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Editoriál 
V krušných časoch biednej vojny 
Knižná revue reaguje na problém 
jej rozširovania na pole kultúry. 

„Zločiny proti ľudskosti dnes 
páchajú ľudia, hovoriaci jazykom 
Puškina, Dostojevského, Plato-
nova… Ako sa dnes stavať k ruskej 
literatúre? Ako s ňou žiť?“ pýta 
sa štyroch prekladateľov z ruštiny 
na ich názor prozaik a publicista 
Marek Vadas.
Ako po minulé roky aj teraz 
májové číslo Knižnej revue prináša 
vyhodnotenie literárnej súťaže 
Esej Jána Johanidesa a aktuálny 
víťazný text gymnazistky z brati-
slavskej Metodovej Emilie Schaal. 

„Žiadne svetlo na konci tunela 
nám nikto neponúka – musíme si 
ho nájsť sami,“ píše mladučká 
ocenená autorka… 

Priatelia, dovoľte mi prihovoriť 
sa vám osobnejšie. 
Už dlhší čas som zvažovala 
odchod zo súkromných dôvodov, 
ten moment nastal teraz. Nasle-
dujúce júnové číslo Knižnej revue 
už vyjde pod taktovkou môjho 
nástupcu – kolegu z Literárneho 
informačného centra Mareka 
Vadasa.
Knižnú revue som pre vás s láskou 
pripravovala od marca 2020. 
Spolu s Dominikou Madro sa nám 
podarilo previesť časopis re
dizajnom, ktorého sa autorsky  
ujali naši skvelí grafickí dizajnéri 
Vojtech Ruman a Barbora  
Gavláková. Už teraz viem, že sa mi 
bude cnieť aj za spoluprácou 
s Danielou Balážovou a jazykovou 
redak torkou pani Lujzou 
Bakošovou…
Na obálku májového vydania 
Knižnej revue venoval svoje 
aktuál ne sugestívne dielo  
z projektu Antropocén – Posolstvo 
civilizácii po nás… výtvarný 
umelec Rudolf Sikora. 
Prajem Knižnej revue veľa úspe-
chov, aby vám prinášala nové 
potešenie z čítania! 

S úctou, 
Tina Čorná Sikorová
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Pavel Vilikovský:  
Vlastní životopis zla 
(Vlastný životopis zla)
Větrné mlýny, 2022 (CZ)
Preklad: Miroslav Zelinský

Denisa Fulmeková: Agáta 
Ksiazkowe Klimaty, 2022 (PL)
Preklad: Olga Stawińska

Uršuľa Kovalyk: Η ιπποκομος 
(Krasojazdkyňa)
World Books, 2022 (EL)
Preklad: Andriana Chondrogianni 
(z francúzštiny)

Etela Farkašová:  
Die Rettung der Welt nach G.  
(Záchrana sveta podľa G.)
Anthea Verlagsgruppe, 2022 (DE)
Preklad: Elena Ehrgangová

Zlatá vlna 2022
Občianske združenie Novotvar, Literárne infor-
mačné centrum, Literárna bašta, literarnyklub.sk, 
Vlna a Vertigo vyhlásili 4. ročník ceny za poéziu 
Zlatá vlna* 2022. V štatúte ceny, ktorej mediálnym 
partnerom je aj Knižná revue, sa uvádza:
I. Zlatá vlna je a zároveň nie je cena. Zlatá vlna 

je umelecký projekt. Sociálna plastika.
II. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné 

slovenské básnické dielo vydané v predchádza-
júcom roku.

III. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická 
tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca 
kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie 
najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím 
odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. 
Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, 
budú hodnotené v nasledujúcom ročníku. 

IV. Najlepším pôvodným slovenským básnickým 
dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbor-
nou a zanietenou porotou. 

V. Porota má troch členov/členky s rovnocenným 
hlasovacím právom. Členov/ky poroty menujú 
organizátori. Básnickú tvorbu budú v roku 2022 
hodnotiť: Michal Habaj, Radoslav Passia a Zol-
tán Rédey.

VI. Porota (nie) je nestranná, nezaujatá, ani neo-
vplyvniteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. 
Porota a hlavne organizátori slovenskú poéziu 
píšu. Konflikt záujmov je prípustný. Lobing 
a iné formy ovplyvňovania poroty a organizáto-
rov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté 
a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje. 

VII. Hodnotia sa básnické knihy, ktoré vyšli  
v kalendárnom roku 2021, s výnimkou kníh 
napísaných porotcami, organizátormi 
a spoluorganizátormi.

VIII. Hlasovanie sa koná v dvoch kolách.
IX. Porota zverejní v abecednom poradí podľa 

mena autora alebo autorky zoznam troch 
až siedmich nominovaných diel 24. júna 2022 
po 14.00 hod. v Rádiu Devín.

X. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za 
dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.

XI. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu 
v celkovej hodnote približne 5 000 €.** 

XII. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa usku-
toční 6. októbra 2022 na medzinárodnom lite-
rárnom festivale Novotvar 2022.

XIII. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať 
titul „Laureát/Laureátka ceny za poéziu Zlatá 
vlna 2022.

 ✒ OZ Vlna 

Kniha Horného 
Považia 2021
Kniha Dlhé Pole – História a súčasnosť I., II. 
a ďalšia Zažili sme ho – Spomienka na 
kňaza Stanislava Beláka sa stali víťazmi 
16. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Horného 
Považia 2021. Slávnostné vyhodnotenie 
súťaže, ktoré organizuje Krajská knižnica 
v Žiline a jej mediálnym partnerom je aj 
Knižná revue, sa uskutočnilo 26. apríla 2022. 
V tomto ročníku bolo do súťaže nominova-
ných 41 titulov, ktoré sú späté s regiónom 
Horné Považie témou alebo osobou autora 
textovej či obrazovej časti. O víťazoch 
rozhodlo 1610 platných hlasov. Titul Kniha 
Horného Považia 2021 v kategórii odborná 
literatúra s počtom 252 hlasov získala publi-
kácia Dlhé Pole – História a súčasnosť I., II., 
ktorú pripravili Klára Trháčová, Magdaléna 
Lacková a kolektív. V kategórii beletria 
s počtom 460 hlasov zvíťazila kniha Zažili 
sme ho – Spomienky na kňaza Stanislava 
Beláka. Jej zostavovateľkami sú Eva Vlčková 
a Veronika Tandarová.

 ✒ Nataša Lajdová,  
Krajská knižnica v Žiline

Kto získa  
Zázračný oriešok?
Od 17. do 20. mája sa bude konať jeden z naj-
významnejších projektov piešťanskej  
knižnice, festival Zázračný oriešok. Kniha 
v rozhlase – rozhlas v knihe, ktorého partne-
rom je aj LIC. Festival je určený rodinám 
s deťmi, pedagógom, širokej verejnosti aj tu-
ristom. Jeho hlavným cieľom je sprostredko-
vať osobné stretnutia s tvorcami detských 
kníh a rozhlasových rozprávok, zvýšiť  
záujem o čítanie a počúvanie rozhlasových 
rozprávok. Počas hlavných festivalových  
dní sa uskutoční súťažná konfrontácia a pre-
hliadka rozhlasových hier na motívy kníh 
domácich i zahraničných autorov z produk-
cie Slovenského rozhlasu. Úlohou detskej 
i odbornej poroty bude rozhodnutie  
o Cene Zázračný oriešok. Udeľovať sa bude 
aj Cena RTVS za celoživotné dielo a prínos 
v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti. 
LIC udelí Cenu Márie Ďuríčkovej za vý-
znamný umelecký prínos v oblasti detskej 
tvorby. Festival prezentuje rozprávku  
v jej rôznych podobách prostredníctvom 
mnohých aktivít, tento rok budú venované 
aj 100. výročiu narodenia Kláry Jarunkovej. 
Sprievodné podujatia budú trvať do konca 
augusta.

 ✒ LIC
* Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry. 
** Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej  
 podobe a v naturáliách.
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Daniel Hevier v knihe Priznané prózy Jána Johanidesa, ktorú 
vydalo Literárne informačné centrum v roku 2020, priradil 
ku každému písmenu abecedy vlastnosti jeho života alebo 
tvorby. Nazval ich Coda. Keby sme z nich vyskladali priezvisko 
Johanides, dozvedeli by sme sa niekoľko zaujímavých údajov: 
J ako ja, Johanides. Pochádzal z rodu protestantských ute-

čencov po bitke na Bielej hore, vyjadril sa, že je protestant, 
(„vždy protestujem“). Nositeľ tohto priezviska ho spojil 
aj so svojím krstným menom, takže sa často a rád podpiso-
val ako Johan (evokujúce Jána Krstiteľa).

O ako Opus. Jednotlivé prozaické knihy Jána Johanidesa, 
čo ako sú od seba časovo vzdialené, vytvárajú jeden súvislý, 
celistvý, kompaktný opus.

H ako Hlas. Keď si prečítame viacero Johanidesových kníh, 
zistíme, že počúvame akustiku jediného hlasu. Nazvime 
ho autorský hlas, hlas rozprávača, alebo akýsi spirituálny 
Hlas epiky.

A ako Autenticita. Johanidesovi vždy išlo viac o hlbšiu auten-
ticitu, než len o mechanické prepisy. 

N ako Novela. Novela je Johanidesov žáner.
I ako Iritovanie. Iritoval nekonvenčnou realizáciou fikčného 

písania.
D ako Dejiny. Mal zmysel pre historický čas, teda pre niečo, 

čo označujeme ako dejiny.
E ako Európan. Ján Johanides mal svoje európanstvo  

vpečatené do hĺbky svojej osobnosti a potvrdzované takými 
hodnotami, ako je potreba slobody, schopnosti dialógu 
či empatie voči slabým a marginalizovaným. Ak existuje 
niečo ako európsky súcit, tak Ján Johanides bol jeho 
nositeľom. 

S ako Summa summarum. Ján Johanides patrí k najväčším 
európskym epikom XX. storočia. 

➲ 1. miesto
Emilie Schaal,  
Gymnázium Metodova, Bratislava

➲ 2. miesto
Kristína Malá,  
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

➲ 3. miesto
Oliver Turok Heteš,  
Gymnázium Hubeného, Bratislava

Najlepšia škola Eseje
 ➲ Gymnázium Trebišovská,  

Košice s pedagogičkami 
Viktóriou Figuľovou a Vladimírou 
Kamhalovou

Ocenenia za prvú myšlienku
 ➲ Oliver Turok Heteš,  

Gymnázium Hubeného, 
Bratislava

 ➲ Simona Kapusníková,  
Gymnázium Golianova, Nitra

 ➲ Adriana Šinková,  
Gymnázium Jána Hollého, 
Trnava

Ocenenia za druhú myšlienku
 ➲ Emilie Schaal,  

Gymnázium Metodova, Bratislava
 ➲ Tomáš Sálus,  

Gymnázium Kukučínova, Poprad
 ➲ Melanie Martinková,  

Stredná škola poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku, Trnava 

Ocenenia za tretiu myšlienku
 ➲ Evelyn Fazekašová,  

Gymnázium Golianova, Nitra
 ➲ Nina Kurtová,  

Gymnázium bilingválne, Žilina
 ➲ Karolína Lörinczová,  

Stredná zdravotnícka škola, Nitra 

Ocenenia za štvrtú myšlienku
 ➲ Kristína Malá,  

Gymnázium Jura Hronca, 
Bratislava

 ➲ Ela Lovászová,  
Gymnázium Golianova, Nitra

 ➲ Patrik Vavrovič,  
Gymnázium sv. Uršule, Bratislava 

Esej Jána Johanidesa 2022

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

➲ 2
To, či mal istý druh bron-
tosaura deväť sŕdc,  
nie je dôležité. Dôležitý 
je vzťah JA a TY.

➲ 3
Vnútorná dôstojnosť 
je odjakživa spojená  
i s pocitom slobody. 
(J. Johanides)
 
➲ 4
Zem hrá hudbu pre tých, 
ktorí počúvajú.  
(výrok pripisovaný 
W. Shakespearovi) 

Výsledky súťaže
Na dvanástom ročníku súťaže 
Esej Jána Johanidesa sa zúčastnilo 
122 študentov a študentiek  
stredných škôl. Ich priemerný vek 
bol 17,5 roka a nielen medzi 
ocenenými dominovali dievčatá, 
ktoré tvorili 68 percent 
zúčastnených. Kolektív mladých 
autorov a autoriek esejí pochádzal 
z 35 stredných škôl z celého 
Slovenska, z ktorých 51 percent 
tvorili gymnáziá.
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„To, či mal 
istý druh 
brontosaura 
deväť 
sŕdc, nie je 
dôležité. 
Dôležitý je 
vzťah  
JA a TY.“
Ján Johanides
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22 Len TY, JA  
a brontosaury
Víťazný text súťaže  
Esej Jána Johanidesa 2022 

✒ Emilie Schaal 
Gymnázium Metodova, Bratislava 

M ôj brat má štyri roky. Teda štyri „a póól piate-
ho“, ako by to upresnil on. Mama má dnes na-
rodeniny. V tejto chvíli sedí s kamarátkou na 

víne a pravdepodobne sa bavia o deťoch alebo o mu-
žoch. Otec môjho brata je v robote. Dnes bolo teda 
práve mojou úlohou uspať ho. Chcel, aby som mu ho-
vorila rozprávku o dinosauroch, keďže spolu s plaste-
línou a drakmi spadajú medzi jeho najprudšie detské 
vášne. Musím sa priznať, že nie som veľmi rozhľadená 
v tejto oblasti, no našťastie mi stačilo hodiť očkom na 
plagát vedľa postele, ktorý mapuje druhy dinosaurov. 
A tak som išla: „Bol raz jeden allosaurus, velocirap-
tor, brontosaurus…“ Keď som spomenula ich vyhynu-
tie po náraze kométy, hneď ma opravil, že niektoré 
druhy prežili a umreli až omnoho neskôr pre nedo-
statok potravy.

Po príbehoch o dinosauroch a objasnených ne-
jasnostiach a nepresnostiach z mojej strany sme sa 
zhodli, že máme vlastne veľké šťastie, že pomreli, lebo 
mäsožravce by nás boli všetkých požrali a bylinožrav-
ce by zas boli všetko podupali a poničili. Na to som 
podotkla, že, bohužiaľ, my ľudia ubližujeme prírode 
viac, ako by nám bol ublížil akýkoľvek brontosaurus. 
Brat sa toho hneď chytil a rozčúlil sa slovami: „To lebo 
tí sprosťáci ehocujú prírodu.“ Chcel povedať znehod-
nocujú a ja som sa nestačila čudovať, odkiaľ prišiel na 
takú slovnú zásobu a celkový postreh. „Keď budem 
väčší, natiahnem si rukavice a pozbieram všetky od-
padky a to bude super,“ dodal. Ja som iba súhlasne 
prikyvovala, že hej, hej, bude to ozaj na nás niečo 
s tým urobiť. Zaspal.

Pozerajúc na jeho pokojnú detskú tváričku som 
pociťovala nesmiernu vďaku za to, že sa narodil prá-
ve mojej mame a že má možnosť mať pekné detstvo 
a byť ľúbený. Prišlo mi ľúto všetkých, ktorí také šťastie 
nemajú. Zároveň som si predstavovala, aký asi bude 
svet, keď bude veľký. Kde budeš TY? Kde budem JA? 
Čo budeme? Budeme? Striaslo ma pri myšlienke, že 
jeho, rovnako ako môj osud budú už čoskoro do veľkej 
miery poznačené ľudským postojom k životu, prírode 
a samému sebe.

Zo všetkých strán počúvame o „brutálne rýchlom 
globálnom otepľovaní“, „neodvratných klimatických 
zmenách“, kde kade „vymierajúcich živočíšnych dru-
hoch“, korytnačkách, ktoré pojedli „tony plastového 
odpadu“, „nedýchateľnom vzduchu“ nad metropola-
mi, „svetelnom smogu“, o „vyhladených dažďových 
pralesoch“, „míňajúcej sa pitnej vode“, vzniku „ne-
dozerných púští a suchých plôch zeme bez života…“ 
nemá to konca. Každý hlt jedla, ktoré vložíme do úst, 

je tak či onak zamorené škodlivými látkami z poľa, 
kde bolo vypestované, alebo napumpované hormón-
mi z kuraťa, ktoré sa narodilo a vykŕmilo v nejakej 
tmavej ošarpanej miestnosti, oslepené neónovou lam-
pou niekde na konci sveta. Každý kus oblečenia šilo 
nejaké 7ročné chlapča, ktoré za to dostalo 5 centov 
alebo misku vodovej polievky. A farba z neho znečis-
tila celú rieku miestneho obyvateľstva, ktorí sa v nej 
teraz musia umývať a piť z nej.

Všetko je to veľký nával stiesňujúcich informácií, 
ktoré sa nás neuveriteľným spôsobom bezprostredne 
týkajú a sú nám cudzie zároveň. Veď áno, poniektorí 
už robíme, čo vieme. Téglik z jogurtu pekne vyhodí-
me do plastov, starý časopis do papiera, po umytí rúk 
nezabudneme vypnúť vodu. Ešte užšia skupina ľudí 
zájde „tak ďaleko“, že si do obchodu prinesie vlastné 
vrecko na rožky, čas od času zájde do bezobalového 
obchodu, nosí všade so sebou sklenenú fľašu, nový 
kúsok do šatníka si kúpi v sekáči, občas si odoprie ten 
nablýskaný kúsok mäsa z fastfoodu a radšej pôjde na 
kávičku električkou ako autom.

Keď sa však nad tým všetkým zamyslíme, cítime, 
že ten problém má hlboké korene, a všetky spomenu-
té gestá sú skôr symbolikou a prejavom záujmu ako 
riešením. Na jednej strane sa tu na nás rúti zlyhanie 
ekosystémov, na strane druhej nikdy nepočujeme, 
že by naše malé snahy prispeli k zlepšeniu situácie 
čo i len o malý kúštik. Žiadne svetlo na konci tunela 
nám nikto neponúka – musíme si ho nájsť sami. No 
nie je to jednoduché – pýtame sa sami seba, či má aj 
takéto drobné úsilie zmysel. Veď všetky tie gigantické 
spoločnosti sa nezrútia, ak JA, jednotlivec, napríklad 
prestanem kupovať ich produkty.

Áno, som pohodlná, žijem v nadmernom komfor-
te. Priznávam. Som si vedomá aj toho, že čím väčším 
materiálnym blahobytom som JA obklopená, tým 
väčšou chudobou a nedostatkom trpíš TY. Väčšinu 
času ani nemám priestor zamýšľať sa nad touto kriv-
dou voči TEBE, som zahltená prílišným kvantom 
iných myšlienok, ktorých väčšina je povrchná a ne-
podstatná. Alebo len utekám pred TEBOU, bojím sa 
TI čeliť. Čeliť TEBE znamená to isté ako čeliť SEBE, 
pretože JA pochádzam z  TEBA a  ty pochádzaš zo 
MŇA. Keď ubližujem TEBE, ubližujem aj SEBE a keď 
ubližujem SEBE, tak ubližujem aj TEBE. A to ma desí 
zo všetkého úplne najviac.

Táto tieseň je však pre mňa aj útechou, pretože 
to, že ju pociťujem, značí, že mi na TEBE záleží. A čo 
by to bolo za prázdnotu, keby mi na ničom nezále-
žalo. Fuj, nechcem si ju predstavovať. To, že nám na 
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niečom záleží a pociťujeme zodpovednosť 
za svoje rozhodnutia, je zdrojom všetkej 
skutočnej námahy a bolesti, lenže aj ra-
dosti a zadosťučinenia. Preto je dôležité, 
ako sa správam k TEBE a SEBE. Preto je 
dôležité nebyť ľahostajný. Úsilie vyna-
ložené pre TVOJE blaho je v konečnom 
dôsledku zdrojom aj MÔJHO šťastia a to 
platí aj naopak.

Zaujímaš ma, chcem TI opätovať 
šťastie, ktoré MI prinášaš. Milujem TVOJE 
prirodzené JA – lesy, lúky, oči, ruky, bu-
riny, hviezdy, kamene, planéty, kvetinky, 
galaxie. A dokonca svojím spôsobom mi-
lujem aj TVOJE umelé JA – mestá a pane-
láky, komíny a špinu, dym a prach, hoci 
nie sú správne. Fungujú ako rakovina. Sú 
to TVOJE vlastné bunky, ktoré sa spol-
čili proti TEBE a požierajú ŤA. Milujem 
ho z jednoduchého dôvodu. Je zdrojom 
MÔJHO pohodlia, stimuluje MOJE zmys-
ly minimálne v  takej miere ako TVOJE 
prirodzené ja, je súčasťou MOJICH pomi-
nuteľných spomienok a krátkeho života 
MÔJHO tela. A presne týmto spôsobom 
JA a miliardy ďalších spôsobujeme, že sa 
proti TEBE obrátili vlastné bunky a vymy-
ká sa nám to spod kontroly.

Kráčam si po ulici, marcové slnko mi 
svieti do očí, som stredobodom svojho 
vesmíru. Pozorujem oproti idúcich ľudí, 
stredobody svojich vesmírov. Sú v  diaľ-
ke, približujú sa, míňame sa, sú za mnou. 
Mám dobrú náladu, pretože napriek všet-
kému cítim, že každý krok, každý dopad 
mojej podrážky na betón vysiela vlnu, 
ktorá prejde celou planétou, celú ju obalí 
do zlatého oparu. Oceány, hory, doly, ani 
kúsok nevynechá. JA som tvorcom tejto 
vlny, je len a len na MNE, aká bude, a pre-
to viem, že je v MOJICH silách TI pomôcť. 
Pozorujem tie vlny vychádzať aj z ostat-
ných a takýmto spôsobom sa naše jednot-
livé polia neustále pretínajú, až napokon 
pochopím, že je to vlastne stále jedno a to 
isté pole, ktoré nás bezprostredne spája. 
JA som jeho neoddeliteľnou súčasťou, TY 
si jeho neoddeliteľnou súčasťou, bronto-
saury sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, 
hoci už vyhynuli. Aj ten druh s deviatimi 
srdcami. JA som vlastne TY. 

Stredoškolskú 
literárnu súťaž Esej 
Jána Johanidesa 
vypisuje Literárne 
informačné  
centrum v Bratislave,  
Mesto Šaľa 
a Mestská knižnica 
Jána Johanidesa 
v Šali. Víťazná esej 
je uverejnená 
v časopisoch Knižná 
revue a Denník N, 
ako aj na webových 
stránkach LIC 
(www.litcentrum.sk) 
spolu s ostatnými 
ocenenými esejami. 
Súťaž je 
celoslovenská 
a môže sa jej 
zúčastniť každý 
stredoškolák. 
Esej Jána 
Johanidesa formuje 
osobné postoje, 
kritické myslenie 
a prehlbuje  
vzťah k pôvodnej 
slovenskej literatúre.

E
sej Ján

a Joh
an

idesa 20
22

JA som vlastne TY
V eseji Emilie Schaal je tak trochu z každej myš-
lienky, ktoré boli ponúknuté ako mottá v dvanástom 
ročníku Eseje J. Johanidesa. Je aj o ekológii, aj  
o jazyku, aj o slobode či vzťahoch. Spolu tieto témy 
tvoria univerzum, kde sa každý môže nájsť.
Aby zostala verná Johanidesovým verzálkam v slo-
vách JA a TY, ako sú citované v myšlienke „To, či 
mal istý druh brontosaura deväť sŕdc, nie je dôležité. 
Dôležitý je vzťah JA a TY,“ autorka ich používa  
rovnako ako Johanides. Vo všetkých pádoch JA a TY 
píše veľké písmená. Vytvára to celkom osobité, 
monogramatické písanie, akoby každé JA a TY 
ukrývalo „v zákryte“ monogramy mien reálnych by-
tostí, teda JA je zároveň ES ako monogram Emilie 
Schaal etc. Tým vytvára také jazykové nástroje 
svojho písania, ktoré jej umožňujú obsiahnuť mno-
hovýznamovosť, širšiu dimenziu bežne chápaného 
ja a ty. Vďaka tomu sa dozvedáme, že MOJE  
i TVOJE prirodzené JA sú – „lesy, lúky, oči, ruky, 
buriny, hviezdy, kamene, planéty, kvetinky, galaxie“. 
A MOJE i TVOJE umelé JA sú – „mestá a paneláky, 
komíny a špina, dym a prach, hoci nie sú správne“. 
Do týchto vzťahov včleňuje seba samu. Uvedomuje 
si svoje JA, keď kráča, a „každý dopad mojej 
podrážky na betón vysiela vlnu, ktorá prejde celou 
planétou, celú ju obalí do zlatého oparu. Oceány,  
hory, doly, ani kúsok nevynechá. JA som tvorcom 
tejto vlny a je len a len na MNE, aká bude, a preto 
viem, že je v mojich silách TI pomôcť“. Vytvára  
tak vyšší level vnútri samotnej témy, ktorého zmys-
lom je jednota; stav, keď JA a planéta sú prepojené 
s TY a spolu vytvárajú univerzum. Emilie Schaal 
tak svojím kráčaním vstupuje do čohosi, čo nazý-
vame aj ovzdušie zeme či magická aura planéty. 
Je to ustavične sa meniaca celistvosť, na ktorej má 
svoj podiel každý jednotlivec, jeho vedomie,  
myslenie i konanie. Vnútorné svety nevynímajúc.
Takýto spôsob myslenia je pozoruhodný. 
Filozoficko esejistické dimenzie otvára štyri a pol-
ročný malý brat, ktorého fascinujú dinosaury,  
a autorka ho ukladá spať. Celkom jednoduchú situá-
ciu uspávania dieťaťa vystrieda po jeho zaspaní 
vážne uvažovanie o problémoch, ktoré sprevádzajú 
nás všetkých. Globálne otepľovanie, klimatické 
zmeny, vymieranie živočíšnych druhov, svetelný 
smog a mnohé ďalšie. Dôjde aj na osobný komfort 
a materiálny blahobyt, uvedomenie si seba v nevy-
vážených vzťahoch nadbytku a nedostatku, ktoré 
vyústia do myšlienky: „Čeliť TEBE znamená to  
isté ako čeliť SEBE, pretože JA pochádzam z TEBA 
a ty pochádzaš zo MŇA. Keď ubližujem TEBE, 
ubližujem aj SEBE, a keď ubližujem SEBE, tak ubli-
žujem aj TEBE“. Vyvrcholením tejto jednoty je záve-
rečná pointa: JA som vlastne TY.
Esej Emilie Schaal je plná intelektuálnych  
stimulov.
✒ Dana Podracká
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Kultúrne 
sankcie voči 
 Rusku
Od začiatku agresie 
sa hovorí o bojkote ruskej 
kultúry, ktorý by  
sa pripojil k politickým 
a ekonomickým sankciám. 
Antagonistická situácia, 
v ktorej sa dnes ruská 
kultúra ocitla, je z veľkej 
časti spôsobená postojmi 
tamojších intelektuálnych 
elít. Okolo päťsto ruských 
spisovateľov v otvorenom 
liste podporilo inváziu 
na Ukrajinu, no našli sa 
aj kritické hlasy, napríklad 
Sorokin, Ulická, Gluchovskij 
alebo Šiškin. Bojkot by 
nemal byť paušálny,  
no mal by zahŕňať všetky 
oficiálne ruské kultúrne 
inštitúcie. Na názor sme sa 
opýtali prekladateľov 
z ruštiny a divadelného 
dramaturga. 

✒ Marek Vadas 
prozaik a publicista,  
pôsobí v LIC

Zločiny proti ľudskosti dnes páchajú ľudia, 
hovoriaci jazykom Puškina, Dostojevské-
ho, Platonova… Ako sa dnes stavať k rus-
kej literatúre? Ako s ňou žiť? Aký je váš 
názor na bojkot ruskej kultúry, ktorý  
by sa pripojil k ekonomickým sankciám?

Jazyk nie je ropa ani plyn
Zločiny proti ľudskosti páchali v rokoch 
1933 – 1945 nemeckí fašisti, hovoriaci  
jazykom Goetheho a Schillera, ba – 
pozor! – aj jazykom Alberta Einsteina, 
Liona Feuchtwangera, Franza Kafku… 
A čo Bertolt Brecht, Stefan Zweig,  
Thomas Mann? Mali sme bojkotovať ne-
meckých antifašistických spisovateľov?
Rozumiem emóciám a postoju prezi-
denta Zelenského aj iných Ukrajincov, 
aj pre mňa sú Putin, jeho „verchuška“ 
aj jeho vojaci obyčajní vrahovia. Som 
však hrdý na to, že som našim čitateľom 
sprostredkoval jazyk Isaaka Babeľa,  
Daniila Charmsa, Osipa Mandeľštama, 
ktorých zabil Stalin a jeho režim.
Aj súčasní autori, ktorých som prekla-
dal – Vladimír Sorokin, Michail Šiškin či 
Guzeľ Jachinová –, otvorene protestovali 
proti Putinovej agresii voči Ukrajine.
Zhrniem: Som za totálne ekonomické 
sankcie voči Rusku a pokiaľ ide o kul-
túru, som za bojkot všetkých spisovate-
ľov a ďalších umelcov, ktorí akým koľvek 
spôsobom podporujú Putina, jeho  
režim, jeho vojnu. Jazyk však nie je ropa 
ani plyn, kultúra nefinancuje Putinovu 
vojnu. Treba však vedieť, kto je kto a na 
čej strane stojí.

Výkriky zdravého rozumu
„Opäť je tu vojna. Opäť to nikomu nepo-
trebné, ničím nevyvolané utrpenie,  
opäť lož, všeobecné ohlúpnutie, zozver-
štenie ľudí. (…) … kresťania, vyznávajúci 
zákon bratstva a lásky ako divé zvery 
hľadajú jeden druhého s cieľom zabiť, 
umučiť, zmrzačiť. Čo je to? Je to sen 
alebo skutočnosť? Deje sa niečo, čo by 
sa diať nemalo – človek by rád veril,  
že je to iba sen, a chce sa z neho prebudiť. 
Ale nie, nie je to sen, je to hrozná 
skutočnosť.“ Takto sa začína protivoj-
nový článok L. N. Tolstého Spamätajte 
sa!, ktorý vyšiel ako brožúra v Anglicku 
v r. 1904, v čase rusko japonskej vojny. 
Tento výkrik zdravého rozumu v čase 

vojnového ošiaľu vyvolal v ruskej tlači 
vlnu nevôle ako článok antipatriotický 
a poblúdený. Avšak dnes, po vyše 
sto rokoch, je opäť aktuálny a zaslúži 
si pozorné prečítanie aj napriek tomu,  
že je to výkrik v ruštine.
V tom istom období vzniklo aj jedno 
z najhrozivejších protivojnových diel, 
vo svojej expresii porovnateľné azda 
iba s Výkrikom E. Muncha, poviedka 
L. Andrejeva Červený smiech. Bojkotovať 
ruskú kultúru znamená bojkotovať  
aj ich hlas, pretože oni sú súčasťou ruskej  
kultúry a tvorcami tejto kultúry.  
Rovnako ako A. S. Puškin, F. M. Dostojev-
skij, M. J. Saltykov Ščedrin, A. Platonov, 
rovnako ako A. P. Čechov (ktorého babka 
J. Šimková bola Ukrajinka), N. V. Gogoľ 
(pôvodom z Ukrajiny), V. Korolenko, 
M. Bulgakov, I. Babeľ, I. Iľf – J. Petrov 
(ktorí takisto pochádzali z Ukrajiny), 
rovnako ako I. Bunin, V. Nabokov, B. Pas-
ternak a mnoho ďalších ruských  
a ruskojazyčných spisovateľov svetového 
mena, ktorí sa usilovali vo svojich  
dielach šíriť ľudskosť a cez snahy 
o hlboké poznanie človeka sa usilovali 
a usilujú, povedané spolu s Čechovom, 
postupne, po kvapkách zo seba a svojho 
národa vytláčať otroka.
Vplyv kultúrnych hodnôt na človeka 
je proces pomalý, „pokvapkový“. Vysoká 
kultúra zrodená v jednom priestore je 
často nezaštepiteľná do kmeňa ešte 
nezrelého na zaštepenie, ale môže byť 
akceptovaná v zrelšom priestore.  
Preto umelo izolovať jednotlivé kultúry  
nemá zmysel. Obzvlášť to platí o ruskej 
kultúre. Celé jej dejiny majú výrazne tra-
gický charakter.
To najlepšie v ruskej kultúre, to, čo pre-
siahlo hranice samotnej krajiny, čo 
sa stalo nadnárodným, dedičstvom sve-
tovej kultúry (a často bolo až spätne 
uznané ako dedičstvo vlastnej kultúry) 
sa väčšinou rodilo napriek, navzdory, 
ako nevyhnutná nevyhnutnosť z veľ-
kého utrpenia, veľkej bolesti, z hlbokého 
preniknutia do zákutí ľudskej duše.
Zhruba za posledné dve storočia ruská 
kultúra obohatila svet vo všetkých oblas-
tiach umenia. Nad besniacim ľudským 
mraveniskom vytvorila svoj osobitý  
svet, ktorého farby sa stali súčasťou mo-
zaiky svetovej kultúry. Neviem si pred-
staviť (a považujem to za nerozumné), 
že z tejto mozaiky bojkot vymaže naprí-
klad Musorgského operu Boris Godunov, 
Bulgakovovu Bielu gardu, Babeľovu 
Prvú jazdeckú, silné protivojnové 
filmy ako Choď a pozeraj sa E. Klimova 
či Komisárka A. Askoľdova, ktoré sú 
v dnešnej dobe veľmi aktuálne; neviem si 
túto mozaiku predstaviť bez filmu 
A. Tarkovského Stalker, varujúceho pred 
tým, čo sa deje a čo sa ešte (oveľa hroz-
nejšie) môže udiať, či jeho Andreja 
Rubľova, ktorý dáva isté vysvetlenia, čo 

Fó
ru

m

Ján Štrasser, básnik,  
prekladateľ, publicista

Valerij Kupka, básnik, 
prekladateľ, literárny historik
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a prečo sa dnes deje, a zároveň ukazuje, 
v čom je sila a zmysel umenia a, parafrázujúc 
A. Achmatovovú, z akej špiny sa umenie  
rodí. Bojkotovať toto umenie a celú kultúru 
len preto, že je ruská, je rovnaký nezmysel 
ako podporovať vojnu. Myslím si, že ruskú 
kultúru dnes treba naopak podporiť, aby 
mohla pomenovať všetku tú špinu, ktorá sa 
dnes deje, a premenila ju na umenie. V opač-
nom prípade sa môže stať to, k čomu vyzýva 
zadubený Famusov z komédie A. S. Griboje-
dova Útrapy z rozumu: „Vziať všetky knihy 
a spáliť ich.“ A na otázku, ako teraz žiť  
s ruskou kultúrou, sa dá odpovedať: rovnako 
ako s nemeckou, americkou, anglickou, 
japonskou a ďalšími, ktoré takisto majú za 
sebou nejedno zložité a rozporuplné histo-
rické obdobie.

Mluvit s ním – nikoli nemluvit
Každý skutek má své viníky. Řeči o „barbar-
ské ruské civilizaci“, „kolektivní vině“  
a také „kulturní blokádě“, „bojkotu ruských 
umělců“, které kolem sebe někdy slyším 
a čtu, se mi hnusí. Zrušili jsme vystoupení 
ruského pianisty a místo něho zahraje ukra-
jinský! Panebože. Ani se mi nechce říkat, 
že v současné situaci tyhle pomýlené reakce 

„částečně chápu“. Nechápu. Stejně si  
myslím, že to říkají, píší, dělají především 
lidé, kteří i před válkou na Ukrajině pevně 
a hrdě prohlašovali, že „Rusáky nečtou“ 
(nebo mírnější varianty úplně stejného 
významu). Jako překladatel z ruštiny jsem se 
s tím setkal mnohokrát, a to i u lidí, od nichž 
bych to nečekal ani náhodou. Taková reakce 
mi pokaždé připadala nějak neskutečná, 
jako z dávného strašidelného válečného 
filmu, ale rychle jsem na ni zapomněl (nyní 
v přesně takových děsivých a neuvěřitelných 
filmových záběrech částečně žijeme 
a v úzkostech nevíme, jestli brzy nebudeme 
žít docela).
Někdy v březnu 2022 procházel v českém 
vlaku statečný český muž a obracel se hlasitě 
na lidi s otázkou „Taky nenávidíte Rusáky?“ 
Když jsem mu řekl, že je mám rád a že nikdy 
nepoužívám slovo „Rusák“ a že plácá ne-
smysly, zařval na celý vagón: „Tady sedí 
ruská kurva!“ Nezařval „Ruská kurvo!“ – spíš 
mě udal ostatním cestujícím ve vlaku.  
Hned druhý den jsem začal na internetu zve-
řejňovat všechna čtení ruských spisovatelů,  
které se u nás – v pražské literární kavárně 
Fra, kde pracuju – konala.
Ptáte se, jak teď žít s ruskou kulturou, litera-
turou? Překládám dál ruského básníka 
Vladislava Chodaseviče, čtu si v článku české 
rusistky Aleny Machoninové o velmi  
dlouhé řadě protestů ruských umělců a pře-
mýšlím, zda by čeští umělci byli v tak 
ostré situaci schopni tolika a tak statečných 

skutků. A také myslím na úchvatného 
básníka Jevgenije Rejna, kterého si tak 
vážil jiný velký Rus Josif Brodskij  
a který, bohužel, podepsal proputinov-
ské spisovatelské prohlášení v Litěratur-
noj gazetě. Překládal jsem ho a kdysi 
vydal knížku jeho básní. Chtěl bych 
s ním teď mluvit – a nikoli nemluvit.

Dostojevskij nie je toxickejší 
ako Nietzsche
Samozrejme, sú veci, nad ktorými sa 
nedá špekulovať: Alexandrovcov 
a podobnú kultúru bolo treba bojkotovať 
už dávno a nepoznám nikoho príčetného, 
kto by to nerobil. Ani spolupráca so 
štátnymi kultúrnymi inštitúciami teraz 
nemá zmysel, pretože usporiadať počas 
ostreľovania Mariopolu medzinárodnú 
konferenciu povedzme o „význame 
modrej na Repinových obrazoch“, by 
bolo, eufemisticky povedané „nevkusné“. 
Na druhej strane je asi jasné, že bojkoto-
vaním Sorokinových knižiek alebo Zvja-
gincevových filmov by sme sa len pridali 
k Putinovým Našim, ktorí hádzali Soro-
kinove knihy do záchoda.
Potom sú tu už menej jednoznačné veci, 
ktoré by bolo treba pomenovať a predis-
kutovať zvlášť od autora k autorovi, 
knižku po knižke, nedá sa to odbaviť jed-
noduchou odpoveďou áno nie na anke-
tovú otázku. Napríklad, Solženicyn – ten 
bol po návrate do Ruska všetko možné, 
len nie človek, s ktorým by som sa 
dokázal hodnotovo stotožniť, a predsa 
si myslím, že Súostrovie Gulag by si mal 
pod hrozbou trstenice prečítať každý 
Slovák ešte predtým, ako ho pripustia 
k voličskej urne. Atď. atď… dalo by 
sa o tom popísať veľa strán, nedá sa na to 
odpovedať paušálne.
Otázka bojkotu má ešte jednu rovinu, 
ktorá je na niekoľkostránkovú esej.  
Mám kamarátov, ktorí sa o Dostojevskom 
alebo Tolstom vyjadrujú ako o principiál
ne toxických autoch, v ktorých je hlboko 
zakorenený „ruský“ postoj k životu, 
neúcta k slobode jednotlivca, podriade-
nosť voči autoritám, podozrievavosť  
voči racionalite, fascinácia iracionálnom 
atď. A nehovoria to len niektorí moji 
kamaráti: Kundera nemohol Dostojev-
ského z rovankých dôvodov – zvlášť 
po 68. roku – ani cítiť.
Ibaže – po prvé – ak by sme otvorili 
otázku bojkotu ruskej klasiky pre jej 

„principiálnu toxickosť“, jedným dychom 
by sme museli začať debatu o toxickosti 
a bojkote Célina, Danteho, Hauptmanna, 
Shawa, Sartra, Marxa, Nietzscheho, 
Heideggera, Platóna, atď. atď. atď. – 

zoznam tých, z ktorých myšlienok kore-
nia rôzne genocídy, neprávosti a útlaky, 
je veľmi dlhý. Nemyslím si, že Dostojev-
skij je toxickejší ako Nietzsche.
A po druhé, postoj, že v samotnej kultúr-
nej DNA Rusov je niečo toxické, že je to 
krajina odsúdená na Mordor, má nebez-
pečne blízko – neviem, či si to dnes tí 
publicisti, ktorí o tom píšu, vôbec uvedo-
mujú – k etnocentrizmu. Latentne to 
v sebe obsahuje predpoklad, že niektoré 
civilizácie v sebe majú predispozície 
pre demokraciu a iné nie. Dobre, aj ja 
som čítal Huntingtona, ale v čase, 
keď bol v Španielsku Franco, v Taliansku 
Mussolini, v Nemecku Hitler, u nás Tiso, 
v Maďarsku Horthy, v Chorvátsku Pavelič 
atď., mohol niekto rovnako „legitímne“ 
písať o európskej neschopnosti žiť 
v demokracii a o toxickosti našej kultúry, 
ktorá bola dobrá len na to, aby zavliekla 
svet do dvoch svetových vojen a predtým  
ešte vykonala na iných kontinentoch 
niekoľko príšerných genocíd. A napriek 
tomu sme sa k nejakej vratkej a neustále 
ohrozovanej demokracii dopracovali. 
Treba si uvedomiť, že dni tejto demokra-
cie sú spočítané, ak ju dopredu takýmto 
mudrovaním obmedzíme len na pár 
krajín. Ak sa k nej nemajú šancu dopra-
covať Rusi, ktorí k nám majú spolu 
s Juhoameričanmi kultúrne, nábožensky 
aj historicky zo všetkých ostatných 
civilizácií najbližšie, čo potom Číňania 
s ich kolektivizmom? Čo Arabi a Perža-
nia s ich sklonmi k teokracii? Čo africké 
národy? Ak nemá demokracia a sloboda 
budúcnosť v Rusku, jej dni sú z demogra-
fických, ekonomických a ďalších príčin 
spočítané aj v Európe, a preto nepovažu-
jem takéto konštatovania o ruskej 
toxickosti za nejaký prezieravý intelek-
tuálny výkon, bez ohľadu na to, že sú 
podložené skúsenosťou.
Dalo by sa o mnohých veciach písať a ro-
zoberať bojkot donekonečna z rôznych 
strán a uhlov pohľadu, ale neviem,  
či to má zmysel. Pravdu povediac, ani ja  
dnes nemám chuť čítať Čechova a viem 
si predstaviť, že to, čo je u mňa len ne-
chuť, môže byť u človeka z rozbombardo-
vanej dediny vyslovene fyzický odpor. 
A vtedy sú všetky predošlé úvahy zby-
točné. Je prejavom hlúposti, ak človeku, 
ktorý sa vrátil z koncentračného tábora 
a už nikdy v živote nechce zobrať do ruky 
Schillera, budeme argumentovať, že 
Schiller a Hitler sú dva svety. Argumen-
tačne by sme možno mali pravdu, ľudsky 
je to v tej chvíli celkom irelevantné 
a treba čušať. 

Fóru
m

Petr Borkovec, básnik, 
prekladateľ, publicista

Daniel Majling,  
divadelný dramaturg, 
prozaik, prekladateľ
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Melanchólia 
(prekladateľského) 
 vzdoru
Rozhovor s prekladateľkou 
Gabrielou Magovou

Časopis pre umelecký preklad Verzia 
vyšiel tento rok už piatykrát, v tlači 
však len prvý. Predstavuje krátku 
rumunskú prózu po prelome  
tisícročí. O kríze slovenčiny a zároveň 
nekonečných možnostiach 
prekladania sme sa zhovárali s jeho 
šéfredaktorkou Gabrielou Magovou.

✒ Silvia Ruppeldtová

Gabriela Magová (1976) 
Vyštudovala slovenčinu 
a angličtinu na FiF UK 
v Bratislave, pracovala 
v Ústave svetovej 
literatúry SAV. Prekladá 
prózu a poéziu 
z maďarčiny. Knižne  
vyšli jej preklady románov 
Györgya Dragomána 
(Biely kráľ, Hranica), 
Sándora Máraiho 
(Vzbúrenci, Hlas, Posila) 
a Antala Szerba  
(Cesta za mesačnej noci), 
poviedkových  
zbierok Józsefa Gazdaga  
a Pála Száza, zbierky 
básní Krisztiny Tóth 
a monografie Endreho 
Bojtára Vysnívali 
sme si vlasť a národ. 
Je spoluzostavovateľkou 
kníh Tvorivosť  
literárnej recepcie (2008, 
s J. Görözdi) a Deväť 
životov. Rozhovory 
o preklade a literárnom 
živote (2015, 
s R. Passiom). V rokoch 
2016 až 2018 bola 
šéfredaktorkou  
Revue svetovej literatúry. 
V súčasnosti 
je redaktorkou 
v Rádiu Devín RTVS 
a šéfredaktorkou 
časopisu Verzia.

Nedávno vyšla prvá tlačená verzia Verzie, časopisu 
zameraného na umelecký preklad. Je to pozoruhod-
né aj preto, že v súčasnosti sa od printu čoraz častej-
šie upúšťa.

Asi áno. Nás však čitatelia opakovane žiadali, aby 
sme vyšli na papieri. Možno je to preto, že nás číta 
špecifická skupina čitateľov, zaujímajúcich sa o pre-
klad umeleckej literatúry, aj preto, že ide o texty, ktoré 
nemajú veľkú šancu vyjsť knižne. Keď niečo preložíte, 
vždy je príjemné držať v ruke výsledok svojej práce. 
Časopisecky vydané texty majú tvorivú váhu takmer 
ako kniha. Hneď ako sme ohlásili, že vyjdeme tlačou, 
mnohí si Verziu predplatili. Dúfam, že si na seba ča-
som zarobíme.

 
Ako sa na to dá zarobiť?

Tak, že to bude taký dobrý časopis, že si ho ľudia 
kúpia a my si z toho budeme môcť zaplatiť tlač. Keď 
sme sa už rozhodli, vyskúšame to. Literárnych časopi-
sov rôzneho zamerania je dosť, čo je najmä zásluhou 
grantových schém. Dá sa v nich dobre pohybovať, ale 
myslím si, že každý by chcel, aby sa mu aspoň vrátili 
náklady. Zatiaľ to skúšame napr. „crowdfundingmi“, 
na tlač prvého čísla nám prispel fond LITA, ale zatiaľ 
nemáme žiadny stály grant.

 
Čísla zostavujete programovo – zväčša podľa jazyka 
alebo tematického okruhu.

Je to zaujímavejšie, ako len pozbierať, čo má kto 
uložené v zásuvkách. Chceli sme jednotlivé vydania 
Verzie zostaviť tak, aby dávali zmysel. Štyri čísla vyšli 
onlajn, prvé tlačené je rumunské. Odohralo sa to tak, 
že sme dostali ponuku od rumunistky Jany Páleníko-
vej, ktorá dokončovala svoj dlhoročný projekt a do-
stala nápad vydať ukážky krátkej prózy. My sme ešte 
stále v začiatkoch, a keď sa ľudia dozvedeli o možnosti 

uverejňovať ukážky z inojazyčných textov, sami zača-
li ponúkať vlastné tipy. Pripravujeme nemecké číslo, 
tzv. luso fantastické s témou fantasy, švajčiarske čís-
lo s témou rodiny a na budúci rok argentínske s dôra-
zom na ženami písanú prózu a poéziu.

 
Na trhu je veľa pekných kníh. Ako to vyzerá s úrovňou 
prekladu?

Vo Verzii veľmi dbáme na to, aby preklad niekto 
porovnal s  originálom, ak je to len trocha možné, 
a keď prejde všetkými našimi „piatimi očami“, sme-
ruje ku korektorke – ak na to máme. Knižný trh teraz 
naozaj vyzerá krásne a  dokonca sa už vydavatelia 
usilujú na obálkach uvádzať i mená prekladateľov, no 
neraz sa stane, že to nezodpovedá aj jazykovej úrovni 
obsahu. Akoby to bolo celé také kašírované divadiel-
ko. Najviac kníh sa dnes prekladá z angličtiny a len 
časť prekladateľov z tohto jazyka vie naozaj prekladať 
dobre. Ďalšia vec je, že keď prekladateľ dostane kni-
hu na preklad, zistí, že má na to len pár mesiacov so 
sadzbou 6 – 7 € za stranu. Je to prakticky práca takmer 
zadarmo a mnohí ju robia len popri inom zamestnaní, 
čo je nesmierne vysiľujúce. Stáva sa aj to, že redaktor 
či redaktorka text síce zrediguje, ale k prekladateľovi 
sa už nevráti. Pri slabo zastúpených jazykoch ešte 
chýbajú skúsenosti. V takých prípadoch by mala byť 
absolútne povinná porovnávacia redakcia.

 
Často nie je vôbec žiadna. Nedostatky sa vysvetľujú 
novou floskulou „prirodzený vývoj“.

Ja si dokonca myslím, že redigovanie by malo 
byť samostatný študijný odbor. V krásne vyzerajú-
cich knihách nás zaujíma, čo v nich skutočne je. Pre-
kladateľ nech ohýba jazyk a rozširuje jeho možnosti 
ďaleko za hranice stanovených pravidiel. Ale musí to 
mať svoju logiku a opodstatnenie. Lebo to, že niekto 
nevie poriadne po slovensky a dá slovenčine anglic-
kú štruktúru, neznamená, že inovoval jazyk, ale že ho 
doslova sprznil. Akýkoľvek text, ktorý vyjde na verej-
nosť, potrebuje redaktora. To, že niekto niečo ovláda 
ako odborník v nejakej oblasti, ešte neznamená, že to 
dokáže v jazyku aj plnohodnotne sformulovať.
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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.

R
ozh

ovor
Vysoké školy ohlasujú rušenie tzv. „neperspektívnych 
odborov“. Akú perspektívu má kultivácia jazyka?

Neviem, akú má perspektívu, ale význam má kľú-
čový. Veď keď to takto pôjde ďalej, nedorozumieme 
sa! Ak dovolíme, aby jazyk naďalej hrubol, automa-
ticky otvárame cestu k tomu, aby zhrubol náš vzťah 
k okoliu. Dnes napríklad mnoho ľudí uvažuje dvojja-
zyčne, povedzme anglicky – slovensky, čo je v poriad-
ku. Keď sa však vyjadrujú, mali by to robiť funkčne, 
aby z nových foriem vzniklo niečo viac. Najčastejšie 
však nedostatok v  jednom jazyku nahradia prvka-
mi z druhého jazyka spôsobom, ktorý nie je tvorivý, 
ale vulgárny. Nedeje sa to len v hovorovej reči, ale aj 
v slovnom prejave, ktorý ide na verejnosť, či už v mé-
diách, alebo v preklade.

 
Kde je hranica medzi redakčným zásahom a prerába-
ním prekladu nanovo?

Prípady sa rôznia. Keď sme napríklad robili japon-
skú Verziu, prispievali nám najmä ľudia, ktorí sa zatiaľ 
alebo primárne umeleckému prekladu nevenujú. Ale 
chceli sme priblížiť literatúru písanú v u nás zriedka-
vom jazyku, tak sme donekonečna konzultovali, roz-
právali sme sa s japončinármi. Kombinácia očarenia 
pôvodným textom a neskúsenosti s jeho prenosom 
do slovenčiny prinášala neraz veľmi exotickú podobu 
textu, ktorá však nezodpovedala tomu, čomu mala. 
Ale zmyslom časopisu pre preklad umeleckej literatú-
ry je práve to, aby ľudia, ktorí nemajú veľa skúseností 
a nemajú šancu dostať sa hneď ku knižnému prekla-
du, túto možnosť mali a my im musíme odovzdávať 
všetko, čo vieme.

 
Aké sú najčastejšie chyby?

Najväčšmi ma hnevá ani nie náhodné používanie 
lexiky, ale zdeformovaná syntax, a to až do tej miery, 
že z nej celkom zmizne myšlienka. Kedysi sa o jazy-
kovú úroveň starali najmä veľké vydavateľstvá, ktoré 
mali redaktorky a redaktorov. Počas celej kariéry na 
sebe pracovali a učili tak niekoľko generácií prekla-
dateľov. Zdokonaľovali sa aj vo všeobecnom prehľade. 
Asi by sme si vymýšľali, keby sme tvrdili, že to bolo 
oveľa lepšie ako teraz. Dnes sa však verejne vyjadruje 
každý a úroveň slovenčiny medzi profesionálmi ja-
zyka a laikmi sa stiera. Literárne činní ľudia pričasto 
opakujú, že nemusí byť všetko „ako zo slovníka“, ale 
výsledok býva neraz hrozný. Iste, jazyky sú istým 
spôsobom výsledkom „spotvorenia“ rôznych výrazov. 
Lenže chybnými väzbami sa stráca nielen logika, ale 
aj melódia a plynulosť reči. Neviem, či sa s tým dá 
niečo robiť.

 
Napríklad vydávať časopis, ktorý má ambíciu kultivo-
vať slovenský jazyk v prekladoch.

Iste, môžeme prispieť troškou do mlyna. No máme 
aj vlastné limity, vek, ktorý nás nejako určuje. Dnes 
prekladajú ľudia o generáciu mladší odo mňa a jed-
noducho harmónia nenastane.

 
Môže však nastať konsenzus.

Môže. Mám skúsenosti, ktorými presvedčím pre-
kladateľa, ktorý nie je ešte taký sebaistý. V texte ne-
smie ostať nič, čo mi je nejasné. Prekladateľ musí 
vedieť odôvodniť, prečo si zvolil ten ktorý postup. 
Veta, ktorej nerozumieme, nie je dôkazom zvláštnos-
ti cudzej literatúry alebo jazyka, ale toho, že sme si 
text neosvojili natoľko, aby sme ho vedeli zrozumi-
teľne pretlmočiť do slovenského prostredia a pritom 

prípadne zachovali aj istý cudzorodý prvok. Riešení 
je vždy mnoho. Najdôležitejšie je však ovládať vlast-
ný jazyk. Problém súčasného prekladania do sloven-
činy možno tkvie práve v tom, že slovenčina ostáva 
v akomsi závese.

Prekladáte z maďarčiny do slovenčiny. Opačne ste to 
neskúsili?

Nerobím to, lebo by som to nevedela až tak dobre. 
Musela by som veľmi veľa konzultovať a sú ľudia, ktorí 
to dokážu oveľa lepšie.

 
Medzery, ktoré v slovenskom preklade dlho pretrváva-
li, asi viedli aj k tomu, že v širokom povedomí či podve-
domí ostáva slovenčina akýmsi „kuchynským“ jazykom, 
neschopným vyjadrovať vyššie literárne formy. Akú 
v tom máte skúsenosť pri prekladaní z maďarčiny?

Tento názor už dávno neplatí. Veľmi to závisí od 
toho, čo prekladám. Prekladala som napríklad Sán-
dora Máraiho, obdobie 30. či 50. rokov minulého 
storočia. Jeho jazyk je konzervatívny a možnosti slo-
venčiny boli veľmi široké. Čím viac však prekladám, 
tým väčšmi som presvedčená, že po slovensky sa dá 
vyjadriť úplne všetko. Treba na to trpezlivosť, prácu 
so slovníkom, kombinovať známe s neznámym, s tým, 
čo je polozabudnuté alebo zabudnuté. Keď trafíte dob-
rý pomer týchto prvkov, podarí sa vám dobrý preklad. 
Prekladať Melanchóliu vzdoru Lászlóa Krasznahorka-
iho už bolo niečo iné, pretože som tam napínala mož-
nosti vetnej skladby.

 
Sú v literárnej maďarčine niektoré formy prípustnejšie 
ako v literárnej slovenčine?

Sú. To, čo znesie maďarský text, by mu v slovenči-
ne mohlo uškodiť. Musela som na viacerých miestach 
postupovať inak ako v pôvodine, zároveň som použila 
vo väčšej miere aj také formy, napríklad prechodníky, 
ktoré by iný text neuniesol.

 
Ako to súvisí s ochudobňovaním možností literárnej 
slovenčiny? Mne sa často zdá, že slová alebo prostried-
ky, ktoré ja považujem za celkom bežné, sú pre o pár 
rokov mladšieho človeka už celkom neznáme a že sa 
tak naše vyjadrovacie možnosti veľmi rýchlo zužujú.

Z práce aj s nezvyčajnými slovami si treba uro-
biť prednosť. Jazyk treba používať s hrdosťou, hľa-
dať v ňom pekné veci. Toľké slová sú také pekné, ale 
ľudia sa ich tuším hanbia používať. Zdá sa mi, že 
nikto nemá taký zlý vzťah k vlastnej reči ako Slová-
ci. Akoby sa za slovenčinu hanbili. Akoby existoval 
odstup od jazyka a teda aj od literatúry, ktorá v ňom 
vznikla. Možno v žiadnej inej literatúre nie je až taká 
priepasť medzi starou literatúrou a súčasnosťou. Ma-
ďarské dieťa bežne zarecituje desiatky starých básní. 
U nás sa stalo, že literárna klasika je mnohým cudzia 
alebo smiešna. Možno to bolo dlhodobým veľmi di-
rektívnym pôsobením jazykovedného ústavu alebo 
nevhodným spôsobom vyučovania, no za súčasný 
stav slovenčiny v literatúre prekladov či vo verejnom 
živote môže najmä táto neláska. 

Časopis pre umelecký 
preklad Verzia 
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Po stopách 
Cervantesa
Azda niet nikoho, kto by nepoznal 
humorné príbehy z odvážnych 
výprav dona Quijota, ktorý 
sa pomiatol z čítania rytierskych 
románov. O diele a osobnosti 
ich autora nedávno vyšla netrpezlivo 
očakávaná monumentálna 
monografia Cervantesov 
Don Quijote na Slovensku  
a vo svete, venovaná Miguelovi de 
Cervantesovi Saavedra, ktorý  
dodnes patrí k najvýznamnejším 
symbolom španielskej 
kultúry a svetovej literatúry.

✒ Lucia Turi Nagyová 

Kolektív autorov pod vedením Paulíny Šišmišovej 
a Evy Palkovičovej z Katedry romanistiky Filozo-
fickej fakulty UK v Bratislave predstavil monu-

mentálnu monografiu o nepochybne najznámejšom 
španielskom spisovateľovi všetkých čias Miguelovi de 
Cervantesovi Saavedra.

Spisovateľ, o ktorého živote vieme pomerne málo, 
tvoril na rozhraní medzi renesanciou a  barokom 
a dodnes jeho osobnosť a dielo patria k najvýznamnej-
ším symbolom španielskej kultúry. Jeho dvojdielny 
román Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha sa 
celosvetovo zaraďuje k najvydávanejším a najprekla-
danejším knihám a azda niet nikoho, kto by nepoznal 
humorné príbehy z odvážnych výprav dona Quijota, 
ktorý sa pomiatol z čítania rytierskych románov. Zá-
ujem o Cervantesovo dielo po vyše štyristo rokoch 
neutícha ani na poli teoretických výskumov, o čom 
svedčí množstvo vedeckých prác, ktoré každoročne 
román podrobujú novým analýzam.

Zásadná monografia
Takmer päťstostranová publikácia pod názvom Cer-
vantesov Don Quijote na Slovensku a vo svete si za 
cieľ vytýčila oboznámiť čitateľa s najnovšími poznat-
kami o autorovom románe a preskúmať „prvé prie-
niky tohto klasického literárneho diela do nášho 
kultúrneho kontextu vo francúzskych, nemeckých 
a neskôr aj v maďarských a českých verziách“. (s. 9)

V rámci slovenského výskumu o Cervantesovi ide 
o zásadnú monografiu, ktorá sa nevenuje len literár-
nej analýze románu a jeho prienikom do slovenskej 
literatúry, ale má aj interdisciplinárny charakter  – 
mapuje cesty románu Don Quijote v scénickom a vý-
tvarnom umení na Slovensku. Publikácia takéhoto 
rozsahu a hĺbky v našom literárnom priestore dopo-
siaľ absentovala, keďže doposiaľ jediná monografia 
o Cervantesovi, od Vladimíra Olerínyho, vyšla ešte 
v roku 1955 a bola poznačená dobovou ideológiou.

Od osvietenstva po moderné teórie
V úvodných kapitolách sa Paulína Šišmišová venuje 
autorovej biografii a genéze románu. Od recepcie frag-
mentov z autorovho života prechádza k mimoriadne 
rozsiahlej a fundovanej syntéze výskumu Cervante-
sovho života v priereze historických období od osvie-
tenstva po moderné teórie so zreteľom na recepciu 
jeho biografie v slovenskom a českom kontexte. Au-
torka pracuje s rozsiahlym bibliografickým aparátom, 
počnúc prvou Cervantesovou biografiou od Grego-
ria Mayansa y Siscar až po najaktuálnejšie výsledky 
výskumov cervantistov. Recepcii týchto monografií 
venuje pomerne rozsiahlu pozornosť, samotný život 
Cervantesa z nich však presvitá skôr okrajovo a nekon-
zistentne. V ďalších kapitolách Šišmišová analyzuje 
román Don Quijote de la Mancha. Prichádza k zisteniu, 
že na rozdiel od hrdinov rytierskych románov, ktoré 
sú často typizované, Cervantesove postavy nemajú 

„prototyp ani v literárnej tradícii, ani v každodennej 
skúsenosti“. (s. 65) V  románe vystupuje množstvo 
postáv z  rôznych sociálnych prostredí a  spoločen-
ských vrstiev, autorka sa predovšetkým zameriava na 
hlavnú dvojicu, dona Quijota a Sancha Panzu, ktorú 
označuje za protikladnú a súčasne komplementárnu. 
Zdôrazňuje dialogickosť ako kľúčový aspekt výstavby 
románu, pretože v ňom sa postavy vzájomne „oboha-
cujú a rozvíjajú“, majú neodmysliteľné miesto, pre-
tože v druhej časti románu tieto dialógy nahrádzajú 
samotné dobrodružstvá“ (s. 72).

Paulína Šišmišová,  
Eva Palkovičová (eds.): 
Cervantesov  
Don Quijote na 
Slovensku a vo svete  
Bratislava: 
UK v Bratislave, 2021

Miguel de Cervantes  
Saavedra  
(29. 9. 1547 – 22. 4. 1616)
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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.

Dôkladne a vyčerpávajúco
Značnú pozornosť Šišmišová venuje aj apokryfnému 
pokračovaniu románu Don Quijote, ktorého autor sa 
skryl za pseudonym istého Alonsa Fernándeza de 
Avellanedu. Opierajúc sa o španielsky výskum Šišmi-
šová načrtáva zaujímavú úvahu, podľa ktorej tento 
román umožňuje lepšie pochopiť, ako Cervantesovo 
dielo čítali súčasníci. Avellaneda redukuje príbeh na 
komické a groteskné aspekty, preto sa dá predpokladať, 
že dobovo sa dielo chápalo ako zábavný román. (s. 78)

V tejto súvislosti si autorka všíma aj radikálnu 
odlišnosť druhej časti Cervantesovho diela, ktorú 
autor napísal v reakcii na apokryfné dielo. Odzrkad-
ľujú sa v nej preto nielen renesančné tendencie, ale 
aj hravý spôsob, akým sa Cervantes usiloval vyrovnať 
s apokryfom.

V ďalších kapitolách Šišmišová naozaj dôkladne 
a vyčerpávajúco podrobuje román analýze, všíma si 
dejové línie, vložené príbehy, postavy, naračnú per-
spektívu, kompozíciu i symboliku. Upravuje mnohé 
názory, ktoré sa v  priebehu rokov na text nabalili, 
a predstavuje ho ako mnohovrstvové dielo s kompli-
kovanými dejovými líniami, ktoré je neustále živé. 
Stotožňuje sa s  názorom španielskeho literárne-
ho vedca J. B. Pascala, podľa ktorého postava dona 
Quijota nie je „komickou postavou, ako ho vnímali 
Cervantesovi súčasníci, ale ani tragickým hrdinom, 
ako ho videli romantici. Je postavou tragédie, ktorú 
nám Cervantes ponúka v kostýme komédie.“ (s.67) 
Milan Kopecký uzatvára druhú kapitolu výskumom 
rozprávačských postupov v románe a odvolávajúc sa 
na Rolanda Barthesa skúma otázku autorstva v diele.

Výzva mladej generácii
V kapitole Premeny recepčnej paradigmy skúma Šiš
mišová recepciu románu a interpretačné posuny, ku 
ktorým došlo v priereze historických období. Podľa 
autorky k najvýznamnejšej zmene prišlo na prelome 
17. a 18. storočia zásluhou francúzskeho prekladu, na 
ktorého podklade vznikli preklady do iných jazykov, 
ale aj významové odchýlky. V ostatných rokoch sa 
v Španielsku zdôrazňovala potreba priblížiť román 
dnešnému čitateľovi. Na túto prácu sa podujal špa-
nielsky spisovateľ Andrés Trapiello, ktorý v roku 2015 
previedol Cervantesov text Dona Quijota do modernej 
španielčiny. Monografia sa ďalej venuje francúzskym, 
nemeckým, maďarským, českým prekladom a recepcii 
románu v anglofónnych krajinách. Eva Palkovičová 
vo svojom výskume upozorňuje, že české preklady 
románu Don Quijote de la Mancha boli od polovice 
19. storočia prirodzenou súčasťou čítania Slovákov 
vďaka nulovej jazykovej bariére. (s. 236)

Šišmišová analyzuje aj prvé pokusy o preklad Cer-
vantesovho románu u nás a bližšie sa zaoberá jediným 
slovenským prekladom Jozefa Felixa, ktorý vyšiel 
v roku 1950 vo dvoch zväzkoch pod názvom Dômy-
selný rytier Don Quijote de la Mancha (s prebásnenými 
textami od Vojtecha Mihálika). Autorka kapitoly mu 
venuje náležitú pozornosť, poukazuje na náročnosť ja-
zykových prostriedkov, ktoré autor románu používal. 
Vzhľadom na časový odstup od prekladu je azda na 
mieste obrátiť sa spolu s autorkou k mladej generácii 
hispanistov s výzvou toto veľké dielo znovu preložiť, 
a tým prehodnotiť aj Félixov preklad a predstaviť dielo 
v súčasnom jazyku. (s. 258)

Dielo nespornej kvality
Eva Palkovičová sa v záverečných kapitolách venova-
ných literárnej recepcii románu podujala na skutočne 
náročnú úlohu – preskúmať ohlasy na Cervanteso-
vo dielo v slovenskej literatúre od prvých zmienok 
v dielach spisovateľov až po recepciu v literárnych 
časopisoch.

Anikó Dušíková v nasledujúcej kapitole porovná-
vala román Don Quijote s dielom Jána Chalupku Ben-
deguz, Gyula Kolompos a Pišta Kurtaforint – Donqui
jotiáda podľa najnovšej módy; Paulína Šišmišová sa 
venuje postmoderným prepisom románu a zameriava 
sa na dielo Jána Švidroňa Posledná vízia Dona Quijota, 
ktoré je dômyselnou postmodernou brikolážou.

Ladislav Šimon našiel odkazy na postavu dona 
Quijota v  modernej slovenskej lyrike v  básňach 
E. B. Lukáča, Vladimíra Reisela, Milana Rúfusa a iných 
slovenských spisovateľov, ktorých texty interpretuje.

Posledné kapitoly sú venované scénickému a vý-
tvarnému umeniu, jeho recepcii v opere, balete, mu-
zikáli, v slovenskom rozhlase i v televízii.

Postavu dona Quijota v ilustrátorskej tvorbe pod-
robne rozoberá Zsófia Kiss Szemán, čím sa uzatvára 
rozsiahla monografia, ponúkajúca syntetický pohľad 
na život a dielo Miguela de Cervantesa, ktorej rozsah 
prevyšuje možnosti tejto recenzie.

Ide o zásadné dielo nespornej kvality, ktoré by sa 
malo stať neodmysliteľnou príručkou nielen univer-
zitných študentov hispanistiky, ale aj študentov a od-
borníkov blízkych odborov a každého, kto sa zaujíma 
o klasické literárne diela. 

Táto monografia 
by sa mala  
stať neod
mysliteľnou 
príručkou 
každého,  
kto sa zaujíma 
o klasické 
literárne diela.

Cyprián Majerník: Don Quijote (1944)
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Z toľkej lásky…
Ján Zambor v Knihe 
španielskej poézie svojimi 
prekladmi a erudovanými 
výkladmi zaujímavým 
spôsobom vytvoril 
podrobné dejiny tejto časti 
európskej literatúry.
✒ Gabriela Rakúsová 

K niha španielskej poézie je už počtom strán a gra-
fickou úpravou neprehliadnuteľná a príťažlivá. 
Zaujímavá grafika a dizajn (Kristína Vozáková) 

pokračujú aj vnútri knihy, keď na jej začiatku nájdeme 
kresbu Federica Garcíu Lorcu Tvár v tvare srdca a na 
druhej strane jeho kresbu s názvom Dievča. Na obál-
ke je obraz Juana Grisa Otvorená kniha, na zadnej fo-
tografia Jána Zambora z Granady v roku 1991. Vnútri 
publikácie sú farebné portréty španielskych básnikov, 
čiernobiele i farebné fotografie zo súkromných archí-
vov španielskych umelcov i niektorých našich literá-
tov, obrazy, kresby, obálky kníh (niektorí autori si ich 
sami ilustrovali) a obálky časopisov. Je čo vidieť a pre-
zerať, ale, pravdaže, predovšetkým čítať.

Výberová suma
Ján Zambor, ktorého tvorba je mnohovrstvová (literár-
novedná, básnická, prekladateľská), sa v tej preklado-
vej spája najmä s poéziou španielskou a ruskou. Sú to 
desiatky kníh, osobitne monografického charakteru 

Gabriela Rakúsová 
(1943)
Literárna kritička, 
recenzie publikuje 
v printových médiách. 
Je autorkou  
rozhlasových literárnych 
kompozícií 
o spisovateľoch a ich 
dielach, ako aj niekoľkých 
dramatizovaných  
próz. Knižne vydala 
súbory textov 
Z literárnych reflexií 
(F. R. & G, 2015),  
Fiktívne rozhovory  
(LIC, 2018), Medzi realitou  
a jej znakom / 
interpretačné úvahy 
o knihách a Medzi 
autorom a čitateľom 
(Modrý Peter, 2018 
a 2021).

Kniha španielskej poézie. 
V preklade 
a s komentármi  
Jána Zambora
Bratislava: UK 
v Bratislave, 2021

Federico García Lorca: Amor

s  jeho typickými a  vysoko erudovanými štúdiami 
o tvorbe a živote prekladaných básnikov, s bohatými 
a hodnotnými poznámkami a vysvetlivkami. Platí 
to aj pre túto knihu, ktorá, ako píše, „je výsledkom 
mojej práce viac ako štyroch desaťročí […]. Je výbe-
rovou revidovanou sumarizáciou mojich doterajších 
časopiseckých a knižných prekladov a reflexií, výrazne 
rozšírenou o nové preklady a komentáre.“ (s. 19)

Zambor uviedol, že básne do tejto knihy, ktorá 
obsahuje vyše polstovky autorov a autoriek, vyberal, 
prekladal a  analyzoval najmä z  vlastnej vnútornej 
potreby. Treba dodať, že okrem prekladov vytvoril 
k jednotlivým autorom (a obdobiam, v ktorých tvori-
li) texty o ich živote a tvorbe, napísal ku knihe pred-
hovor, edičnú poznámku a vybral obrazový materiál. 
Na prekladoch textov španielskych autorov s  ním 
jazykovo spolupracovala Renáta Bajničanová, ďalej 
Eliška Dresslerová Bartschat, Elena Račková a Pau-
lína Šišmišová.

Unikátne štvorveršie
Takmer 500stranová kniha predstavuje literatúru 
celého tisícročia – od maurskošpanielskej lyrickej 
poézie cez starú kastílsku ľudovú poéziu po súčas-
nosť (básnická tvorba žijúcich a tvoriacich autorov). 
Ako unikát uvádza Zambor štvorveršie Z toľkej lásky, 
z toľkej lásky / milý, z toľkej lásky / jasné oči ochoreli, / 
bôľ je taký ťažký (s. 25), ktoré sa pokladá za „najstaršie 
zachované svedectvo celej románskej literatúry v ja-
zyku odvodenom z latinčiny“. (s. 26) Stará kastílska 
ľudová poézia (tradičná lyrika), ako uvádza autor, 
existovala dlho iba v ústnej podobe, jej prvé spevníky 
(aj s nápevmi) sa objavili až v 15. a 16. storočí, dovtedy 
sa nezaznamenávala.

Od 14. storočia má poézia už svojich konkrét-
nych autorov a  ich portréty, životopisy a  tvorbu 
kniha v časovom slede predstavuje spolu s charak-
teristikami diel, poznámkami k jednotlivým básňam 

Akže delfíny 
 

Akže delfíny 
z lásky umierajú, 
beda mi, beda! 
Akú možnosť majú 
ľudia, čo v srdci 
nehou oplývajú? 
Beda mi, beda! 
Akú možnosť majú? 
 
Zo starej kastílskej ľudovej poézie 
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a bibliografickými údajmi. Možno povedať, že 
pre čitateľa sú rovnako dôležité verše zo sto-
viek diel španielskych básnikov ako vysvetľu-
júce, teoretické texty. „Osobitosťou antológie 
je, že španielsku poéziu približuje nielen pre-
kladmi, ale aj jej reflexiou.“ (s. 19)

Zlatý vek
Ak sa povie Zlatý vek španielskej literatúry, bu-
deme vedieť, že ide o poéziu 16. – 17. storočia, 
kam patrí aj Svätý Ján z Kríža (vlastné meno 
Juan de Yepes Álverez) – vrcholný predstavi-
teľ španielskej mystickej poézie. Zo 16. storo-
čia treba spomenúť rovnako predstaviteľku 
španielskej mystiky, prozaičku a poetku Svä-
tú Teréziu Ježišovu (vlastné meno Teresa de 
Cepeda Sánches Dávila y Ahumada).

V knihe je aj básnik, dramatik a prozaik 
Miguel de Cervantes (autor svetoznámeho 
románu Dômyselný rytier Don Quijote de la 
Mancha), hoci ako básnik sa nepresadil, ale 
je autorom zvláštneho sonetu, tzv. sonetu 
s  chvostom (s  pridanou záverečnou troj
veršovou strofou). Bohatú španielsku poéziu 
nájdeme aj v období baroka, kam patrí naprí-
klad u nás tiež známy Lope de Vega.

Z  hľadiska modernizmu je príťažlivé 
19. a 20. storočie. Ide o autorov ako je Miguel 
de Unamuno i jeden z najväčších španielskych 
lyrikov 20. storočia Juan Ramón Jiménez.

Výsostné umenie
V celom 20. storočí sa v španielskej literárnej 
histórii objavuje pojem generácia, a tak sa pro-
stredníctvom Jána Zambora stretneme s Ge-
neráciou 27, 50, 70 a 80. Každá z nich má svoje 
zvláštne znaky.

Tak Generáciu 27 postihla občianska voj-
na, v ktorej bol zavraždený Zamborov vari naj-
prekladanejší autor – Federico García Lorca –, 
a jemu venuje Zambor v tejto publikácii aj naj-
viac teoretického a umeleckého textu.

Veľmi podobný osud stihol iného význam-
ného autora – Miguela Hernándeza, viacerí 
zasa odišli do exilu (napr. Juan Ramón Jimé-
nez). Španielska poézia posledných desaťročí 

„je neobyčajne pluralitná (…), opúšťa priestor 
textu, spája sa s inými druhmi umenia i s ve-
dou a je založená na hre s tradíciou i s realitou 
súčasnej spoločnosti“. (s. 23)

Z teoretických častí knihy (a potvrdzuje to 
aj edičná poznámka) sa dozvieme, ktorí bás-
nici boli pre Jána Zambora osobitne príťažliví 
a ktorých poéziu (či jej časti) prekladal a hod-
notil ich tvorbu.

Treba povedať, že Ján Zambor svojimi 
prekladmi nielen španielskej, ale aj poézie 
iných národov, no najmä teoretickými kniha-
mi Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských 
a španielskych básnikov (1977), Preklad ako 
umenie (2000), Tvarovanie básne, tvarovanie 
zmyslu (2010), Stavebnosť básne (2018) dokázal 
a potvrdil, že básnický preklad je výsostným 
umením. Platí to aj o týchto prekladoch tisíc-
ročia španielskej poézie, ktorými vytvoril eru-
dovaným a zaujímavým spôsobom podrobné 
dejiny tejto časti európskej literatúry. 

Písanie haiku je dobrou školou. Ak si aj odmyslíme 
všetky filozofické záležitosti s tým spojené, človek si 
aspoň vyskúša naozaj stručné vyjadrovanie vlastných 
myšlienok. Táto básnická forma priťahuje veľa tvorcov 
poézie nielen v Japonsku, a tak neustále vznikajú  
nové kratučké básne haiku, mnohé písané aj tzv. západ-
ným štýlom. Ich písanie sa teda často riadi uvoľne
nejšími pravidlami a prenikajú do nich tradície, 
zvyklosti a atmosféra krajín, v ktorých boli vytvorené. 

Aj na Slovensku sa viacerí básnici a poetky snažia 
formou haiku zachytiť prchavé okamihy, z ktorých 
sa skladá večnosť. Patrí medzi nich aj Peter Hotra, zvo-
lenský spisovateľ, básnik a výtvarník. Jeho najnovšia 
básnická zbierka má prostý názov Haiku. Jej dizajn je 
zaujímavý, úsporný, ale veľmi pevný – ako tie japonské 
sedemnásťslabičné básničky. Grafická úprava a pre-
press sú dielom Waldemara Švábenského. V tiráži tejto 
knihy ma zaujala „úroda“ – stonky bambusu „vyrasta-
júce“ z kódu EAN. Kniha vznikla aj vďaka finančnej 
podpore mesta Zvolen a rukopis diela vznikol s finanč-
nou podporou Literárneho fondu. 

Na každej strane básnickej zbierky sa nachádzajú 
dve básne haiku (dohromady je ich 162), sú teda dávko-
vané pomaly, postupne, ako sa na výživné „jednohubky“ 
patrí. Časté sú v nich prírodné motívy, ktoré dávajú 
obsahu knihy aj určitý systém: básne sú radené podľa 
ročných období – od jari do zimy. Premieta sa do 
nich životná múdrosť, stálosť, no i nepokoj. Sú tu prí-
tomné témy ako starnutie, rôzne pocity (napr. svedo-
mie), skúsenosti, vzťahy, láska, dobro, sny. 

Svojou náladou však na mňa predsa len najväčšmi 
zapôsobili haiku s tematikou prírody: „potokom 
pstruhy / plávajú bleskovo tam / kde cítiš pokoj“ (s. 17); 

„ticho mrholí / sivo v marci pred jarou / hady ešte spia“ 
(s. 18); „august odchádza / živica je na prstoch / slnko 
nad smrekmi“ (s. 41); „namaľoval som / žltnúce lístie 
stromov / v ohybe rieky“ (s. 68). V knihe nechýbajú 
záblesky humoru a nadhľadu: „orchidea ma / v ateliéri 
sleduje / či stále žijem“ (s. 31); „s bratom na pive / prebe-
ráme celý svet / svetu je to fuk“ (s. 71). 

Niektoré básne haiku Petra Hotru sú zakotvené 
v slovenskom prostredí zmienkami o sviatkoch, napr. 
o Všechsvätých, Pamiatke zosnulých, Štedrom večere. 
Autor do svojich básní vložil aj slovenské prírodné 
a zemepisné reálie (Hron, Zvolen či Pustý hrad), ale aj 
inšpirácie získané na cestách v zahraničí (napr. v Egypte, 
Paríži, Miláne či na Sicílii) a dokonca i zmienky o astro-
nomických objektoch (Venuša, Mars, Perzeidy, Orion…). 
Jeho krátke trojveršia objímajú teda celý svet i vesmír. 
Nevyhli sa ani stvárneniu hrozby pandémie koronaví-
rusu: „novodobý mor / po celej Zemi zúri / život je len 
snom“ (s. 35); „krkolomný rok / tvári sa akoby nič / Smrť 
je tu s nami“. (s. 84) Poučenú časom ma niektoré verše až 
zamrazili: „smutnejší dnešok / je už len minulosťou / 
Čo príde zajtra?“ (s. 83) 

Knihu uzatvára text Krátko o haiku, v ktorom autor 
pútavo informuje o tejto básnickej forme. Kniha Petra 
Hotru Haiku ponúka literárne miniatúry s podmanivou 
atmosférou. Sú ako živé bambusové stonky pri rieke 
Hron a vlastne vôbec nepôsobia ako niečo úplne 
zvláštne a cudzie. Hneď prvá z básní sa nám prihovára: 

„prikladanie slov / do krátkych veršov haiku / je o živote“. 
(s. 9) Súhlasím. Život pozostáva z nespočetných malých 
krokov, činov i veršov. 
✒ Ružena Šípková

Stonky bambusu na brehu Hrona

Ružena Šípková (1977)
Poetka, autorka 
básnických zbierok 
Popoluška (2007), 
Nemám nič proti realite 
(2009), V pôvodnom 
znení s pilulkami (2012), 
Periem sa na tridsiatke 
(2016), Mám doma 
všetkých okrem seba 
(2018) a Moje srdce hrá 
na rozladených bicích 
(2021). 

Peter Hotra: Haiku
Nová Baňa: ejj!-art, 2021
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P éter Esterházy si možno skutočne myslel, že na-
píše knihu s  názvom Optimum binary search 
trees, bude to román o  dvoch milencoch, kto-

rí zablúdia medzi vyhľadávacími stromami, a bude 
mať stotridsať strán. Vôbec by to nás, jeho čitateľov, 
neprekvapilo.

Namiesto nej sa nám dostáva do rúk Život slov – 
kniha esejí, poznámok, glos či iných príležitostných 
textov, ktoré vynikajúco preložila Esterházyho dvorná 
prekladateľka Renáta Deáková. Kniha „vynechaných 
viet“, niečo, čo ešte nevyšlo alebo vyšlo pri inej príle-
žitosti, zavše iba z úst autora, kým ešte žil.

Tieto eseje by mohli byť epilógom k už uzatvo-
renému dielu, keby ešte neexistovali texty, ktoré 
slovenský milovník Esterházyho nepozná a chcel by. 
Je to – ako inak – pošušňáníčko; ňúranie v bytí aj neby-
tí, spisovateľ zaútočil na pokojne nečítajúcich milov-
níkov krásnej literatúry, ale ňúrať v knihe sa možno 
budú len jeho dvorní čitatelia, teda našťastie my.

Hrany, vrcholy, šípky
Esterházy neuvažuje len v intenciách podmetu a prí-
sudku – s literatúrou, svetom, politikou, prírodou, 
dobre, aj so stromami väčšinou pracuje formou re-
kurzie. Strom je orientovaný graf, v ktorom je jeden 
vrchol špeciálny – koreň – do tohto vrcholu nevedie 
žiadna šípka. Do všetkých ostatných vrcholov vedie 
práve jedna hrana. Ak z nejakého vrcholu A vedie šípka 
do vrcholu B, tak vrchol A nazveme otcom (starý gróf 
Esterházy) a vrchol B synom alebo synonymom!

Ak sú dva vrcholy spojené hranou, hovoríme, že 
spolu susedia. Ak nejaký vrchol nemá žiadnych synov, 
hovoríme mu list, inak je to vnútorný vrchol stromu. 
Nejaký vrchol považujeme za koreň a všímame si len 
jeho synov a ich synov. Cesta je postupnosť vrcholov 
spojených hranami (len jedným smerom), dĺžka cesty 
počet vrcholov na ceste.

Veronika Šikulová (1967)
Debutovala knihou 
Odtiene (1997). 
Je autorkou próz Z obloka 
(1999), Mesačná dúha 
(2003), To mlieko má 
horúčku (2006), Domček 
jedným ťahom (2009), 
Miesta v sieti (2011), Diera 
do svetra (2012), esejí 
Freska v dome (2014), 
novely Medzerový plod 
(2014, Cena Anasoft 
litera), kníh Moyzesovo 
kvarteto 40 (2015), 
Petrichor (2016), Tremolo 
ostinato (2020), Pozor, 
bodkovaný pes! (2021), 
Radosti a dni (2021), 
Líštičky majú rady teplo 
(2022).

Optimálne binárne 
vyhľadávacie stromy

„Nie je nič zúfalejšie, ako 
byť in. Chcieť byť in,“ píše 
Péter Esterházy v eseji 
Z podivuhodného života 
slov. Viac ako literárny život 
ho zaujíma živá literatúra,  
pod ktorou rozumie  
živé knihy predstavujúce 
intelektuálnu výzvu. 
Do rúk sa nám dostáva 
slovenský výber z esejistiky 
a publicistiky tohto 
maďarského spisovateľa 
a predstaviteľa európskej 
postmoderny, ktorý 
pod názvom Život slov 
vydala Platforma pre 
literatúru a výskum 
v preklade Renáty Deákovej.
✒ Veronika Šikulová 

Péter Esterházy:  
Život slov
Preklad: Renáta Deáková
Bratislava: Platforma pre 
literatúru a výskum, 2022 

Péter Esterházy (14. 4. 1950 – 14. 7. 2016)
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Výška stromu je dĺžka najdlhšej cesty od ko-
reňa k listom. Binárny strom. Každý vrchol má 
maximálne dvoch synov. Aj starý Esterházy, len 
jeden z nich bol futbalista! Koreň predka nemá. 
Našťastie, nie sme na hodine informatiky. Asi tú 
knižku napíšem ja!

Nikto nevie, čo je všetko
Vlasť a literatúra. Z vlasti si vlastenec Péter Ester-
házy dosť často uťahuje, z jej reflexu z čias káda-
rizmu: „ach, len nech sa nič nedeje, aspoň nebudú 
problémy!“ Je to jeho spisovateľsko vlastenecká 
povinnosť – „Národ je to, čo je stále v zúfalej situ-
ácii.“, ale život je aj tak krásny a dobrý. A k tomu 
spomína literatúru, v  ktorej je možné všetko, 

„lenže nikto nevie, čo je všetko“. Na čo nám je? Na 
„nič, nemá dôvod ani cieľ“. Zavše akoby ju musel 
obhajovať.

Raz si podal ruku s  Ferencom Puskásom 
a bolo to, akoby stretol Joycea.

Literatúra je dôležitá, „zasypáva jarok, aby pri-
pomenula jamu, vytvára národný konsenzus; čo 
by sme vedeli o melanchólii bez Mozarta, a okrem 
toho, na rozdiel od futbalu v literatúre môžete 
vziať loptu do rúk. To však môžete aj v kostole. 
V kostole by ste ju však nemali hádzať. Sme tu 
a navzájom si znepríjemňujeme životy. Literatú-
ra taká nie je.“

Literatúra je dôležitým prostredím uplat-
ňovania spoločenskej pamäti, je jej strážcom aj 
tvorcom – okrem ďalších, veď ním sú aj dobré zá-
kony, politika ako taká, teda spoločenský diskurz, 
úvahy, konsenzus. A stáva sa, že nič z toho nie je 
a literatúra je. Lebo literatúra akoby bola vždy.“ 
(Toto si chcel Péter Esterházy ešte premyslieť.)…

Nikto to za nás neurobí
Maďarskú literatúru poznáme my Slováci veľmi 
zle. Rovnako zle poznáme slovenskú, poľskú aj 
ukrajinskú, rakúsku, nemeckú, svetovú… Jókai 
vymyslel Uhorsko, Krúdy mohol vymyslieť vysní-
vané Uhorsko, Ottlik už len druhé Maďarsko, Kaf-
ka je realistický autor, Örkény je realistický autor, 
potom sa to v Maďarsku aj u nás skomplikovalo, 

„v diktatúre je len jediný príbeh, príbeh diktatúry, 
a ten je nevyrozprávateľný. V demokracii má každý 
svoj vlastný príbeh, len k nim prirodzene nejestvu-
je jediný spoločný jazyk… a tak ďalej. Esterházy…

Esterházy odpovedá na mnohé moje otázky 
v súvislosti s písaním, dobre, aj so zmyslom živo-
ta, artikuluje minulosť, búra a stavia, má len slová, 
veď sme ho čítali, „a kozeli nádasban fúj a szél“ – 
aj o Nádasovi je reč, jeho eseje madam Deáková 
preložila nedávno, treba čítať Maďarov, Poliakov 
aj Ukrajincov, Nemcov aj Rakúšanov, Francúzov 
aj Američanov, aby sme zistili, či si kladú rovnaké 
otázky a nachádzajú podobné odpovede ako my.

V našich odpovediach sa silno odráža história 
stredoeurópskeho a východoeurópskeho priesto-
ru, kde „Amerika nikdy nebola veľmoc, ale sen“. 
Odpovede treba hľadať, nikto to za nás neurobí 
a nie je isté, či nepomôžeš svojej vlasti viac, keď 
čítaš, ako keď píšeš. „Strednú Európu možno po-
chopiť len zo strednej Európy a byť Stredoeurópa-
nom znamená nepoznať samého seba.“ „Nemci 
pomenovali svoju vinu, no nepomenovali svoju 
vlastnú bolesť.“ Nikto si dnes nedokáže vyriešiť 

svoje problémy samostatne. Toľko pozorný čitateľ 
Péter Esterházy.

Zmeňme svet alebo, dobre, stačí zmeniť tému!
„Zidane mal mladšiu sestru. Veru… pravdou 

je, že s ňou bolo veľa problémov.“ Ťažko k tomu 
čosi dodať alebo „ako sa z vyrazeného dychu stáva 
mlčanie“ – esterházyovská artikulácia hlavných 
problémov prekladu.

Kladie dôraz na odlišné súvislosti vzťahu 
dejinnosti a literatúry, aj keď hovorí o knihách, 
umení a kolegoch či žltých hnijúcich hruškách 
na výstave fotografií Pétera Nádasa: „Vnucuje sa 
otázka, čo za človeka je tá hruška.“

Vždy sa môže všeličo stať
Eseje by mohli byť aj akýmsi „komentárom“ k spô-
sobu kontextualizácie Esterházyho diela, po-
známkami k domácej i zahraničnej recepcii diel 
Pétera Esterházyho v strednej Európe aj mimo nej. 
Spomínala som to v súvislosti s Pankreasníkom. 
Nič tomu Maďarovi nie je sväté, všetko je dobrým 
dôvodom na písanie. Písanie je všetkým, aj keď 
ide o smrteľné a posledné veci, ba vtedy ešte viac, 
je to dôvod navyše na chladnokrvnosť a odloženie 
servítok. Rovnako neľútostný je, aj keď ide o život 
či literatúru. Všetko si berie „do huby“. Co nikoliv, 
to také, ale… ako by mohol byť človek zbehlý v ľu-
ďom blízkych veciach bez vzdialených vecí bož-
ských? Spisovateľ je pre Esterházyho veličina aj 
veličenstvo, riadne číslo, ba pravý spisovateľ je pr-
vočíslo – „nedeliteľný ničím, len sebou samým“…

… Toto nie je digresia, lebo moja recenzia 
nemala plán ako taký. Chcela by som pochváliť 
prekladateľku Renátu Deákovú, ktorá ide rovno 
na vec. Čiže z prečítaného nadobudnete dojem, 
akoby sa to napísalo (preložilo) samé od seba, no 
viem, že dospieť až tam predpokladá riadne trá-
penie, lebo na každom slove záleží. Jej preklad je 
pozorný a výber výborný. Esterházyho eseje sú vy-
nikajúce, aj keď si v nich len tak listujete. Miesta-
mi, vlastne skoro stále, s ním musíte súhlasiť.

Predstavujem si tie slová v maďarčine, v  ja-
zyku, v ktorom sa neviem dohovoriť, a ktorý bol 
v maďarskej časti mojej rodiny jazykom, v ktorom 
sa hovorili tajomstvá, predstavujem si ich v iných 
zhlukoch tých istých písmen, ktoré používa aj slo-
venčina, v iných kŕdľoch si ich predstavujem, God 
save the birds, isten bizony, prekladanie je namá-
havá a krásna práca, dobre odvedená v prípade 
týchto esejí.

Písanie je najkrajšia práca na svete, krajšie je 
už len čítanie, nemala by som to hovoriť, aby som 
neskĺzla, v prípade esejí ešte k tomu maďarského! 
spisovateľa, do sentimentálnych vôd, vždy pri čí-
taní Esterházyho som šťastná.

Na záver si požičiam vetu z Antala Szerba, kto-
rú skomolím na nepoznanie: keď čítate, vždy sa 
môže všeličo stať. Mne sa už stalo, skoro závidím 
čitateľom, ktorí do esterházyovských vôd ešte len 
vstúpia či postávajú na ich brehu… 

Spisovateľ musí slová 
poznať 
z bezprostred nej 
blízkosti, musí  
ich chytiť do rúk, 
ohmatať, skúsiť,  
čo sa s nimi 
dá spraviť,  
čo mu dovolia,  
ako starnú,  
ako sa stávajú 
apatickými alebo 
detinskými,  
čo sa im práve chce, 
ktorou nohou  
vstali z postele,  
treba ich chlácholiť 
alebo na ne 
navrieskať, alebo  
oni chlácholia, 
prípadne hulákajú. 
 
Péter Esterházy: 
Z podivuhodného  
života slov 
(In: Život slov, s. 14)
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Nenaplnená 
  vláda 
mladej ženy
Alžbeta Luxemburská, dcéra  
kráľa a cisára Žigmunda a Barbory  
Celjskej, manželka rakúskeho 
kniežaťa a neskôr kráľa Albrechta II. 
Habsburského a matka mladého 
panovníka, ktorý prišiel na svet ako 
pohrobok, viedla počas rokov  
1439 – 1442 vlastný boj o tróny, ktorý 
nemalou mierou zasiahol  
územie dnešného Slovenska.

✒ Matej Harvát

M edievistka Daniela Dvořáková vo svojej naj-
novšej knihe Pod vládou ženy – Rytier bez 
kráľa odkrýva dramatické osudy a turbulent-

nú dobu života tejto panovníčky. Robí tak pritom 
v čase, keď slovensky písaných kníh o stredoveku – 
stráviteľných a zaujímavých aj pre neodborného či-
tateľa – nijak zásadnejšie nepribúda. Aj vďaka tomu 
nová publikácia z vydavateľstva Rak pôsobí ako ute-
šená náplasť (nielen) pre nadšencov o stredoveké de-
jiny nášho územia. Autorka, popredná odborníčka na 
obdobie vlády Žigmunda Luxemburského (uhorský 
kráľ v rokoch 1387 – 1437), okrem citu pre výber atrak-
tívnej témy disponuje aj nadaním pre skĺbenie vecne 
fundovaného výkladu s príbehovo podnetným literár-
nym námetom. Nie je náhoda, že „príbehovosť“ živo-
ta a doby kráľovnej vdovy Alžbety umne využíva aj pri 
voľnom pokračovaní svojej série prác o významných 
mocenských predstaviteľoch z neskorostredovekého 
uhorského prostredia. Bol to totiž predovšetkým prí-
beh dvorského života a (dostatočne) nenaplnených 
mocenských ašpirácií, ktorý Alžbetu zapísal do (veľ-
kých) dejín.

Podobne ako Dvořákovej staršia kniha Rytier 
a jeho kráľ, venovaná Žigmundovej kráľovskej vlá-
de (a službe jeho verného rytiera Stibora z Horného 
Uhorska), ktorá si získala priazeň odborníkov i širšej 
čitateľskej obce, ako aj mladšia práca Barbora Celjská – 
Čierna kráľovná, rozprávajúca o jeho manželke a vdo-
ve, ktorá rovnako rezonovala aj za našimi hranicami, 
tak aj kniha Pod vládou ženy – Rytier bez kráľa repre-
zentuje vysoký historiografický štandard. Poskytuje 
totiž text spĺňajúci kritériá vedeckej monografie, no 
súčasne predstavujúci podmanivú sondu do obdo-
bia a spoločnosti neskorého stredoveku. Publikácia 
sa opiera o rozsiahlu pramennú základňu vydaných 
aj archívnych stredovekých písomností zachova-
ných k skúmanej problematike, pričom neraz priná-
ša nové pohľady a hlbšie súvislosti o období medzi 
r. 1437 – 1442, a to s osobitným zreteľom na udalosti 
prebiehajúce v Hornom Uhorsku.

V súkolí neskorostredovekej  
(mužskej) politiky
Text síce predstavuje tradičnejšie poňatý výklad súdo-
bých politických udalostí, je však obohatený o viacero 
zaujímavých odbočiek do sféry regionálneho vývoja, 
zákulisného diania vysokej politiky i dobového života 
v neskorom stredoveku. Pritom možno oceniť fakt, že 
kniha neváha korigovať niektoré staršie výklady a ná-
zory, a to na základe vlastnej ucelenej argumentácie 
(treba dodať, že pomerne presvedčivej).

Nielen kvôli samotnej téme, ale aj vzhľadom na 
charakter dostupného pramenného materiálu sa 
v knihe stretneme najmä s reprezentantmi najvyš-
šieho stupňa spoločenského rebríčka a  politickej 
hierarchie, čiže s panovníkmi a aristokraciou, ako aj 
s prostredím dvorných dám, kráľovských radcov, am-
bicióznych kastelánov, intrigujúcich klerikov a najmä 
s  jedným ctižiadostivým rytierom pochádzajúcim 
z Liptova – Pankrácom zo Sv. Mikuláša. Podobne ako 
pri predošlých Dvořákovej knihách však miestami 
objavíme aj exkurzy do sféry stredovekej každoden-
nosti, čiže tému, ktorú spoločne s kolegyňou Miriam 
Hlavačkovou z Historického ústavu SAV dlhodobo 
popularizujú (napr. aj na facebookovom profile vy-
davateľstva Rak).
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Azda takto nejako si 
môžeme predstaviť 
kráľovnú Alžbetu v čase 
korunovácie za uhorskú 
kráľovnú. Jeden z výjavov 
Albrechtovho oltára.
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Matej Harvát (1991)
Historik-medievista. 
Študoval na UKF v Nitre, 
Masarykovej Unvierzite 
v Brne a na Oddelení 
stredovekých dejín 
na HÚ SAV. Zaoberá sa 
ranostredovekými 
dejinami stredo východnej 
Európy, ako aj spôsobmi 
reprezentovania 
a aktualizovania 
stredoveku v moderných 
obdobiach.

H
istória

Rytier bez kráľa tvorí prvý diel zamýšľanej triló-
gie, ktorý zároveň organicky nadväzuje na dve vyššie 
spomínané publikácie, sledujúce obdobie druhej po-
lovice 14. a prvej tretiny 15. storočia. Kniha sa začína 
tam, kde sa skončila monografia o Barbore Celjskej, 
hoci spočiatku sleduje aj kariérne trajektórie Pankrá-
cových začiatkov v službe Žigmunda a jeho manželky.

Pri opise pôsobenia tohto bojachtivého a  pod-
nikavého „surového žoldniera“  – ako ho autorka 
hodnotí v doslove –, ako aj pri analýze krátkej vlády 
Albrechta II. Habsburského a jeho manželky Alžbety, 
sa výklad dôsledne pridŕža výpovedných možností 
prameňov, a  to bez toho, aby dochádzalo k  (u  nás 
pomerne častému) „dokresľovaniu“ bielych miest 
v historických zdrojoch. Kniha tak okrem iných in-
herentných kvalít svojou metódou a autorským zá-
merom podľa môjho názoru zodpovedá triezvej téze 
českého pozitivistického historika Václava Novotné-
ho, ktorý raz vyslovil: „Kde není jasných pramenů, 
historie nesmí nic tvrditi.“

Na viac než tristo stranách máme možnosť sledo-
vať predovšetkým prepletené línie vysokej a lokálnej 
politiky a kontinuálneho mocenského zápolenia, keď 
o uhorskú korunu v značne nestabilnej politickej si-
tuácii súperili Habsburgovci s  Jagelovcami, české 
stavy zažívali dopady husitskej revolúcie, nemecky 
hovoriaci mestský patriciát zápasil o vplyv s Uhrami, 
a v južnejších krajinách kresťanskí križiaci a šľachtici 
bojovali s Osmanskými Turkami.

Aristokrat proti kráľovnej
Do centra pozornosti Dvořákovej sa opätovne dostáva 
schopný šľachtic z územia dnešného Slovenska, ten-
toraz Pankrác II. (Pankracz, Pangracz, Pancratius) 
zo Svätého Mikuláša (dnešný Liptovský Mikuláš). 
Na podklade listinného materiálu aj kronikárskych 
zmienok sa v knihe odhaľuje (čiastočný) portrét muža 
zemianskeho pôvodu, ktorého staršie národne orien-
tované bádanie nazývalo „slovenským bohatierom“. 
Išlo pritom v prvom rade o muža budujúceho od 30. 
rokov 15. storočia zo svojho rodového sídla na Liptove 
vlastnú majetkovú doménu s cieľom zlepšiť svoje po 
predkoch zdedené postavenie príslušníka strednej 
šľachty a získať si širší mocenský vplyv. Spočiatku 
tak činil prostredníctvom bojových zásluh v službách 
Žigmunda a neskôr jeho manželky Barbory, a to zvlášť 

v zápase proti Osmanom na Balkáne alebo v bojových 
stretoch proti husitom na Morave.

Ako významný mocenský aktér – kráľovský kas-
telán a  hajtman  – operoval v  prostredí moravsko

uhorského pohraničia ešte aj na strane Albrechta 
i  Alžbety, pričom zo svojej pozície vystupoval ako 
dôležitý strategický činiteľ na území dnešného západ-
ného a stredného Slovenska. Jeho kariéra v službách 
uhorských monarchov sa preplietla aj so známym 
vodcom bratríkov (bývalých husitov) Jánom Jiskrom 
z Brandýsa, s ktorým sa vyznamenal počas protios-
manských bojov na území dnešného Srbska. Bratrícky 
hajtman sa neskôr v 40. rokoch s Pankrácom stretol na 
bojovom poli už ako súper. No zatiaľ čo Jiskra stále 
podporoval nárok Alžbetinho syna Ladislava Pohrob-
ka na uhorský a český trón, Pankrác neskôr figuroval 
ako stúpenec poľských Jagelovcov, a teda oponent 
snáh legitímnej, no v konečnom dôsledku nie príliš 
úspešnej uhorskej kráľovnej.

Napriek nepochybne dôležitej úlohe, ktorú zohral 
Pankrác z Liptova ešte za života Alžbety, však práve 
táto agilná súdobá politička predstavuje hlavnú po-
stavu väčšej časti knihy. Dvořáková s erudovanosťou 
historičky i s citom pre pochopenie mentality stredo-
vekých ľudí rekonštruuje ašpirácie mladej kráľovnej, 
ktorej manžel Albrecht Habsburský (v Uhorsku ako 
kráľ väčšinovo odmietaný) po náhlom úmrtí v r. 1439 
zanechal oťaže vlády v jej rukách. Alžbeta ako 31roč-
ná tehotná kráľovná neprijala (uhorskými magnátmi 
želanú) rolu pokornej vdovy v ústraní. Práve naopak, 
so zápalom a  dômyselnosťou sa pustila do plánov 
o naplnenie vlastných politických ambícií, usilujúc 
sa najmä zaistiť panovnícky titul pre syna a budúceho 
uhorského a českého kráľa Ladislava.

Nešťastie vládcov
V širšom povedomí často rezonuje Alžbetou iniciovaný 
husársky kúsok, keď sa jej vďaka pričineniu dvornej 
dámy Heleny Kottannerovej podarilo fyzicky získať 
svätoštefanskú korunu z  kráľovskej rezidencie vo 
Vyšehrade. Pritom ešte v roku 2008 práve Dvořáková 
(spoločne s Máriou Papsonovou) pripravila slovenskú 
edíciu mimoriadneho historického prameňa – Kottan-
nerovej spísaných pamätí, v ktorých na dobrodružnú 
udalosť spomína samotná aktérka. Aj v najnovšej kni-
he sa tejto takpovediac tajnej misii venuje osobitná 
pozornosť, pričom jej okolnosti a následky sú zasadené 
do širšieho kontextu. Cenná je aj bližšia analýza okol-
ností úmrtia Alžbety v roku 1442, spôsobená pravde-
podobne otravou na objednávku.

Na otázku, kto mal záujem na smrti ambicióznej 
a na svoje (pre ženu neľahké) pomery pomerne schop-
nej panovníčky, nemožno – podobne ako na viaceré 
udalosti z čias stredoveku – poskytnúť jednoznačnú 
odpoveď. V inej súvislosti však môžeme dať za prav-
du aspoň humanistovi, diplomatovi a neskoršiemu 
pápežovi Eneaovi Silviovi Piccolominimu, ktorý pri 
opise snáh vydať Alžbetu, už ako vdovu, za 16ročné-
ho poľského kráľa konštatoval o panovníckom údele 
nasledovné: Nešťastím vládcov je obzvlášť to, že si 
neberú manželku pre seba, ale pre kráľovstvo. 

V širšom povedomí 
rezonuje Alžbetou 
iniciovaný husársky 
kúsok, keď sa jej vďaka 
pričineniu dvornej  
dámy podarilo fyzicky 
získať svätoštefanskú 
korunu z kráľovskej 
rezidencie vo Vyšehrade.

Daniela Dvořáková:  
Pod vládou ženy.  
Rytier bez kráľa
Budmerice: Rak, 2021
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Ivan Stodola (1987)
Doktorand na 
Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave. Zaoberá 
sa históriou a didaktikou.
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Musíme ísť 
s kožou na trh
Rozhovor s historičkou  
Denisou Nešťákovou

Ambíciou knihy Moc sexu.  
Sex a sexualita v moderných 
dejinách Slovenska je „ponúknuť 
skutočný pohľad na dejiny  
sexu a sexuality v našej krajine 
a pozrieť sa tak na reálnosť 
a opodstatnenosť rozširovaného mýtu 
o ‚tradičných’ hodnotách Slovenska“. 
Jej zostavovateľka Denisa  
Nešťáková patrí medzi najvýraznejšie 
predstaviteľky mladej generácie 
slovenských historikov.

✒ Ivan Stodola

Denisa Nešťáková (1987) 
Vedecká pracovníčka 
Herderovho inštitútu 
v nemeckom Marburgu, 
členka projektu  
skúmania problematiky 
plánovania rodiny na 
území východnej Európy 
(koniec 19. storočia – 
r. 1965). Súčasne pôsobí 
ako externá spolu-
pracovníčka Katedry 
všeobecných dejín  
FiF UK v Bratislave, kde 
sa venuje výskumu 
holokaustu a rodovým 
otázkam v dejinách 
20. storočia. 
Je zostavovateľkou 
publikácie Moc sexu. 
Sex a sexualita 
v moderných dejinách 
Slovenska (Paradigma 
Publishing, 2021). 

Vaša publikácia sa venuje sexualite v moderných deji-
nách na Slovensku. Ako bola táto téma v historiografii 
a príbuzných vedách spracovaná doposiaľ?

Na Slovensku sa výskum, najmä ten historický, 
téme sexu a sexuality v dejinách vyhýbal, azda pre 
nezanedbateľný fakt, že je veľmi jednoduché skĺznuť 
do škandalizovania dejín. No zároveň vo vede jestvu-
je aj akýsi pátos a vedkyne a vedci sa radšej venujú 
tzv. veľkým politickým, vojenským či diplomatickým 
dejinám. Navyše, sexualitu a sex spájame s tzv. „žen-
skými dejinami“, s rodovými štúdiami a podobne, čo 
u nás ešte stále pochopenie len nachádza.

Čiastkovo však téma sexu a sexuality bola spra-
covaná a  publikovaná vo viacerých vedeckých 
zborníkoch. Tieto texty boli zaujímavým, poučným 
a  novátorským počinom, no keďže sa ocitli v  aka-
demických publikáciách, verejnosť (dokonca aj sa-
motné akademičky a akademici) sa k nim dostali iba 
málokedy.

V úvode knihy je jednoznačne pomenovaná snaha rea-
govať na súčasné politické diskurzy, dovolávajúce sa 

„tradície“ a neexistujúcej idyly. Ktoré udalosti posled-
ných rokov v spoločenskom a politickom živote vás za-
siahli najväčšmi a možno motivovali vyrovnať sa s nimi 
prostredníctvom historickej vedy?

Neboli to asi konkrétne udalosti, ale skôr ste-
reotypy a  nové trendy, ktoré zasiahli aj Slovensko. 
Jednoznačne ma rozrušil nárast útokov na rodovú 
rovnosť, snaha o obmedzenie prístupu k interrup ciám 
tými politikmi a političkami, ktorých pod maskou po-
moci ženám motivuje skôr snaha o ponižovanie žien. 

Smiešno smutný je bizarný fakt, že boj za „tradičné“ 
hodnoty, ako aj útoky na adresu LGBT+ komunity 
vedú poslanci s  veľmi pochybnými partnerskými 
vzťahmi. Zároveň ma dosť zasiahol spôsob, akým od-
znela diskusia o sexualizovanom násilí a obťažovaní, 
ktorú do istej miery spustilo hlúpe, ale veľmi príznač-
né správanie sa jedného staršieho slovenského herca. 
A podobne to bolo aj pri debatách o sexuálnom zne-
užívaní maloletých v nápravno výchovných centrách 
či v marginalizovaných komunitách, keď sa nehovori-
lo o páchateľoch, ale o „mravne poklesnutej“ mládeži.

Považujem za zaujímavé, že autormi jednotlivých štú-
dií sú skúsení odborníci z viacerých vedných odborov, 
ako aj doktorandky. Ako ste postupovali pri výbere 
autorov?

Musím povedať, že výber autoriek a autorov ne-
bol vôbec zložitý. Hoci spočiatku sa objavili obavy, či 
nejde o nejakú zbytočne bulvárnu publikáciu, napo-
kon mi všetci oslovení dôverovali, za čo som im veľmi 
vďačná.

Práce mnohých som poznala už ako študentka, 
a hoci sa nik z nich nevenoval dejinám sexuality ako 
primárnej téme, vždy sa tento motív v ich práci obja-
voval. Neskôr som s niektorými spolupracovala alebo 
sme sa stretli na konferenciách a odkedy som sama 
začala pracovať na téme dejín plánovania rodiny, spo-
znala som mladšiu generáciu našich doktorandiek 
a doktorandov, ktorí sa téme z určitého uhla pohľadu 
venujú. Následne je skvelé vidieť, čomu sa venujú na-
ozaj skúsení vedeckí odborníci a čo prináša „mladá 
krv“. S časťou autoriek a autorov mi pomohlo aj vyda-
vateľstvo, ktoré sa zameriava najmä na historické prá-
ce, a teda našich historikov a historičky dobre pozná.

Zameranie jednotlivých štúdií je pomerne heterogén-
ne. Nechali ste autorom voľnú roku pri ich tematickom 
výbere?

Bola to viac menej spolupráca. Keďže som práce 
viacerých oslovených už poznala, sama som navrho-
vala okruhy tém, no zároveň som zdôraznila, že výber 
témy ponechám najmä na nich samotných, a po ná-
vrhu témy autorkou alebo autorom sme sa, myslím, 
vždy bez problémov dohodli.

Teraz si však uvedomujem, že jednotlivé štúdie 
spracúvajú relatívne rôznorodé témy. Na jednej strane 
pre niekoho môže pôsobiť rušivo, že jednotlivé časti 
knihy nie sú väčšmi prepojené, no pretože na tému 
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dejín sexu a sexuality na Slovensku ide o akúsi prvo-
tinu, z môjho pohľadu je zaujímavá práve tá široká 
škála. Inými slovami, bolo pre mňa fascinujúce vidieť, 
čo všetko k dejinám sexu patrí, aké historické prame-
ne jestvujú, ktoré disciplíny ich študujú, a teda fakt, 
že máme ešte veľa roboty pred sebou.

Vo svojej štúdii sa venujete základným koncepciám se-
xuality a partnerského sexuálneho života od roku 1918 
po rok 1965. Počas štyroch dekád došlo na Slovensku 
k mnohým politickým zmenám, ktoré ovplyvnili naze-
ranie na problematiku. Myslíte si, že tieto zmeny sa aj 
reálne odzrkadľovali na sexuálnom a partnerskom ži-
vote v súkromnej sfére?

Politické a  spoločenské zmeny, ktoré priamo 
zasahujú aj otázky spojené so sexualitou, majú do 
značnej miery reálny vplyv na sexuálny a partnerský 
život jednotlivcov. Samozrejme, voči týmto zmenám 
alebo požiadavkám sa paralelne vytvára aj odpor, 
resp. sa formujú alternatívne spôsoby prežívania se-
xuality a sexu. Od postojov voči utváraniu zväzkov 
mimo spoločenských tried cez dostupnosť antikon-
cepcie a ekonomickú nezávislosť žien po legalizáciu 
neheteronormatívnych vzťahov – to všetko formuje 
a ovplyvňuje náš partnerský a sexuálny život.

Zdá sa mi, že v porovnaní s inou domácou historickou 
produkciou je Moc sexu pomerne reflektovaná. Zrej-
me sa tomu nemôžeme čudovať vzhľadom na atraktív-
nosť a zdanlivú „bulvárnosť“ témy. Aká je zatiaľ spätná 
väzba? Objavili sa aj negatívne reakcie?

Veľmi sa teším zo záujmu verejnosti o  knihu, 
napokon, bola písaná s  úmyslom, že napriek jej 
odbornosti by mala byť čitateľná a zaujímavá. A sa-
mozrejme, okrem zdanlivej „bulvárnosti“ jej cieľom 
zostáva informovať o  veciach, ktoré nám pomôžu 
chápať aj súčasnosť a dnešné debaty o sexe a sexua-
lite, aj veci s nimi spojené. Ku mne sa dostali najmä 
pozitívne reakcie, zatiaľ žiadny anonymný online hejt.

Asi najviac rôznorodých reakcií dostala samotná 
obálka – časť čitateliek a čitateľov ju priam neznáša 
a časť úplne zbožňuje.

Okrem Filozofickej fakulty UK pôsobíte aj ako vedecká 
pracovníčka Herderovho inštitútu v Marburgu. Čomu 
konkrétne sa v súčasnosti v inštitúte venujete?

V Marburgu som zodpovedná za československú 
časť projektu o dejinách plánovania rodiny od konca 
19. storočia po uvedenie antikoncepčnej tabletky na 
trh. V praxi to znamená výskum toho, ako do indivi-
duálnych rozhodnutí žien a mužov o tom, koľko detí 
mať a či vôbec, zasahovali aktéri ako politici, klérus, 
veda, ideológia, politické, spoločenské a ekonomic-
ké zmeny. Súčasťou je pohľad na vývin sexuálnej vý-
chovy, antikoncepcie, debát o interrupciách, ako aj 
individuálna prax.

Môžete na základe vašej skúsenosti identifikovať vý-
raznejšie rozdiely medzi domácimi historickými praco-
viskami a podmienkami v Marburgu, resp. v Nemecku?

Začnem tým najsmutnejším rozdielom – finan
ciami. V Nemecku sú v rámci každého projektu vyhra-
dené finančné zdroje na preklady alebo gramatické 
korektúry anglických textov. Takto sa texty v Nemec-
ku pôsobiacich vedkýň a vedcov dostanú bez väčších 
problémov do najlepších vedeckých časopisov. Prvá 
vec, ktorou odradí text vydavateľa, je nedokonalá 
angličtina a  bez profesionálneho prekladu alebo 

výborného tzv. proofreadingu neprejde ani najlepšia 
štúdia. Slovenská veda teda nemá šancu, ak sa ne-
zameria na túto formalitu. Takisto sa bez problému 
preplácajú všetky náklady na konferencie, dlhodobé 
výskumné pobyty a pod. Preto slovenská veda nie je 
nevyhnutne „horšou“, je len jednoznačne menej vi-
diteľnou pre nedostatok financií na takéto formality.

V Nemecku sa kladie veľký dôraz na teóriu, meto-
dológiu a metódy, čo u nás dosť chýba. V oboch prípa-
doch je to zlé. Kým v Nemecku tento obrat na teóriu 
niekedy znamená neochotu alebo nezáujem o prame-
ne a prehnané teoretizovanie, na Slovensku často pre 
chýbajúce poznanie najnovších teórií nevieme dobre 
interpretovať pramene. Stredná cesta by bola ideálna.

Tak v Nemecku ako aj na Slovensku jestvuje ešte 
stále mnoho vedkýň a vedcov, ktorí publikujú pre 
publikovanie samotné – poviem to škaredo – nezaují-
mavé, neprinášajúce nič nové a veľmi nudne napísané 
publikácie len pre ďalšie „čiarky“, teda aby bol „pokoj“ 
a dôkaz, že človek píše. Taká veda mňa nebaví. Napo-
kon, sme platení z daní, a teda našou povinnosťou by 
malo byť vzdelávať, skúmať a písať o veciach, ktoré 
majú zmysel, o ktoré je záujem alebo majú praktické 
využitie.

Zdá sa, že v rámci vášho výskumu sa púšťate do pomer-
ne nových a dosiaľ nespracovaných tém. V publikácii 
Fašizmus náš slovenský ste sa venovali pravicovému 
sionistickému hnutiu Betar, ktoré pôsobilo i v medzi-
vojnovom Československu. Ako ste sa dostali k tejto 
téme?

Kým môžem, vyberám si témy, ktoré bavia mňa, 
chcem sa dozvedieť viac a zároveň verím, že môžu 
byť zaujímavé aj pre iných. Téme pravicového sio-
nizmu som sa venovala už vo svojej dizertačnej práci 
o arabsko židovských vzťahoch v mandátnej Pales-
tíne. Navyše, pri výskume holokaustu na Slovensku 
mnohé preživšie a preživší hovoria o ich predvojno-
vom členstve v niektorom zo sionistických mládež-
níckych hnutí.

Vaším hlavným vedeckým zameraním je štúdium ho-
lokaustu. Ide o jednu z dôležitých a pomerne reflek-
tovaných tém slovenskej historiografie dvadsiateho 
storočia. Kde ešte vidíte najväčšie medzery, ktoré by 
bolo potrebné v rámci výskumu zaplniť?

Ako „otravná feministka“ musím povedať, že je to 
práve otázka rodu v rámci holokaustu. Medzery vidím 
v uplatnení rodovej analýzy, a to napríklad aj v prípa-
de Sloveniek v štruktúrach režimu Slovenského štátu, 
ako patriarchálne vzťahy v spoločnosti formovali celý 
režim, ako fungovali tábory pre židovských mužov 
a pre ženy, ako prežívali tento rozklad spoločnosti 
a genocídu muži a ako ženy. Nepovažujem to vôbec 
za marginálnu tému, ale skôr za dôležité doplnenie 
a chápanie histórie. A jednoznačne – a tu spomeniem 
môj vlastný budúci projekt – sexualizované násilie 
v období holokaustu.

Ktoré vedecké práce vašich rovesníkov vás v posled-
nom období zaujali?

Myslím, že táto naša generácia sa vo veľkom pus-
tila do popularizácie dejín alebo do sprístupňovania 
nášho výskumu širšej verejnosti, čo veľmi oceňujem. 
Momentálna situácia, resp. dlhodobé radikalizovanie 
sa v spoločnosti nám už neumožňuje luxus venovať sa 
len veľmi špecifickým a vysoko akademickým témam, 
ale núti nás ísť s kožou na trh. 

Denisa Nešťáková (ed.): 
Moc sexu. Sex 
a sexualita v moderných 
dejinách Slovenska
Bratislava: Paradigma 
Publishing, 2021

Okrem 
zdanlivej 
„bulvárnosti“ 
cieľom knihy 
zostáva 
informovať 
o veciach, 
ktoré nám 
pomôžu 
chápať 
aj súčasnosť 
a dnešné 
debaty o sexe 
a sexualite, 
a veci s nimi 
spojené.

21Máj  2022



D
ru

h
á 

kn
ih

a

Na pár motívov 
z Petőfiho básní
Prózy Jakuba Juhása sú 
opakom tých veľkomestských: 
namiesto stavebných kvádrov 
zaoblené úbočia, káva sa 
prenáša v termoske a zapaľovač 
nahrádzajú horiace polia. 
Fixácia na prostredie je zásadná 
aj v jeho druhej knihe, 
PS, no tentoraz s historickým 
námetom – fiktívnym 
životopisom najznámejšieho 
maďarského revolučného 
básnika. Alternatívny 
život Sándora Petőfiho sa však 
rozpadáva skôr, než ho 
autor stihne skomponovať.

✒ Katarína Pirháčová 

Kamoš z lavice
Prívlastky, ktoré zdobia Petőfiho meno, majú úlohu 
budiť rešpekt a úctu. Petőfi Sándor, PS, je jedným 
z exemplárnych príkladov fanatickej idealizácie a ro-
mantizovania národných hrdinov. Nehovoriac o tom, 
že v kontexte historicky ambivalentného vzťahu ma-
ďarskej a slovenskej kultúry by mohli byť konzervatívci 
Juhásovým počinom značne pobúrení (o. i. možno aj 
voľnosťou autorskej hry – pomaďarčeným prepisom 
vlastného mena v tejto knihe: Juhász).

Témy kultúrnej apropriácie či vlasteneckých 
bojov však nie sú pre Juhása prioritné. Dostávajú 
priestor iba v rade kapitol, kde Petőfi vystupuje ako 
hrdina – konštrukt, obeť rozporuplných historických 
bádaní, konšpiračných teórií či amatérskych literár-
nych stopárov: „Petőfi je miestnou bútľavou vŕbou, 
kráčajúcou kronikou, do ktorej všetci postupne vpi-
sujú svoje jedinečné strasti a utrpenia. Petőfi počú-
va rád, do Petőfiho sa zmestí…“ (s. 76) Vlastnú verziu 
postavy básnika vytvára aj Juhás, ktorý sa vymedzu-
je voči tejto programovo a automaticky vyzdvihova-
nej osobnosti literatúry. Zmysel pre nacionalistickú 
vážnosť autor cielene umŕtvuje, „historicky overené“ 
informácie sa však chtiac nechtiac dobíjajú do jeho 
mysle i na papier. Naokolo lietajú desiatky PS, stovky 
všakovakých Sándorov, jeden s druhým nezlučiteľný, 
a Juhás s nimi narába s neutíchajúcu averziou a ne-
vraživosťou, i keď občas priznáva: „o Petőfim – Bás-
nikovi a Revolucionárovi, návštevníkovi Haličského 
zámku, neviem toľko, koľko by som asi mal a mohol 
vedieť a práve teraz aj chcel vedieť…“ (s. 37)

Druhá Petőfiho podoba naberá omnoho intímnej-
ší ráz: stáva sa autonómnym rozprávačom svojho ži-
vota post mortem. Túla sa málo prebádanými časťami 
južného Slovenska, až zakotví v Lučenci. Nový život 
však predstavuje len vágnu dejovú linku bez chrono-
logického rozprávania, ktorého by sa čitateľ mohol 

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.

Jakub Juhász: PS 
Praha: Rubato, 2022 
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Autor na dekorovanom 
južanskom strome.
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pohodlne chytiť. Petőfiho v texte nachádzame spo-
radicky v horúčkovitých až manických prehovoroch 
1. alebo 3. osoby. S autorovými vsuvkami tvoria aký-
si interdobový dialóg, ktorý sleduje vzťah autora roz-
právača s historickou postavou a vymedzuje hranice, 
v ktorých môže tento vzťah existovať. Hlavná téma 
by sa dala zovšeobecniť na problém literárnej teórie: 
do akej miery vieme spoznať autora prostredníctvom 
diela? Pri vytváraní fiktívneho kamarátstva medzi au-
torom (Petőfim) a čitateľom (v tomto prípade autorom 
samotným) sú historické fakty opornými bodmi ale-
bo prekážkou?

Ak však ostaneme v  intenciách fyzickej väzby, 
Sándorom môže byť na chvíľu každý Juhásov čita-
teľ, keď mu autor opakovane tyká a sprevádza/vodí 
ho mestom ako turistu. Z Petőfiho robí spoločníka na-
prieč svojimi životnými etapami. V neuchopiteľnos-
ti a neschopnosti celkom sa pretnúť (porozumieť si) 
je metaforou každého dlhodobého vzťahu, romantic-
kého či kamarátskeho. Napokon kniha končí emotív-
nym rozchodom – veď Juhás toho pre svojho Petőfiho 
nachodil, nacestoval, načítal, napísal celé doly; kam 
sa zadíval, presvital Petőfiho tieň, ktorý Juhás sláv-
nostne dobieha v Budapešti a ceremoniálne opúšťa 
ako kamarátov zo stredoškolských čias.

Písanie – to je problém sám
Juhásov osobný život sa vinie paralelne s vývojom 
Petőfiho charakteru v akýchsi privátnych intermez-
zách. Ocitáme sa na vyšehradských literárnych re-
zidenciách, na dovolenkách po Balkáne či sparných 
letných výpravách pozdĺž Ipľa. V uvádzaní jednotli-
vých postáv Juhás nie je práve ústretový, prihadzuje 
mená spolu s dejom. Zolo a Eva. Dedo, sestra, bratran-
ci… jednoducho rodina a spol., čo sa obšmieta okolo 
perožmoliaceho rozprávača. Petőfiho tieň nebledne, 
transplantuje sa: „Petőfi na Vajanského 5, Petőfi pod 
čerešňou pri našej chalupe, Petőfi ležiaci vo výstav-
nom hrobe, dedovia ležiaci v reálnom hrobe, Petőfi 
nad ich hrobmi, Petőfi na zapekankovom trhu… Pető-
fi v najväčšom kohútovi na svete, Petőfi medzi blázna-
mi, všetky maďarské vyžly na Petőfiho vôdzke, Petőfi 
pod Šomoškou, ja na Šomoške aj pod Šomoškou, sto-
krát alebo tisíckrát na Šomoške, s otcom a občas aj bez 
otca, Petőfi v Zolovej zažltnutej tvári“ (s. 133). Z naj-
lepšieho kamaráta je kanál pre nesmrteľnú dušu ma-
ďarskej pusty, ktorá vyteká z Petőfiho diela. Naopak, 
retardačne pôsobia pasáže analyzujúce autorove ne-
vyrovnané vzťahy (napr. s dedom), keď zaostruje na 
životné detaily, ktoré nie sú pre nezainteresovaného 
čitateľa nutne produktívne. Akoby tu Juhásovo písa-
nie vyvieralo z pocitu neprekonateľnej viny, využíva 
príležitosť a pranieruje sám seba: za nedostatočnosť, 
za zabúdanie, za zlyhania voči svojim blízkym.

Juhás sa však úpenlivo navracia k Petőfimu a be-
letristickému písaniu ako priorite. Najpriamočiarejšie 
sú kapitoly o vyprázdnení, kde sa autor na písanie sú-
strediť nedokáže, nemôže pokračovať a Petőfi sa zdá 
nedosiahnuteľný: „Budem písať len o tom, ako som 
chcel niečo napísať?“ (s. 47) Inokedy mu bezprostred-
ná vzdialenosť zasa bráni vo fantazírovaní, vo vytvá-
raní Petőfiho, ako si to vyžaduje jeho autorský diktát: 

„Písanie je len nepatrný záchvev v nekonečnom vyčká-
vaní.“ (s. 34) Juhás tak pomenúva základné problémy 
autorstva ako takého: neschopnosť naplniť požiadav-
ky psychologizácie, na ktorej sme sa stali literárne 
závislými, zdĺhavosť samotného procesu a vyvažo-
vanie prežívania a zaznamenávania. Najakútnejšie 

autorskú myseľ nahlodávajú pochybnosti: „Dnes, keď 
mi sestra ukázala svoju čerstvo vytlačenú diplomovú 
prácu s názvom Cytotoxický efekt potenciálne ame-
bicídnych zlúčenín na klinické izoláty akantaméb. 
Dnes, keď len ticho závidím, že toto sa mne nikdy ne-
podarí, taká zvukomalebnosť, nadpis, pod ktorým 
si neodkážem predstaviť nič, takže si predstavujem 
všetko.“ (s. 64)

Najslabším miestom Juhásovej prózy je jed-
noznačne pátos, ktorým poučuje čitateľa o čare ma-
lomestskej knižnice, kým sa okato vysmieva svojmu 
úsiliu (ne)spoznávať dobového Petőfiho. Interiérové 
detaily zaobaľuje do svetla sileného lyrizmu, ktorý nie 
je poeticky originálny. V precíznych popisoch sprá-
vania knihovníčok a svojbytnej knižničnej atmosféry 
nie je invencia ale didaktizmus, umocnený oslovova-
ním čitateľa/ky v druhej osobe. Juhás nám predkladá 

„návod“, ako pasáž sám uvádza, na zbystrenie zmyslov 
(najmä sluchu), namiesto toho však v pozadí počuje-
me neutíchajúce mrmlanie rozprávača.

Južanská gotika
Jednotlivé kapitoly radikálne menia rukopis. V prvej 
zhusteným prehovorom nadväzuje na spádovú ka-
denciu svojho debutu Novoročný výstup na Jaseninu 
(Rubato, 2016), zatiaľ čo v závere sa pohybuje na hra-
niciach (okrem tých štátnych) gonzo reportáže a ces-
topisu. Svoje geografické, politické i socioekonomické 
postrehy o lokálnom kolorite však presadzuje menej 
zdobeným, lyriky zbaveným štýlom. Takýto text na-
berá na dynamike a stáva sa čitateľsky omnoho prí-
stupnejším. Či sa pohybujeme po Hortobágskej stepi, 
Petőfiho novomanželskom Sedmohradsku (dnešnej 
Transylvánii) alebo po Juhásovom meste súčasného 
bydliska – Banskej Štiavnici, väčšmi ako autor nás 
sprevádzajú lokálni rojkovia, historici a  recepčné, 
ktorí si rozprávačov hlas podávajú ako štafetový ko-
lík. Juhás tak kráča v prašných stopách Martina Ry-
šavého či Petra Macsovszkého. Po návrate domov sa 
rozšantí ešte viac a pri kritike rázovitosti svojich suse-
dov pritvrdí: „Ako vyzerá môj dom, môj hrad v praxi? 
Do sauny chodíš tak často, ako sa len dá, zaberáš čo 
najväčšiu plochu, šíriš svoje bludy tak, aby ich počuli 
všetci prísediaci a hlavne hovoríš o svojej alebo našej 
saune. Našou saunou máš na mysli, že patrí nám, pra-
voverným lokálpatriotom. Nie tým z centra, nie pri-
šelcom, nie asociálom, nie tým s čudným prízvukom, 
nie tým senilným zombíkom, nie tej feťáckej mláde-
ži, nie tým umeleckým povaľačom, nie slniečkarom, 
nie zeleným, nie čiernote, nie smradľavým bezďákom, 
nie turistom, výletníkom, cestovateľom okolo sveta, 
nie východniarom…“ (s. 194)

Juhás sa od prostredia neodosobňuje, ale hľadá 
perspektívu: „Krajina sama osebe sa dala zachytiť 
iba tak, že Stokes domaľoval medzi seba a horizont 
stredný plán, ktorého nemohol byť nikdy súčasťou, 
čím diváka zbavil úzkosti z nekonečnej prázdnoty 
a upriamil jeho pozornosť na ležérne stádo.“ (s. 167) 
Jeho vzťah k juhu je na pokračovanie, domov sa ne-
vracia, on zostáva, aby ho gniavilo malomeštiactvo, 
politický extrémizmus a všadeprítomná odbojnosť. 
Fetišisticky trávi čas v okolí, pretože ostať za každú 
cenu znamená prehlbovať, zintenzívňovať. Vykračuje 
si hore mestom, Petőfi je tatam, ale juh je juh a netreba 
sa báť, že by sa zmenil na sever. 

Juhásov vzťah 
k juhu je na 
pokračovanie, 
domov sa 
nevracia, 
on zostáva, 
aby ho  
gniavilo malo
meštiactvo, 
politický 
extrémizmus 
a všade
prítomná 
odbojnosť.
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Národné mýty 
a literatúra
Zaujímavá kniha Mýty a slovenská 
literatúra alebo od Pišťanka 
ku Kalinčiakovi (a späť) profesora 
slovenskej literatúry Reného  
Bílika sa zaoberá dlho obchádzaným 
problémom vytvárania ideologických 
mýtov v slovenskej literatúre. 

✒ Ladislav Čúzy 

N a základe svojich dlhoročných vedeckých báda-
ní, ale aj pedagogických skúseností sa pozrel na 
dominantné problémy tejto mýtizácie. Dotýka 

sa vytvárania mýtov od klasicizmu, najmä od Hollé-
ho, Kollára a Kuzmányho, až po súčasnosť.

V podstate sa pri interpretovaní využitia mýtov 
nič nezmenilo. Národné mýty sa zväčša zneužívali 
s rozličnými zámermi na presadzovanie ideologic-
kej tendencie vládnucej v  tom ktorom období. Aj 
keď je určite rozdiel medzi využitím mýtu u Hollého 
(do popredia sa dostávala národnoobranná funkcia) 
a v socialistickom realizme (mýtus bol podriadený 
komunistickej ideolológii).

Výčitka učiteľom
Bílik podnetne uvažuje o zneužívaní mýtizácie v pe-
dagogickom procese. Dnes to už nie je žiadny vedec-
ký objav, ale predsa, v pedagogickom procese neustále 
zotrvávajú určité klišéovité prístupy k interpretácii 
mýtov dotýkajúcich sa národnej minulosti.

Bílik vyčíta učiteľom, že zväčša interpretovali tex-
ty s využitím realistického kódu, interpretácie pod 
vplyvom požiadaviek metodických ideológov teda 
strácali diskurzivitu. Učitelia následne „rezignovali 
na jednu z kľúčových funkcií školy – na formovanie 
kritického poznávania sveta.“ (s. 19)

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.

René Bílik: Mýty 
a slovenská literatúra
alebo od Pišťanka ku 
Kalinčiakovi (a späť) 
Bratislava: LIC, 2021

René Bílik

Východisko z tejto situácie našiel až v najsúčasnej-
šej literatúre, ktorú však pedagógovia neraz nechápu 
a neakceptujú. Práve táto literatúra však k vážne chá-
paným mýtom používa ironický prístup.

Svojráz konštruktov
Bílik konštatuje, že ho zajíma „mýtus ako súčasť kul-
túrnej pamäti“ (s. 26). Ako naznačujú ďalšie Bíliko-
ve uvažovania, tento problém ďalej veľmi zručne 
rozvádza.

Tých svojráznych mýtizácií, zväčša konštruova-
ných s dobrým úmyslom, bolo veľa, takže spomeniem 
azda len tie najdôležitejšie. Jeden z mýtov, ktoré do 
určitej miery žijú aj dnes, vytvoril Ľudovít Štúr. „Je to 
Štúrov konštrukt uhorskej krajiny (pozn.: myslím si, 
že mal na mysli Slovensko) aspoň v  geografickom 
chápaní ako križovatky národov.“ (s. 29) Tento Štúrov 

„priestorový konštrukt má celkom zreteľnú mýtickú 
štruktúru“. (s. 33)

Nechcem zachádzať do detailov, ale tento kon-
štrukt mal pokračovanie aj v ďalších Štúrových ná-
zoroch, ktoré mali podporovať budúcnosť Slovákov 
(napr. estetizácia jeho politického postoja v  zmys-
le – slovenská poézia je vrcholom svetovej poézie… 
Neskôr tento názor zjemnil, ale predsa len zotrvával 
v názore, že najkvalitnejšou súčasťou umenia je fol-
klór, najmä slovenský, v  ktorom mala byť zakliata 
duša národa a je už hotovým umením.). Preceňovanie 
hodnoty folklóru pretrváva aj v súčasnej pedagogickej 
praxi a rovnako pretrváva aj mýtus o kompaktnosti 
celej družiny zoskupenej okolo Ľ. Štúra.

Zaujímavé úvahy
V ďalšej časti sa René Bílik zaoberá charakterizovaním 
mýtizácie v literatúre naturizmu, ktorá je už kompli-
kovanejšia, ale aj v takmer súčasnej literatúre, napr. 
u Pišťanka, ktorá neraz využíva princíp ironického 
prístupu k téme. Sú to veľmi zaujímavé úvahy autora 
knižky, ale ťažko o nich hovoriť v priestore krátkej in-
formačnej noticky recenzného charakteru.

Opäť musím všeličo preskočiť, ale ešte naznačím 
aj Bílikove uvažovanie o mýtizácii v socialistickom 
realizme. Dominantou socialistického realizmu bola 
idealizácia s výraznou prítomnosťou ideologizácie. 

„Historicko materialistická idea o zákonitom smerova-
ní dejín ku komunizmu je kolektivisticky založeným 
konštruktom dejín ako dejín spásy. Práve od neho je 
odvodený sujet o premene spočiatku neuvedomelého 
či váhajúceho hrdinu na uvedomelého.“ (s. 85)

Vo vzťahu k spomínanej mýtizácii sa neraz spo-
mína aj princíp idealizácie, či už vo vzťahu k „rieše-
niu“ sociálnych problémov – Ondrejovova Zbojnícka 
mladosť, či ako spôsob vytvárania alebo dotvárania 
národného mýtu – Jarošova Tisícročná včela.

Originálne postrehy
Text Reného Bílika o problémoch mýtizácie a najmä 
jej zneužívania, ale aj estetického, prípadne filozofic-
kého nepochopenia v pedagogickom procese je veľmi 
čítavý a plný originálnych postrehov. Text však posky-
tuje aj veľa podnetov k jeho diskurzívnemu vnímaniu.

Verím, že ho budú čítať čitatelia rozličnej estetic-
kej i filozofickej orientácie a dokonca i učitelia sloven-
skej literatúry na rozličných stupňoch slovenského 
školstva. 
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rekladŠkovránok 

spojil generácie
Kniha Spev Škovránka má 
zaujímavý zrod. Zveril  
sa mi s tým sám jej autor Pál 
Csáky, na Slovensku známy 
skôr ako politik maďarskej 
národnosti. Slovenské 
obecenstvo však sotva vie, 
že Csáky je zároveň  
plodný románopisec, esejista 
a publicista. Na svojom 
facebooku niekoľko 
dní po začiatku putinovskej 
agresie proti Ukrajine 
v dlhšom článku výstižne 
napísal: ,,To je totálna 
vojna, nový Stalingrad. Iba 
úlohy sa vymenili.“
✒ Július Lőrincz

V ráťme sa však k  románu Spev škovránka. Pál 
Csáky spomínal, že pred časom, ešte niekedy 
v prvom desaťročí tohto 21. storočia, sa po neja-

kej konferencii zišli viacerí domáci slovenskí a maďar-
skí historici a spisovatelia, posedeli, porozprávali sa. 
Medzi nimi aj Ladislav Ballek, pochádzajúci z Hontu.

Csáky zo susedného Tekova, presnejšie Šiah, kde 
aj Ballek chodil do školy, mu vtedy povedal, že oceňuje, 
ako píše o živote a myslení Slovákov z týchto končín 
na juhu Slovenska. Ale chýba mu, že nepíše aj o možno 
ešte väčších traumách tamojších Maďarov. Ballek po-
čúval, nepolemizoval s ním a v debate povedal: „Naj-
lepšie bude, keď o tom napíšete vy… Napíš to.“

Storočie v šiestich generáciách
Csáky si Ballekovu výzvu osvojil: „Išiel som domov 
a napísal som o tom…“ Nie cez noc, za týždeň, ani me-
siac. Trvalo to roky, ale zrodil sa román ‚A pacsirta 
éneke‘, ktorý vyšiel v roku 2016 a medzi maďarskými 
čitateľmi mal pozoruhodný úspech. Veľmi sa zapáčil 
aj prekladateľke Jitke Rožňovej, preložila ho a vlani 
vyšiel v slovenčine Csákyho Spev škovránka v známom 
dunajskostredskom vydavateľstve Lilium Aurum.

Autor hovorí v knihe o histórii, osudoch a príbe-
hoch vyše sto rokov života šiestich generácií pôvodne 

Július Lőrincz (1940)
Novinár, publicista, 
odborník na zahraničnú 
politiku. Do roku 2002 
pracoval v denníku 
Pravda, neskôr 
na Veľvyslanectve SR 
v Chorvátsku. Píše najmä 
o západnom Balkáne. 
Niekoľko rokov pôsobil 
v Tlačovej rade SR.

Pál Csáky:  
A pacsirta éneke
Bratislava: AB-ART, 2016 

dobre situovanej rodiny zo stredných vrstiev na juž-
nom Slovensku najmä v regióne Tekov. Od c. k. monar-
chie cez turbulentné obdobia dvadsiateho storočia až 
po nežnú revolúciu koncom roku 1989.

Pritom sa obracia k čitateľom aj s galantnou po-
nukou, že, autor vás chce slušne a zábavným štýlom 
presvedčiť, že aj niektorí (bývalí) politici vedia písať 
pekne, zaujímavo a zábavne. Neveríte? Nechajte sa 
prekvapiť!“. Nepochybne od prvej po poslednú stra-
nu zostáva verný tomuto odkazu. Potvrdzuje to aj vo 
svojom výrazovom slovníku, lebo dokázal už výbe-
rom slov, štýlom, jazykom svojich hrdinov vystihnúť 
dobu, v ktorej žili. Nepotrebuje vyznačovať letopočty, 
aby sme vedeli, v akom deji a udalostiach sa pohybujú.

Keď zostal len ľudový tanec…
Samozrejme, „zábavný štýl“, na ktorý autor pouka-
zuje, neznamená iba nejakú hravosť, ktorá knihe ta-
kisto nechýba, ale aj schopnosť písať o dramatických 
udalostiach s nadhľadom. Kriticky tvrdší vie byť vo 
chvíľach, keď charakterizuje jedného zo svojich spo-
ločníkov v rozhovore, ktorý ho unavuje, lebo „tento 
chlapec veľmi verí, že svet, tento unavený, vyblednutý, 
prázdny svet jedného dňa práve on, výlučne on svojou 
odhodlanosťou a svojimi plánmi zachráni“. Takí spo-
ločníci ho dráždia, k nim láskavý nie je.

Hlavný hrdina Gašpar nevynecháva prežívanie 
kľúčových udalostí dejín, ich miesto v mysliach a srd-
ciach príslušníkov jednotlivých generácií svojej rodiny 
i jeho samého. Vrátane drámy a tragédie vojen aj ich 
ničivé dôsledky, s čím sú spojené strhujúce časti textu. 
Týka sa to aj roku 1968 – „tešili sa z pocitu slobody, 
cítili, že ich čosi dvíha nahor a poháňa dopredu“. Ale 

„po pár mesiacoch ich všetkých vsotili do ešte hlbšej, 
ešte beznádejnejšej sivoty“. A potom v rokoch nor-
malizácie im zostal ľudový tanec, kde sa ešte dalo po-
hybovať. Išlo o sféru, ktorú režim ako tak toleroval aj 
menšinovým Maďarom: „Pospevujte si, tancujte – len 
nepolitizujte. To prenechajte nám.“

Čosi sa tam deje!
Príbeh osudov ľudí sa končí novembrovým večerom 
roku 1989, keď Gašpar a jeho priatelia počuli z rádia 
Slobodná Európa správu z Prahy: „Čosi sa tam deje!“ 
Bola to správa nádeje, že teraz sa, už konečne roztrhne 
puzdro, ktoré ich dosiaľ držalo v nehybnosti, fólia, čo 
ich izolovala od zmysluplnej existencie“. Cítili, že toto 
je ich jedinečná, veľká, neopakovateľná šanca.

Román Pála Csákyho je silné, príťažlivé rozpráva-
nie. Hovorí o generáciách pospájaných večným spe-
vom škovránka v ich žití, trápeniach, sporoch, menej 
v radostiach, skôr v bolestiach, sklamaniach, ale takis-
to v nádejach. Robí to spôsobom, ktorý dokumentuje, 
že svoje šance dokáže využiť nielen v politike, ale aj 
v literatúre. 

Pál Csáky:  
Spev škovránka
Preklad: Jitka Rožňová
Dunajská Streda:  
Lilium Aurum, 2021
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Krutý smiech 
✒ Michael Papcun 

Michael Papcun (1997)
Študoval na FTF VŠMU 
v Bratislave a FF UK 
v Prahe. Pracuje ako 
ideamaker v reklamnej 
agentúre. Venuje 
sa poézii a kultúrnej 
publicistike.

Nathan Cowdry: Náraz 
Preklad: Martina 
Knápková
Praha: Trystero, 2022
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R ozsahom útly, no výrazovo veľmi bohatý grafic-
ký román Náraz Nathana Cowdryho je taký malý 
festivalík dešpektu, drzosti, satiry a až obsedant-

ného porušovania pravidiel, ktorý čitateľa nenápad-
ne vedie k sledu trpkých precitnutí. 

Malé české vydavateľstvo Trystero vyniká už zo-
pár rokov v oblasti vydávania prekladovej komiksovej 
literatúry svojím sviežo vyberavým dramaturgickým 
prístupom. V začiatkoch svojho pôsobenia sa obme-
dzovalo na vydávanie jednej knihy ročne (neskôr jed-
nej až dvoch), čo, samozrejme, vytvorilo okolo daného 
titulu auru menšej udalosti na tunajšej edičnej scéne. 
Úzka škála titulov zároveň priniesla rozmanitú škálu 
štýlov, atmosfér a emócií – Lynchovské zostupy do 
podvedomia v  komiksoch Charlesa Burnsa (Napo-
sled, Bludiště), glosovanie najtrpkejších momentov 
prerastania hraníc detstva a rodného mesta v poda-
ní Richarda Clowesa (Mrtvý svět), chirurgická štúdia 
postfaktuálneho sveta Nicka Drnasa (Sabrina) alebo 
surreálne absurdno moderných bájok Jima Woodrin-
ga (Mrakobití).

Pri Náraze (z anglického Crash Site, 2021) Nathana 
Cowdryho (1990) hovorí za všetko už základné zlože-
nie postáv nadmieru eklektického rozprávania. Sú 
nimi: na prvý pohľad zlatý, ale chorobne neurotický 
hovoriaci psík, drogová dealerka s nevinnou tvárou 
sakrálnej madony a  do tretice hovoriace nohavič-
ky, napĺňajúce archetyp nebezpečného psychopata. 
Medzi nimi ešte stihneme naraziť na konzervatívny 
katolícky párik a niekoľko humanoidných zjavov. Ná-
raz stojí na jednoduchom princípe úplného pretáčania 
čitateľských očakávaní a interakcií postáv, ktoré nás 
mystifikujú svojím vzhľadom.

Arteterapia šokom
Príbeh fantasmagorickej trojice, ktorá nešťastnou ná-
hodou (?) stroskotá uprostred džungle a my spoznáva-
me ich minulosť a vnútorné svety, vzťahy a motivácie, 
je v žánrovej a štylistickej rovine kolíziou fragmen-
tov dobrodružného románu, exploatačného filmu, 
temnej detektívky, absurdnej komédie/drámy, krimi, 
vojnovej drámy aj erotickej novely. Cowdry jednotli-
vé prvky spája pomocou úsečných krátkych kapitol, 
ktoré dekonštruujú zaužívané rozprávačské sché-
my pomocou žánrových aj časopriestorových skokov 
a zlomov. Čítanie komiksu pripomína prudkú artete-
rapiu šokom. Nikdy nevieme, kedy príde ďalšia retro-
spektíva či absurdná snová sekvencia. V konečnom 
dôsledku nie je vôbec dôležité, akým smerom sa dej 
uberá. Náraz je skôr voľnou kolážou prehovorov po-
stáv a autorových rozšafných eskapád, ktoré dávajú 
voľnú ruku sérii schválností a deprivácií. Do na prvý 
pohľad až detsky milej kresby v upokojujúcich paste-
lových farbách vstupuje hyperbolizované násilie, prú-
dy krvi, okatá objektivizácia ženského tela a postavy 
vizuálne ako vystrihnuté z ideálneho, rozprávkového 
sveta vypúšťajú do éteru repliky plné cynizmu, neu-
róz a pochybných názorov.

Cowdry v tomto smere dôsledne nadväzuje na tra-
díciu pulpovej a exploatačnej kultúry vo vizuálnom 

umení. Čitateľovi ponúka mnohotvárny pamflet, kto-
rého hlavnými aktérmi sú provokácia a konceptuálne 
uchopená samoúčelnosť.

Ak by som sa snažil zredukovať cieľ celého anar-
chistického tiahnutia grafického románu do čo naj-
jednoduchšej definície, bol by to „boj s  politickou 
korektnosťou“. Tým by som sa však zachoval veľmi 
necitlivo voči nuansám odohrávajúcim sa v priestore 
medzi erupciami explicitných obrazov a replík.

Do srdca temnoty
Popri všetkej srande, uletenosti a drsnosti nás Cowdry 
v conradovskom štýle vedie po línii rieky Rio Negro 
do srdca temnoty. Náraz je totiž vo svojej podstate 
schizoidným čítaním. Absurditu produkuje vo veľkom 
a uchopuje ju ako základný princíp chodu vecí. Strate-
gicky šikovná hra nás zvádza k smiechu nad utrpením.

Náraz tak záverom predstavuje veľmi priliehavé 
podobenstvo o absurdnosti sveta a jeho (ne)prijímaní, 
vďaka čomu sa stáva exemplárnym dielom ironicky 
komentujúcim neskorú (terminálnu) fázu postmoder-
ny. Na jednej strane je absurdnosť v grafickom románe 
hlavnou tvorivou silou a nástrojom, ako sa dopracovať 
k pocitu slobody, no zároveň jej nuansy vedú do špi-
rály násilia, temnoty a sklamaní, v ktorej neexistuje 
katarzia. Vstupujeme tak do priestoru prázdna, ktoré 
ostáva po dekonštrukcii a narúšaní štruktúr.

Nakoniec je to sám neurotický psíček Denton, kto 
v lietadle prednesie rezignované slová o tom, ako sa 
všetky optimistické scenáre zdajú nereálne, treba pri-
jímať veci tak, ako dopadli a rešpektovať ich neúpros-
ný chod, s ktorým nič nenarobíme.

Pár veľmi jednoduchých, civilných viet v  kon-
texte celej knihy pôsobí ako krátke rekviem, venova-
né úlohe jednotlivca a jeho snahe ovplyvniť a zvrátiť 
tok udalostí. Celý grafický román končí enigmatic-
kou, mĺkvou dvojstránkou/štvorstránkou. Tú je však 
lepšie ponechať individuálnej čitateľskej skúsenosti. 
A nič neprezrádzať. Oplatí sa prijať pravidlá a zahrať si 
s Cowdrym hru šokov, zlomov, smiechu a krutosti. 
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DEVIN.RTVS.SK

 10. 5. 2022

Ivica Ruttkayová: Extrém
Rozhlasová hra

Dokudráma Ivice Ruttkayovej rozpráva príbehy o tom, kto má veľa a kto má málo.               
Sú to príbehy mužov a žien v extrémnych situáciách, ktoré sa len môžu odohrať,                         
alebo sa skutočne aj stali. Réžia Natália Deáková.

  15. 5. 2022

Anton Pavlovič Čechov / Peter Pavlac: Čajka
Rozhlasová hra na nedeľu

Otvorenie Týždňa s Emíliou Vášáryovou k jej životnému jubileu. Emília Vášáryová ako 
excelentná Arkadinová v réžii Patrika Lančariča v rozhlasovej hre s hudbou Ľuba Burgra    
z roku 2015.

  16. 5. - 20. 5. 2022

Anton Hykisch: Bezhlavý čas 1. - 5. časť
Čítanie na pokračovanie

Historický román Antona Hykischa tvorí mozaiku Európy po Francúzskej revolúcii.       
Hlavnou linkou je sprisahanie Uhorských jakobínov, vedených Ignácom Martinovičom.

  27. 5. 2022

Ars litera
Zlaté rybky Jany Hevešiovej - 5. časť cyklu, ktorý je venovaný 50. výročiu Rádia Devín.     
Témou bude spisovateľka Jaroslava Blažková ako aj interpretka Božidara Turzonovová, 
ktorá sa dožíva životného jubilea.

 31. 5. 2022

Margita Figuli: Obruč
Rozhlasová hra

Ďalšia časť z cyklu Naša zabudnutá klasika pochádza zo zbierky Pokušenie. Figuli v nej 
svojím lyrickým štylizovaným jazykom vykresľuje vnútorný svet pastierky Hany, zmietanej 
dievčenskými vášňami. 

 7. 6. 2022

Divadlo Stoka: Monodrámy
Rozhlasová hra

Rozhlasová adaptácia kultovej inscenácie divadla Stoka - Monodrámy. Autori Jozef Chmel, 
Ingrid Hrubaničová, Lucia Piussi, Ľubo Burgr, Laco Kerata, Zuzana Piussi a Blaho Uhlár.

8. 6. – 10 .6. 2022

Zuzana Cigánová: Jedným vrzom 1. - 3. časť 
Čítanie na pokračovanie

Próza s naliehavou témou staroby a úsilia seniorov udržať si spoločenský status. Návraty   
k traume minulosti i súčasnosti. Pochmúrna správa o rôznych druhoch odcudzenia.

Premiéry v Rádiu Devín
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Veronika Čigarská 
(1996)
Vyštudovala učiteľstvo 
anglického jazyka 
a literatúry a estetiky 
a momentálne  
pôsobí ako interná 
doktorandka na  
Katedre komunikačnej  
a literárnej výchovy 
PF PU. Vo svojom 
výskume sa zameriava 
na žáner obrazovej  
knihy, tzv. „picturebook“. 

Zuzana Belková:  
Kto sú ľudia?
Ilustrácie:  
Alica Kucharovič 
Nitra: Fagan, 2022

Vážny rozhovor 
s deťmi. 
 Aj o vojne
Ilustrovaná kniha Kto sú ľudia? 
je abecedník pre návštevy z vesmíru, 
jej cieľom je predstaviť ľudskú 
rasu mimozemskej návšteve. Zuzana 
Belková ponúka 34 písmen... 

✒ Veronika Čigarská 

A becedár sa zvyčajne spája s  osobitným pod-
žánrom obrazových kníh, určených pre prvo-
čitateľov, sú to knihy, s  ktorými deti začínajú 

samostatne čítať. Najčastejšie sa s nimi stretne žiak 
prvého ročníka pri osvojovaní si písmen, učí sa ich 
správne vyslovovať a pri čítaní a písaní si zároveň au-
tomatizuje ich grafickú aj zvukovú podobu.

Abecedár Zuzany Belkovej Kto sú ľudia? sa však 
vyhýba tradičnej koncepcii tohto podžánru. Neob-
sahuje totiž tradičné riekankové štvorveršia (ako 
napr. v Maľovanej abecede Jána Smreka alebo Abe-
cedáriku Daniela Heviera) ani nonsensový, humor-
ný či kalambúrny typ poézie. Autorka si vytýčila cieľ 
sprostredkovať detskému čitateľovi pojmy, spájajúce 
sa s ľudstvom, a to s pomocou písmen abecedy a krát-
keho textu.

O potrebe mieru vo svete
Ilustrovaná kniha vznikla ako starlabový projekt a je 
koncipovaná ako abecedník pre návštevy z vesmíru, 
jej cieľom je predstaviť ľudskú rasu mimozemskej 
návšteve. Autorka ponúka 34 písmen a k nim prislú-
chajúci text spolu s krátkou úlohou (napr. prestávka 
na objatie, tvorba vlastného jazyka alebo vesmírneho 
mena). Do knihy je dovolené písať poznámky či kresliť 
a sú na to vyčlenené dvojstránky na jej konci.

Témy sú vybrané veľmi citlivo a mnohé z nich 
rezonujú aj súčasnou spoločenskou situáciou. Kniha 
je nápomocná rodičom, učiteľom či vychovávateľom, 
ktorí sa aktuálne zhovárajú s deťmi o vojne, ľuďoch 
odchádzajúcich zo svojej krajiny alebo o  potrebe 
mieru vo svete: „Niektoré krajiny našej planéty mier 
nemajú. Ľudia odtiaľ utekajú a hľadajú miesto, kde sa 
dá žiť bez strachu. Potrebujú priateľov, ktorí im po-
môžu, a dúfajú, že raz sa aj do ich krajiny vráti pokoj. 
Vojna, našťastie, netrvá večne. Ak nad mierom príliš 
nerozmýšľame, znamená to, že nám nechýba a žijeme 
spokojne. Kiežby to tak mali všetci na celom svete!“

Dualita odlišnosti ľudí
Výber tém charakterizuje ľudstvo z duálnych pohľadov. 
Jednak ako jedincov, plných emócií, lásky, vďačnosti 
za život a všetky stvorenia na zemi, obdivujúcich krásu 
každodenného sveta či tvoriacich umenie. Autorka 
však veľmi jemne poznamenáva, že nie všetci ľudia 
sú takí. Často sú voči prírode a ostatným ľahostajní 
a niektorí majú z cudzích ľudí dokonca strach. S kni-
hou sa preto vynárajú aj otázky týkajúce sa xenofóbie 
a potreby súcitu s ostatnými. Dualita odlišnosti ľudí 
je poznamenaná aj v oblasti viery a slobodnej vôle: 

„Veríme, že nás má niekto rád a stará sa o nás. Alebo 
aj neveríme. Každý človek sa rozhoduje sám, či uve-
rí alebo nie. Možnosť rozhodovať voláme slobodná 
vôľa. Kým nás nikto nenúti, že niečomu veriť musí-
me, cítime sa slobodne a veríme – alebo aj neveríme, 
čomu chceme.“ V otázkach o ľudskej podstate sa malý 
čitateľ dozvie, že ľudia sú si podobní, napr. v oblasti 
životných cieľov, práce, oddychu, alebo naopak, aj 
úplne rozdielni. A to nielen v otázkach viery či odliš-
ného jazyka, ľudia sa od seba líšia aj vzhľadom alebo 
povahou: „Niekto je divoký, iný pokojný, niekto rád 
behá, iný rád spí, niekto rád premýšľa a iný rozpráva.“ 
Belková tak načrtáva tému inakosti a akceptovania 
napr. aj telesného a zmyslového hendikepu: „Niekto 
nevidí, iný nepočuje a ďalší nerozpráva. Niekto vôbec 
nechodí, iný nemá ruky a ďalší vlasy. Dvoch úplne 
rovnakých ľudí by sme nenašli. Podľa toho vieme, že 
naozaj existujeme.“

Povedať nie!
Celkom neobvyklá je aj problematika, ktorá je do istej 
miery spoločná pre všetkých z nás. My ľudia si totiž 
často sami nepriznávame, ako náročné je povedať jed-
noduché slovíčko nie: „Nie je slovo kratučké, zdalo 
by sa, že nám vykĺzne celkom ľahko. Niekedy sa však 
povedať nedá, napriek tomu, že naozaj chceme. Možno 
preto, že sa bojíme. Alebo preto, že všetci ostatní práve 
hovoria áno, len my to cítime inak. Vedieť povedať 
nie v správnej chvíli, to je niečo, čo sa nedá naučiť iba 
tak. Občas sa nám môže zdať, že hovoriť áno je ľahšie. 
Ale odpoveď je aj nie. A ak to tak cítime, je dobré ho 
povedať. Aj keby to malo byť jediné nie vo vesmíre.“

Sprievodné ilustrácie k  textu vytvorila Alica 
Kucharovič, skúsená ilustrátorka, grafička a animá-
torka. Pre jej tvorbu je charakteristický pastelový ko-
lorit farieb, snúbiaci sa s minimalistickým a hravým, 
miestami dekoratívnym aj abstraktným rukopisom. 
Za invenčný možno považovať koncept knihy ako 
abecedára, prinášajúceho radostné, ale aj ťaživé témy. 
Kniha preto vytvára podnecujúci priestor pre disku-
siu s detským čitateľom o tom, že podstata ľudskej 
existencie je mnohotvárna. Pre dospelého čitateľa 
je zároveň popudom k spôsobu, ktorým je možné jej 
rozmanité koncepty uchopiť. 
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Sú veci, ktoré 
  nás učia trochu 
 dlhšie
Kniha Aha! Ja už viem! Jany 
Bodnárovej rozpráva osobný príbeh 
Ley, dievčatka s vlastnými pocitmi, 
názormi, postojmi, s uvedomovaním 
si samej seba.

✒ Lucia Panáčková 

P ríbehy sú podstatou človeka. Ponúkajú emocio-
nalitu, inšpiráciu, poznanie, povzbudenie, šoku-
jú, dráždia, pretvárajú… Vnímaním a chápaním 

kvalitných príbehov sa stávame inými ľuďmi. Preto 
je dôležitá literatúra pre deti a mládež. Dnes máme, 
našťastie, silné zastúpenie autorov a autoriek v tejto 
oblasti – Monika Kompaníková, Marek Vadas, Peter 
Karpinský, Eva Urbanová, Alexandra Salmela… v ne-
poslednom rade Jana Bodnárová, ktorá v tomto roku 
vydala knihu pre deti Aha! Ja už viem! s ilustráciami 
Lucie Žatkuliakovej.

Dieťa, ktoré skúma
Kniha Aha! Ja už viem! rozpráva osobný príbeh Ley, 
dievčatka s vlastnými pocitmi, názormi, postojmi, 
s uvedomovaním si samej seba. Je vykreslená ako 
hravé dieťa, ktoré hľadá, skúma a nachádza, mýli sa, 
no aj napráva, v dobrodružstve objavovania je odváž-
na a v kontexte celého príbehu najmä emocionálna 
a empatická. Okamžite s ňou začneme sympatizovať, 
pretože je určitým archetypom dieťaťa, ktoré sa v mno-
hom podobá nám – zlostí starú mamu aj mamu, ale 
snaží sa s nimi potom udobriť, hľadá si cestu k novému 
súrodencovi, polieva kvety a pod. Najdominantnejšou 
črtou tejto postavy je jej vnútorné prežívanie.

Autorka prostredníctvom Ley demonštruje deťom 
prirodzenosť takýchto dní. No vzápätí ich povzbudzu-
je, aby s touto emóciou ďalej pracovali a uvedomovali 

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

si, čo sa s ňou spája, čo spôsobuje. „Doma položila sli-
máčika pod vankúš na maminu posteľ. Priložila ešte 
pár lupeňov z tých obrovských kvetov. Možno preto, 
aby mal slimáčik čo jesť. Alebo by to mohol byť dar-
ček pre mamu, nech už nie je smutná, že sa Lea ráno 
mračila na celý svet.“ (s. 5)

Tri otázky
Dieťa si pri čítaní kladie tri základné otázky: Kto? Čo? 
Prečo? Rovnaké otázky som si pri tejto dvojstrane 
kládla i ja. Odpoveď mi dlho chýbala. Pýtala som sa 
znova a znova: Prečo mala zlý deň a nechcela sa česať? 
Napokon som si povedala – a prečo nie. Aj my máme 
niekedy zlé dni a dôvod nepoznáme. Bodnárová vy-
kresľuje realitu takú, aká je, núti nás uvažovať – o texte, 
o realite, o nás.

Jana Bodnárová pracuje počas celého príbehu 
s formulkou „Aha! Ja už viem!“ Do polovice knihy sa 
s ňou stretávame na každej dvojstrane. Vytvára ňou 
paralelu k vývinu, prechodu a poznaniu (i keď sama 
autorka ju definuje ako vetu, nasledujúcu hneď po 
tom, ako sa Lei niečo nepodarí). Lea sa konfrontuje 
s novými situáciami, ktoré musí riešiť. Ich vyústením 
je práve formulka „Aha! Ja už viem!“ Čitateľkám a či-
tateľom naznačuje, že Lea prešla cestu zistenia problé-
mu – uvažovania – jeho vyriešenia, čím buduje obraz 
dieťaťa, pre ktoré je spomínaný model typický.

Sme svedkami niekoľkých premien. Tie vyústia do 
druhej časti knihy, kde sa proces spoznávania prerušu-
je. Zastavil ho covid. Dovtedy sa Lei podarilo udobriť 
sa s blízkymi, uvedomiť si následky slov, začala pre-
mýšľať o téme smrti, vcítila sa do kvetov, pochopila, čo 
potrebuje novorodenec, stála si za svojou autenticitou. 
Všetko na pozadí rodinného života. Dynamickú časť 
knihy vystriedala statická analógia nášho covidového 
obdobia z pohľadu malého dievčatka. Dostávame sa 
do známej súslednosti udalostí – spoznávanie vírusu, 
šitie rúšok, karanténa, hľadanie si čohosi, čo vyplní 
voľný čas, nachádzanie maličkostí, zlé dni a potom 
zase dobré.

Pocit nepokoja
Chvíľami kniha „otravuje“ práve tým, že spisuje pre-
žité okolnosti spojené s covidom. Na strane druhej 
vďaka tomu zachytáva pocit „nepokoja“, ktorý táto 
situácia priniesla. Súčasníci/čky sa na text budú po-
zerať z  pohľadu vlastnej skúsenosti determinujú-
cej ich osobnosť a zážitky. Môžu hľadať podobnosti 
a rozdiely, porovnávať svoje bytie a Leino. Zaujíma-
vou otázkou je, ako sa na knihu budú pozerať tí/tie, 
ktorí/é covid nezažili. Istotou zostáva, že narazia na 
spomalenie – deja, životov, vývoja a napokon na ná-
dej: „Tešte sa, malé hviezdy! Blikajte! Zajtra idem do 
škôlky.“ (s. 36)

Jazyk knihy zodpovedá vekovému zameraniu. Je 
vystavaný z jednoduchých viet, bez podliezania „latky“ 
či prehnaného množstva deminutív. Je partnerom pre 
svoje čitateľstvo tak formálne ako i obsahovo. Špeci-
fickým aspektom je vytvorenie vlastného gender reš-
pektujúceho slova – anjelka (z mužského ekvivalentu 
anjel). Autorka ním naznačila bohatú Leinu fantáziu 
a zároveň upozornila, že deti rozlišujú mužský a žen-
ský rod a celkom prirodzene ho aplikujú i tam, kde 
absentuje. Súčasne tým odkázala na stále aktuálnejšiu 
tému rodovej rovnosti. Nezabúdajme však ani na ilu-
strácie Lucie Žatkuliakovej. Napriek covidovej téme 
v nich dominuje typická detská črta – hravosť. 
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Jana Bodnárová:  
Aha! Ja už viem!
Ilustrácie:  
Lucia Žatkuliaková
Bratislava: Perfekt, 2022
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Pavel Vilikovský: Z nočníčka
Ilustrácie: Miroslav Cipár
Bratislava: Petrus, 2022
Kniha aforizmov Pavla  
Vilikovského s ilustráciami 
Miroslava Cipára začala 
vznikať v roku 2019. Záme-
rom projektu bolo spojiť 
v jednom diele dvoch 
významných umelcov a záro-
veň dvoch veľmi dobrých 
priateľov. Na knižku sa obaja 
autori tešili, ale osud neu-
možnil ani jednému držať ju 
vytlačenú v ruke.

Narine Abgarian:  
Z neba spadli tri jablká
Preklad: Zuzana Bujačková
Bratislava: Artforum, 2022
Román súčasnej arménskej 
autorky, za ktorý získala 
viacero cien, prináša príbeh 
fiktívnych ľudí z fiktívnej 
malej horskej dediny, ktorý 
dokáže zrkadliť veľké dejiny.

Silvia Kaščáková: Ako Paľko 
Dobšinský zbieral rozprávky
Ilustrácie: Zuzana Kucirková
Fintice: F.A.C.E., 2022
Ilustrovaná kniha pre deti 
prináša veršovaný príbeh 
o tom, ako Paľko Dobšinský 
premohol Kráľovnú lenivosť 
a stal sa slávnym zberateľom 
ľudových rozprávok.

Négar Djavadi: Dezorientálka
Preklad: Aňa Ostrihoňová
Bratislava: Inaque, 2022
Oceňovaný román francúzskej 
autorky pôvodom z Iránu 
ponúka príbeh o rodinných 
tradíciách a vlastnej dezorien-
tácii z pohľadu modernej ženy.

Jean-Claude Mourlevat: 
Jefferson
Preklad: Zuzana Procházková
Bratislava: Artforum, 2022
Francúzsky autor ponúka 
malým čitateľom nadčasovú 
filozofickú bájku, príbeh 
s krimizápletkou, plný  
láskavého humoru a radosti 
zo života. 

Małgorzata Szejnert:  
Ostrov kľúč
Preklad: Karol Chmel
Žilina: Absynt, 2022
Kniha poľskej reportérky 
sleduje osudy ľudí, ktorí 
sa dostali k bráne do  
lepšieho sveta, do imigračnej  
stanice pri New Yorku.

Šiori Itó: Black Box
Preklad: Denis Kazankov
Bratislava: KPTL, 2022
Osobná výpoveď japonskej 
autorky, ktorá verejne preho-
vorila o jej znásilnení 
prominentným novinárom, 
búra tabu o sexuálnom  
násilí na ženách v japonskej 
spoločnosti.

Alessandro Baricco:  
Oceán more
Preklad: Diana Farmošová
Bratislava: Slovart, 2022
Román talianskeho autora 
prináša poetické rozprávanie 
o svojských ľuďoch, ktorí sa 
zišli v hostinci na brehu  
mora. Každému plynie čas 
inak, a predsa rovnako.

Ľubomír Feldek: Zverinec
Ilustrácie: Peter Uchnár
Bratislava: Perfekt, 2022
Veršovaná knižka pre deti 
s vtipnými príbehmi o zviera-
tách: o ženíchovi bocianovi, 
o opici, ktorá sa chcela  
podobať na človeka, o vlkovi 
vegetariánovi či slimákovi 
cestovateľovi.

Mikael Ross: Úraz
Preklad: Michal Hvorecký
Žilina: Absynt, 2022
Grafický román, ktorý získal 
cenu Max und Moritz za 
najlepší nemecký komiks, 
prináša citlivý príbeh o tom, 
čo znamená život s mentál-
nym znevýhodnením.

Veronika Šikulová:  
Líštičky majú rady teplo
Bratislava: Slovart, 2022
Nová kniha laureátky Anasoft 
litera odráža jej silný vzťah 
k prírode a prináša texty 
o láske, strachu či rodinných 
vzťahoch. Ako povedala 
autorka, do tejto knihy chcela 

„prevteliť svoju lásku k stále 
sa obnovujúcej prírode,  
v ktorej je ľudský, ale aj zvie-
rací či rastlinný tvor iba 
dočasnou, hoci dosť podstat-
nou súčasťou“.
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Ján Púček: Karpaty!  
Potulky po skutočnej  
i vymyslenej krajine
Bratislava:  
E. J. Publishing, 2022
Knižka, ktorá môže byť sprie-
vodcom po Malých Karpa-
toch, ponúka obraz krajiny 
na pomedzí reality a sna. 
Autor v nej prináša množstvo 
príbehov, pozorovaní, zápis-
kov i úvah. Knižku dopĺňa 
obrazová príloha s foto
grafiami, kresbami a mapami 
Kristíny Mičovej.

Didier Cornille:  
Čo je nové v meste?
Preklad: Vivien Cosculluela
Bratislava: 82 Bøok&Design 
Shõp, 2022
Ilustrovaná kniha pre deti 
o mestách budúcnosti ponú-
ka hľadanie riešení problé-
mov chudoby, znečistenia 
aj klimatickej zmeny,  
ktoré trápia súčasné mestá.

TJ Vjuga: Gestotexty
Bratislava: Vlna, 2022
Debutovú zbierku semiotex-
tového performera, hudobní-
ka a fotoamatéra tvoria 
parabásnické objekty, rébusy, 
parafrázy úradných formulá-
rov, ako aj neverbálne básne.

Laco Kerata: Dobro – Hry 
Bratislava: Divadelný ústav, 
2022
Publikácia obsahuje jedenásť 
divadelných hier slovenského 
autora divadelných a rozhla-
sových hier. Predslov napísal 
Patrik Oriešek.

Katarína Fedorová:  
Vyššia moc
Bratislava: Slovart, 2022
Druhý román slovenskej 
autorky prináša neľahkú tému 
života s postihnutým dieťa-
ťom. Autorka píše o rodičov-
skej láske, trpezlivosti aj 
odhodlaní zdolávať prekážky.

Isabela Figueiredo: Tučná
Preklad: Júlia Jellúšová 
Bratislava: Portugalský 
inštitút, 2022
Debutový román portugalskej 
autorky, ktorá sa narodila 
v Mozambiku, na pomedzí 
autobiografie a autofikcie, 
získal viacero ocenení.

Paolo Cognetti: Vlčie šťastie
Preklad: František Hruška 
Bratislava: Ikar, 2022
Román súčasného talianskeho 
autora prináša príbeh muža, 
ktorý po rozpade dlhoročného 
vzťahu skúša hľadať šťastie 
a vnútorný pokoj medzi ľuďmi 
v horách.

Ivan Štrpka:  
Hermovská chôdza
Ilustrácie: Martin Gerboc
Levoča: Modrý Peter, 2022
Poézia Ivana Štrpku reflektuje 
nejednoznačnú, komplikova-
nú podobu sveta. V texte 
koexistujú motívy a podtexto-
vé „úvahy“ o zdanlivej 
inherentnosti vecí a javov na 
istej spoločnej platforme, 
ktorou môže byť len prenika-
júce sa vedomie subjektu 
a jeho čitateľa.

Karine Tuil: Celkom ľudské
Preklad: Beata Panáková
Bratislava: Slovart, 2022
Román súčasnej francúzskej 
autorky s príbehom 
o prominentnej rodine, ktorej  
dokonalý obraz sa zrúti 
vo chvíli, keď je syn obvinený 
zo znásilnenia.

Justyna Bargielska: Železná 
bohyňa milosrdenstva
Preklad: Peter Milčák
Levoča: Modrý Peter, 2022
Výber z básnickej tvorby 
súčasnej poľskej autorky, 
ktorá zložitú súčasnosť 
komentuje umelecky ľahko.

Sigrid Nunez: Priateľ
Preklad: Kamila Laudová
Bratislava: Inaque, 2022
Román o láske, priateľstve 
a sile literatúry, ako aj o upo-
kojujúcom pute medzi člove-
kom a psom, za ktorý autorka 
získala v roku 2018 americkú 
National Book Award.
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Nádej rozliateho mlieka
Ľuboslav Adamuščin: Tiché veci 
Levoča: Modrý Peter, 2022

Od debutovej zbierky Ľuboslava Adamuš-
čina Rozsievač burín uplynulo šesť rokov. 
Sú autori a autorky, čo stihnú za takéto 
obdobie vydať aj 3 – 4 zbierky. Adamuščin 
však nie je žiadny grafoman a navyše, jeho 
autorský rukopis sa spája najmä s dvomi 
aspektmi – minimalizmom a spiritualitou. 
Prvý signalizuje, že i dve básnické zbierky 
sú dosť, v istom zmysle až priveľa. Oba 
prístupy zároveň nabádajú k potrebe roz-
jímania. Zaradeniu do línie „autorov 
etického gesta“ spirituálnej poézie, ako ju 
vymedzuje Jana Juhásová (Spirituálna 
poézia. In: Gavura, J. a kol.: Malý lexikón 
slovenskej literatúry po roku 1989, s. 78), 
by zodpovedali nielen kresťanské motívy, 
ktoré sú prirodzenou súčasťou básnické-
ho sveta Adamuščinovho lyrického 
hrdinu, ale najmä otázka, ktorú Juhásová 
formuluje ako zásadnú v definovaní 
tejto línie: „Ako prežiť zmysluplný život 
pred tvárou večnosti.“
Moje výhrady voči prvej zbierke však 
smerovali k nefunkčnému narúšaniu 
minimalistického rukopisu, ktorý sa už 
v debute ukazoval ako kľúč k jednotlivým 
textom. Autorova snaha pointovať  
básne, umelo ich predlžovať, pridávať im 
význam, priniesla nežiaduci efekt zúže-
nia možností interpretácie a rozjímania 
i na strane čitateľa. Zbierka Tiché veci na 
tento plán rezignuje. Záverečné verše 
už nepôsobia ako bodka, sú skôr neukon-
čenou výpoveďou, ktorá môže pokračovať 
ďalej, povedzme aj tichom. Napriek 
tomu musím skonštatovať, že stále pova-
žujem niektoré básne skrátka za dlhé – 
najmä z pohľadu obsahu, ktorý artikulujú. 
Skladajú sa totiž akoby z viacerých 
mikrobásní, každá strofa je do istej miery 
samostatná výpoveď pripomínajúca 
žáner haiku či tanka (zodpovedala by 
tomu i prevažujúca kombinácia 2 a 3ver-
šových strof). Napríklad pozorovania 
v básni Káva v Benátkach sú zakončené 
takýmto slovenským variantom haiku, 
ktoré by esteticky i významovo úplne 
postačovalo (od predošlých veršov 
sa odlišuje svojou konkrétnosťou a domi-
nanciou pocitu prítomnosti, zážitku): 

„Na lavičkách s holubmi / a vychladnutou 
kávou / pribúda hovoriacich rýb.“ (s. 26)
Ak však prijmeme takýto formát ako kom-
pozičný zámer autora, potom budeme 
dané mikrobásne usporiadané za sebou 
vnímať ako „záblesky“ pravdy, ktoré 
k sebe istým spôsobom (časom, priesto-
rom, motívmi) náležia. Ide však o veľmi 
riskantný ťah udržať hladinu „mystiky“ 
na takej malej ploche a neskĺznuť k aforis-
tickému vyjadreniu. Báseň bez názvu 
(s. 14) je postavená na motívoch jedla 

a konzumácie (omrvinky, mlieko, prene-
sený význam slova ujedať), ale pozornosť 
na seba opäť strháva len jedno trojveršie, 
tentoraz v strede básne: „Končekmi  
prstov / kreslíme kruh / v rozliatom mlie-
ku“. Toto kvázi haiku otvára široký obzor 
konotačných sfér: symbolika rozliateho 
mlieka odkazuje na známe príslovie; 
hravosť v podobe vytvárania kruhov 
a mlieko ako také zasa sprítomňujú det-
stvo; vynára sa otázka opakovania stále 
tých istých chýb, „točenie“ sa v kruhu, 
repetitívny nárek nad rozliatym mliekom, 
ktorý sa však môže zmeniť na možnosť, 
stačí sa na daný obraz pozrieť inak, ako 
na čosi krásne, objavné atď. Ešte omnoho 
viac by sa dalo povedať o vybraných  
troch veršoch, keby stáli samostatne, sú 
však „obkolesené“ ďalšími, ktorých súvis-
losti ostávajú prebytočné, „visia cez 
hranu“, sú „pomrvené / v hrnčeku“ (s. 14), 
ak by som mala použiť samotné slová 
básne.

Oproti tomu nachádzame v zbierke básne 
situácie, ktoré, naopak, držia pokope 
práve vďaka ich „situačnosti“, zážitku, 
ktorý subjekt reflektuje (podporené 
napríklad konkrétnym priestorom). 
Dominantnou sa stáva príroda a najmä jej 
cyklus (ročné obdobia, fázy mesiaca), 
v ktorom si subjekt hľadá svoje miesto. 
Rozhodujúci je samotný pohyb: „Strnulo, 
ale presne, / vždy krôčik za životom“ (s. 28), 
ale i jeho smer dopredu, čo je zároveň 
pocit vyvierajúci z Adamuščinovej poé-
zie – je to poézia od seba k sebe, ale aj od 
seba k iným, k prírode, k tomu podstatné-
mu: „vyjdi zo seba / do tichých vecí“ (s. 16). 
Absolútna dôvera v ticho, ktorému sub-
jekt načúva – meditačné či modlitebné, 
odohrávajúce sa vo vnútri človeka s vedo-
mím, že „Príde všetko, / o čom sme mlčali“ 
(s. 16). Akési čakanie na zázrak sa tu 
prezentuje ako schopnosť človeka vidieť 
v malých (tichých) veciach to hlavné. 
Opakujú sa obrazy starého domu 
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Druhá zbierka Ľ. Adamuščina Tiché veci sa snaží dať určité veci do popredia, na oči,  
a tak upozorniť nielen na ich krásu, ale i na život bez zbytočností.
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Žena
Ester Weissová -Fekete: Muž 
Bratislava: Artforum, 2022

Próza Muž vychádza ako debut pseudo-
nymnej Ester Weissovej -Fekete; 
poznámka za textom uvádza: „Pravá 
identita autora alebo autorky ostáva 
nateraz skrytá. Také bolo želanie. 
Mnohých by asi prekvapilo, kto sa pod 
tým menom schováva. Možno raz…“ 
Problém identity pôvodcu prózy je 
tu v istom zmysle pakľúčom k jej čítaniu, 
a to z hľadiska otázok, ktoré si text – 
a čítajúci – kladie. Autor či autorka, žena 
či muž, Ester či Ahasver, skryté či odha-
lené, niekto alebo nikto (alebo viacerí?), 
biela alebo čierna, realita alebo mystifi-
kácia, želanie alebo realita. Čierno biele 
alebo šalamúnsky šedé?
Autor(ka) sa schováva, rozprávačka  
rozpráva. Čitatelia čítajú. Rozprávačka 
je ženského rodu, vieme to už od 
prvej vety: „Som na mužov prísna.“ (s. 9) 
Potom sú tu tituly kapitol, tie sú rodu 
mužského, čísla zväčša množného  
(ide sa kategorizovať, zovšeobecňovať, 
definovať): I. Definujte mi muža, II. 
Deduškovia, III. Farárkovia, IV. Bubero-
via, V. Spravodliví, VI. Herci a tak ďalej. 
Pohlavne rodovo sú teda figúrky na 
svojich miestach čierno bielej šachovni-
ce a partia sa môže začať. Predvídateľná 
či nepredvídateľná? Rutina či prekvape-
nie (pre mnohých)? Východiskové 
postavenie predsa nie je férovo symetric-
ké, rozprávačka (kráľovná) si ide po kráľa, 
ktorý sa krčí kdesi v rohu. Alebo nie? 
Na predposlednej strane sa píše: 

„Ale možno je to všetko inak. Ako vždy 
všetko.“ (s. 196) Veci teda môžu byť tak, 
ale vždy aj inak. Ale nie hocijak – knižka 
má predsa začiatok a koniec, strana 
aj šachovnica sú jasne ohraničené, slová 
a figúrky sú nejako usporiadané.
V próze sa rozpráva bilancujúco, reč je 
o minulosti. Tá je plná mužov, dokonca 
aj žien. Rozpráva žena, rozpráva 
o svojom živote, o sebe a iných, o zná-
mych a príbuzných. Je v tom viac, než 
len minulosť jednej ženy (fiktívnej či sku-
točnej?), pod nohy sa pletie aj pamäť 
rodu a pamäť regiónu (juh, Žitný ostrov, 
Uhorsko). Ale hlavne tá žena (prísna) 
a hlavne tí muži (obeť prísneho písania) – 
otec, ujo, manžel, dedko, milenec, kama-
rát, jeden je bruškatý, druhý je farárko, 
ďalší je mizantrop či samovrah.
Prísne písanie je spravidla také, ktoré 
objekt/obeť písania ironizuje, vpisuje ho/
ju do rohu, kde sa ten/tá (obeť) ponížene 
krčí (kráľ je nahý). Kráľ si to buď zaslúži, 
alebo si to nezaslúži – je to asi jedno, 
rozprávačka tu iba slúži, je nástrojom reči, 
literatúry. Príbehu – alebo nie? Na strane 
191, na konci príbehu, sa píše: „Je strašne, 
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s rozpadajúcou sa strechou, oknami 
vypadávajúcimi z rámov, ďalej neumyté 
okná, staré povaly, vŕzgajúce schody, 
škáry domu, červotoče, práchnivé rámy či 
zle podrezané múry domu spôsobujúce 
vlhkosť a pod. – to všetko sa však podáva 
s pozitívnym nádychom akejsi dávnej 
krásy, zázračnosti (cez polámanú strechu 
presvitá mesiac, na okno ťuká hviezda, 
dom sa zbavuje okov atď.), s vedomím 
možnosti, ktorá sa ukazuje i (ba práve!) 
v rozliatom mlieku či rozpadnutom dome.
Čas zbierky je spomalený na minimum, 
prispôsobuje sa rytmu chôdze lyrického 
subjektu, inokedy sa akoby zastavuje 
úplne, vtedy subjekt rozjíma s túžbou 
zakonzervovať danú chvíľu, zmyslový 
okamih (tu najmä farebná symbolika, 
k hviezdam a mesiacu sa pridáva aj lam-
páš, hladina vody, slnko a ďalšie hry so 
svetlom). Jeho kroky vedú do ticha 
prírody. Stáva sa preňho vzorom priro-
dzeného a správneho bytia. Emblematic-
ké je v tomto kontexte dvojveršie, ktoré 
by som označila až za akýsi manifest  
Adamuščinovej poetiky: „V modlitbe rosy / 
ležím na krajine.“ (s. 34) čítame v jednej 
z básní, zatiaľ čo z druhej strany papiera 
presvitá fotografia človeka pripomínajúca 
ľudský kríž. Rovnako ďalšie fotografie 
v zbierke, ktorých autorom je Peter Žup-
ník, demonštrujú nenápadné, tiché, 
v zmysle takmer nezbadané veci v príro-
de. Sémantika fotografie sa miestami 
prekrýva s básnickým slovom natoľko, až 
sa môžeme domnievať, že vznikli ako 
vzájomná reakcia (určiť východisko nie je 
podstatné). Aj v tomto prípade by som 
hovorila o forme (foto)haiku, ktoré takto 
situované čierno biele zábery 
predstavujú.
Tie najpodstatnejšie veci sú malé, ledva 
prejdú uchom ihly, ale za nimi sa  
ukrýva široké pole možností pre tých, 
ktorí uverili. Táto biblická metafora nabe-
rá v zbierke na intenzite (báseň Výšivka, 
z ktorej vidíš len ornament; úzka a široká, 

„dve role môjho sveta“, s. 37 z rovnomennej 
básne; mláka, v ktorej sa zračia oblaky, 
ale i vzťah medzi subjektmi a pod.). 
Posledná báseň je tiež takýmto prezretím 
Z pološera, potvrdeným i priestorom 
chrámu. Ticho prírody sa mení na chrá-
mové ticho, perie holubov zas na víziu 
anjela. Druhá zbierka Ľuboslava Adamuš-
čina je sama osebe malou vecou (aj for-
mátom edície Mušľa), správa sa podobne 
ako poetika minimalizmu povedzme 
v bytovej kultúre, snaží sa dať určité veci 
do popredia, na oči, a tak upozorniť 
nielen na ich krásu, ale i na život bez 
zbytočností.

 ✒ Eva Urbanová

Text je individuálnym výstupom z kolek-
tívneho grantového projektu VEGA 
1/0061/22 Podoby a funkcie minimalizmu 
v súčasnej slovenskej poézii.

strašne, strašne ťažké písať príbehy, 
Mami, písať ich žitím, písať svoj vlastný 
príbeh a príbehy tých, čo s nami neroz-
lučne a neodvolateľne súvisia…“ Tak teda 
žiť či písať? Ja či tí druhí, ktorých príbehy 
so mnou nerozlučne súvisia.
Neodvolateľnosť súvislosti, to je akoby 
konečný zvyšok či rezíduum delenia, 
analyzovania, ku ktorému sa prísne písa-
nie dopísalo. Píšem o sebe, píšem tých 
o druhých, píšem o tých druhých (prísne, 
ironicky) a píšem o sebe (tak trochu prís-
ne a ironicky).
Kniha sa dopísala k tomu, že tí druhí 
vo mne zanechajú akýsi zvyšok, ktorý 
súvisí – a tento výsledok vôbec nie je 
zanedbateľný, je to akési múdre, múdre 
ako Ester, ktorá presvedčila kráľa Aha-
svera, aby nenechal povraždiť jej súkme-
ňovcov. Múdrosť sa k bilancovaniu 
predsa hodí, ako aj strieborné vlasy 
a vráskavé ústa. Pseudonym ústami pani 
profesorky (fiktívny adresát rozprávania) 
hovorí: „Človek sám osebe predsa nie je 
nijaký, je nedefinovateľný. Nejakí sme 
len vo vzťahu s iným človekom.“ (s. 195)
Muž – žena, žena – muž, ale nenechajme 
sa oklamať klamlivou symetriou tejto 
múdrosti. Vieme predsa – možno je 
to všetko inak. Aspoň trochu. Knižka sa 
predsa volá Muž, aká teda symetria, 
písmenká a slová sú radené lineárne po 
sebe, jedno vždy ide skôr a ďalšie ide 
neskôr. Jedno slovo sa vypovie a druhé 
sa nevypovie. Rozprávaním svojho prí-
behu rozprávame aj príbehy iných, ale. 
Ale. Nie je príbeh ako príbeh, jeden sa 
píše ťažšie, iný ľahšie. Je tu makropríbeh 
a potom je tu mikropríbeh – aha, krčí 
sa v rohu. Je tu rozprávačka a tá je krá-
ľovnou príbehu – her story, nie history.
Tak teda ako? Keď sa pôvodca skrýva 
za masku, nemusí sa príliš starať o to, že 
niekoho nazlostí, že ublíži. Výsledok, 
zvyšok, rezíduum – monológ pre ženský 
hlas. K slovu sa dostanú aj tí druhí, ale 
nejde o slovo ako také, ide o to, čo rétori-
ka nazýva slovkom prozopopeja – hovo-
rím akoby rečou toho druhého, zrkadlím 
toho druhého, lenže môj obraz toho 
druhého je nutne akýsi pokrivený, trápny.
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e príbehovú štruktúru, racionalitu a pred-
vídateľnosť. Životu… a smrti ponecháva-
jú tajomno, nevypočítateľnosť a hru 
paradoxov. Ulická kombinuje viacero 
žánrov – od distopie až po charmsovsky 
absurdné minipríbehy. Život, rovnako 
ako smrť má veľa podôb. Jeden sa končí 
a nový začína.

 ✒ Dado Nagy

Napokon nečakane 
aktuálne
Kolektív: Samyzdat. Nostalgie 
Banská Bystrica: Laputa, Literárna 
bašta, 2021

Nestáva sa u nás často, aby si študenti 
z vlastnej iniciatívy a svojpomocne 
vydali knižku prekladov. Vlastne sa to 
až donedávna nestalo vôbec – aspoň nie 
pokiaľ ide o preklady ruských autorov, 
navyše súčasných. V roku 2021 sa to 
však skupine aktívnych študentov Kated-
ry rusistiky a východoeurópskych štúdií 
FiF UK v Bratislave podarilo.
Rok predtým (2020) vytvorili projekt 
Samyzdat – „počas karanténnej prokras-
tinácie“, ako sa dozvedáme z profilu ini-
ciátorky projektu Veroniky Goldiňákovej 
na internetovej stránke projektu 
www.samyzdat.ruslk.sk. Projekt združu-
je študentov ruského jazyka nielen 
z FiF UK, ktorí sa chcú venovať prekladu 
ruskej literatúry a svoje preklady 
sami prezentovať čitateľskej verejnosti.
Svedčí o tom aj názov projektu – výbe-
rom pôvodom ruského výrazu samizdat 
odkazuje na ruský jazyk a ypsilonom 
v ňom (ktorý zároveň odráža aj ruskú 
výslovnosť tohto slova) zdôrazňuje slovo 
my. Samyzdat sa neuspokojil iba 
s publikovaním prekladov na internete, 
ale vďaka finančnej podpore zo startla-
bovej kampane, ktorú spustil v novembri  
2021, vydal v spolupráci s banskobystric-
kým vydavateľstvom Literárna bašta 
výber z tvorby súčasných ruských auto-
rov nazvaný Nostalgie.
Kniha obsahuje, ako sa píše na stránke 
startlabovej kampane projektu, 

„niekoľko žiarivých mien súčasnej ruskej 
literatúry“. Poviedky Diny Rubinovej 
(nar. 1953; Taký dlhý život), Andreja 
Astvacaturova (1969; Commedia dell’ar-
te), Denisa Dragunského (1950; Verzie 
a variácie), Maxima Osipova (1963; 
Kameň, papier, nožnice a Poľský priateľ), 
Linor Goralikovej (1975; Skrátka: 
20 miniatúr), Jevgenije Nekrasovovej 
(1985; Dvere) a esej Marie Stepanovovej 
(1972; Vôľa žiť), ktorých „ústrednou 
témou (…) sú rôzne formy hry s minulos-
ťou a snaha vyrozprávať sa z tráum, 
ktoré spoločnosť ťažia“ a ktoré spája 

Rozprávačka toho druhého ironicky, 
deminutívne dominuje (Farárkovia, 
Deduškovia, Bruškatí), rozprávačka roz-
práva, ten druhý úboho, nezrozumiteľne 
bľaboce. Rozprávačka sa kráľovsky rozpí-
na, ten druhý – krčí sa v rohu. Možno 
si to ten druhý zaslúži a možno nie. A aj 
keby si to nezaslúžil, vôbec nie je jasné, 
či si za to rozprávačka (a pseudonym) 
zaslúži kritiku. Rozprávačka kráľovná 
kraľuje vo svojom príbehu, no napokon 
aj ona sama len slúži, aj nad rozprávač-
kou, aj nad pseudonymom sa klenie 
čosi železné, čosi ako zákon, ktorý diktu-
je slovko po slovku a ktorý nemusí 
byť vôbec férový, spravodlivý, symetric-
ký. Buď reč toho druhého vyšachuje teba, 
alebo tvoja reč vyšachuje toho druhého, 
pero je napokon mocnejšie ako meč.
Toľko teda k férovosti, lenže čo knižka? 
Tá z čiernych písmeniek a čiernych slov 
na bielom papieri? Z kapitol v mužskom 
rode? S čierno bielou obálkou, na ktorej 
je dielo Svätopluka Mikytu? (Líce: stojaci 
muž s graficky odstráneným torzom, 
iba svetlé nohavice, tmavé topánky, nohy 
prekrížené, za ním stena so štukatúrou; 
rub: identická postava, bez prekríženia 
nôh. Zrkadlové prekríženie – pokrkvaný, 
zdeformovaný chiazmus toho druhého.)
Knižka je tým, čím je, no mohla by byť 
aj čímsi iným, ako vždy. Môžbyť nazlostí 
alebo dokonca ublíži. Iní si z tohto roz-
právania vezmú čosi iné. Keď nič iné, 
tak aspoň tú múdrosť, keď nie dialogickú 
komplexnosť a mnohoúrovňovosť, 
tak aspoň ten príbeh, ktorý sa písal ťažko, 
no napísal sa kompetentne, akosi suve-
rénne, kráľovsky, panujúco (panovačne?). 
Mohol sa napísať inak, no napísal sa 
takto.

 ✒ Patrik Miskovics

Krehká a neurčitá hranica
Ľudmila Ulická: O tele duše 
Preklad: Ján Štrasser 
Bratislava: Slovart, 2022

„Bol koniec sveta a nik sa o ňom nedozve-
del. Nikoho nebolo.“ (Ľ. Ulická)
Protivojnové reakcie niektorých ruských 
spisovateľov – napr. Michaila Šiškina, 
Vladimíra Sorokina či Ľudmily Ulickej sú 
logickým vyústením ich doterajšej 
tvorby a názorov. Ľudmila Ulická dlho-
dobo otvorene kritizuje oficiálnu ruskú 
politiku a jej súčasný postoj vyjadrujú 
najmä pocity bolesti, strachu a hanby.
Nie je preto prekvapením, že väčšina 
predstaviteľov ruskej inteligencie sa pre-
sídlila do zahraničia. Ulická sa usadila 
v Berlíne a v nedávnom rozhovore 
(https://www.youtube.com/
watch?v=SH0KC7sq jg) skonštatovala, 
že súčasný stav jej pripomína situáciu 

pred sto rokmi, keď do emigrácie utekali 
zvyšky ruskej inteligencie a umeleckej 
elity, ktoré po revolúcii nestihli  
zničiť boľševici. Pohostinnosť, s akou  
Nemecko prijalo utečencov z Ukrajiny, 
je jedným z trpkých paradoxov ruského 
sebaobrazu.
Po úspešných románoch (Daniel Stein, 
Tlmočník, Zelený stan, Jakubov  
rebrík) vychádza v slovenskom preklade 
Jána Štrassera Ulickej predposledná 
poviedková zbierka O tele duše (2022). 
V origináli vyšla v roku 2019, nasledova-
ná v roku 2020 zbierkou žánrovo 
rozmanitých spomienkových textov 
Papierové divadlo: Nepróza.
Ľudmila Ulická sa tentoraz nevenuje svo-
jim typickým témam – krutým dejinám 
dvadsiateho storočia, náboženskej tole-
rancii či postaveniu žien a intelektuálov 
v sovietskej spoločnosti. Jej ústrednou 
témou je krehká a neurčitá hranica 
medzi životom a smrťou či materiálnym 
a duchovným svetom.
Poviedková kniha je zložená z troch častí, 
pričom prvú uvádza autorkino poetické 
vyznanie ženám jej generácie, s ktorými 
ju spája spoločný osud a pohľad na 
svet. Niektorým z nich svoje poviedky 
aj priamo dedikuje (Táni Gorinovej, 
Táni Rachmanovovej). Úvodná časť Pria-
teľky obsahuje štyri realistické poviedky, 
venované téme posledných vecí človeka. 
Svojím nadhľadom sú však skôr osla-
vou nevyspytateľnosti života. A lásky. 
Práve tá zasiahne hlavné postavy v situá-
ciách, keď majú pocit, že ich život dospel 
do poslednej fázy a veľa už od neho 
neočakávajú. Smrť skôr spája ako rozde-
ľuje – aj napriek spoločenským predsud-
kom a konvenciám. Druhá časť, 
nazvaná O tele duše, je metafyzickejšia, 
mystickejšia a tajomnejšia. Dotýka 
sa metamorfóz životných cyklov člove-
ka – a smrť tu nie je definitívnym kon-
com, ale v novej podobe pokračuje ďalej. 
Postavy sa v posledných chvíľach trans-
formujú a vstupujú do ďalšej dimenzie.
Tretia skupina poviedok, pod názvom 
Šesť krát sedem, prináša fragmentárne 
minipríbehy rezignujúce na presnú 
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„jemný závoj nostalgie“, preložili Veroni-
ka Goldiňáková, Michaela Vinczeová, 
Ivana Roháčová, Magdaléna Durkáčová, 
Beáta Koššová a Peter Rusina.
Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, 
že v jej rôznych podobách takmer všetky 
texty v tejto knihe netriviálne (občas 
aj s dávkou irónie, hravo či s prekvapivou 
pointou) spracúvajú najmä jednu z več-
ných tém – lásku: v dlhotrvajúcich vzťa-
hoch (Rubinová), školskú (Astvacaturov), 
chimérickú (Dragunskij, Osipov), 
nerovnú (Osipov), rodičovskú aj rovna-
kopohlavnú (Nekrasovová) a rôznu 
inú (Goralik). Viacerí autori sa vracajú 
k sovietskemu obdobiu (Astvacaturov, 
Osipov, Stepanovová) či odkazujú na 
ruskú literatúru. Takéto odkazy na 
kultúrne pozadie originálu vždy pred
stavujú pre prekladateľa problém. 
Na prekladoch v tejto zbierke však vidieť, 
že sa prekladatelia držali toho, čo dekla-
rujú na internetovej stránke Samyzdatu: 
k prekladu pristupovali zodpovedne, 
a tak slovenský čitateľ nie je príliš ukrá-
tený o ideové ani estetické hodnoty 
originálov. Prekladatelia si zakladajú aj 
na tom, že vždy spolupracujú s jazyko-
vým redaktorom a korektorom. Z pred-
slovu ku knihe sa dozvedáme, že 
problémové miesta prekladatelia konzul-
tovali aj so svojimi pedagógmi, a z anotá-
cie k nej, že kniha vznikla spojením 

„začínajúcich prekladateliek a preklada-
teľov so skúsenými editorkami“. 
Redaktorkou tejto knihy bola Kristína 
Karabová, zodpovednými redaktormi 
Slavo Sochor a koordinátorka projektu 
Veronika Goldiňáková, korektúry mala 
na starosti Miroslava Kuracinová Valová. 
Práve spolupráca so skúseným redakto-
rom je pre začínajúceho prekladateľa 
nevyhnutná a zároveň je preňho najlep-
šou školou, lebo mu jednak pomáha 
osvojiť si prekladateľské „remeslo“ 
(práca so slovníkmi, najmä slovenskými, 
zásady prepisu z ruštiny do slovenčiny 
a pod.) a jednak kompenzuje to, čo sa pri 
prekladaní dá dosiahnuť iba skúsenos-
ťou (začínajúci prekladateľ často nemá 

Rusko radšej verí v perspektívu hrôzy (…) 
než vo vlastnú schopnosť zmeniť sa“. 
(M. Stepanovová: Vôľa žiť) „Prežije naša 
súčasná krajina? Ukázalo sa, že jej pred-
chodkyňa pri všetkej svojej sile vydržala 
kratšie ako obyčajné husle, pre ktoré je 
sedemdesiat rokov ničím… (…) Dnes sa 
nám zdá, že súčasná krajina (…) nie je 
uspôsobená na dlhý život, prasklín na jej 
tele je nespočet, že sa rozpadne, rozsype, 
aj keď stať sa tak nemusí.“ (M. Osipov: 
Poľský priateľ)

 ✒ Ivana Kupková

Kde je bodka, šípi lúč
Nicolas Pesquès:  
Severná strana vrchu Juliau, dvanásť 
Preklad: Mária Ferenčuhová 
Kordíky: Skalná ruža, 2021

Solídnych francúzskych výtvorov (ako 
frankofil mám sklon považovať toto spo-
jenie za ustálené) nie je na Slovensku 
nikdy dosť, tobôž súčasných, navyše 
poézie, nebodaj takejto – precízne utka-
nej, koncepčne, resp. mimeticky 
striedmej, racionálne kontrolovanej  
a (s)tíšenej, verbálne napohľad konvenč-
nej, vo výsledku tvarovo netypickej, 
semioticky až ohlušujúco vrstvovitej, 
živo pulzujúcej a esteticky sugestívnej 
(za recepčné očarenie isto môže 
aj dlhodobo spoľahlivý preklad Márie 
Ferenčuhovej a dôkladný redakčný 
kolektív Skalnej ruže).
Kniha Severná strana vrchu Juliau, 
dvanásť (s podtitulom Strojová báseň) 
je dvanástym dielom z doterajších osem-
nástich (vydaných v desiatich zväzkoch), 
v ktorých Nicolas Pesquès už niekoľko 
dekád rozvíja „jeden text“, svoj(ský) 
pohľad – i cez fotoaparát či kameru –  
cielený na vrch Juliau, poskytujúci mu 
nielen vizuálne výdatný, každodenne 
sľubne aj hrozivo premenlivý, zároveň 
cyklicky upokojujúco harmonický 
prameň skutočného materiálu, taveného 
do nestereotypnej a klišé sa vyhýbajúcej 

„prírodnej lyriky“ (pokrývajúcej tak teraj-
šiu, ako aj potenciálne podoby – nie 
iba tejto – hory), ale aj mnohoraké (exis-
tenciálne plodné) podnety, ktoré básnik 
uchopuje aj prostredníctvom – skôr 
činorodo tušených než priamočiarych – 
sekundárnych (najmä filozofických) 
zdrojov.
Vzhľadom na absenciu čítania zvyšných 
častí neviem posúdiť, do akej miery je 
autorov dych uhrančivý v každom výstu-
pe (ako je to u nás v podobne obohacujú-
co monotónnej tvorbe Mily Haugovej), 
no podľa dostupných informácií je kniha 
tematicko formálnym, nie kvalitatívnym 
vybočením.

potrebné vedomosti alebo ich má, ale nie 
vždy ich dokáže použiť).
Redaktor prekladateľovi napríklad 
vysvetlí, že pri prepise mien z ruštiny je 
predsa len praktickejšie ženské mená 
prechyľovať (preto to patrí k pravidlám 
praktickej transkripcie), aby sa ľahšie 
skloňovali, alebo aspoň ustráži, aby bol 
ten prepis všade jednotný (a nie 
napr. [Jevgenija] Nekrasova, ale Nekraso-
vovej dielo; Rubina, Goralik, Stepanova, 
Oľa Semičastnych, ale Ira Tuzikovová), 
dá pozor, aby sa z Buratina o pár strán 
ďalej nestal Pinocchio, upozorní prekla-
dateľa na konštrukcie ako pri členku 
ľavej nohy alebo na miesta, ktoré v pre-
klade nedávajú zmysel, neponúkne sa, 
že preloží úryvok z básne A. Bloka, 
ak sám s takýmto prekladom nemá veľké 
skúsenosti (ako to urobila redaktorka 
knihy K. Karabová), navrhne prekladate-
ľovi, či by nebolo lepšie vybrať si text, 
v ktorom sa nenachádza tak veľa alúzií 
na ruskú literatúru (ako napr. u D. Dra-
gunského a najmä u M. Stepanovovej), 
prípadne dohliadne, aby alúzie zostali 
zachované (čo sa v preklade eseje Vôľa žiť 
nie celkom podarilo) a pod.
Celkovo knižke chýba jednotná redakčná 
koncepcia: nachádzajú sa v nej život o
pisy autorov, čo je vynikajúce, nemajú 
však jednotnú štruktúru (vo väčšine 
chýba rok narodenia, nie všade sa uvá-
dza otcovské meno a pod.), nevyrovnaná 
je aj kvalita prekladov, ktorú by mala 
zjednotiť práve ruka redaktora (najdlhší 
text v knihe pôsobí, akoby vznikal 
na poslednú chvíľu, a rozdiely vidieť aj 
na rôznych prekladoch tých istých 
prekladateľov). Napriek tomu sa prekla-
dy v tejto knižke nedajú hodnotiť ako 
nekvalitné a ak by redakčná práca vyze-
rala trochu inak, nedalo by sa im takmer 
nič vytknúť.
Kniha Samyzdat – Nostalgie splnila svoj 
cieľ „do slovenského prostredia priniesť 
niekoľko zaujímavých, no ešte neobjave-
ných mien súčasnej ruskej literatúry“ 
(netýka sa to D. Rubinovej, ktorej povied-
ky vyšli v r. 2013 pod názvom Dvojité 
priezvisko v preklade Silvie Šalatovej), 
navyše vo výtvarne veľmi pekne spraco-
vanej knihe (autorkou ilustrácií a dizajnu 
knihy je Elena Čániová).
Projekt Samyzdat je v našom prostredí 
jedinečný, lebo na rozdiel od kníh 
študentských prekladov zo súčasnej rus-
kej literatúry, ktoré sme tu mali 
(M. Moskvinová: Môj pes má rád džez, 
2008; Othэr storiэs: Výber z prózy výcho-
doeurópskeho kyberpriestoru, 2013), 
kniha Nostalgie vznikla ako číra študent-
ská aktivita, mimo vyučovania a zásahu 
učiteľov. Kniha ponúka dobré čítanie 
výberu kvalitných krátkych textov z tej 
najsúčasnejšej ruskej literatúry, zaujíma-
vých a na niektorých miestach nečakane 
aktuálnych: „Prevláda pocit, že dnešné 
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Ako žaba vo vriacej vode
Yoko Ogawa: Ostrov bez pamäti 
Preklad: Marína Gálisová 
Bratislava: Albatros Media, 2021

Možno poznáte ten vtip, ktorý sa stal 
sentenciou – Otázka: Aký je rozdiel 
medzi konšpiračnou teóriou a realitou? 
Odpoveď: Tri dni. Posledné mesiace 
nás naučili, že nemožné sa stalo mož-
ným. Žijeme v časoch, v ktorých sa všet-
ko mení, istoty sa strácajú a to, o čom 
sme si mysleli, že je skalopevnou prav-
dou, sa ukázalo ako fejk.
Oceňovaná japonská spisovateľka Yoko 
Ogawa (1962) publikovala román  
Ostrov bez pamäti v roku 1994, napriek 
časovému odstupu odo dneška postihuje 
aktuálny popis mechanizmu diania, čo 
vypovedá o socio psychologických posu-
noch v hraničných spoločenských situá-
ciách. Popis je univerzálny a skúsenosť 
prenosná.
V informácii o knihe sa dočítame, že ide 
o „Desivo krásny orwellovský román 
o totálnom ovládnutí ľudských životov 
štátnou mocou.“ Po pár stranách, keď 
je už zjavná téma a poetika, nám je jasné, 
že autorská stratégia skutočne nadväzuje 
na Orwellov 1984, prípadne Príbeh slu-
žobníčky Margaret Atwoodovej, či ďalšie 
dystopické texty, ktoré sú na Západe 
dôverne známe. Teda – variácia na tému, 
nič nové pod slnkom. Ale nie je to tak, 
Yoko Ogawa, a to nielen vzhľadom na pri-
znané ázijské prostredie popisovaného 
ostrova, objavuje nové a nové nuansy 
a detaily, ktorými sa jej príbeh stáva neo-
pakovateľným a originálnym v sústrede-
nej sile výpovede. K originalite prispela 
aj ženská optika a narácia, zámerná 
akcentácia banalít bežného chodu 
domácnosti či „ženských“ prác. Čítame 
ženský príbeh o konci, akokoľvek by sme 
tento koniec mali pochopiť.
Prijať základnú atmosféru románu nám 
pomôže metafora o žabe v hrnci s chlad-
nou vodou, ktorá sa pomaly dostáva do 
varu. Žaba z hrnca nevyskočí, pretože 
zmeny sú postupné a čaká, že sa situácia 
predsa len zlepší, do momentu, v ktorom 
sa uvarí. Zvykneme si aj na šibenicu,  
nie? Ľudia na ostrove bez pamäti sa varia 
postupne, pokojne a len s mier-
nym údivom nad sledom udalostí. Všet-
ko mizne, pamäťová polícia odvádza 
čoraz viac ľudí, kým správy o spásonos-
ných skrýšach nie sú overené… Rozprá-
vačka neanalyzuje; komentuje a prijíma 
pokorne zmeny, tak ako všetci okolo nej.
V priebehu riadeného miznutia sleduje-
me dva odlišné milostné príbehy spojené 
len fenoménom písania, dva príbehy 
dvoch párov; pisárka a jej učiteľ strojopi-
su, spisovateľka a redaktor jej vznikajú-
ceho románu. Dve ženy, spisovateľka 

Autorovo písanie vyniká schopnosťou 
prepájať zvyčajné dichotomické póly 
(o. i. geograficky aj časovo vzdialené – 
blízke, prírodné – civilizačné, materiál-
ne – abstraktné), no nie prostredníctvom 
ich organického prelínania, ako 
napr. v diele Jany Bodnárovej, ale skôr 
prostredníctvom ich (sebazáchovný) 
odstup si udržujúceho kladenia vedľa 
seba – síce do rovnocennej, no autonó-
miu (si) zachovávajúcej blízkosti („Priblí-
žiť teľa ďalekohľadom“, s. 39; „Stať sa 
krajinou vedľa krajiny“, s. 41), čo ku 
koncu autor vyjadrí aj priamo: „Nie je 
dôvod osvojiť si okrem spájania aj splýva-
nie“ (s. 79; príznakovo sa v diele pohráva 
i so spojkou a). Citovaná vysvetľujúca 
pasáž by sa mohla v inej knihe vnímať 
ako redundantná, v tejto však majú 
podobné (autoreferenčne, metatextovo) 
ozrejmujúce pasáže svoje funkčné, 
v kontexte celku nerušivé miesto, priro-
dzene sa podieľajú na sčasti denníkovom 
spôsobe tvorby – reflektujúcej (aj derri-
dovskou optikou nazeraný) proces žitia, 
písania a (pred)reči. Spomenutá rovno-
cenná juxta pozícia sa týka aj vzťahu 
medzi telom textu a subjektu (v širšom 
pláne autora a prehodnotenia jeho 
barthesovskej smrti), reality ako takej…
Básne sú na jednej strane výrazne vizuál-
ne, vstrebávajú pozorované javy, ktoré 
sprostredkúvajú aj prostredníctvom 
pozmeňujúco sa opakujúcich, významo-
vo zaťažených motívov (za všetky: zajac 
či žltá farba, ktorá má v knihe zvláštne 
postavenie, pretože náladovo, asociačne 
korešponduje skôr s hojne využívanou 
čiernou, vpíjajúcou sa nielen do strán, 
ale aj do viac ráz avizovanej, paralelnej 
čiernej knihy), na druhej strane na seba 
každý motív nabaľuje (aj textovým) oko-
lím zásobovaný prenesený (symbolický) 
význam. Opäť pars pro toto: pohorie 
vďaka tomu naberá aj význam ťažkej 
životnej skúšky/prekážky, s čím súzvučia 
naznačené tmavé odtiene, pričom 
platí, že čo čitateľ/ka, to iný skúsenostný 
komplex, ktorému autor necháva 
priestor na dotvorenie, a to aj napriek 
autobiografickým referenciám (doslov 
všeličo ozrejmí, no než sa k nemu dopra-
cujeme, je kniha „našou“): „Pre sklon 
rozprávania slzy nechránene tečú. Hora 
sa znovu začína. Neprináša to radosť  
ani uspokojenie“ (s. 28). Texty si zasluhu-
jú viacnásobnú recepciu, gradujú lineár-
ne (cez umne budované oddiely) aj 
smerom dnu, každé čítanie odkrýva ich 
nevšedné spodné vrstvy (akokoľvek 
prosto toto konštatovanie znie, vzťahuje 
sa na minimum kníh). Môže za to aj 
(útlocitné povahy odpustia) múdrosť – 
pritom akoby mimochodom predostiera-
ných – myšlienok, ktoré neústia 
do upachtene efektných gnóm, ale sú 
výsledkom sebavedomo skromného 
naturelu lyrického 

subjektu, neostentatívnej sčítanosti 
autora a, samozrejme, jeho talentu (evo-
kujúceho to lepšie z veršov Erika J. Gro-
cha): „Nie, nedá sa vedieť o všetkom, čo 
tadiaľto prejde. Zvuky v písmenách. 
Tematika slimáka. Vidno len výstuž, 
pomáha filtrovať, vykostiť a už nevedieť. 
Od temnoty k noci, gramatika veľkého 
poludnia. Dokonca aj bolesť príde ako 
dôsledok. Pripustiť, že na vrchu možno 
stavať. Pískanie žlny. (…) Chuť na operá-
ciu pred vnútrajškom jazyka. Osud vyhla-
dovaného a pod tým večná 
vyhladovanosť.“ (s. 47) Iba výnimočne 
(vzhľadom na reflexívny charakter 
a značný rozsah knihy zanedbateľne) sa 
autor nechá uniesť nepozdvihnutou 
banalitou („Použitie návodu na použitie“, 
s. 54), ktorú Pesquès dokáže využívať vo 
svoj prospech: „Tá, čo sa vzďaľuje, sa iba 
vzďaľuje. Čiže je povedaná.“ (s. 55)
Autorovo písanie je ako postštrukturalis-
tickými postulátmi unášaný textový 
prúd, ktorému subjekt (o čo vzdelanejšie, 
o to uvzatejšie) hľadá (!) – aj morálne 
a hodnotovo – pevnejšie, metamoderne 
rysované kontúry, s čím tentoraz koreš-
ponduje i typografické odsadenie 
jednotlivých častí do blokov, stavebných 
kameňov (s. 118), akýchsi pomníkov, 
vstrebávajúcich do seba smrť, no vzdáva-
júcich hold – nielen minulému či svoj-
mu – životu. Tvorba, ktorá nepodlieha 
falošným hierarchickým dualitám, 
no ani sa neskrýva v alibistickej hmle 
tam, kde si treba zvoliť smer (nech je 
cesta k nemu akokoľvek zložitá a nezjed-
nodušujúca), je dnes nesmierne osviežu-
júca a potrebná, tobôž v takto umelecky 
kvalitnom prevedení.

 ✒ Derek Rebro
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a literárna postava, dve polohy – fikcia 
a skutočnosť, teda realita skutočná v lite-
rárnom texte, v ktorom vzniká nový 
literárny text. Čo však vlastne čítame, čo 
je reálne? Realita literárnej postavy – 
pisárky, či realita jej románovej autorky – 
protagonistky? Alebo naša realita, 
v ktorej čítame text? Musíme sa nutne 
zamyslieť, či je literatúra len spôsob, ako 
množiť slová alebo má podstatnejšie 
atribúty, úzko spojené s existenciou v jej 
základe. Posuny časopriestoru a spo-
chybnenie autenticity skutočného je len 
jedna z línií, ktoré Yoko Ogawa akoby 
mimochodom v príbehu rozvíja. Čo 
mizne, kam mizne, kedy zmizneme? 
Artikuluje základné otázky rovnako ako 
každá filozofia či náboženstvo tohto 
sveta. Robí to pokojne, prúdom vnemov 
a obrazov s dojemnou pozornosťou 
k jedlu, čo stále ubúda. Miznú nielen 
spomienky, ale aj jedlo, čo sú zjavné 
známky blížiaceho sa finále.
Dve ženy vo dvoch zdanlivo nesúvisia-
cich dejoch sa v záverečných pasážach 
ocitajú v rovnakej situácii. V záverečnom 
defilé dvoch milostných vzťahov prota-
gonista – spisovateľka a jej literárna 
postava – pisárka sú jedno. Láska ako 
skrýša, zároveň ako nebezpečná pasca, 
mení fyzikálne vlastnosti časopriestoru.
Zamestnaním protagonistky je písanie 
románov, činnosť, čo sa na ostrove málo 
cení, a pamäťová polícia ju toleruje 
len do momentu, v ktorom zmiznú všet-
ky romány. Hlavná hrdinka, ktorá sa 
stáva pisárkou v obchodnej firme, však 
napriek tomu s písaním románov pokra-
čuje. Alegória blízka všetkým tvorivým 
ľuďom, umenie ako zaznamenávanie, 
ako správa a pamäť, ako spôsob bytia. 

„Trvalo mi celú noc, kým som napísala 
jeden riadok. Veľakrát som sa ho pokúsi-
la prečítať nahlas, ale netušila som, 
odkiaľ tie slová prišli a ani kam by mohli 
smerovať…“ (s. 235) Pôsobivá je scéna 
autorského bloku, keď protagonistka 
dostáva radu blížiacu sa pokusu o pocho-
penie toho neuchopiteľného, čo, nepo-
chybne, podstatou písania je: „Zmysel 
nie je dôležitý. Ide o príbeh ukrytý 

úprava a typografia. Práve informácie 
z poslednej menovanej oblasti považu-
jem za univerzálnejšie využiteľné aj pre 
tlačené a elektronické periodiká, keďže 
sa tu venuje pozornosť typografickej 
úprave stránky a častým typografických 
chybám, podrobnejšie sa rozoberá zarov-
nanie textu a odsadenie odsekov, typy 
písma či problematika nerozdeliteľných 
väzieb. Prínos tejto časti spočíva aj v sys-
tematizácii sprístupňovaných poznatkov.
Zatiaľ čo druhá kapitola, zameraná 
na stručný (trojfázový) prehľad diania na 
slovenskom knižnom trhu po novembri 
1989, zhŕňa poznatky novších publikova-
ných prác (J. Halada, J. Šmejkalová, 
J. Šrank a i.), tretia a podstatne rozsiah-
lejšia stať je už väčšmi výsledkom vlast-
nej heuristiky autorky. Rácovej 
charakteristika vydavateľského prostre-
dia kriticky nadväzuje na prácu 
V. Pistoriusa, pričom prehodnocuje jeho 
jednosmerný lineárny model (Autor → 
Vydavateľ → Distribútor → Kníhkupec → 
Čitateľ) a na základe súčasného techno-
logického pokroku, nových marketingo-
vých stratégií a možností spätnej väzby 
čitateľa predkladá model aktualizovaný 
o realistickejšie vnímanie obojsmernosti 
vzťahov a procesov prebiehajúcich 
medzi jednotlivými participantmi:  
Autor ↔ Vydavateľ ↔ Distribútor ↔ 
Kníhkupec ↔ Čitateľ. Obzvlášť pozitívne 
hodnotím rozvinutie a charakteristiku 
vzťahov vydavateľa s editorom, preklada-
teľom, ilustrátorom, grafikom (a grafic-
kým štúdiom), tlačiarňou a s médiami. 
(s. 47 – 88)
Napriek širokému obsahovému záberu 
nejde iba o technický popis knihy, kniž-
ného trhu, vydavateľského prostredia 
a vysvetlenie autorského práva, na kto-
rom v rámci publikácie spolupracovala aj 
JUDr. Paulína Hovančáková, ale nachá-
dzame tu skutočné súvislosti, ktoré zasa-
dzujú teoretické poznatky do rámca 
reálnych procesov prebiehajúcich na slo-
venskom knižnom trhu. Takisto máme 
k dispozícii značné množstvo doplňujú-
ceho materiálu v podobe užitočných gra-
fov, schém, náčrtov, sprehľadňujúcich 

hlboko v slovách. Teraz si v bode, keď sa 
pokúšaš ten príbeh extrahovať. “ (s. 235)
Aj to je jeden z viacerých rozmerov, čo 
román Ostrov bez pamäti v civilnom 
a zároveň poetickom preklade Maríny 
Gálisovej obsahuje. V exotickej tran-
skripcii (exotickej, samozrejme, pre nás 
na Slovensku), v rámci ktorej nevieme 
do posledných riadkov odhadnúť vývoj 
deja a konanie postáv. Počas čítania 
sa však čoraz väčšmi stávame súčasťou 
napísaného, a to v rámci našich vlast-
ných bazálnych skúsenostných manuá-
lov, ktoré autorka cielene oslovuje. 
Vďaka tomu sa prirodzene dokážeme 
identifikovať s postavami a príbehom. 
A pochopiť nepochopiteľné.

 ✒ Ivica Ruttkayová

Viac ako učebnica
Veronika Rácová: Základy editorstva 1. 
Vysokoškolské učebné texty pred  
odbor editorstvo a vydavateľská prax 
Nitra: UKF v Nitre, 2021

Publikácia Veroniky Rácovej Základy 
editorstva 1, ktorá vyšla v uplynulom 
roku so skromným podtitulom Vysoko-
školské učebné texty pred odbor editor-
stvo a vydavateľská prax, je v skutočnosti 
oveľa dôležitejším počinom než bežná 
vysokoškolská učebnica. Nie je neob-
vyklým javom, že väčšina takýchto 
textov vychádza z množstva už doposiaľ 
pohodlne dostupných domácich 
publikovaných materiálov, z ktorých 
autor vyexcerpuje a systematicky zoradí 

„to podstatné“, aby pre študijné účely 
(už iba) sprístupnil pomerne známy 
obsah. V prípade knihy Základy editor-
stva 1 by takéto tvrdenie rozhodne 
neobstálo.
Do rúk sa nám dostáva ojedinelá publi-
kácia, svojím obsahom suplujúca akútny 
nedostatok slovenských odborných kníh 
a štúdií, ktoré by detailne rozoberali 
aktuálne teoretické aj praktické aspekty 
z oblasti editorstva a vydavateľskej praxe. 
Autorka preto musela siahnuť po mno-
hých zahraničných monografiách, ako aj 
dohľadávať a systematizovať sporadické 
a značne rozptýlené zmienky o danej 
problematike v rámci domácich zdrojov. 
Napriek tomu, že hlavné kapitoly sú 
zamerané predovšetkým na neperiodic-
kú knižnú tlač, mnohé z informácií sú 
platné a prakticky využiteľné aj v oblasti 
prípravy tlačených a elektronických 
periodík.
Prvá kapitola je zameraná na knihu ako 
predmet, pričom sú popisované 
typy využívaných väzieb, formát knihy, 
papier, medzinárodný číselný systém 
označovania publikácií, špecifiká 
neperio dických tlačí, ako aj ich grafická 
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tabuliek a obrazovej i textovej prílohy, 
z obsahu ktorej vyzdvihujem najmä zarade-
nie častí rozhovorov s riaditeľom vydavateľ-
stva Slovart Jurajom Hegerom a Evou 
Mládekovou z Vydavateľstva Tatran.
Problematike editorstva a vydavateľskej 
praxe sa v slovenskom akademickom pros-
tredí ešte donedávna nevenovala 
systematická pozornosť, no práce niekto-
rých súčasných vedcov, medzi nimi najmä 
odborné a vedecké výstupy Veroniky 
Rácovej, konečne posúvajú výskum v tejto 
oblasti dopredu, čoho dôkazom je aj per-
spektívna a obzvlášť aktuálna publikácia 
Základy editorstva 1.

 ✒ Martina Taneski

Po prečítaní sa komunikácia 
nekončí
Dana Rosová: 
Dankine príbehy pre teba 1, 2, 3 
Košice: Equilibria, 2021

Dostáva sa nám do rúk zaujímavá trilógia 
rozprávkových knižiek pre deti autorky 
Dany Rosovej, ktorá sa zaujímavým spôso-
bom snaží vniknúť do sveta detí najmä tým, 
že jej príbehy môžu v rámci sociálnej inte-
rakcie čítať dieťaťu starí rodičia, rodičia, uči-
telia, ale aj starší kamaráti. Na konci 
každého príbehu sú napísané otázky, ktorý-
mi môžeme zisťovať porozumenie textu, 
čo je v súčasnom svete digitálnych technoló-
gií dosť dôležité pre spoznanie, ako dieťa 
pochopilo predmetný príbeh. Okrem toho, 
za každým príbehom je vložená voľná strana, 
určená na kreslenie zvieratka z príbehu, 
ktoré si dieťa zvolí samo, a ku kresbe môže 
doplniť aj poznámku o tom, prečo si  
zvolilo práve toto zvieratko. Autorka sa snaží 
oboznámiť deti s mnohými zvieratkami, 
ktoré žijú v lese, majú svoj svet a svoje príbe-
hy. Mravčekov vykresľuje ako veľmi pracovi-
té zvieratká, ktoré neustále pracujú, ale  
majú v lese aj nepriateľov, preto by mali byť 
ostražití a dávať pozor na nebezpečenstvo 
v podobe húsenice. V príbehu 2 sa stretáva-
me s vtáčikom Krásnohláskom, kačiatkom 
Žltopierkom a veveričkou Hryzkou. Každé 
zvieratko má pomenovanie podľa toho, čím 
je charakteristické, a tým sa dieťaťu veľmi 
uľahčuje jeho zapamätanie. Podobne je to aj 
v príbehu 3, kde sa stretávame s králikom 
Biele Uško, škriatkom Bukvičkom a obrom 
Brontofúzom. Škriatok Bukvička má v lese 
veľmi dôležitú úlohu pomáhať po napadaní 
snehu ostatným zvieratkám s potravou. 
Tie sú potom veľmi vďačné a stávajú sa 
kamarátmi. Potulkami po lese navštívi aj 
obra Brontofúza a stretne sovu Okaňu, kto-
rých pozýva na návštevu. Všetky tri príbehy 
charakterizuje pokoj panujúci v lese –  
v správaní zvieratiek sa nevyskytujú žiadne 
agresívne prvky, čo je pre vnímanie dieťaťa 

vo veku 4 až 8 rokov, ktorému sú príbehy 
určené, dosť podstatné.
Okrem schopnosti porozumenia textu rozví-
jajú uvedené príbehy aj ďalšie kognitívne 
procesy, ako sú pamäť, pozornosť a myslenie. 
V závere každého príbehu sú deťom  
určené jasne formulované otázky. Pravdaže,  
záleží na veku dieťaťa, do akej miery vie 
na ne odpovedať, no ak by si nezapamätalo 
celý príbeh, je možné sa k niektorej časti 
vrátiť a prečítať ju dieťaťu znova. Okrem otá-
zok na zapamätanie na konci každého  
príbehu autorka uviedla aj slová, ktoré by si  
dieťa malo zopakovať a vysloviť bez chýb. 
Ide tu v podstate o sledovanie vývinových 
zvláštností reči dieťaťa a zároveň o ich správ-
ne usmernenie, ktoré je možné s dieťaťom 
cvičiť podľa potreby a primeraného rozvoja 
jeho rečových orgánov. Ide v podstate 
o logopedické cvičenia pre deti, ktorých 
výslovnosť a rečové orgány nie sú na dosta-
točnej úrovni. Úplne na záver každého 
príbehu môže dieťa odpovedať na otázky 
súvisiace s jeho vlastnou návštevou lesa 
alebo nejakým výletom, kde sa dieťa snaží 
opísať zážitok a vymenovať osoby, s ktorými 
na výlete bolo.
V neposlednom rade by som chcela zdôraz-
niť, že uvedené príbehy rozvíjajú sociálne 
a komunikačné zručnosti dieťaťa s osobou, 
ktorá je dieťaťu blízka a ktoré sú z hľadiska 
jednotlivých vývinových období dieťaťa 
veľmi dôležité.
Čo však považujem za najdôležitejšie, je sku-
točnosť, že po prečítaní príbehu sa komuni-
kácia s dieťaťom nekončí, ale naopak, je 
možné ju naďalej rozvíjať a prostredníctvom 
nej sa dozvedieť veľa nového o vnútornom 
svete dieťaťa, jeho zážitkoch a hlavne o tom, 
či je už schopné formulovať svoje myšlienky 
vlastnými slovami.
Chcela by som autorke pogratulovať k uve-
denej publikácii a zaželať jej veľa úspechov 
pri tvorbe podobných príbehov, pretože 
v dnešnom svete digitálnych technológií, 
keď dieťa sedí samo za počítačom, je veľmi 
cenné a chvályhodné.

 ✒ Daniela Kolibová
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Čo prináša 76. ročník Slniečka?

• autorské rozprávky a poéziu
• kreslený zábavník Jožka Mrkvičku
• literárne potulky našich autorov
po Slovensku

• ekologickú rubriku Deti v zelenom
• etickú výchovu v rodinnom seriáli
Lebopreto

• kuchárske rozprávky Jozefa Kollára
• jedinečný komiks Továreň
stratených snov

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

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

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

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

Vydanie označených kníh 
z verejných zdrojov podporil  
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Máj, lásky čas

Tipy nielen na zaľúbené príbehy

Prianie  
Nicholas Sparks

Život šestnásťročnej Maggie 
Dawesovej zmenilo stretnutie 
v nevhodnom čase s nevhodným 
chlapcom. Aby sa rodičia vyhli 
klebetám, poslali Maggie k tete 
na vzdialený ostrov. 

Celý život  
Michala Ries

Dve ženy, ktoré sa nepoznajú 
a zdanlivo nemajú nič spoločné. 
Dve voľby, po ktorých už nič 
nebude ako predtým. Dva 
osudy plné zúfalstva a smútku, 
ale aj nádeje a neochvejnej 
materinskej lásky.

Daj sa zviezť
Sarah Dessen

Dajte sa zviezť romantickým 
dobrodružstvom dvoch 
tínedžerov, ktorí objavujú 
zákutia svojich sŕdc 
a spoločne sa učia, ako 
zahodiť minulosť za hlavu.

Pláž v Chorvátsku 
Julie Caplin

Pripravte si chutný letný 
drink a vyberte sa s hlavnou 
hrdinkou Maddie na plavbu 
po Jadranskom mori. Čaká 
na vás príbeh plný chutí, 
vôní a tej pravej lásky.

Priateľstvo  
Silvia Avallone

Keby ju niekto požiadal, aby presne 
určila začiatok ich priateľstva, Elisa 
by nedokázala odpovedať. Bola to noc, 
keď sa Beatrice zjavila na pláži, náhle 
ako padajúca hviezda? Istý je iba koniec.

Viac tipov na knihy plné osudovej, ale aj zraňujúcej lásky nájdete 
na www.martinus.sk alebo v našich kamenných kníhkupectvách.

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

Nitra   
OC Promenada 
Napervillská 5 

Poprad   
OC Forum 
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park 
Centrum 8                                 

Prešov  
OC Novum
Nám. legionárov

Trnava  
City Arena 
Dolné bašty 14

Žilina   
SC Mirage 
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte

už otvorené!




