Dianišková (na rozhraní poézie a výtvarného 
umenia je kniha Jána Kudličku Atmosféry).

Nájdeme tu interpretačné reflexie diel najvýznam-
nejších, prípadne i menej známych, zato však pozo-
ruhodných predstaviteľov súčasnej domácej prózy 
(Balla, Pavel Vilikovský, Marek Vadas, Milan Zelinka, 
Alta Vášová, takisto Pavol Rankov, Richard Pupala, 

Laco Kerata), ale aj knihu Juraja Mojžiša Detaily; sem 
patrí aj Poviedka 1996 – 2016 (Víťazné texty literárnej 
súťaže).

Mnoho dôvodov pre záujem
Rakúsová sa venuje aj celému radu kníh z  iných 
žánrovo ‑tematických oblastí, resp. zo žánrového 

„pomedzia“, s prvkami biografie, dokumentaristiky, 
cestopisu, reportáže, eseje, publicistiky a rozličných 
iných žánrovo ‑koncepčných a výrazovo ‑tematických 
polôh: dve knihy Eugena Gindla (jedna o Kolomano-
vi Sokolovi, druhá o živote nevšedného cestovateľa 
s názvom Svetobežník bez pasu), próza Jána Púčeka, 
zo zahraničnej literatúry texty Isaaka Babeľa, ale 
i Fabiana Saula, eseje Pavla Sucharka, reflexie Duša-
na Dušeka o literatúre a umení, svojsky koncipovaná 
monografická publikácia Daniela Heviera Priznané 
vrany Jána Johanidesa, korešpondencia Albína Bagina 
a Ivana Kadlečíka, Humoresky Kornela Földváryho, ale 
aj Bieloruské rozprávky či Pirátske rozprávky Veroniky 
Dianiškovej.Rakúsovej interpretačné reflexie, uverej-
nené pôvodne v literárnych časopisoch a denníkoch, 
zohrávajú nepochybne záslužnú úlohu: prispievajú 
k propagácii a nepriamo azda i efektívnejšej recepč-
nej realizácii hodnotnej, no „komornejšej“ náročnej 
umeleckej, esejistickej či odbornej literatúry, ktorá sa 
recepčne i trhovo presadzuje ťažšie.

Podstata a hodnota knihy sa však nevyčerpáva iba 
v tejto jej funkcii, t. j. skvelej službe pre autora, vydava-
teľa, čitateľa i celý literárny proces, a rozhodne to nie 
je jediný dôvod, prečo by nás mohla zaujímať. Možno 
ju vnímať aj ako synekdochicky výstižný „obraz“ či 
svedectvo o stave knižnej a literárnej kultúry na Slo-
vensku v poslednej tretine druhej dekády 21. storočia.

„Malá škola recenzistiky“
Kniha tak predstavuje pestrú a pútavú lektúru, a to 
aj pre toho, kto nemá nevyhnutne v úmysle čítať re-
flektované diela alebo sa k nim z akéhokoľvek dôvo-
du nedostane, prípadne do nej len skusmo nahliadne 
a nechá sa „strhnúť“ tým, na čo práve narazil. Texty 
možno čítať „výberovo“, sporadicky (napr. podľa recen-
zovaného titulu, ktorý nás práve zaujme) alebo hoci 
aj v lineárnej postupnosti. Ak aj čítame všetky reflexie 
rad za radom, nenadobudneme pritom dojem nejakej 
jednotvárnosti, monotónnosti, pri ktorej by sa autorka 
svojím prístupom k textom, výkladovými postupmi či 
spôsobom vyjadrovania opakovala; pri jej jednotnom 
vecnom a kultivovanom štýle je každá reflexia osobitá 
a náležite vystihuje celkovú povahu i špecifiká reflek-
tovanej publikácie – čím si kniha ako celok uchováva 
už spomínanú rozmanitosť a mnohorozmernosť.

Tretí výber z bohatej literárnokritickej recenzent-
skej tvorby G. Rakúsovej svedčí o tom, že autorka si 
drží svoje vysoké niveau, naďalej naplno realizuje, 
pestuje tento žáner na exemplárnej úrovni (to je, mi-
mochodom, jej ďalšia zásluha – kultivácia samotného 
žánru) a pozorne a v širokom zábere si všíma a reflek-
tuje aktuálne literárne dianie u nás. Ak by sa niekto 
chcel poučiť, ako sa majú písať literárnovedné recen-
zie, bez toho, aby si musel k tomu zohnať a „prelis-
tovať“ haldu literárnych časopisov, brilantne by mu 
poslúžila táto jedna kniha. Takto zostavený výber si 
dovolím nazvať hoci aj „malou školou literárnoved-
nej recenzistiky“. 

(Text je redakčne krátený; plné znenie nájdete 
od marca 2022 na www.litcentrum.sk)

Gabriela Rakúsová: 
Z literárnych reflexií
Ivanka pri Dunaji: 
F. R. & G., 2015

Gabriela Rakúsová: 
Fiktívne rozhovory
Bratislava: LIC, 2018

Gabriela Rakúsová:
Medzi realitou a jej 
znakom – Interpretačné 
úvahy o knihách
Levoča: Modrý Peter,
2018
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Ľudmila Ulická: O tele duše
Preklad: Ján Štrasser
Bratislava: Slovart, 2022
Kniha poviedok medzinárod-
ne oceňovanej ruskej autorky, 
v ktorej skúma telo aj dušu 
svojich hrdinov a opisuje ich 
v zlomových okamihoch 
života, keď telesné nemožno 
oddeliť od duševného.  
Autorka sa v príbehoch zao-
berá konceptom hraníc –  
hraníc, ktoré si stanovujeme 
sami alebo nám ich určuje 
spoločnosť, tradícia, iní ľudia.

Anton Pavlovič Čechov: 
Dáma so psíkom a iné 
poviedky
Preklad: kolektív
Bratislava: Ikar, 2022
Druhé vydanie výberu povie-
dok ruského klasika 19. storo-
čia. Zostavovateľka knihy 
Nataša Ďurinová sa pokúsila 
predstaviť Čechova ako 
prozaika, ktorý má svojím 
myslením a brilantným 
stvárnením postáv stále 
náskok pred mnohými  
súčasnými autormi. Doslov  
napísala Mária Kusá.

Louise Nealon: Snehová 
vločka
Preklad: Marína Gálisová
Bratislava: Lindeni, 2022
Debutový román írskej autor-
ky ponúka príbeh o láske 
a rodine, depresii i radosti 
a dospievaní v 21. storočí.

Viera Obuchová, Vladimír 
Segeš: Veduty Bratislavy
Poprad: Region Poprad, 2021
Dvojjazyčná slovensko‑ 
anglická publikácia predsta-
vuje veduty, ktoré sa vzťahujú 
k Bratislave a jej dejinám. 

Katarína Gulai: Klub divných
Bratislava: Ikar, 2022
Kniha slovenskej autorky 
určená tínedžerom je  
inšpirovaná skúsenosťami 
zo stredoškolského prostre-
dia, kde autorka pôsobí.

Edita Steinová:  
Konečné a večné bytie
Preklad: Milan Krankus
Bratislava: Európa, 2022
Dielo nemecko‑židovskej 
katolíckej filozofky z roku 
1936 je považované za vrchol 
jej fenomenologického  
projektu, ale aj za jej duchov-
ný testament.

Carmen Chica, Manuel 
Marsol: Obor a čas
Preklad: Lucia Duero
Bratislava: Brak, 2021
Obrázková kniha o tichu 
a plynutí času pozýva precítiť, 
že aj za najobyčajnejšími 
hodinami dňa sa skrýva 
tajomstvo.

Anton Hykisch: Bezhlavý čas
Bratislava: Ikar, 2022
Historický román zobrazuje 
koniec 18. storočia. Autor 
v ňom sleduje zápas konzerva-
tívneho vládcu a polície  
s revolucionármi vo Viedni aj 
v Uhorsku.

Rudolf Sloboda: Pánsky flám
Bratislava: Slovart, 2022
Poviedková zbierka Rudolfa 
Slobodu, ktorá prvý raz  
vyšla v roku 1986, vychádza 
v edícii Slovenská literatúra.

Paulína Šišmišová,  
Eva Palkovičová (eds.):  
Cervantesov Don Quijote 
na Slovensku a vo svete
Bratislava: UK, 2021
Monografia prináša komplex-
ný pohľad na osobnosť a dielo 
klasika svetovej literatúry 
v súvislostiach so slovenskou 
i svetovou recepciou jeho 
románu.

Bolesław Leśmian:  
Rozprávky zo Sezamu
Preklad: Jozef Fabuš
Ilustrácie: K. Smetanová
Bratislava: Petrus, 2021
Knižka s prerozprávanými 
známymi príbehmi z Tisíc 
a jednej noci. Pre detského 
čitateľa ich v roku 1912 
upravil poľský básnik.
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Sigmund Freud: Umenie 
a psychoanalýza
Preklad: Milan Krankus, 
Jaroslava Seewaldová
Bratislava: Slovenský  
spisovateľ, 2022
Výber zo štúdií Sigmunda 
Freuda, ktoré sú venované 
psychoanalytickej inter‑
pretácii podstaty umeleckej  
tvorby, funkcie umenia 
a osobnosti umelca.

Kolektív autorov:  
Ako sa číta architektúra
Levoča: Modrý Peter, 2021
Publikácia predstavuje  
24 súčasných slovenských 
architektov, každý z nich  
píše o jednom svojom realizo-
vanom architektonickom  
diele. Podľa zostavovateľa 
Imricha Pleidela do publiká-
cie boli vybrané diela,  
ktoré úzko komunikujú 
so svojím okolím a oslovujú 
originálnym jazykom.

Z n
ových

 kn
íh

Bohumila Ferenčuhová: 
Bohdan Pavlů. Politická 
biografia 1883 – 1938
Bratislava: Veda, 2021
Biografia diplomata, novinára, 
literárneho kritika, jedného 
zo zakladateľov časopisu 
Prúdy, ktorý bol v roku 1919 
československým splno‑
mocnencom a diplomatickým 
zástupcom v Rusku a patrí 
k najvýznamnejším osobnos-
tiam prvého československé-
ho zahraničného odboja.

Nicolas Pesquès: Severná 
strana vrchu Juliau
Preklad: Mária Ferenčuhová
Kordíky: Skalná ruža, 2021
Dvanásta časť básnickej série 
francúzskeho autora skúma 
prechod zo svetla do tmy, 
ktorou je strata blízkej bytosti.

Corentin Lamy, Joffrey Rico-
me, Pierre Trouvé: Koruna
Preklad: Zuzana Szabóová
Bratislava: Lindeni, 2022
Kniha reaguje na seriál z pro-
dukcie Netflixu o kráľovnej 
Alžbete II. Autori rozoberajú 
každú epizódu a konfrontujú 
ju s historickými faktami.

Martin Navrátil: Neznáme 
dielo Vojtecha Mihálika. 
Rekonštrukcia zbierky Ruža
Bratislava: Veda, 2021
Monografická štúdia dopĺňa 

„biele miesta“ v profile  
básnika Vojtecha Mihálika 
(1926 – 2001).

Martin Poliačik, Linda  
Lančová: Poriadok v hlave
Bratislava: N Press, 2022
Prehľadný a názorný sprie-
vodca kritickým myslením, 
ktorý učí, ako postaviť  
argument, ako sa správne 
pýtať, ako kritizovať či 
prezentovať svoje myšlienky.

Chris Wallace, Mitch Weiss: 
Odpočítavanie 1945
Preklad: Martin Štulrajter
Bratislava: Ikar, 2022
Kniha amerických novinárov 
rekonštruuje udalosti z roku 
1945, ktoré viedli k rozhodnu-
tiu použiť atómovú bombu 
ako spôsobu ukončenia druhej 
svetovej vojny.

Vladimír Štefko: Slovenské 
činoherné divadlo 1938 – 1945
Bratislava: Divadelný ústav, 
2022
Autor publikácie rozpráva 
o dobe a ľuďoch, nezameriava 
sa len na dejiny konkrétneho 
divadelného súboru a profily 
osobností.

David Steindl-Rast:  
Hlbšie než slová
Preklad: Mária Tiňová,  
Elena Bakošová
Bratislava: Petrus, 2022
Knižka benediktína, ktorý 
získal medzinárodné uznanie 
za aktívne rozvíjanie dialógu 
medzi náboženstvami  
a vzťahu medzi vedou a vierou. 

Ľuboslav Adamuščin:  
Tiché veci
Levoča: Modrý Peter, 2022
Knižka ponúka odraz mĺkve-
ho pozorovania sveta,  
básnické momentky autora 
sú prežitými a zvnútornený-
mi analógiami ticha.
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Krátke správy z domova 
i zo sveta
Jana Beňová: Vandala 
Bratislava: Brak, 2021

Jana Beňová sa po – ako ho titulujú 
sociál ne siete – hipsterskom sprievodco-
vi Bratislavou zaodetom do názvu  
Flanérova košeľa. 8 a pol bratislavských 
ulíc (Brak, 2020) znovu vrátila k svojmu 
klasickejšiemu poviedkovému formátu. 
Alebo vlastne ani nie. Zdá sa nám to  
tak, ale nie je to tak. Veď na to sme si už 
u Beňovej hádam aj zvykli. Jemná  
vizuálna príbuznosť daných dvoch Beňo-
vej kníh prostredníctvom oranžovej 
farby použitej na oboch obálkach (v prí-
pade Vandaly na bielom podklade vyni-
ká okrem oranžovej aj svietivo žltá) nie je 
čisto náhodná. Beňovej poetika prechá-
dza zmenou, a tá je citeľná. 
V poviedkovej zbierke Vandala nadobú-
dame občas dôverne známy pocit sledo-
vania televíznych novín alebo prijímania 
akýchkoľvek iných foriem správ o stave 
súčasného sveta. Niet sa čomu čudovať, 
kniha sa totiž opiera o reálne skutočnosti 
(inštalácia knižnice Kornela Földváriho 
v Slovenskej národnej galérii) či miesta 
(krčma Verne, Petržalka, Hodžovo 
námestie) a následne s nimi pracuje tak, 
že výsledná konfigurácia javov v jednotli-
vých poviedkach ich reálnosť až subver-
zívne popiera. Dôverne známy pocit  
však ostal. Čítame krátke správy z domo-
va i zo sveta. Dômyselná hra so zámenou 
prvej a tretej osoby rozprávania nám 
dokonca evokuje hlas redaktorky, ktorá 
situácie komentuje. Ide o bezútešné, ale 
aj nádejné momenty všedných dní, 
zásadné aj zabudnuteľné dialógy, hádky, 
výmeny pohľadov. Sem‑tam ešte zablúdi-
me do snového sveta, ktorého reflexia 
bola často predmetom uvažovaní autor-
kiných postáv v jej predošlých dielach, 
avšak nezdržíme sa v ňom dlho. Realita 
nás dobieha, aj keď iba tá literárne 
spracovaná. 
Dnes je to predsa tak: „Knihám sa hovorí 
dielka a próze textík. Tento textík píšem 
v dobe ostrakizácie poviedok. Vydavate-
lia nad čímsi takým už len pobavene 
mávajú rukou. Ľudia dnes nechcú krátke 
útvary.“ (s. 13) Čitateľské správanie už 
vopred predpovedá webová stránka 
kníhkupectva: „Na internete sa objaví, že 
tí, čo si kúpili tento titul, prikúpili aj 
Moje leto v Provence a Vraždy vo Walde-
marovej ulici.“ (s. 18) Situácia v literatúre 
sa stáva – ako to už býva – metaforou 
situácie v spoločnosti. Správanie sa čita-
teľov nie je ničím iným než správaním  
sa všetkých, dajú sa v ňom „prečítať“ 
tie isté vzorce. V téme ostávame aj ďalšou  
správou, pardon, poviedkou, nazvanou 

Saaga Sola sama doma, kde sa bližšie  
prizrieme na pocity autorky Soly počas 
čítačky. Pozvali ju na ňu teda hlavne 
preto, že získala Cenu za literatúru, a to 
vraj musí niečo znamenať, napokon je 
však najpôsobivejším momentom akcie 
päťstranové ticho vytvorené z prázdnych 
strán v strede poviedky. Zle položená 
otázka z publika? Nedostatočná pohoto-
vosť autorky pri odpovedi? A záleží 
na tom? Pozrime sa radšej na iné udalosti 
toho istého dňa… 
Ako je na tom súčasná spoločnosť z hľa-
diska svojho prejavu? To nám prezradí 
improvizovaná jazyková poradňa, 
pre ktorú kniha poskytla vďačný a pestrý 
materiál. Začnime hneď takouto vyhrote-
nou situáciou: „Ty a ten tvoj sedliacky 
jazyk! – kričal Kent, keď všetky tie  
slovenské slová, čo tam roky kdesi trčali, 
zahádzané v bordeli na povale, na  
dne skríň, v závetrí za domom, všetky tie 
slová ako milý, môj, vlasy, oči, slnko, 

kolobežka, oblaky tryskali zo mňa, zo 
dna, nárazovo.“ (s. 146) Vieme, ako by 
Kent v skutočnosti kričal, že jazyk hrdin-
ky je „sedlácky“. Vieme to a vieme aj to, 
že by to potom asi neprešlo jazykovou 
redakciou knihy. Prečo si však takúto 
mieru jazykovej nespútanosti a slobody 
nedopriať, keď inokedy sa tu publikum 
mení na pudlikum, mrakodrapy na mra-
kodraky, názov knihy Vandala vznikol 
skomolením frázy „one dollar“ aj ozve-
nou slova mandala. Autorka však aj 
s dobre mierenými novotvarmi občas 
pracuje silene. V poviedke Pionierska 
ulica (Amerika je…) pritom sama komen-
tuje prvoplánovosť a dopovedanosť: 

„Nábytok – spôsob, ako dať melanchólii 
konkrétny tvar. Vankúšiky s nápisom 
LOVE.“ (s. 48) Aj z toho citátu by nám 
postačila len jeho prvá veta. Domysleli 
by sme si. V anotácii ku knihe čítame, 
že „kniha poviedok Vandala zachytáva 
rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch“. 
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Jemná vizuálna príbuznosť posledných dvoch Beňovej kníh nie je čisto náhodná.  
Beňovej poetika prechádza zmenou, a tá je citeľná.
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Na margo mamičky
Ivana Dobrakovová: Pod slnkom Turína 
Bratislava: Marenčin PT, 2021

Hoci názov knihy odkazuje na film 
a knihu Pod slnkom Satanovým Georgesa 
Bernanosa, paralela s filmom Bélu  
Tarra Turínsky kôň sa mi zdá priliehavá. 
Ten odkazuje na známu historku, ako sa 
Friedrich Nietzsche v Turíne údajne 
pri pohľade na bičovaného koňa pomia-
tol. Ak si s istou rezervou a vedomím 
samozrejmých odlišností k tomu primys-
líme svet Tarrovho čiernobieleho filmu, 
v ktorom otec s dcérou na vidieku prepa-
dajú čoraz väčšej temnote a neznámemu 
zlu a náplňou ich dní je sedenie pri okne 
a jedenie zemiakov, dostaneme približný 
životný pocit vanúci z prózy Pod slnkom 
Turína.

R
ecen

zie
Aj vo vetách, žiadalo by sa doplniť. 
Pri vandalizme je kľúčové, aké stanovis-
ko k nemu zaujmeme, ak sme sa stali 
jeho svedkami. Budeme sa len nečinne 
prizerať alebo zasiahneme proti tomu, 
čo nám nepripadá správne? Apropó, 
správne – to je asi pre každého z nás tiež 
niečo iné. Beňovej postavy to však akoby 
nevedeli. Aktívne zasiahnuť a bojovať 
za to, čo je podľa nich správna verzia rea-
lity. Pohybujú sa po tenkom rozhraní 
subjektívnej pravdy a objektívnej skutoč-
nosti, ani jedna z nich sa im však nezdá 
dostatočne atraktívna, aby sa pre ňu 
vymanili z toho neurčitého stavu bytia, 
v ktorom sa (možno nedobrovoľne)  
ocitli. „Niečo sa mi pred päťdesiatkou 
stalo“ (s. 163) je prvá veta poviedky Prí-
beh Franeka Jaderného – Bernhardovské 
intermezzo. Vystihuje životnú situáciu  
mnohých postáv knihy. Niečo sa im stalo, 
možno niečo bernhardovské, možno  
hellerovské. Oni vlastne sami nevedia 
čo a už vôbec nie ako. Lenže život sa nedá 
prejsť tak jednoducho a nebadane ako 
prvých 50 dní zdarma v platenej počíta-
čovej aplikácii. To už postavy pochopili. 
Beňová sa s opisovanými skutočnosťami 
vie hrať na dostatočnom počte rovín,  
aby to čitateľa zaujalo a istú chvíľu bavilo. 
Je to však dosť? Dosť na to, aby sme  
obetovali nepriamočiare písanie v názna-
koch, ktoré tie zrejmé roviny vedľa seba 
nepotrebuje? Čitateľa baví objavovať, nie-
kedy dokonca až priveľmi, ako sa dozve-
dáme v poviedke Ty! Ty? 25 PERCENT!: 

„Keď som napísala poviedku, ktorej hlav-
ná postava sa volala Dana, moja priateľka 
Jana sa na mňa na smrť urazila.“ (s. 158) 
Zahoďme teda prílišné detektívne  
sklony, napokon obálka Vandaly z dielne  
Pala Bálika s ilustráciami Janky Bálik 
stav súčasného sveta signalizuje dosta-
točne. Poviedky Jany Beňovej ho teda 
nutne nemuseli dovysvetľovať. Stačí, že 
sú. V poviedke Pohľadnica sa predsa 
tvrdí, že to, že je niečo neviditeľné, ešte 
neznamená, že je to vymyslené. A vyslo-
vila sa tým jedna z najväčších právd celej 
knihy. 
Dnešné správy sa končia, ďakujeme za 
pozornosť.

 ✒ Jaroslava Šaková

Ivana Dobrakovová nepíše rozvetvené 
príbehy zaľudnené množstvom postáv. 
Tých pár, v tomto prípade v pomerne 
štandardnej rodinnej i literárnej schéme, 
jej vystačí na to podstatné: optikou  
protagonistky Kristíny rozprávať príbeh 
o potrebe blízkosti (či až závislosti od 
nej), o postupnom strácaní zábran 
a o relativite dobra a zla. Slovenka Kristí-
na sa ocitá v dvojnásobne cudzom  
prostredí: celá rodina sa v podstate vyko-
reňuje z toho, v ktorom bola založená, 
keď sa do Turína presťahuje z Bruselu. 
Tu sa triešti: manžel Marco od rodiny 
uniká do práce, starší syn Manu sa neod-
trhne od tabletu, mladší Alessio sa od 
reálneho sveta odtŕha nachádzaním ľud-
ských vlastností v neživých predmetoch 
a Kristína si nájde milenca Micheleho. 
Či skôr on si nájde ju a pomerne násilne 
ju k sebe pripúta. Práve ich prvý intímny 
stret potvrdí, že Kristínin príbeh sa  
bude rozvíjať najmä na fakte, že svoj 

Optikou protagonistky Kristíny rozpráva Ivana Dobrakovová príbeh o potrebe blízkosti  
(či až závislosti od nej), o postupnom strácaní zábran a o relativite dobra a zla.
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hodnôt. Otázka znie, či Dobrakovovej 
Kristína a celá plejáda postáv z ostatných 
kníh neopakuje fatálny krok onoho  
anekdotického Nietzscheho: pre prílišnú 
premýšľavosť si z jedného príkladu  
vyvodiť záver o celom ľudstve a rezigno-
vať a zosypať sa z toho.

 ✒ Viliam Nádaskay

Romanca o diablovi 
s božskou mocou
Jorge de Sena: Zázračný fyzikus 
Preklad: Anton Pasienka 
Bratislava: Portugalský inštitút, 2021

Jorge de Sena bol významný portugal-
ský básnik, prozaik, dramatik i preklada-
teľ, ktorý pred povojnovou diktatúrou 
emigroval do Brazílie. Novelu Zázračný 
fyzikus napísal práve tam v roku 1964 
a spočiatku ani nedúfal, že by mohla 
vyjsť v jeho rodnej krajine. No v Portugal-
sku vyšla už v r. 1966 v zbierke fantazijne 
ladených poviedok a noviel, azda preto 
unikla prísnemu oku vtedajšej cenzúry.
Je to totiž vskutku odvážne dielo nabité 
symbolmi a odkazmi, ktoré možno  
čítať ako fantasticko ‑erotický príbeh, ako 
podobenstvo i ako politickú satiru a kri-
tiku spoločnosti.
Prvá časť pripomína rytiersku romancu 
o nevinnom mládencovi, ktorý v bukolic-
kej krajine stretáva tri panny a tie ho 
zavedú na zámok svojej smrteľne chorej 
panej dony Urracy. Sľúbi, že ju vylieči, 
hoci sa to nepodarilo chýrnejším liečite-
ľom. Keď sa dona Urraca vykúpe v jeho 
krvi, uľaví sa jej, no až po telesnom  
spojení s ním, dovtedy panicom a vo 
chvíli splynutia neviditeľným, sa skutoč-
ne uzdraví.
Do prekrásneho mládenca je totiž zaľú-
bený sám diabol a práve ten mu prepoži-
čiava moc liečiť, oživovať mŕtvych,  
vracať čas a pomocou zázračnej čiapky aj 
moc neviditeľnosti.
V druhej časti celé ženské osadenstvo 
hradu dony Urracy aj zázračný fyzikus 
padnú do rúk inkvizície. Tá ich uväzní 
a súdi v procese trvajúcom dlhé roky, 
počas ktorých mládenec nezostarne ani 
nezošpatnie, lebo diabol sa ho nemieni 
tak ľahko vzdať.
Fyzikus z názvu knihy je v portugalskom 
origináli físico, čo na jednej strane  
znamená stredoveký liečiteľ, akým je 
aj náš protagonista, ale zároveň to zna-
mená fyzično, telesnosť, a tá je ústred-
ným motívom celej knihy. A spolu s ňou 
protiklady. V rozpore so stredovekou 
rytierskou romancou, ktorá básni o pla-
tonickej láske, tu sa vyzdvihuje mláden-
cova (nie dievčenská) telesná krása,  

život nemá pod kontrolou a určuje ho 
hocičo iné, len nie jej vôľa. Ich sexuálny 
vzťah je asymetrický – dominantný je 
Michele, ktorý k nemu pristupuje 
výhradne telesne, kým submisívna Kris-
tína sa prepadáva do špirály fyzickej 
i psychickej závislosti. Supluje ňou čoraz 
pohnutejšiu rodinnú situáciu, ktorá 
v jadre nie je nijak zvláštna – vlastne je 
literárne (a pre niekoho vari aj životne) 
celkom banálna, ak nie priam predvída-
teľná. To však neznamená, že banalita 
nemôže viesť k frustrácii a beznádeji. 
Autorka to očividne sama vie a dôsledne 
využíva – čím banálnejší a zároveň 
nezvládnuteľnejší sa Kristíne jej život 
javí, tým radikálnejšie kroky podniká na 
jeho popretie. Svet, jeho hodnoty  
a základné morálne imperatívy vidí ako  
relatívne a k tomu nabáda aj čitateľa: 
je usporiadaná rodina, kde má každý 
vymedzenú rolu a priestor, dôsledkom 
dobra, ktoré iba ďalej plodí dobro? 
Je nevera zlá, ak poskytuje človeku aspoň 
symbolické východisko zo situácie,  
ktorú vidí ako väzenie? Alebo, ak sa mám 
pýtať trochu insitne, čo sa to vlastne 
skrýva v ľuďoch? Otázok v tomto duchu 
by sa našlo viac a zostali by bez odpove-
de – všetky by napokon odkazovali na to, 
že záleží na uhle pohľadu.
Ten Kristínin je sebadiagnostický – pozo-
rujeme frustrovaného človeka, ktorý si 
uvedomuje rozsah svojho konania, ale 
nie je schopný ho zvrátiť, čím je to situá-
cia pre ňu o to tristnejšia, pre čitateľa  
o to zaujímavejšia a pre autorku zrejme 
o to zábavnejšia. Kristínin vzťah k milen-
covi a k ich sexuálnym radovánkam 
možno čítať ako závislosť od zvecnenia, 
znecitlivenia, podrobenia. Kým v bež-
nom rodinnom živote musí mať  
pod kontrolou domácnosť a dvoch synov, 
vo vzťahu k Michelemu je Kristína  
predmetom, ktorý sa, takpovediac, odo-
vzdáva na užívanie. V tomto stojí za 
pozornosť aj vzťah Kristíny a Alessia kým 
ako milenka stráca „ľudskosť“, ako matka 
zabraňuje synovi vidieť predmety ako 
živé. Pokiaľ ide o hypercitlivosť, nie sú si 
takí nepodobní.
Istá forma disociácie je napokon častý 
motív v Dobrakovovej prózach. Tu ho 
najvýstižnejšie vyjadrí Kristína, keď jej 
Alessio povie, že cez výklad kaviarne 
videl kráčať len jej vlasy, nie ju: „Najrad-
šej by som svojej rodine slávnostne pove-
dala: nie vlasy, ale šuška sa tu prechádza 
pred výkladom, prosím pekne! Kam sa 
podela moja hlava, kam sa podel zvyšok 
tela, netuším.“ (s. 142) K tomu možno  
priradiť napríklad epizódu, v ktorej 
Michele vezme Kristínu do múzea krimi-
nálnej antropológie, kde si spolu prezera-
jú mozgy, lebky a odliatky zločincov, 
príslušne onálepkovaných: „ako si  
študujem Lombrosov životopis, zaujme 
ma názov jedného jeho opusu, Žena 

kriminálnička, prostitútka alebo normál-
na. Rozmýšľam, do ktorej kategórie 
sa zaradiť, ani jedna mi celkom nesedí.“ 
(s. 135) Rovnako k tomu možno pridať aj 
fakt, že Kristína a Michele natáčajú 
pri sexe videá, na ktoré Kristína pozerá 
s odstupom a s to väčšou chuťou: „Keď 
ma nahrá, celý deň si to potom púšťam. 
Páči sa mi vidieť to, páči sa mi vlastná 
zvrhlosť. Zároveň ma desí. Netušila som, 
že to v sebe mám.“ (s. 166) Takto nejako 
sa cíti aj čitateľ, vohnaný do pozície  
voyeura. Tak si môžeme pripadať pri 
nemalej časti slovenskej literárnej pro-
dukcie – kľúčové je, že exhibuje postava, 
nie autorka, čitateľ sa voyeurom stáva 
cielene, nie nedopatrením.
Vízia sveta podľa Kristíny je veru neute-
šená – človek je ponížený do postavenia 
objektu, či chce, alebo nie. Napokon,  
ani vnútorný svet ho nikam nepovyšuje, 
len nadobúda groteskné proporcie. 
To však neznamená, že Dobrakovová 
je v tejto grotesknosti, relativizácii a bez-
útešnosti nudná. Má zmysel pre humor, 
ktorý dokáže byť subtílny ako pri epizó-
de s rozmliaždeným červom: „Alessio 
zase plače. ‚A mamička toho červíčka, 
čo povie, keď sa večer nevráti domov, ako 
ho bude hľadať.‘ Hladkám svojho syna 
a snažím sa ho upokojiť, radšej nič neho-
vorím ani na margo mamičky červíčka.“ 
(s. 127) Je to však takmer vždy humor 
trpký a značne pesimistický.
Ide síce o monologické rozprávanie 
v prvej osobe (v krátkom segmente prí-
značne prekročené do druhej osoby, 
do prehovoru k sebe), zvádzajúce 
k autorskej exhibícii pod rúškom pravdy 
a autentickosti, kniha je však kompono-
vaná citlivo a premyslene. Príkladne 
na nej vidno autorkinu schopnosť budo-
vať príbeh, anticipovať a vhodne dávko-
vať informácie. Obyčajnosť a banálnosť je 
motivátorom pri kompozícii, nie je  
vlastnosťou knihy. Okrem vykreslenej 
rodinnej schémy je aj štruktúra celkom 
obyčajná, rozdelená do troch častí priam 
príkladne na úvod, jadro a záver (pred-
tým – počas – potom). Prologický úvod 
a epilogický záver sú, pochopiteľne,  
čitateľsky najmenej vypätými časťami 
prózy: prológ pri vykresľovaní Kristíninej 
každodennosti pôsobí ako tikanie  
rozbušky, epilóg ako ticho po explózii 
a následná bilancia obetí.
Dobrakovová vnáša taký precízny 
a nekompromisný náhľad do Kristíninho 
sveta, že čitateľ sa v úplnom závere  
cíti ubitý ako príslovečný kôň. Mohlo by 
sa to zvrhnúť na, ak si pomôžeme kal-
kom z angličtiny, bičovanie mŕtveho 
koňa – autorka však dokáže preniknúť 
pod povrch banálnosti, rozkolísať  
základy, na ktorých stojí presvedčenie  
o vzorných rodinách, nevinných  
deťoch, zodpovedných rodičoch a čistej 
láske, spochybniť prílišnú istotu, ktorú 
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veď je taký krásny, že sa doňho zaľúbi 
diabol a pochabo sa s ním miluje, zmoc-
ňuje sa jeho tela, no nie duše (o ktorú  
ide bežne diablovi v prvom rade). Rovna-
ké zaľúbenie v ňom nájde dona Urraca 
a jej spoločníčky.
Svoju liečivú krv tu obetuje mládenec, 
nie panna, ako je zvyčajné v takýchto  
príbehoch. A zvodcami sú tu ženy, 
tie však milujú s takou animálnou váš-
ňou, že svojich milencov doslova trhajú 
na kusy. Sexualita teda v novele život 
navracia i berie.

„Asexuálna“ inkvizícia však nemôže tole-
rovať takúto bezbrehú slobodu, bezuzd-
né milovanie, uzdravovanie, oživovanie. 
No keď si s mládencom a celým proce-
som nevedia poradiť, jeden páter sa obrá-
ti so žiadosťou o pomoc na diabla. Ten sa 
mu zjaví a ponúkne riešenie. Pretože 
v tejto knihe je diabol takisto plný proti-
kladov ako všetky ostatné postavy. Po uši 
zbláznený do človeka sa trápi pre neopä-
tovanú lásku, koná dobro i zlo, zasahuje 
neviditeľný priam ako božia moc.
Aj sloboda má v tejto knihe ambivalent-
nú povahu. Príjemnú sexuálnu slobodu, 
slobodu bez záväzkov, bez smrti a chorôb 
vystrieda v samom závere knihy anar-
chia, chaos oslobodený od pravidiel i od 
základných mravných zákonov. A predsa 
sa všetko začína odznova, keď ďalší mlá-
denec nájde zázračnú čiapku…
Kniha je zaujímavá aj svojou formou. 
Stredovekú romancu totiž pripomína 
i veršovanými pasážami, ktoré preklada-
teľ tak umne prebásnil, že by sa hneď dali 
spievať v hodovnej sieni za sprievodu 
lutny. Na niektorých stranách je text roz-
delený do dvoch stĺpcov, v ľavom hovorí 
vedomie a v pravom podvedomie postáv, 
teda videná a nevidená realita ich činov.
Táto novela otvorila veľa tém odvážnym 
spôsobom; autor sa právom obával o jej 
vydanie, ale vyšla a nachádza si čitateľov 
dodnes i mimo portugalsky hovoriacich 
krajín. V Portugalsku vyšla vo viacerých 
vydaniach, dokonca ako bibliofília.  
K slovenskému čitateľstvu sa teraz dostá-
va prvýkrát vo skvelom preklade Antona 
Pasienku, ktorý načrel do bohatej zásoby 

ale to vôbec neznamená, že žralok grón-
sky je hlúpy alebo nič necíti. Zdalo sa  
mi to príšerné. Žralok grónsky by mal mať 
tiež pocity? Je tam dole na morskom  
dne v tme smutný? Cíti sa osamelý? Alebo 
je šťastný? Má priateľov? Dokáže sa zami-
lovať? Bojí sa, keď ho ťaháme na vodnú 
hladinu?“ (s. 244)
Kniha sa začína Kalmannovou poľovač-
kou na polárnu líšku, Čiernu hlavu, ktorá 
mu dlhodobo uniká. Počas nej nachádza 
kaluž čerstvej krvi a zapletá sa do detek-
tívneho pátrania po McKenzieho vrahovi. 
Ako rozprávač podáva udalosti priamo 
a jednoduchým jazykom, so špecifickým 
humorom, nad ktorým visí dávka tajom-
stva. Ak si aj čitateľ myslí, že autora  
prekukol a vie, kto je vrahom, záverečné 
rozuzlenie ho prekvapí.
Schmidt je žurnalista, špecialista na 
Island, ktorý dokáže živo priblížiť atmo-
sféru nehostinného, no zároveň magické-
ho ostrova a presne, bez stereotypov 
a s dávkou veľkej otvorenosti vykresliť 
jeho obyvateľov. Popri tom buduje funkč-
ný a strhujúci príbeh, kvalitnú detektívku 
s nečakaným koncom. Knihu Kalmann  
by si mal prečítať každý, kto má chuť  
čeliť tabuizovaným témam a popri tom sa 
zasmiať nad absurditou života.

 ✒ Katarína Vargová

Vzácna pamäť
Andrea Coddington: Moje javisko svet 
Bratislava: Ikar, 2021

Spisovateľka Andrea Coddington má za 
sebou viacero kníh, medzi ktorými 
nechýbajú romány a životopisy známych 
osobností Slovenska. Jej zatiaľ posledný, 
životopisný román Moje javisko svet 
je o slovenskej herečke Dalme Špitzero-
vej, ktorá prežila vojnu a holokaust, 
komunistický režim, stratu rodiny, ale 
nikdy nie hrdosť a vieru v život. Zomrela 
21. januára minulý rok.

slovenčiny nielen vo veršovaných pasá-
žach, ale vytiahol z nej aj rôzne zastarané 
slová, ktoré majú evokovať fiktívnu stre-
dovekú atmosféru knihy a ktoré zámerne 
použil aj autor originálu.
Navyše, prekladateľ napísal ku knihe 
fundovaný doslov, v ktorom spolu s auto-
rom ponúka ďalšie možné interpretácie 
tohto originálneho textu. A mnohé 
naznačuje aj veľmi výstižná obálka Júlie 
Molčanovej.

 ✒ Lucia Halová

Žraločie mäso ako symbol
Joachim B. Schmidt: Kalmann 
Preklad: Paulína Čuhová 
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2021

Dojímavý, vtipný, ale aj napínavý thriller 
Joachima B. Schmidta vyšiel koncom 
minulého roka v mladom vydavateľstve 
Literárna bašta. Autor, ktorý je žurnalis-
tom aj sprievodcom po Islande, prináša 
pútavý príbeh neurodivergentného  
Kalmanna, islandského Forresta Gumpa, 
ktorý sa zapletie do vyšetrovania  
vraždy. Zároveň sa nevyhýba témam cit-
livosti voči prirodzenej inakosti, rasizmu 
a globalizácie.
Hlavná postava a zároveň rozprávač, Kal-
mann, má tridsaťštyri rokov a celý život 
žije v Raufarhöfne, miniatúrnom mesteč-
ku za polárnym kruhom. Podľa vzoru 
svojho dedka je lovcom žralokov. „Starý 
otec robieval ten najlepší hákarl na 
celom ostrove. Ja som robil druhý najlep-
ší. Potvrdili mi to už viacerí, napríklad 
chovateľ oviec Magnússon von Hólmaen-
dar, ktorý hákarl odoberal priamo 
odo mňa a dobre hral na harmonike.“ 
(s. 23) Motív hákarlu, fermentovaného  
žraločieho mäsa, sprevádza celú knihu – 
nielen ako symbol zhasínajúceho rybár-
skeho remesla na vidieku, umierajúcej 
dediny, ale aj ako kľúč k vyriešeniu  
vraždy Roberta McKenzieho, bohatého 
podnikateľa namočeného v obchode 
s drogami.
Kalmann je samozvaný raufarhöfnský 
šerif, nosí kovbojský klobúk po jeho ame-
rickom otcovi, ktorý sa na neho vykašľal. 
Má len jedného priateľa, svetaznalého 
Nóiho s telesným znevýhodnením, kto-
rého nikdy nestretol, pretože nikdy  
nevychádza z domu. Túži po migrantke 
z Litvy Nadji, ale ona má, bohužiaľ,  
frajera. Navštevuje svojho milovaného 
starého otca, ktorý trpí Alzheimerom 
a nespoznáva ho. Kniha Kalmann je plná 
postáv z minorít, ktorých spoločnosť  
tak celkom neprijíma, niekedy nenápad-
ne a niekedy celkom otvorene. Metafora 
žraloka funguje aj tu. „Žralok grónsky, 
vysvetľoval mi, nemá prakticky žiadny 
mozog, len prepojenia z očí na chrbticu, 
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e z Pressburgu (2016) bol zábavnou akčnou 
jazdou, pri ktorej čitateľom lačnejúcim 
po krvi a cynických zrnkách múdrosti 
bilo srdce ako kladivo, a dokonca – hoci 
mnohým apologétom vysokého v litera-
túre by pri vyslovení nasledujúcich  
slov zrejme praskli kostičky v sluchovom 
ústrojenstve – fajnovým čítaním. 
No a próza Čierny kráľ sa svojmu pred-
chodcovi v sérii vyrovnáva, vyslovene 
s ním ide Ruka v Ruke.
Už päťstránkový prológ najnovšieho 
Išovho počinu dáva tušiť, že o všetko to, 
čo by človek, ak je v obraze, v kladivákov-
skej knihe čakal a chcel, nebude núdza – 
a to tak na úrovni obsahu ako formy. 
To isté potom platí o prvej kapitole, svoj-
ho druhu cezúre v rozprávaní, ktorá sa 
síce ťažiskovo neodohráva v domovskom 
prostredí Kladiváka, teda v betónovej 
džungli Pressburugu, i tak je však abso-
lútne kladivákovská a predznamenáva aj 
to, s čím bude mať Išov (anti)hrdina 
a spolu s ním čitatelia dočinenia: „Potre-
bujeme ťa. V Engerau sa začala vojna.“ 
(s. 18) Vojna – lebo bandu Dorfákov, vaga-
bundov z priemyselnej štvrte Pressburgu 
Bischdorf, postihol masaker, lebo po 
meste pobehujú indivíduá, ktoré by sa 
dali charakterizovať prostredníctvom 
názvu jednej seagalovskej akčnej filmo-
vej klasiky (ťažko ich zabiť), lebo… a lebo 
na scénu sa podľa všetkého odkiaľsi  
(ako sa postupne ukáže, z krajiny popola) 
derie nový hráč. Samozrejme, v epicentre 
toho všetkého stojí Išov protagonista,  
pre ktorého všetko vyzerá ako klinec. 
Zaujímavé pritom je, že v románovom 
rozprávaní zohráva kľúčovú úlohu nielen  
jeho prítomnosť, ale aj jeho minulosť: 

„Ty ignorant! Ty si ma naozaj nepamätáš? 
Skoro jediný zo všetkých tých deciek si 
prežil, bol to revolučný zázrak medicíny! 
Tá symbióza a mechanická dokonalosť! 
Urobili sme veľkú chybu, že sme ťa vtedy 
hodili na ulicu.“ (s. 198)
Podobne veľkou chybou, akej sa svojho 
času v Kladivákovom životnom príbehu 
dopustil doktor – mäsiar so záľubou 
v preverovaní prahu bolesti svojich sub-
jektov, by bolo ignorovať v kontextoch 
pôvodnej slovenskej literárnej fantastiky 
Janka Išu. Nielenže evidentne vie, čo 
chce písať (kľúčové slovné spojenia sú 
napríklad žánrový crossover, drsný 
humor či poetika, ako by to asi vyhlásko-
vala jedna z postáv, krwi), ale aj (to) písať 
vie. Jeho jazykový prejav je funkčný 
a zároveň atraktívny, osobitne šťavnatý 
najmä tým, ako autor efektne využíva 
obraznosť: „Obidve strely ho zasiahli 
do hlavy a premenili ju tak na bizarnú  
rozkvitnutú ružu. S kúskami kostí na 
lupienkoch a troškou mozgu uprostred.“ 
(s. 48) Navyše, disponuje čímsi, bez čoho 
sa autor fantastiky len sotva zaobíde, 
teda fantáziu: „Osobne ma najviac pre-
kvapilo niečo, čo vyzeralo ako psia hlava 

Spolu so spisovateľkou sa na začiatku 
knihy usádzame v obývačke bytu pod 
bratislavskou kalváriou a „počúvame“ 
jej dialóg s „hlavnou hrdinkou“. 95‑ročná 
Dalma si tento čas užíva, je úprimná, 
spontánna, vtipná. Po úvodnom  
rozhovore už nasleduje rozprávanie 
v prvej osobe. Spomienky na jej život, 
najmä na vojnové roky, ktorým sa  
v príbehu venuje najväčšia pozornosť, 
však už veselé vôbec nie sú.
Dalma Špitzerová, rodená Holanová, sa 
narodila v roku 1925 do židovskej rodiny 
ako celkom prostredné dieťa z piatich.
Pred vypuknutím 2. svetovej vojny viedla 
rodina Dalmy pomerne pokojný rodinný 
život. V Liptovskom Mikuláši sa jej otec 
stal kantorom v liptovskej synagóge,  
viedol spevácky zbor a mama, profesorka 
nemčiny a francúzštiny, ostala doma 
a venovala sa výchove detí. V intelektuál-
nej rodine Dalma získala vzťah k divadlu, 
literatúre aj hudbe a ako sama priznáva, 
keby sa narodila tým istým ľuďom 
v inom čase a v inej krajine, jej osud by 
bol určite iný. Všetko sa zmenilo po 
nástupe Hitlera k moci a silnejúcom 
odpore k židovskému obyvateľstvu.
Predvídavý a múdry otec rodiny v snahe 
zabrániť deportácii starších sestier do 
poľských „pracovných táborov“ zorgani-
zoval v roku 1942 ich útek do Maďarska, 
kde v tom čase vládla priaznivejšia atmo-
sféra. Za svojimi sestrami odišla po čase 
aj sama Dalma, v tom čase iba 16‑ročná 
slečna. Na svojej ceste musela znášať 
zradu, odmietnutie, neprávosť, poníže-
nie, hanbu, jej židovský pôvod znamenal 
pre ľudí nebezpečenstvo. K tomu, aby 
cez vojnu ako židovka prežila, však 
potrebovala aj trochu šťastia. Podarilo sa 
jej vyhnúť Osvienčimu, ktorý by zname-
nal takmer istú smrť. Po väzení v Užhoro-
de ju deportovali do zberného tábora 
v Novákoch, kde v porovnaní s nepred-
staviteľným utrpením v koncentračných 
táboroch našla akýsi ostrov pomyselné-
ho pokoja; mohla pracovať, navštívila 
rodičov, hrala divadlo a opäť stretla aj 
svojho budúceho manžela, neskoršieho 
literárneho historika Juraja Špitzera, 
ktorý vo vojne prišiel o celú rodinu.
Aj sama Dalma prišla tesne pred skonče-
ním vojny o obidvoch rodičov a dvoch 
mladších súrodencov, prišla o byt,  
v ktorom strávila detstvo, aj o majetok, 
ktorý jej ukradli tí, ktorým sa ešte pred 
vojnou dalo veriť.
V roku 1948 sa v Československu dostali 
k moci komunisti a pre priamu, otvorenú, 
hrdú, trochu drzú a nebojácnu Dalmu 
a jej novú rodinu nastalo opäť ťažké  
obdobie. Napriek represáliám sa jej po-
darilo stať sa herečkou, pôsobila v Marti-
ne, na Novej scéne v Bratislave, ale aj 
v legendárnej Tatra revue.
Biografie stoja na sile osobnosti, o ktorej 
vypovedajú. Moje javisko svet je dôležitou 

publikáciou, pretože pripomína obdivu-
hodnú Dalmu Špitzerovú, ktorá dokázala, 
že ani strašný ľudský osud nedokáže  
zlomiť pevný charakter a silu človeka. 
V roku 2016 jej vtedajší prezident SR 
Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie 
Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimo-
riadne zásluhy o demokraciu a ochranu 
ľudských práv a slobôd. V roku 2019 
dostala od občianskeho združenia Post 
Bellum Cenu Pamäti národa.

 ✒ Natália Dukátová

Ako triafať klinec 
po hlavičke
Janko Iša: Čierny kráľ (Kladivák II.) 
Žilina: Artis Omnis, 2021

Od slovenského autora s krstným 
menom Janko by človek azda čakal bala-
du, v ktorej zohrá dôležitú, ba priam  
osudovú, úlohu vrecko na tabak, prípad-
ne možno až prekvapivo nadčasovú 
spoločensko ‑politickú románovú satiru. 
Janko Iša si však, vďakabohu, išiel  
a ide svoje a aj v druhej knihe zo série 
Kladivák zabíja… klinec po hlavičke.
Ako ľudia, ktorí sledujú scénu pôvodnej 
slovenskej literárnej fantastiky, vedia, 
príbeh Kladiváka sa začal písať v roku 
2015, keď s ním autor v rovnomennej 
poviedke príznakovo razantne, bez zby-
točných okolkov a ešte azda všelijako 
inak, len nie delikátne získal hneď dve 
dôležité žánrové ocenenia – Cenu Fantá-
zie a Cenu Béla. Už vtedy bolo asi viace-
rým jasné, že ak sa Iša s Kladivákom 
v Ruke bude držať svojho remesla a nedo-
stane napríklad chuť kladivom leštiť prí-
bory alebo s ohľadom na to, čím sa vtedy 
a tam ako začínajúci „slovotepec“ pre-
zentoval, ako aj s ohľadom na jeho  
telesné proporcie mu nenapadne hrať sa 
na (pseudo)intelektuálnu slepú babu 
uprostred zbierky porcelánu, mohlo by 
to byť zaujímavé. A stalo sa. Už kladivá-
kovský debutový román Temnota 
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ostatným drôtom prišitá na telo dinosau-
ra s chrbtom pokrytým strešnou kryti-
nou a hromozvodom.“ (s. 311) 
Najdôležitejšie však je, že Išova kniha – 
na rozdiel napríklad od v čomsi  
príbuznej prvej časti série Ajriš Martina 
Benkoviča nazvanej Štvanec (2021) – 
je vnútorne konzistentná. Išov Čierny 
kráľ prosto vie, aký chce byť, je taký 
a nehanbí sa za to, lebo, jednoducho, 
nemá začo/prečo. Isteže, Išovi i Kladivá-
kovi by sa všeličo dalo vyčítať. Úplne 
napríklad počujem, ako kdesi v dave, 
v jednom jeho segmente, potichučky 
zaznieva, že autorovo písanie, resp. cel-
ková poetika nápadne pripomína  
Jiřího Kulhánka. Takisto počujem, ako sa 
v inom segmente davu (lebo členovia 
toho prvého o tamtom mene nemajú ani 
potuchy) omnoho hlasnejšie ozýva, že 
Kladivák je číročíry brak, ten druh litera-
túry, ktorý si nezaslúži pozornosť ani len 
veľkosti hlavičky klinčeka. Jedna i druhá 
výčitka môže byť vari aj opodstatnená, 
ale: 1. ak aj hneď prijmeme za svoju ideu, 
že Iša sa inšpiruje v Kulhánkovi, treba 
povedať, že to mnohí a mnohým to nešlo 
a nevyšlo; 2. možno je Kladivák naozaj 
brakom, ale – a vonkoncom pritom 
nemusí ísť o totálny oxymoron – kvalit-
ným brakom. Tak či onak, jedno  
príslovie vyslovuje veľkú pravdu: Radšej  
byť kladivom ako nákovou. A možno  
radšej byť Kladivákovým vagabundom 
ako… nuž, neviem – čímkoľvek iným.

 ✒ Kristína Jantisová

Keby to bol debut…
Vladimíra Šebová: Dcéra zimy 
Bratislava: CooBoo, 2021

Fantasy román pre mladých dospelých 
(YA) Dcéra zimy Vladimíry Šebovej 
vychádza zo slovanskej mytológie.  
Autorka si zvolila Morenu a Vesnu za 
hlavné hrdinky svojho príbehu. Vystupu-
jú tu ako obyčajné smrteľné dievčatá 
a verné sestry. Do situácií sa ponárajú 

medzi ľudom? Dožívajú? Iba Vesna 
a Morena si ich udržiavajú aspoň v reči 
(spomínané citoslovcia)? Uchovávajú 
si na ne ľudia vrúcne spomienky? Chcú, 
aby sa vrátil čas vyznávania Perúna či 
Velesa? Je legitímne v tomto svete veriť 
v Perúna? Mňa osobne vo fantasy textoch 
dokáže do značnej miery vyrušiť súčasná  
lexika. Pojmy ako typické, emócia, infor-
mácia, komplikácia, manipulovať niekým 
sa vymykajú zamýšľanému bájnemu 
a pohanskému. Rovnako sú na tom rekvi-
zity ako kožené kreslá, cigary, mužské 
obleky či medicínske pojmy ako kóma 
(v 18. storočí), ktorá sa, mimochodom, 
spomína v nemocnici s ozajstnými ses-
tričkami (len pripomínam, že sme stále 
v 18. storočí). Keby šlo o alternatívnu his-
tóriu typu Jánošík Svetozára Olovranta, 
prosím, majme kómy aj v 16. storočí. 
Pri Dcére zimy som však mala skôr pocit, 
že autorka sa naozaj snaží oživiť čosi 
bájne, dávne a čudesné. Takéto slová však 
jednoznačne bránia autentickej atmosfé-
rickosti budovaného sveta.
Mrzí ma, že táto kniha nepriniesla epic-
kejšie rozprávanie a prepracovanejšie 
postavy, pretože hra s nápaditými  
prekvapeniami a zauzleniami autorke ide. 
Prológ bol sľubný, štylisticky akoby 
vyšľachtenejší než zvyšok knihy, i keď  
aj tu by sa našli miesta, kde dochádza 
k redundantnosti niektorých informácií, 
kde sa hra s náznakom zbytočne dovy-
svetľuje. Vladimíra Šebová vo svojom fan-
tasy románe nevystupuje už ako autorka 
knižnej série; text sa ponáša skôr na text 
debutanta, ešte neistého a nevypísaného, 
keďže prevláda zámer čo najrýchlejšie 
prejsť k zvratom a nezdržovať sa hlbšími 
ponormi do postáv či prostredia. Logika 
rozprávania v niektorých vypätých situá-
ciách ustupuje prekvapivým odhaleniam 
(doslova sa Jadwiga pustí do vyrozpráva-
nia svojho príbehu v momente najväčšie-
ho zhonu). Potom sa stane, že vypäté 
situácie nie sú napísané napínavo a nee-
vokujú to, čo by mali. Keby to bol debut, 
možno by sa dalo mnohé prehliadnuť. 
Keby, keby…

 ✒ Dominika Madro

protikladne. Kým Morena je tá divoká, 
nespútaná a zároveň nespoločenská, 
Vesnu si každý všimne pre jej zlatisté 
vlasy a milý úsmev a nebojí sa dať sa 
s ňou do reči. Sesterské protipóly – to je 
samo osebe celkom nosný materiál na 
výstavbu živelného deja. Spolupráca 
dvoch rôznorodých charakterov môže 
ozvláštniť, osviežiť akčné momenty. 
Lenže v Dcére zimy sa čitateľ Vesne 
a Morene pod kožu nedostane. V celom 
príbehu, a to príbeh trvá od 12. až po 
21. storočie, sa nezmenia. Prežívajú pre 
kliatbu každá iným spôsobom. Vesna 
zomrie vždy v sedemnástom roku svojho 
života a znova sa niekomu narodí.  
Morena sa stala akousi nejasnou poslu-
hovačkou Smrti. Nezomiera, len prežíva.
Bolo by zaujímavé (a logické) ukázať 
možno aj istú unavenosť zo žitia (naprí-
klad Vesna život čo život hľadá opravdivú 
lásku, hoci si pamätá všetko, čo si vytrpe-
la predtým), zatrpknutosť (v niektorom 
storočí mohla byť Morena natoľko vyčer-
paná z neustáleho strehu zachraňovať 
Vesnu, že jednoducho raz zlyhá). Prinútiť 
sa niečo konať po toľkých storočiach 
a rozhodnúť sa správne mohlo byť strhu-
júcim finále. Namiesto toho sa nám pred 
očami odvíja príbeh síce s prekvapivými 
zvratmi (nemožno autorke uprieť nápa-
ditosť deja), ale s povrchnými postavami. 
Chýba relatívnosť dobrých a zlých  
charakterov. Hlbší ponor do motivácií.
Zároveň je škoda, že z tajomstva okolo 
Moreny sa vykľuli len povedačky. Oslove-
nia ako Čierna bohyňa, Bohyňa smrti, 
Čierna cárovná, Vrania matka (všetci, 
ktorých stretli, ich poznali a vyslovovali 
ich so strachom) nedostali v priebehu 
deja vizuálny priestor. Okrem skutočnos-
ti, že sa vedela premeniť na kŕdeľ vrán, 
sa tu desivá situácia z Moreniných činov 
ani len nezachvela. Pretože žiadne také 
neučinila. V podstate to bola mierumi-
lovná osôbka, ktorá stavala dobro svojej 
sestry nad to svoje. Prečo o nej kolovali 
také zlovestné chýry? Vkročila aspoň raz 
do nejakej dediny ako mor? Ako znášala, 
že (evidentne) bola bohyňou smrti?  
Ako brala cudzie životy? A prežívala to 
bez emócií?
Autorkinmu svetu chýba premyslenejšia 
atmosféra bájnosti, strachu a temnoty. 
Nemá ujasnené, do akej miery je svet 
mytologický. Spomínané Európa a Ame-
rika zrejme fungujú rovnako, ako ich 
poznáme z dejepisu, nič nenasvedčuje 
tomu, že by to boli bájne krajiny ako tá, 
v ktorej sa odohráva príbeh. Celá  

„bájnosť“, pohanskosť je zhrnutá v cito-
slovciach „preperúna“ a „prevelesa“. 
Na konci síce doputuje Morena k Veleso-
vi, ale tie staré božstvá jednoducho  
nie sú vtlačené do každodenného života, 
resp. oficiálne je už i v autorkinom 
vymyslenom svete kresťanstvo. Takže, 
aké postavenie majú teda staré božstvá 
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V stopách Kästnera
Andreas Steinhöfel:  
Rico, Oskar a veľké pátranie 
Ilustrácie: Peter Schössow 
Preklad: Jozef Zelizňák 
Bratislava: Verbarium, 2021

Keď v roku 2008 vyšla v hamburskom vyda-
vateľstve Carlsen zameranom na literatúru 
pre deti a mládež kniha Rico, Oskar und Tie-
ferschatten, bol jej autor, Andreas Steinhöfel, 
už známym a úspešným autorom. Z jeho 
dovtedajšej tvorby vynikal najmä román 
v štýle coming of age s názvom Die Mitte  
der Welt (Carlsen, 1998), ktorý bol preložený 
do viacerých jazykov aj nominovaný 
na Nemeckú cenu za literatúru pre mládež. 
Nomináciu na prestížne ocenenie sa však 
Steinhöfelovi podarilo premeniť až o dekádu 
neskôr, a to práve príbehom o Ricovi  
a Oskarovi, ktorý vlani vyšiel aj v sloven-
skom jazyku ako Rico, Oskar a veľké 
pátranie.
Detektívny román určený pre detské publi-
kum, ktorého pokračovanie a sfilmovanie 
na seba nenechali dlho čakať, je prázdnino-
vým denníkom prvého z dvojice, „hlboko 
nadaného“ Rica, ktorého výnimočné pozoro-
vacie a rozprávačské schopnosti si všimol 
učiteľ z podporného centra, ktoré chlapec 
navštevuje namiesto klasickej školy. „,Ach, 
zas ten malý idiot,‘ zamrmlal (pozn. sused). 
Tu sa patrí vysvetliť, že sa volám Rico a som 
hlboko nadané dieťa. To znamená, že síce 
veľa premýšľam, ale väčšinou mi to trvá  
trochu dlhšie než iným ľuďom.“ (s. 11) Rico 
svojím detským pohľadom zachytáva uda-
losti jedného leta v Berlíne v čase, keď 
v meste šarapatí únosca detí nazývaný Mis-
ter 2000 – dvetisíc eur je suma, ktorú žiada 
od rodičov svojich obetí ako výkupné. V tom 
čase doslova narazí na nového kamaráta, 
v mnohom pravý opak seba, prehnane opatr-
ného, vysoko nadaného Oskara: „Zdvihol 
som hlavu. Chlapec predo mnou mi siahal 
tak po prsia. Teda, jeho tmavohnedá prilba 
mi siahala po prsia, taká, akú nosia motocyk-
loví pretekári… Vyzeralo to úplne smiešne.“ 
(s. 27) Rico sa ešte ani nestihne poriadne  
tešiť z nájdenia spriaznenej duše, keď sa 
práve Oskar stane ďalšou obeťou obávaného 
únoscu. O tom, že veci môžu byť úplne inak, 
ako sa na prvý pohľad zdajú, sa Rico pre-
svedčí, keď sa dostane na stopu Mistra 2000 
a pokúsi sa kamaráta vyslobodiť.
Berlín ako miesto činu, detskí detektívi, 
zasadenie deja do bežného prostredia, skĺbe-
nie napätia a humoru či pluralita spektra 
postáv – to sú charakteristiky, ktoré má 
kniha Rico, Oskar a veľké pátranie spoločné 
s jedným z najvýznamnejších diel literatúry 
pre deti a mládež, detektívnym románom 
Emil a detektívi Ericha Kästnera, ktorého 
priekopníctvo spočíva v tom, že bol písaný 
intencionálne pre detského čitateľa.  
Steinhöfel takisto vo svojom románe ponúka 

množstvo realistických opisov prostredia 
a dialógov, z ktorých sú ľahko dedukovateľné 
sociálne pozadia jednotlivých postáv.  

„,Už si niečo jedol, mal si kebab?‘ Prehrabla mi 
rukou vlasy, predklonila sa a dala mi pusu 
na čelo.,Nie.‘,Hladný?‘,Jasné.‘,Dobre. Urobím 
nám rybie prsty.‘ “ (s. 17) Silnou stránkou 
knihy je originálny jazyk s viacerými 
novotvarmi, ako napríklad Fundnudel (nájde-
ná cestovina) a slovnými hrami, čo muselo 
byť výzvou pre prekladateľa Jozefa Zelizňáka. 
Typograficky sú od ostatného textu odlíšené 
Ricove svojské poznámky o neznámych slo-
vách, ktoré niektorú vekovú kategóriu poučia, 
inú pobavia. „Simulovať: Tváriť sa že. Uzná-
vam, že sú to tri slová, čo vysvetľujú jedno. 
Ale je to len o písmeno navyše. Prečo to nepo-
vedať rovno tak, aby človeku rozumeli?“ (s. 35) 
Na začiatku každej novej kapitoly sú umiest-
nené jednoduché ilustrácie renomovaného 
ilustrátora Petra Schössowa, ktoré zaujmú 
tým, že niekoľkými ťahmi dokážu zachytiť 
dej a atmosféru strán, ktoré uvádzajú.
Hoci je Rico hlboko nadaný a má problém 
s orientáciou – dôvod, prečo jeho mama 
vybrala byt na dlhej, rovnej ulici, odkiaľ trafí 
do podporného centra aj sám, nechýba  
mu sebavedomie, empatickosť, usilovnosť, no 
najmä schopnosť poradiť si v každej situácii. 
A keďže Steinhöfel je skvelý rozprávač,  
jeho Rico, Oskar a veľké pátranie vie upútať 
a nepustiť ako detského, tak dospelého  
čitateľa. Ten sa pri čítaní určite nezaobíde  
bez úsmevu na tvári a po dočítaní mu zrejme 
bude v hlave vŕtať pár otázok súvisiacich 
so vzdelávacím systémom či stereotypmi 
o dobrých rodičoch.

 ✒ Mária Dovičák
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chcú získať viac miesta vo svojej knižnici. 
V našom výkupe vymeníme vaše čítané 
knihy za poukážku na nákup a ponúkneme 
ich ďalším čitateľom a čitateľkám.

Osviežte si svoju knižnú poličku 
na www.martinus.sk/knihovratok

Pridajte sa

Čitateľský 
klub Martinus

Vymeňte čítané 
knihy za poukážku

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




