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Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
Ďakujeme vám za vaše hlasy 
v našej čitateľskej ankete Kniha 
roka 2020! Prinášame vám 
rozhovory s víťazmi – Veronikou 
Šikulovou, Lukášom Cabalom 
a Dávidom Ursinym, ktorým 
gratulujeme rovnako ako aj ich 
vydavateľom (Slovart, Artforum, 
Petrus). 
Vaša voľ ba svedčí o zaujatom 
čítaní, ktoré Zoltán Rédey, člen 
nominačného zboru ankety, 
okomentoval slovami: „Zdá sa, že 
čitatelia vnímajú ako smerodajnú 
hodnotu prozaického diela nielen 
jeho príbehovosť, ale i vlastnú 
literárnosť – a to by malo byť 
dobrou správou.“ Čitateľská anketa 
Knižnej revue sa vyznačuje tým, 
že zachytáva aj hlasy ľudí, 
ktorí si cenia a majú radi slovenskú 
literatúru bez toho, aby bola 
predmetom ich profesionálneho 
záujmu. 
V aktuálnom čísle opäť nájdete 
široký záber recenzií na knihy 
zaujímavých domácich aj prekla-
dových autorov a autoriek. Ale aj 
pozvánku k stíšeniu v čase, keď sa 
svet pootvára. Venujme spomien-
ku Vincentovi Šikulovi, ktorý nás 
opustil pred 20 rokmi a Pavlovi 
Vilikovskému, ktorý sa nedožil 
svojho tohtoročného jubilea.
Na obálke júnového čísla vidíte 
dielo Madona ticha výnimočnej 
Dorory Sadovskej, ktorá ho pre 
čitateľov Knižnej revue aj komentu-
je: „Madona ticha. Ticho, ktoré 
neraní. Ticho nie je rezignácia. 
Aktívne ticho znamená dobrovoľ-
nú redukciu zvukov, slov, obrazov 
a pretlaku podnetov. Redukcia je 
podmienkou pre sústredenie sa. 
Schopnosť sústrediť sa je začiat-
kom múdrosti, ale aj akejkoľvek 
inteligencie a znalosti. 
Mali sme nedobrovoľne redukova-
né podnety cez koronu, teraz sa 
všetko otvára. Stane sa ticho opäť 
luxusom? Bohatí si zaplatia ticho, 
samotu aj prírodu, chudobnejším 
prekričí reklama každú citlivejšiu 
pesničku. 
Nie je ticho nevyhnutné k vnútor-
nému rastu ako čistá voda? 
Chcem často, veľa, ba stále, bez 
prerúšania počúvať ticho aj 
tichých…“
Nerušené čítanie.
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Ktorý z pätice  
titulov získa piatu 
cenu René?
Cena René – Anasoft litera gymnazis-
tov vstúpila do svojho piateho ročníka 
zverejnením pätice titulov, ktoré 
študentom na čítanie vybrala odborná 
porota Anasoft litera. Na literárnu 
cenu, o ktorej udelení rozhodujú štu-
denti a študentky slovenských 
gymnázií a stredných škôl, boli nomi-
nované nasledovné vlani vydané 
tituly: Prípad starej dámy Nataše 
Holinovej (Ikar), Jednorožce Barbory 
Hrínovej (Aspekt), Naničhodnica 
Jany Juráňovej (Aspekt), Ženy 
aj muži, zvieratá Richarda Pupalu 
(Lindeni) a Nič sa nestalo Zuzany 
Šmatlákovej (Marenčin PT). Knihy, 
ktoré organizátori ceny poslali 23 za-
pojeným školám, vybrala porota  
v zložení: Radka Denemarková, Mária 
Ferenčuhová, Patrik Garaj, Rafał 
Majerek a Marta Součková. 
Porota verí, že nominované knihy 
mladých ľudí zaujmú. „Pri výbere 
kníh nominovaných na cenu  
René som vychádzal z dvoch základ-
ných myšlienok. Po prvé – ponúknuť 
mladým čitateľkám a čitateľom 
z estetického a literárneho hľadiska  
hodnotné diela, ktoré predstavujú 
rôzne žánre a poetiky a významným 
spôsobom spolutvoria pluralitný 
priestor súčasnej slovenskej literatúry. 
Po druhé – poukázať na texty, 
ktoré môžu byť podnetom na disku-
siu, ktoré môžu nabádať k reflexiám,  
týkajúcim sa tak osobných – 
intímnych, rodinných, ako aj spolo-
čenských problémov,“ povedal jeden 

Sprava Barbora 
Hrínová, Zuzana 
Šmatláková, Nataša 
Holinová a Soňa 
Uriková na  
stretnutí s autormi 
pätice titulov 
nominovaných na 
cenu René – Anasoft 
litera gymnazistov.
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z porotcov Rafał Majerek. „Myslím si, 
že päťka, na ktorej sme sa zhodli, 
tieto predpoklady spĺňa. Rôznorodosť 
umeleckých postupov ukazuje tvo-
rivú energiu, prítomnú v aktuálnej 
slovenskej tvorbe, diela sa rozličným 
spôsobom dotýkajú dôležitých otázok 

– medziľudských vzťahov, pamäti, 
hľadania identity, sociálneho vylúče-
nia, negatívnych javov v spoločen-
skom živote,“ dodal.
Finalisti ceny René – Anasoft litera 
gymnazistov sa prostredníctvom roz-
hovorov predstavili v polovici júna 
v Ladení Rádia Devín. V panelovej 
diskusii piatich statočných 17. júna 
v Medickej záhrade v Bratislave  
porozprávali o tom, akí boli študenti. 
Cenu vyhlasuje Literárne informačné 
centrum a Anasoft litera. Projekt  
z verejných zdrojov finančne podporil 
Fond na podporu umenia. Cena 
má priblížiť súčasnú domácu prózu 
mladšej generácii, učiť študentov 
a študentky chápať a interpretovať  
literárny text, argumentovať, obhajo-
vať svoje názory a rozvíjať kritické 
myslenie.
Prvou laureátkou ceny sa stala Ivana 
Gibová s knihou Barbora, boch & ka-
tarzia. Laureátom druhého ročníka 
je Daniel Majling so zbierkou povie-
dok Ruzká klazika. Tretím laureátom 
sa stal Václav Kostelanski s knihou 
Virtuóz. Štvrté ocenenie získala Alena 
Sabuchová za román Šeptuchy.

 ✒ Soňa Uriková
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Súťaž Literárny Zvolen 2021 
Národné osvetové centrum v spolupráci 
s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra 
vo Zvolene a Literárnym informačným 
centrom vyhlásilo 27. ročník celoštátnej 
literárnej súťaže Literárny Zvolen 2021. 
Do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesio-
nálni autori od 15 rokov, členovia literár-
nych klubov a skupín tvorivého písania. 
Prihlásiť sa možno v kategóriách poézia 
a próza. Novinkou v tomto ročníku 
je hodnotenie odbornej poroty postavené 
na nasledujúcich kritériách: originalita 
námetu, kreativita, štylistika, práca  
s jazykom a emocionálna čitateľská stopa. 
Každý účastník súťaže získa jednoduchý 
prehľad o tom, ako sa mu darí v jednotli-
vých oblastiach. Slávnostné vyhodnote-
nie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 
9. – 10. októbra 2021 vo Zvolene. Jeho 
súčasťou budú tvorivé dielne, sprievodný 
program a rozborový seminár. Víťazné 
práce budú zverejnené v zborníku Lite-
rárny Zvolen 2021. Víťazi oboch kategórií 
získajú možnosť pracovať s mentorom 
na vopred určené obdobie. Uzávierka pri-
jímania príspevkov je 30. júna 2021.

 ✒ red

Leto v Letnej čitárni
Medická záhrada v Bratislave toto leto 
opäť patrí milovníkom kníh. Staromest-
ská knižnica tam 14. júna slávnostne 
otvorila Letnú čitáreň a v rámci nej pri-
pravila viacero podujatí pre deti,  
dospelých aj seniorov. Do 31. augusta si 
obyvatelia a návštevníci hlavného mesta 
môžu v obľúbenom parku bezplatne  
vypožičať knihy, ale prečítať aj desiatky 
titulov denníkov a časopisov vrátane 
Knižnej revue, ktorá je mediálnym partne-
rom tohto projektu. Letná čitáreň bude 
otvorená v pracovné dni od 10.00 do 
18.00, v sobotu od 10.00 do 14.00. Staro-
mestská knižnica pripravila do Letnej 
čitárne v Medickej záhrade na celé leto 
33 rôznych podujatí pre všetky vekové 
kategórie: pre deti zážitkové čítania  
a divadelné predstavenia, ktoré vznikli 
na motívy rozprávkových kníh, pre 
dospelých stretnutia so slovenskými  
autormi a autorkami, ale aj cyklus  
o histórii Bratislavy. 

 ✒ red

Zlatá vlna 2021
Porota tretieho ročníka národnej ceny 
za poéziu Zlatá Vlna 2021 vyhlásila toho-
ročné nominácie. Do pätice básnických 
zbierok, ktoré postúpili do užšieho výberu, 
sa dostali tituly Robert Bielik: Zorné  
pole tmy (Petrus), Liza Gennart: Výsledky 
vzniku (Vlna/Drewo a srd), Daniela  
Kováčiková: Svet:lom (Vlna/Drewo a srd), 
Dominika Moravčíková: Deti Hamelnu 
(Skalná ruža) a Kamil Zbruž: Graffiti 
a Graffiti na vlaku (Vlna/Drewo a srd). 
Odborná porota ceny, ktorú organizujú 
Občianske združenie Novotvar, občianske 
združenie Vlna a Literárne informačné 
centrum, je zložená z bývalej riaditeľky 
LIC Miroslavy Vallovej a literárnych kriti-
čiek Veroniky Rácovej a Ivany Hostovej. 
Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie 
pôvodné slovenské básnické dielo vydané 
v predchádzajúcom roku. Medzi hodno-
tené knihy nie sú zaradené tie, ktoré 
napísali porotcovia, organizátori a spolu-
organizátori projektu (tentoraz boli 
vynechané Černozem Márie Ferenčuhovej 
a Rotácie Petra Šuleja). Štatút ceny záro-
veň s nadhľadom hovorí, že „porota nie je 
nestranná, nezaujatá ani neovplyvniteľná. 
Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota 
a hlavne organizátori poéziu píšu“. Lau-
reát alebo laureátka Zlatej vlny 2021 získa 
ocenenie v celkovej hodnote približne 
5 000 eur, časť ceny bude mať nefinančnú 
podobu. Víťazná zbierka bude vyhlásená 
na multižánrovom festivale Novotvar 
v októbri 2021.

 ✒ red 

Mesiac autorského čítania
Od 3. júla do 2. augusta 2021 bude každý 
deň v Bratislave patriť kvalitnej literatúre, 
autorskému čítaniu a diskusiám v rámci 
Mesiaca autorského čítania (MAČ) 2021. 
Na medzinárodnom literárnom festivale 
sa predstaví viac ako 60 známych 
aj menej známych autoriek a autorov 
z Česka a Slovenska. Autorské čítania 
sa uskutočnia na troch miestach – v Pálf-
fyho paláci, Zichyho paláci a v kostole 
Klarisky. Vystúpia tam napríklad Vladi-
mír Merta, J. H. Krchovský, Alena  
Mornštajnová, Petra Soukupová, Petr  
Placák. Zo slovenských autorov sa pred-
stavia: Etela Farkašová, Veronika Šiku-
lová, Ivan Štrpka, Michal Hvorecký, Balla, 
Milo Janáč, Alena Sabuchová, Dominika 
Madro a ďalší. Tohtoročný MAČ rok pred 
30. výročím rozdelenia Česko-Slovenska 
spojí to najlepšie z literárnych scén oboch 
krajín. Festival budú hosťovať mestá  
Brno, Ostrava, Bratislava a online aj Ľvov. 
Prostredníctvom videopohľadníc sa 
predstavia aj autori a autorky z Islandu.

 ✒ red

Víťazi Magnesia Litera 2021
Hlavným víťazom českej súťaže Magnesia 
Litera Kniha roka 2021 sa stala monogra-
fia Martina Hilského Shakespearova 
Anglie – Portrét doby vydaná v pražskej 
Akademii. V kategórii próza porotu naj-
viac zaujal Daniel Hradecký s knihou 
Tři kapitoly: Dumdum – Výlety s otcem 
– Vikštejn (Listen), v kategórii poézia 
Pavel Novotný a jeho Zápisky z garsonky 
(Trigon), ocenenie v kategórii kniha pre 
deti a mládež si prevzal Bogdan Trojak 
za knihu Safíroví ledňáčci a Glutaman 
(Baobab). Výročnú cenu za debut roka 
získala Lenka Elbe za prózu Uranova.

 ✒ red
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Finalista Zlatej vlny 2021 básnik a „majster 
nepísania" Kamil Zbruž vlani predstavil 
svoje Graffiti a Graffiti na vlaku na verejnom 
čítaní na Nám. SNP pred predajňou LIC.
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Vybrali ste 
Knihu roka 
Neromán, príbeh v príbehu 
a mýty

Tradičná čitateľská anketa o knihu roka má 
svojich tohtoročných víťazov. Hlavnú kategó-
riu suverénne ovládol nezameniteľný autor-
ský hlas Veroniky Šikulovej v knihe Tremolo 
ostinato – neromán (Slovart), v kategórii 
Debut roka zvíťazil Lukáš Cabala s vyzretým 
ironizujúcim fabulovaním v novele Satori 
v Trenčíne (Artforum) a v novej kategórii 
Kniha roka pre deti a mládež získala najviac 
hlasov vizuálne i tematicky atraktívna 
publikácia Dávida Ursinyho Strom života –  
Rozprávky Veľkej Amazónie (Petrus).
Víťazom, ale aj ich vydavateľom srdečne bla-
hoželáme. Slávnostné odovzdanie cien 
sa uskutoční 8. júla o 17.00 v Letnej čitárni 
v Medickej záhrade v Bratislave, na ktoré 
srdečne pozývame aj našich čitateľov 
a čitateľky. 
Od 26. apríla do 30. mája sa mohli čitatelia 
a čitateľky zúčastniť online hlasovania  
v ankete Kniha roka a vybrať svojich favoritov 
spomedzi 30 nominovaných kníh rôznych 
žánrov vydaných v roku 2020. 
Čitateľskú anketu organizovalo Literárne 
informačné centrum, koordinovala ho redak-
cia nášho mesačníka Knižná revue. Šéfredak-
torka Tina Čorná Sikorová a redaktorka 
Dominika Madro boli súčasťou nominačného 
zboru, ktorý tvorili literárni vedci, kritici 
a prekladatelia: Markéta Andričíková, Igor 
Hochel, Ivana Hostová, Gabriela Magová, 
Viliam Nádaskay, Zoltán Rédey a Radoslav 
Passia. Spomedzi bohatej domácej knižnej 
produkcie v oblasti literatúry faktu, esejistiky, 
literárnej vedy, výtvarných monografií,  
prózy, poézie, detskej literatúry vybrali 30 ti-
tulov: 20 v hlavnej kategórii Kniha roka 
a po päť titulov v kategórii Debut roka a Kniha 
roka pre deti a mládež. 
O víťazoch rozhodlo 902 hlasov našich čitate-
ľov a čitateliek, ktoré prišli z 374 mailových 
adries. Nie každý hlasoval vo všetkých troch 
kategóriách. Najviac ľudí hlasovalo v hlavnej 
kategórii (329). Zaujala však aj nová kategória 
Kniha roka pre deti a mládež (hlasovalo 
297 ľudí), o Debute roka rozhodlo 276 ľudí. 
Vo všetkých troch kategóriách za svojich favo-
ritov hlasovalo 251 ľudí.

Vaši víťazi
Cena čitateľov Kniha roka 2020 putuje próze 
Tremolo ostinato – neromán Veroniky Šiku-
lovej, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart. 
Získala 75 hlasov. Druhé miesto s 32 hlasmi 
obsadila kniha Jany Beňovej Flanérova košeľa, 
zachytávajúca životný priestor hlavného 
mesta z vydavateľstva Brak a tretie miesto 
s 27 hlasmi román Topografia bolesti Ivana 
Lesaya, ktorú vydalo vydavateľstvo Ikar.
Cenu čitateľov v kategórii Debut roka 2020 
s počtom hlasov 82 získava novela Lukáša  
Cabalu Satori v Trenčíne, ktorú ilustrovala 
česká umelkyňa Anna Cima a vydalo  
Artforum. So 62 hlasmi sa na druhom mieste 
umiestňuje výrazný básnický debut Domi-
niky Moravčíkovej Deti Hamelnu z vydavateľ-
stva Skalná ruža. Tretie miesto s počtom 
hlasov 58 obsadil román vychádzajúci zo sku-
točnosti Prípad starej dámy Nataše Holinovej 
z vydavateľstva Ikar.
V najmladšej kategórii boli výsledky najtes-
nejšie. Rozprávková kniha mýtov Veľkej Ama-
zónie Strom života Dávida Ursinyho, ktorú 
vydalo vydavateľstvo Petrus, si s počtom 
69 hlasov odnáša Cenu čitateľov v kategórii 
Kniha roka pre deti a mládež 2020. Len o tri 
hlasy menej získala pútavo napísaná a ilustro-
vaná kniha o stratenom psíkovi Jašo  
na jarmoku Sone Urikovej, ktorú vydalo vyda-
vateľstvo Aha Slovakia. Tretie miesto obsadili 
hĺbavé a dobrodružné Pirátske rozprávky 
Veroniky Dianiškovej z vydavateľstva Modrý 
Peter s počtom hlasov 62.

O čom hovoria výsledky?
Možno podľa tohtoročných výsledkov jed-
noznačne pretlmočiť čitateľské preferencie 
roka 2020? Azda len toľko, že neopozeraný 
štýl Lukáša Cabalu dokázal vyvolať čitateľskú 
zvedavosť a záujem o nových autorov, ktorí sa 
môžu stať výraznými menami súčasnej 
slovenskej literárnej scény; že šťavnatý, vrs-
tevnatý, chvejivý jazyk Veroniky Šikulovej 
je stále hlboko príťažlivý a že mýty Veľkej 
Amazónie Dávida Ursinyho po prvýkrát pre-
rozprávané v slovenčine s nádhernými 
podmanivými ilustráciami ukazujú odvekú 
túžbu človeka dívať sa na zrod sveta a jeho 
krásu z neprebádaných uhlov.
Z literatúry za rok 2020, ktorý bytostne 
zasiahla pandémia, vybrali čitatelia beletriu 
a mýty, kým minulý rok sa niesol v znamení 
vedy a rozprávky.

 ✒ red 

Veronika Šikulová: Tremolo 
ostinato – neromán
Bratislava: Slovart, 2020

Dávid Ursiny: Strom života  
(Rozprávky Veľkej Amazónie)
Ilustrácie: Dávid Ursiny
Bratislava: Petrus, 2020

Lukáš Cabala: Satori v Trenčíne
Bratislava: Artforum, 2020
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Hodnotitelia 
o víťazných 
knižných tituloch

Markéta Andričíková
Všetci sa potrebujeme hľadať a nachádzať v príbehoch – myslím 
si, že aj o tom svedčí finálny výber titulov v Knihe roka 2020.
Strom života – Rozprávky Veľkej Amazónie Dávida  
Ursinyho, ocenený v kategórii Kniha roka pre deti a mládež, 
je veľmi pútavým sprievodcom v mytológii amazonských 
Indiánov. Kniha okrem symbolických príbehov mytológie pri-
náša čitateľom zážitok z objavovania zákonitostí vzniku sveta, 
striedania dňa a noci, stvorenia rastlín, zvierat a ľudí. Pre det-
ského čitateľa sú to predovšetkým pestrofarebné príbehy plné 
tajomstva a napätia a pre dospelého je to aj vzácna studnica 
poznania, hľadania súvislostí s mýtmi západnej kultúry 
aj nachádzania univerzálnych (či archetypálnych) obrazov ľud-
ského, prírodného a predovšetkým transcendentného sveta. 
Dávid Ursiny príbehy nielen vybral, preložil či prerozprával, ale 
vybavil ich aj potrebnými poznámkami a krásnymi akvarelo-
vými ilustráciami, ktoré pomáhajú slovenským čitateľom lepšie 
spoznať vzdialený svet Veľkej Amazónie, kde rastie Wazaká – 
strom života.
Iného filozofického či náboženského systému sa dotýka kniha 
Lukáša Cabalu Satori v Trenčíne, ocenená v kategórii Debut 
roka. Už z názvu novely možno vytušiť autorov ironizujúci tón. 
Zen-budhistické satori – ako náhly zážitok osvietenia, prebude-
nia či záblesk náhleho poznania, ku ktorému sa človek musí 
dopracovať cez meditáciu – sa v novele viaže na konkrétny 
priestor – Trenčín (ten sa však okrem známeho hradu pýši aj 
mrakodrapmi ako napríklad New York). Tak sa v príbehu muža 
s príznačným menom Vincent prelína skutočnosť so snom, 
realita s fikciou, prítomnosť s minulosťou a budúcnosťou, vystu-
pujú v ňom známe aj neznáme postavy. A tak sa zdá, že k satori 
môže dôjsť kdekoľvek a kedykoľvek, možno aj po prečítaní tejto 
knihy s veľmi sugestívnymi ilustráciami Anny Cima.
Magický realizmus na slovenský spôsob – tak by som označila 
neromán Veroniky Šikulovej Tremolo ostinato. Je to podma-
nivé rozprávanie, ktoré svojich čitateľov opakovane vťahuje 
do neobyčajných príbehov obyčajných ľudí. Príbehy zobrazujú 
predovšetkým vertikálny pohyb – treba vyliezť na strom, na 
strechu, na kostolnú vežu, aby sme videli svet a život z nadhľadu 
a zároveň boli schopní vnímať jeho hĺbku: „Na strechu vyliezali 
všetci. Niekedy bola na streche celá dedina. A doma boli iba 
mačky a mravčali.“ (s. 14) Vďaka šťavnatému, expresívnemu 
jazyku, bohatej obrazotvornosti a chvejivému napätiu prenáša 
Veronika Šikulová svojich čitateľov akoby doprostred diania 
v malom meste, kde je mnoho podivuhodných javov súčasťou 
každodennej reality.

Zoltán Rédey
O čom vypovedá alebo čomu by mohol nasvedčovať takýto výsle-
dok/výber? 
Ak v hlavnej kategórii Kniha roka 2020 získalo najviac hlasov dielo 
z oblasti imaginatívnej (umeleckej) prózy a nie napríklad titul 
z odbornej literatúry či literatúry faktu, aké boli za rok 2020 nomi-
nované tiež – a ak je to konkrétne kniha Veroniky Šikulovej Tremolo 
ostinato – neromán, potom to znamená, že čitatelia (aspoň tí 
hlasujúci) pri uprednostňovaní „beletrie“ nelipnú nevyhnutne na  

„tradičnom“, priamočiaro príbehovom rozprávaní, neorientujú sa 
výlučne na „žánrový formát“ románu, neočakávajú tomu zodpove-
dajúci sujetový či „veľký epický oblúk“, ktorý by ich mal zaujať. 
Naopak, dokážu oceniť nielen poetiku príbehu, takpovediac fabu-
lačnú pohotovosť a „zručnosť“ autorky, ale najmä estetickú silu 
prozaickej výpovede – výrazovú a štýlovú markantnosť autorkinho 
autentického rozprávačského prejavu, osobitosti jej originálneho 
výpovedného gesta, naplno rozohranú žánrovú a celkovú výrazovo- 
-tematickú i jazykovú polyfóniu (vytváranú kaleidoskopicky pes-
trým a premenlivým, no dômyselne komponovaným kontinuom 
príbehových fragmentov, situačných výjavov, epizód, lyricko-
prozaic kých pasáží i lyricko-poetických a reflexívnych vsuviek, 
impresií, spomienok, autobiografických či „memoárových“ prvkov, 
útržkov rodinnej histórie, zachytených miestnych a dobových 
detailov, vecí všednej, a predsa magicky pôsobiacej každodennosti, 
opisov, zoznamov a enumerácií, odkazov na svet hudby 
a umenia atď.).
V podtitule (či namiesto podtitulu) knihy uvedené označenie 
neromán, ktorým sa zrejme autorka manifestačne vymedzuje voči 
prípadnému žánrovému zaraďovaniu či kategorizovaniu jej diela, 
malo byť azda inštrukciou aj pre potenciálneho čitateľa, upozorne-
ním, aby neočakával, že to bude román.
Ani víťazný titul v kategórii Debut roka 2020 nie je založený (len) 
na tematickej pútavosti fabuly. Literárnoestetické kvality debutovej 
knihy Lukáša Cabalu Satori v Trenčíne netkvejú ani natoľko  
v jej holej epickej podstate, vo vyrozprávanom príbehu ako takom  
(a už vonkoncom nie v jeho „hodnovernosti“), ako skôr v téme písa-
nia, resp. v samom písaní a konštruovaní príbehu – princípe 
metafikcie či metanarácie (tzv. „sebaodhaľujúce písanie“), pri kto-
rom autor tematizuje vlastne problém vlastného písania.
To platí o obidvoch uvedených knihách. Príbeh postáv sa v nich pre-
lína a splýva s príbehom vznikajúceho textu. V debute Lukáša  
Cabalu to naznačujú viaceré pasáže, napríklad: „… už nemal žiad-
nych pochýb. Pričaroval jej decko! Samozrejme, je pravdepodobné, 
že ho mala aj predtým, ale kto mu to dokáže? Má sa jej spýtať?  
‚A to dieťa ste mali aj pred dvoma týždňami, alebo som vám ho napí-
sal?‘ (…) Zamiloval som sa do ženy a napísal jej dieťa.“ (s. 43)  

„… dlho myslí na Sáru, ktorú naozaj poznal a nemusel si k nej vymýš-
ľať žiadny naratív. Ktorú naozaj poznal, ale odišla rovnako ako tá, 
ktorú si z veľkej časti vymyslel.“ (s. 85)
Veronika Šikulová zase na 63. strane svojej 280-stranovej knihy 
uprostred výjavu, v ktorom vystupujú inak „reálne“ postavy z jej naj-
bližšej rodiny, ako autorka rozprávačka konštatuje: „Cítim, že by 
som svoj text presne teraz mohla a vedela ukončiť, ale čo s tými chu-
dákmi, nemôžem ich len tak bez vysvetlenia nechať.“
Zdá sa, že čitatelia vnímajú ako smerodajnú hodnotu prozaického 
diela nielen jeho epickosť (príbehovosť), ale i vlastnú literárnosť – 
a to by malo byť dobrou správou.
Za zvlášť vydarenú knihu po každej stránke – dovolím si povedať 
knižný skvost – považujem aj titul, ktorý zvíťazil v kategórii 
Kniha roka pre deti a mládež 2020 Strom života – Rozprávky Veľkej 
Amazónie Dávida Ursinyho. Táto kniha na prvý pohľad zaujme 
už len úrovňou svojho výtvarného spracovania, teda čo sa týka 
ilustrácií i celkového knižného dizajnu a vzhľadu, ako aj samotným  
obsahom: od mýtov o stvorení sveta (ako je to v každej mytológii), 
stvorení rieky Amazonky až po pôvabné krátke príbehy typu Prečo 
mravčiar a jaguár nie sú priatelia. 
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Utkaný je 
z ľudí, slov 
a viet 
náš svet
Rozhovor s Veronikou Šikulovou, 
laureátkou Ceny čitateľov 
Knižnej revue v hlavnej kategórii 
Kniha roka 2020.

✒ Tina Čorná Sikorová

„O   tejto knižke sa nedá písať, táto knižka sa dá 
len vdychovať, z tejto knižky by bolo najlepšie 
len citovať – a to z hociktorej strany,“ napísal 

o Tremolo ostinato – neromán spisovateľ Dušan Dušek. 
A naši čitatelia sa rozhodli nielen pozorne čítať, ale aj 
oceniť Veroniku Šikulovú a jej nákazlivé písanie. 

Priatelíme sa oddávna, živo si pamätám, ako si praco-
vala na svojom debute Odtiene. Roky sa teším z tvojich 
úspechov! A teraz sa radujem, že tvoja kniha Tremolo 
ostinato – neromán v čitateľskej ankete Knižnej revue 
zvíťazila s najväčším počtom hlasov a s veľkým násko-
kom oproti iným titulom! Nie je to prvýkrát, keď si si 
práve ty získala najväčšiu priazeň čitateľov. Ako to vní-
maš? Čím si to vysvetľuješ?

Keď bol môj syn malý, vravieval: Mama, neboj 
sa, mňa majú všetci radi! To by sa mi páčilo. Tremo-
lo ostinato je však pre mňa špeciálna knižka. Možno aj 
najdôležitejšia, pre mňa. Posledná je vlastne vždy naj-
dôležitejšia… a povedzme, že som chcela mať svoju har-
moniu caelestis či božskú komédiu… Navyše dosť ťažko 
prichádzala na svet, vrátili mi ju z vydavateľstva a aj do-
máci čitatelia, manžel, mali výhrady…

Tremolo ostinato je aj názov jednej z kapitol knihy, v kto-
rej oživuješ obraz otca, hovoríš o ňom aj sa s ním zho-
váraš. 16. júna uplynulo 20 rokov od smrti Vincenta 
Šikulu. Ako pokračuje tvoj vnútorný rozhovor? Kam ťa 
privádza?

Vieš čo, nepokračuje. Práveže nepokračuje. Mala 
som pocit, že dvere, ktoré som zatvorila, chcem ešte 
raz otvoriť. Tremolo však nie je knižka o otcovi, je o pí-
saní a rozprávaní. Okolo mňa bolo veľa vynikajúcich 
rozprávačov, otec bol najlepší, o nich je moja knižka. 

„Pravda nesmie kaziť dobrú pointu.“ Veta z tvojho motta 
knihy. Čo všetko dokážeš obetovať, urobiť pre dobrú 
pointu?

Všetko. Naozaj. Aj stojku na hlave! Aj ássanu 
holuba…

Aj keď pointa je vždy až na konci, ako v správnej anek-
dote. Smiech cez slzy je prostriedok, ako sa priblížiť 
k pravde, ale pointa býva pričasto aj „samý rmut,“ ako 
odtuší v jednej tvojej spomienke tato Vinco…

Ak všetko, tak naozaj všetko, samý rmut povedal 
Péter Esterházy, ale mohol by to povedať aj tatko 
a v konečnom dôsledku som to povedala ja! Je to môj 

„prekrad“. Terminus technicus Ivan Wernisch. Ja sa 
veľmi rada smejem. A pointa môže byť aj na začiat-
ku. Ale mala by tá cesta od nej niekam viesť. Alebo 
nemala?

V každom z tvojich textov v Tremolo ostinato sa dá vy-
brať motto, mottá (ty by si možno dodala aj motetá) pre 
dobrú knihu. Povedzme, slová strýka Vila: „… iba do-
vtedy tu všetci mŕtvi s nami budú, kým o nich budeme 
hovoriť.“ V tvojej tvorbe je táto myšlienka kľúčová. Ne-
znesieš zabúdanie? Nikomu nedovolíš odísť bez toho, 
aby si to všimli a dobre zapamätali ostatní? 

Môj svet sa zúžil. Zúžil sa dokonca tak, že z neho 
zostala len jedna úzka, dosť dlhá chodba plná bled-
núcich fotografií. Zavše niekoho znovu treba vyvolať, 
inému prikresliť fúzy. Rozprávanie je dôležité. Z ľudí 
je predsa utkaný svet… Aj z ich slov a viet. Ja neviem 
zabúdať. Podľa mňa je to dáka choroba.
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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), 
za ktorú získala Cenu 
Anasoft litera, kníh 
Moyzesovo kvarteto 40 
(2015), Petrichor (2016) 
a „nerománu“ Tremolo 
ostinato (2020), ktorý 
je v aktuálnej desiatke 
Ceny Anasoft litera. 
Je čerstvou laureátkou 
Ceny čitateľov Knižnej 
revue – Kniha roka 2020.
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Tina Čorná Sikorová 
Šéfredaktorka Knižnej 
revue.
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a ako, náš vzťah, vzťahy s kamarátkami, mužmi, k de-
ťom, manželovi, som hedonistka, milá Tina, aj ty buď! 
Ale treba byť skromný a nebyť pažravý! Som skromná 
hedonistka. To sa nevylučuje.

V knihe spomínaš, že ťa vylúčili z predčítania modlitieb 
v kostole pre vulgarizmy, ktoré občas v texte použiješ. 
Ako obhajuješ svoj expresívny slovník?

Už ho neobhajujem. Nabokov nechal súložiť sta-
rého hnusáka s mladulinkou nymfou, Proust používal 
dlhé vety, plávate a pevnina je v nedohľadne, zavše sa 
utopíte… Co nikoliv to také, latinské výrazy, maďar-
čina, taliančina, názvy kvetov, hviezd, mušiek, klasi-
fikácia prdov, slová označované ako nadávky, páči sa 
mi, keď spisovateľ používa všetky registre… Omnoho 
obscénnejšie sa mi zdajú zdrobneniny a všelijaké cif-
rované preciťovanie. A áno, vylúčili ma z ruže, v na-
šom kostole už nepredčitujem a v evanjelickom som 
nemohla vystúpiť na vianočnom večierku. Som veriaci 
človek, bolo mi to ľúto. 

Aj v tejto knihe definuješ rôzne podoby lásky, bez ktorej 
sa nedá žiť. Na druhej strane vravíš: „Tieto písacie zále-
žitosti sú zaujímavejšie ako tie srdcové.“ V čom, prečo 
sú zaujímavejšie? 

Povedzme, že ich v istom veku začnete považovať 
za dôležitejšie. Možno som sa nepresne vyjadrila. Tie 
písacie záležitosti považujem za zmysel svojho života 
a svoje hlavné zamestnanie, ktoré však vykonávam, 
len keď sa vrátim z práce, počas voľného času; na dlhší 
text si musím vziať dovolenku… 

Súhlasíš s  tvrdením, že spisovatelia celý život píšu 
jednu knihu? 

Nie, súhlasím s tým, čo povedal Vladko Petrík, že 
literatúra je najmä štýl. Ten niektorých zvádza k po-
dobným vyhláseniam. Štýl totiž nemusí byť len spôsob 
prehovoru. Je to istý literárny tonus… 

Viem, ako bleskovo dokážeš napísať publicistický text 
do novín. Ale to podstatné písanie, spisovateľské – aké 
je? Povedala by si, že píšeš rýchlo?

Píšem veľmi rýchlo. Hudobný skladateľ Ilja Zeljen-
ka povedal, že keby ľudia videli, ako rýchlo komponuje, 
možno by to nebrali vážne. Položartom, pravdaže.

Literárna vedkyňa Markéta Andričíková hovorí, že 
tvoje „príbehy zobrazujú predovšetkým vertikálny 
pohyb – treba vyliezť na strom, na strechu, na kostol-
nú vežu, aby sme videli svet a život z nadhľadu a záro-
veň boli schopní vnímať jeho hĺbku…“ Vystihla niečo 
veľmi podstatné. Ako sa ti píše v Hamrštíle, kamennom 
vinohradníckom domčeku na kopci, z ktorého vidíš celý 
modranský chotár ako na dlani? 

V Hamrštíle píšem málo. Takmer vôbec. Tato však 
položartom vravieval, že my, čo bývame na kopci, 
máme iný akčný rádius, ako tí spod neho. Najradšej 
píšem doma. V kuchyni. 

Nie každý si teraz uvedomuje, že Tremolo ostinato 
vzniklo v čase pred pandémiou. Ešte minulý rok mnohí 
čakali, že „pointa“ covidu sa odhalí onedlho. Zjavne 
príde neskôr. Čo myslíš, o akú pointu pôjde? 

Hovorí sa, že keď nejde o život, ide o hovno! O život 
ide aj pôjde! A ak sa nezbadáme, nepomôže nám ani 
svätená voda! 

Nechceš dovoliť odísť ani slovám a názvom – kvetov, 
stromov, rastlín, chotára, jeho povetria, farieb, zvukov, 
svetla, starých príbytkov, jedál, koláčov… Si alchymist-
ka, vieš to?

Áno, viem to. Práve toto slovné obžerstvo mi kri-
tika vyčíta! 

Jeden text v knihe je recept v maďarčine na Harcsa
paprikás – paprikáš zo sumca. Potešil ma ako skvelý 
hudobný akord v rozprávaní o bratskej láske. Pýtajú si 
tvoji čitatelia recept v slovenčine?

Moji čitatelia nevedia, že výborne varím! Ten ma-
ďarský recepis sa mi zdal dobrý fór. Mala som v knižke 
text vo francúzštine aj nemčine… Šlo o slová, inštru-
mentáciu. Vždy ide o inštrumentáciu… Aj v literatúre. 

Čo myslíš, ako si s tým poradia tvoji prekladatelia v Ma-
ďarsku, kde tvoje knihy majú veľa čitateľov? 

Mohli by recept preložiť do slovenčiny… Príbeh 
bratov a sumca je maďarským filmovým príbehom. 
Zhodou okolností práve boli v knižke otvorené dve-
re a  ja som čosi podobné varila vo svojej literárnej 
kuchyni… 

Keď píšeš o hudbe, o jej počúvaní, ale aj o samotnom 
písaní, čitateľ cíti vášeň, s akou to prežívaš. Si v umení 
hedonistka? 

Nielen v umení. Keď vidíš moju ružovú záhradu, 
dečky, ktoré som vyšila, to, ako chodím každý deň 
plávať, to, ako sa obliekam, čím sa oblievam, čo čítam 

Veronika Šikulová: 
Tremolo ostinato – 
neromán
Bratislava: Slovart, 2020

„…Tak je to aj s písaním. Zavesia 
sa slová na ústa, a odrazu sa človek 
pohybuje v jazyku ako po dákej 
krajine, príbeh ako červená clivá 
cverna zašprajcnutý v plote… 
To je naša Lena, siňora Lenora, 
sestra v sukni, ktorú si roztrhla, 
ona je teraz modrý vták,  
čo lieta nad komínmi pre radosť, 
je hviezda, čo vyšla na Riziko  
ako panenka, ona je kopec, 
pukajúce kosti, čo láme stromom 
mráz, mačacie labky, čo 
opečiatkovali humná, mokrý sneh, 
je to hniezdo aj Betlehem. 
Zatvára oči, len jedna červená 
sukňa a obyčajná fošňa ju unáša 
ako sane, ako koč, nekonečným 
kopcom letela, má v každej  
ruke diamant, dýcha si do dlaní 
a potom prstom do mokrého  
snehu píše: radujem sa zo života!“  
(Veronika Šikulová:  
Tremolo ostinato – neromán, s. 41)
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Lukáš Cabala:  
Satori v Trenčíne
Bratislava: Artforum, 
2020 „So stánkom s občerstvením pokračovala, ale už len 

na ulici. Musí vidieť na oblohu, ináč ju pochytí úzkosť.“ 
Hovorí jedna z vašich vedľajších postáv. Vy pracujete 
v antikvariáte, v „nepojazdnom stánku s (literárnym) 
občerstvením“. Inšpiroval vás k písaniu?

Písanie ma lákalo už v čase pred antikvariátom, ale 
áno, myslím, že to funguje aj takto. Chcel som k tým 
knihám prispieť aj svojím vlastným príbehom. Byť sú-
časťou poličiek mi robí akúsi detskú radosť. 

Vzniklo Satori v Trenčíne v antikvariáte? 
Áno, bývam v rodinnom dome, kde sídli antikvariát, 

kde pracujem s knihami a kde sú všetky knihy uložené. 
Zdá sa mi, že v tom texte sa prítomnosť toľkých zväzkov 
odráža priamo i nepriamo. Možno si niekto myslí, že 
je to štylizované do polohy, kde sú postavy vášniví či-
tatelia, ale ja som naozaj neustále obklopený knižkami 
a ak by som sa v próze tváril, že to tak nie je, bolo by to 
z môjho pohľadu zvláštne. 

Precitnutie 
v Trenčíne
Rozhovor s Lukášom Cabalom, 
laureátom Ceny čitateľov Knižnej 
revue v kategórii Debut roka 2020.

Nápadito fantazijný debut Lukáša 
Cabalu Satori v Trenčíne vstupuje 
nielen do mesta Trenčína v jeho 
futuristickej podobe, ale i do mesta 
mysle hlavného protagonistu 
Vincenta. Uličky, po ktorých kráča,  
sa mu krútia v hlave ako možné  
cesty, nové vzťahy, celkom iný príbeh.

✒ Dominika Madro

Ste v desiatke literárnej Ceny Anasoft Litera. Prekvapi-
lo vás však, že sa vaša kniha stala v čitateľskej ankete 
Knižnej revue Debutom roka 2020 spomedzi ostatných 
štyroch nominovaných debutov?

Hm, asi neprekvapilo, ale rovnako by ma nepre-
kvapilo, ak by to vyhrala Dominika Moravčíková. Mala 
na svoju básnickú zbierku výrazné ohlasy. 

Kerouac, ktorého často vo svojej knihe spomínate, na-
písal svoje „satori – osvietenie“ na konci spisovateľskej 
kariéry a spočívalo v hľadaní jeho koreňov vo Francúz-
sku. Pre vás je Satori v Trenčíne opakom – debutom. 
V čom vidíte svoje „osvietenie“?

Ja si ten výraz radšej prekladám ako precitnutie. 
Ale jasné, záblesk osvietenia alebo precitnutie, to je 
podobné. Pre mňa je to moment pochopenia, že sa dá 
žiť aj s problémami, zmieriť sa s nimi a byť pripravený 
zvládnuť ich. 

Kedy ste naposledy zažili taký moment?
Zhruba pred dvomi rokmi. V čase písania Satori 

v Trenčíne, keď som sa snažil vyrovnať s ťažkosťami, 
ktoré sa mi nedarilo zvládať. 

Čítate svojich rovesníkov zo slovenskej literárnej 
scény? 

Čítam, áno, ale už menej. Michaela Rosová ma 
„dostala“ knižkou Dandy a pred dvomi rokmi jej vyšla 
Tvoja izba, ktorú som vnímal ako voľné pokračovanie 
Dandyho. Inak čítam skôr súčasnú svetovú prózu. Z tej 
našej sa vždy teším na nového Ballu a každý rok siah-
nem po niečom od Rudolfa Slobodu, aj keď už dávno 
nie je súčasníkom. Z  tohtoročnej Anasoft desiatky 
som zatiaľ stihol knihy Zuzany Šmatlákovej a Richar-
da Pupalu, obe určite stoja za prečítanie. Chystám sa 
aj na poviedky Barbory Hrínovej.

Z tej súčasnej svetovej prózy je kto pre vás zaručenou 
istotou dobrého textu?

Vždy sa teším na novú Nicole Kraussovú a zvedavý 
som aj na Houellebecqa, Judith Hermannovú, ale ne-
bojím sa ani fantazijných svetov China Miévilla, sci-fi 
Neala Stepehensona a Liou Cch'-sina. Mám dojem, že 
takýto typ žánrovej prózy prináša človeku perspektívu, 
ktorú by inde ťažko našiel. 

Chystáte už druhú knihu? 
Nová knižka vyjde na jeseň a dopísaná bola ešte 

pred nomináciou na cenu Anasoft litera. 

Bude to voľné pokračovanie vášho debutu?
Asi sa to dá nazvať voľným pokračovaním, áno, po-

stava Vincenta zostáva. Keď ma vydavateľstvo požia-
dalo o napísanie krátkej anotácie do edičného plánu, 
dve hodiny som sedel pred bielym monitorom a ne-
vedel som ju dať dohromady. Vnímam to ako dobré 
znamenie, že sa novela nedá ľahko obsiahnuť vo dvoch 
vetách. Ani teraz mi nenapadá rýchle zhrnutie. Aby 
som sa tomu úplne nevyhol, tak poviem, že príbeh nás 
zavedie kamsi na Sibír. 

Cítite teraz pri písaní akýsi záväzok, rešpekt? 
Záväzok a rešpekt k písaniu som cítil vždy, a to aj 

v prípade, že mojou jedinou čitateľkou bola temnota 
v šuplíku. Ale v súčasnosti sa mi píše dobre, necítim 
žiadny nepríjemný tlak. Záväzky smerom k čitateľom 
a k vydavateľovi sú z môjho pohľadu rovnaké ako zá-
väzok voči sebe samému. 

Lukáš Cabala (1986)
Narodil sa v Trenčíne. 
V roku 2011 spolu 
s rodičmi založil 
internetový antikvariát 
Čierne na bielom, ktorý 
dodnes vedie. 
S debutovou novelou 
je nominovaný na cenu 
Anasoft litera a kniha 
získala cenu knižných 
blogerov v Panta Rhei 
Awards.

Fo
to

: T
am

ar
a 

M
ár

er

10 Knižná Revue



K
n

ih
a roka pre deti a m

ládež 20
20

mýty, ktoré v tomto zmysle, čo sa týka hĺbky a rozsahu, 
asi nemajú vo svete sebe rovné.

Ako dlho vám trvala príprava Stromu života? 
Zo všetkého najdlhšie mi trval výber textov. Asi 

dva roky som hľadal, čítal a  vyberal vhodné texty. 
Chcel som z toho urobiť knihu vhodnú aj pre deti, a to 
mi skomplikovalo situáciu najviac. 

Podľa vydavateľa príbehy boli šetrne upravené do po-
doby, ktorá je prijateľná aj pre nášho detského čitateľa. 
Bolo v pôvodných verziách priveľa hororu? 

V našom kultúrnom prostredí býva obsah toho, 
čomu vravíme rozprávka, celkom iný než v prípade 
mýtov a legiend v pôvodnom znení. Tie sú často suro-
vé a drsné, nechýbajú v nich sexuálne motívy či nási-
lie. Tieto pre európske dieťa nevhodné obrazy, ktorými 
amazónske príbehy oplývajú, sú často veľmi bizarné. 
To sa týka aj morálky a dejových zvratov. Je to nevšed-
ný čitateľský zážitok a nemohol som si pri ňom nespo-
menúť na juhoamerických spisovateľov „magického 
realizmu“. Nechcel som zasahovať do textov tak, že 
by som ich obral o tieto prirodzené a charakteristic-
ké prvky, preto som vyberal také texty, ktoré už boli 
do značnej miery „rozprávkové“. Dnes ich rád počúva 
môj štvorročný syn, tak sa azda podarilo urobiť výber 
vhodný pre deti. 

Z akých zdrojov ste čerpali? 
Musel som sa obmedziť na anglické zdroje, pretože 

po španielsky a portugalsky neviem, a hľadať niekoho, 
kto by bol ochotný podieľať sa na tejto práci – to sa 
mi zdalo príliš komplikované. Aj keď musím povedať, 
že robiť takúto knihu v tandeme by bolo skvelé. To si 
uvedomujem stále viac, pretože v tejto chvíli mám už 
dokončené indické rozprávky, takmer hotové mýty, 
povesti a legendy severoamerických Indiánov a zhr-
nul by som to slovami: bolo toho veľa.

V oblasti Amazónie ste neboli?
Nebol. Indiáni príliš necestujú a mne sa páči v nie-

čom ich napodobovať. Keď si český maliar Otto Placht 
priviedol do Prahy ženu z kmeňa Shipibo, tá ho zdese-
ná žiadala, aby jej vysvetlil, odkiaľ a kam neustále všet-
ci tí ľudia idú. Ak by taká možnosť prišla bez väčších 
prekážok, asi by som sa výletu do Peru či Ekvádoru ne-
vzpieral. Ale inak nie som veľký cestovateľ. V lietadle 
som sedel prvýkrát pred dvoma rokmi a bohvie, či nie 
aj naposledy.

S akými reakciami na Strom života ste sa stretli?
Najväčšmi ma potešila pochvala od Mnislava Zele-

ného, ktorý medzi týmito Indiánmi žil a je adoptívnym 
synom a členom kmeňa Yawalapiti. Sám však s mno-
hými vecami nie som spokojný. Ilustrácie už dlho tú-
žim robiť inak. Fascinuje ma napríklad spôsob tvorby 
Indiánov, ktorí držia štetec alebo ceruzku prvýkrát 
v živote. Chcel by som sa vedieť odosobniť a uvoľniť tak, 
aby moja tvorba mala podobný charakter. S tým súvi-
sí aj môj vzťah k autorstvu. Okrem ľudového umenia 
mám rád aj stredovek, kde bol autor často anonymný. 
Svoje obrázky aj veľmi nerád podpisujem. 

Strom života sa začína nečakane: „Na samom počiat-
ku nebolo nič (…).“ Čo bolo na počiatku vášho rozhod-
nutia priniesť mýty Veľkej Amazónie?

Prvotným impulzom bol asi záujem o Indiánov, 
o ich spôsob videnia sveta a o prales, ktorý je ich domo-
vom. A keďže som sa v istom období o Amazóniu dosť 
zaujímal, všimol som si, že na slovenskom trhu výber 
zo slovesnej tradície týchto Indiánov nie je. To bola pre 
mňa lákavá výzva. Nie som etnograf, lingvista ani ces-
tovateľ, ale do práce som sa pustil, dúfajúc, že prípad-
né nedostatky v texte vyvážim ilustrovaním. Vždy ma 
priťahovala mytológia jednotlivých národov. Najväčš-
mi ma však zaujímajú Indovia a Indiáni.

Čím vás priťahujú mýty a legendy?
Myslím si, že mytológia je v skutočnosti symbolic-

kým vyjadrením príbehov našej duše, ak sa to dá tak 
povedať – evolúcie duše. Sú to témy, ktoré spracúva 
vo svojich dielach najmä C. G. Jung. Z tohto hľadiska 
ma v poslednom čase mimoriadne upútali staré grécke 

Dávid Ursiny: Strom 
života (Rozprávky Veľkej 
Amazónie)
Ilustrácie: Dávid Ursiny
Bratislava: Petrus, 2020

Dávid Ursiny (1978)
Absolvoval Katedru 
ilustrácie a grafiky VŠVU 
v Bratislave 
u prof. Dušana Kállaya. 
Ilustroval viacero 
rozprávkových kníh 
(vrátane Slovenských 
rozprávok Pavla 
Dobšinského, 5. zväzok 
zbierky Tisíc a jedna noc), 
ale aj indický epos 
Bhagavadgíta a časti 
Biblie.
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Magická 
mytológia
Rozhovor s Dávidom Ursinym, 
laureátom Ceny čitateľov  
Knižnej revue v kategórii Kniha roka 
pre deti a mládež 2020.

Knika Strom života s podtitulom 
Rozprávky Veľ kej Amazónie 
je neprehliadnuteľná. Dávid Ursiny, 
ktorý v nej prerozprával  
legendy amazónskych Indiánov, 
ju pripravoval niekoľko rokov.

✒ Daniela Balážová
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Hlas, ozvena 
Dvadsať rokov po 
odchode Vincenta Šikulu 
Nie je náročné dopátrať sa, kto bol 
Vincent Šikula, pokiaľ ide o základné 
obrysy jeho biografie i tvorby. Dvadsať 
rokov nie je medzi nami, no viacerí 
jeho vrstovníci – kolegovia spomedzi 
spisovateľov ešte áno. Predstavujú 
najstaršiu generačnú vrstvu súčasnej 
slovenskej literatúry, pričom niektorí 
z nich sa postupne presúvajú  
tam, kam už nejaký čas patrí aj Šikula, 
medzi najmladších klasikov. 

✒ Vladimír Barborík

Vladimír Barborík (1965)
Literárny vedec, pôsobí 
v Ústave slovenskej 
literatúry SAV.

N ie je dobrou správou pre tvorcov a ich dielo, že 
súčasnosť ich už chápe ako čosi minulé. Zároveň 
však majú väčšiu šancu aktualizovať sa než tí, čo 

sa klasikmi nestali. 
Pri takejto aktualizácii nie je podstatné, kým autor 

bol, ale kým je či môže byť dnes. Nejde tu potom v pr-
vom rade o nové vydania starých kníh či zobraných 
spisov, o heslá v encyklopédiách spisovateľov ani o od-
borné publikácie typu „život a dielo“. 

Podstatnejšie je, či sa s autorom môžete pri puto-
vaní súčasnou literatúrou stretnúť. Vincenta Šikulu na 
týchto miestach občas zazriem, začujem ozvenu jeho 
hlasu aj v reči dnešných spisovateľov. 

Vincent Šikula: 
S Rozarkou / Liesky / 
Vlha
Bratislava: Smena, 1984

Vincent Šikula: Povetrie 
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1968

Vincent Šikula: 
Ornament a iné prózy
Bratislava: Kalligram, 
2006

Hlas rozprávača
Viem, že ak v tejto súvislosti na prvom mieste zmienim 
Šikulovu dcéru Veroniku, možno to spochybniť ako 

„rodinkárstvo“, veď nie každý autor mal to šťastie na 
deti, ktoré by hoci aj kontroverzne rozvíjali jeho odkaz. 
Prosím, no podstatnejšie je, že napätie medzi otcom 
a dcérou, inak vec výlučne osobná, sa u Veroniky Šiku-
lovej premenilo na sugestívnu knihu Tremolo ostinato. 
Nevyrovnáva sa v nej len s otcom, ale diskrétne aj s od-
kazom jeho diela. A ak má pocit, že otca už v niektorých 
jeho posmrtných knihách „nepočuje“, v jej próze ho 
počuť v najtypickejšej, najznámejšej podobe. 

Hlas Šikulovho rozprávača však nemal iba jednu 
polohu. V šesťdesiatych rokoch, v prvom desaťročí 
spisovateľovej prozaickej aktivity, sa v ňom zachytilo 
aj všeličo z lektúry dobovo sugestívnych próz západné-
ho modernizmu. Šikulu ako klasika sprevádza povesť 
spontánneho a občas trochu uvraveného prozaika tra-
dicionalistu, pričom vedomá literárnosť jeho tvorby sa 
trochu odkladá nabok. 

V  Povetrí (1968), najintenzívnejšom súbore spi-
sovateľových kratších próz, nájdeme niekoľko textov, 
v ktorých uplatnil až hemingwayovsky úspornú dik-
ciu, dokázal stíšiť vlastný hlas a otvoriť priestor iným, 
diskrétne vyjadriť hlavné vedľajším (najvýraznejšie 
v Ťažisku). Dnes u nás na dedičstvo modernej inten-
zívnej krátkej prózy, ktorá odhaľuje význam toho, čo 
platí za bezvýznamné, na líniu začínajúcu azda až nie-
kde u Antona Pavloviča Čechova, nadväzuje Richard 
Pupala. 

Súcit s inými
Šikulove rozprávania z čias jeho úplných prozaických 
začiatkov majú mnoho spoločného s jednou výraznou 
líniou súdobej prózy, pre ktorú je charakteristická prí-
tomnosť do seba obráteného či priamo zahľadeného 
subjektu. Túto citovú orientáciu prozaik dosť rýchlo 
obohatil o súcit s inými. Nevedno, či išlo aj o súčasť 
vnútornej profylaxie, ťažko aj povedať, či ho na tejto 
ceste budú nasledovať ja-pisatelia dneška: uvidíme. 

So súčasnosťou by si však Vincent Šikula porozu-
mel ako autor s mimoriadnym citom pre to, čo dnes 
nazývame rodovou problematikou. Ani neviem, ktorý 
iný slovenský prozaik tak samozrejme a vnímavo do-
kázal rozprávať o ženských osudoch: nielen o Manduli, 
Rozarke či Vilme, ale aj o mnohých ďalších, ktorých 
mená sa nedostali do titulov kníh či próz. A už vôbec 
neviem, ako by obstáli jeho ženy v perspektíve aktuál-
neho feminizmu, ale to vlastne nie je dôležité.

Dielo otvorené prítomnosti
A ešte zmienka o Šikulovi regionalistovi, pričom toto 
označenie tu má typologickú, nie hodnotovú platnosť. 
Je pomerne výrazným trendom posledných rokov, že 
autori si hľadajú a osvojujú konkrétnejšie vymedzený 
priestor, že hľadajú svoju krajinu ako základňu či prí-
strešie pre príbehy a postavy: Kucbelová svoj Šumiac, 
Lavrík svoj Spiš, Sabuchová svoje Podlasie… Rovnakú 
oporu našiel už vo svojich začiatkoch Šikula v Dubo-
vej a neďalekej Modre, tam, kde sa narodil i zomrel. 

Improvizovaný náčrt niekoľkých tém, ktorými 
sa Šikula dotýka dneška, nemôže byť vyčerpávajúci. 
Mnohé z jeho rozsiahleho diela je otvorené prítomnos-
ti. Verím, že ďalší čitatelia si v ňom zasa nájdu nejaké 
ďalšie „súčasné svoje“. 
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Vincent Šikula (16. 10. 1936 – 16. 6. 2001)
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Tragický obraz 
v zrkadle doby
V autorskej poznámke k prvému 
vydaniu knihy (2003) Kornel 
Földvári napísal, že „podtitul 
Humoresky 1963 – 1977 nie 
je celkom pravdivý, je tu i zopár 
starších próz“. V ostatnej knihe 
Humoresky (2020) okrem častí 
už publikovaných v rôznych 
vydaniach (aj zahraničných), 
resp. nepublikovaných v čase ich 
vzniku (pre zákaz), nájdeme 
aj také, ktoré zostali v autorovej 
pozostalosti. 

✒ Gabriela Rakúsová

Kornel Földvári: 
Humoresky
Levice: KK Bagala, 2020

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

R edakcie všetkých textov urobila autorova man-
želka Naďa Földváriová a spolu s vydavateľom 
zaradili do knihy text – doslov Tomáša Janovi-

ca Hriešnik s cudzokrajným menom (2003). Janovic 
s preňho typickou skratkou, ale veľkou hĺbkou vypo-
vedal o Kornelovi Földvárim vari všetko. Okrem iného 
napísal: „A on – nie a nie zatrpknúť. Stále je rovnako 
noblesný a vydáva svedectvá s veľkým nadhľadom, sa-
mozrejme, ironickým.“ (s. 109) 

Kornel Földvári – humorista v živote, v tvorbe kri-
tik, ironik, satirik. Humoresky – tento súbor rôznoro-
dých textov a výtvarných vyjadrení (Palo Bálik, Martin 
Šútovec) s dizajnovou prílohou Eastern (Fero Jablo-
novský a  koláže Pavla Taussiga) je ďalším z  už po-
merne dlhého radu diel, ktoré v edícii kníh Kornela 
Földváriho vydáva KK Bagala.

Neopakovateľný rukopis
Humoreska sa definuje ako veselá, humorná poviedka, 
v ktorej dominuje žartovný, veselý príbeh, humor, iró-
nia a kritika. Takéto a podobné definície nie sú pri tvor-
be Kornela Földváriho dôležité, pretože autor si vytvoril 
svoj neopakovateľný rukopis a pohľad na skutočnosť, 
a tak aj v tejto knihe okrem typických humoresiek náj-
deme kritiky, satiry, paródie, aforizmy, dokonca fejtóny, 
bájky a reflexie. V nich sa ukázala autorova múdrosť, 
nápaditosť, schopnosť nachádzať podobenstvá, ukázať, 
že človek sa vo svojej histórii nezmenil alebo len málo, 
keď použil iný odev, inú lexiku a vytvoril iné reálie. 

Földvári prešiel v týchto svojich textoch dejinami 
pred n. l. i nedávnou svojou súčasnosťou, a tak pripo-
menul, že história sa opakuje. Dokumentuje to i kon-
krétnymi menami – osobami a osobnosťami (Kajfáš, 

Judáš, Konštantín Filozof, Džingischán, T. More…), 
pripomína dôležité časti a znaky ich životov, ktoré sa 
v histórii opakujú ako charakteristiky ďalších pokole-
ní. Uvádza však aj bezmenných, vinných i nevinných, 
podľa toho, ako sa vo svojej dobe javili a aké ich vlast-
nosti a postoje možno v minulosti i v súčasnosti kva-
lifikovať pozitívne či negatívne.

Napínavý výsmech
Földvári je výborný aj v tvorbe bájok, napr. Vernosť 
(„… Ťažko obracať kabát, ktorý vám prirástol k chrbtu…“ 
(s. 33), paródií na sentimentálne príbehy (Werther; s. 35) 
či vo využívaní rozprávkových motívov, keď ich modifi-
kuje a potom zlo víťazí nad dobrom. (Snehulienka; s. 37) 
Földvári však ide ďalej – neváha vysloviť slová o káza-
ní morálky ľuďmi, ktorí sú v živote amorálni. (Príbeh 
s morálkou; s. 81) Z takýchto postupov a diletantského 
posudzovania umenia vie vytvoriť napínavý výsmech. 
(Satira; s. 47)

Z fejtónovej reality vo svojich prozaických textoch 
prechádza k reflexiám o nemohúcnosti človeka poko-
riť to, čo je dané na Zemi, vo vesmíre; ak by ľudia žili 
s čistým svedomím, podľa pravdy a v láske, nebolo by 
treba mnohých zákonov a prikázaní. 

Skutočný smútok 
Kornel Földvári však reálne tragédie, skutočný smútok 
prestupuje humorom, napríklad odkrývaním naozajst-
ných pocitov pri smrti iných a z toho vzniká tragiko-
média – obraz pravdivej podstaty človeka. „Magická 
sila osobnej tragédie ma povzniesla na čelo našej hud-
by. No teraz… Nie, nikdy nepochopíš, čo sú to tvorivé 
muky!“ (s. 88)

V  knihe Humoresky nájdeme aj časť nadpísanú 
Western v našej literatúre. Sú to texty a kresby na tému, 
ktorá bola pre Kornela Földváriho príznačná, lebo 
okrem detektívok mal rád i westerny. Ide tu o štyri tex-
ty (Kniha pre mládež, Dievčenský román, Román s naj-
vyššími ambíciami, Ľudový rozprávač), v ktorých so 
svojským humorom stvárnil obľúbený žáner – western.

Pre Kornela Földváriho i pre jeho tvorbu je typická 
tragikomickosť. „Nepísal som však, aby som provoko-
val cenzorov, netúžil som po pochybnej sláve zabavo-
vaného ,bojovníka‘. (…) Všetky prózy uverejňujem zo 
zažltnutých rukopisov; (…) Vychádzali pod pseudo-
nymom Miroslav Kostka, pretože roky to inak nebolo 
možné.“ (s. 108) 

Nikdy sa nesťažoval, aj tragickosť života a tvorby 
skrýval za komickosť. Úprimne. Môže vzniknúť dojem, 
že mnohé jeho texty sú už iba pre pamätníkov a pre 
súčasných mladých a mladších môžu predstavovať 
takmer sci-fi prózy. Pravda je však taká, že v jeho pro-
zaických výpovediach je dokument o dobe, v ktorom 
sa môžu nájsť aj dnes mnohí.  

Kornel Földvári (13. 2. 1932 – 26. 3. 2015)
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„P avel Vilikovský je človek aj vtedy, keď sa na neho 
iní nepozerajú…“ povedal raz v Romboide o ňom 
jeden mladý básnik. Vlastne teraz pri spomína-

ní na jeho nedožité 80. narodeniny ide hlavne o roky 
práce v redakcii literárneho časopisu Romboid, kde 
sme spolu jedenásť rokov pracovali, teda o pracovno-

-súkromné spomienky.

S presnosťou skalpela
Prvé life stretnutie s PV bolo niekedy začiatkom 80. ro-
kov minulého storočia. Vtedy mi mala vyjsť kniha 
v Smene. S redaktorkou a priateľkou Danou Hivešo-
vou sme po skončení korektúr zašli spolu do Zdroja, 
takej kaviarne na Čajkovského ulici, išlo sa tam dolu 
schodmi: pri veľkom stole sedela spoločnosť v živom 

Celkom 
nespoznáme 
nikdy nikoho…
27. júna 2021 si pripomíname 
nedožité 80. narodeniny Pavla 
Vilikovského. „Jeho smrťou 
zmizol z kultúry a literatúry 
niekto, o kom sme si mysleli, že 
tu bude stále,“ spomína na 

„nesentimentálneho“ prozaika 
a empatického človeka poetka 
Mila Haugová:

rozhovore. Prisadli sme si, ja som nepoznala nikoho, 
Dana všetkých: predstavila ma, aj oni sa predstavili. 
Zapamätala som si troch: Jozefa Gerbóca – šéfredak-
tora vydavateľstva Smena, Stana Dusíka – výtvarníka 
a maliara & last but not least Pavla Vilikovského a útržok 
jeho presnej vety z prerušeného rozhovoru: „… s pamä-
ťou je to často tak, že niečo obchádzame aj vtedy, keď 
to už dávno neexistuje: kredenc v kuchyni, ktorý tam 
už dávno nie je…“ Pavlove prirovnania boli väčšinou 
z každodenného života, ale vybrané a vyrezané z cel-
kového s presnosťou skalpela.

Potom som ho stretla až o rok, keď mi vyšla druhá 
kniha Premenlivý povrch, a Smena ma pozvala na Dni 
Smeny na Jankov vŕšok. Stretli sme sa vtedy v auto-
buse, sedel tam s ďalším vzácnym kolegom Dušanom 
Dušekom. Mne sa pokazil zips na novom svetri (bolo 
to koncom marca, teplé jarné počasie, ale ešte svetro-
vé). PV s Dušanom Dušekom mi zips opravili. Pavel sa 
opäť vyjadril: to sa čudujem, také niečo sa mi podari-
lo prvýkrát v živote.

Po dvoch dňoch na Jankovom vŕšku sme sa vraca-
li odtiaľ aj s viacerými „… akoby sme sa v minulých ži-
votoch už boli videli…“ (PV)

Neomylný literárny vkus
V rokoch 1985 – 1996 som pracovala ako redaktorka 
Romboidu (na ulici Obrancov mieru, teraz Štefániko-
va, je tam akýsi bar) a vtedy ešte fungovali redakcie 
denne, so živou prítomnosťou redaktorov. Písali sme 
na písacích strojoch, ozývalo sa 5-násobné klopkanie: 
s výtvarnou redaktorkou šiesti sme mali 3 miestnosti, 
oddelené „polovičnými sadrokartónovými stenami“. 
Takže dym z nerozlučnej fajky PV sa miešal s cigare-
tami kolegov.

V práci to bol iný PV, prísny k sebe aj k ostatným: 
vyberali sme z množstva príspevkov sami, ale koneč-
né rozhodnutie padalo od šéfredaktora Mariána Ko-
váčika a jeho zástupcu Pavla Vilikovského: ak vznikol 
spor o uverejnenie príspevku alebo pochybnosť, po-
sledným umeleckým arbitrom bol PV. 

Mal geneticky neomylný literárny vkus: ak sa 
prípadne začalo s nejakou vetou zo strany redakto-
ra „… Predsa by sme to len mohli uverejniť…“ stačil 
pohľad na PV a jeho v zuboch stisnutú fajku a vede-
li sme, že hovorí mlčaním: „Tak toto teda nie!“ Mys-
lím, že hlavne s rešpektovaním jeho odporúčaní sme 
v tých rokoch robili, koľko sa dalo po hranicu uverejni-
teľnosti, často aj s prekročením. Aj jeho zásluhou bolo, 
že na stránkach Romboidu sa do literatúry vracali au-
tori, ktorí mali dosť dlhý zákaz publikovania. Uzávier-
ky čísel mali presný dátum, nikto by si nebol dovolil 
neodovzdať PV texty a potom korektúry po termíne. 
Vedel byť vtedy na niektorých kolegov veľmi nepríjem-
ne prísny. Ja som s termínmi problémy nemala, ale 
stalo sa mi, že som v korektúrach nevychytala všet-
ky čiarky (moja večná slabosť aj vo vlastných textoch). 
Keď mi to vytkol, aj som si išla poplakať k Lýdii Vad-
kerti-Gavorníkovej, ktorá pracovala vedľa v Revue sve-
tovej literatúry.

Ak nás poobede navštívili kolegovia, to už bolo 
všetko inak; hlavne ak prišiel Tomáš Janovic, Dušan 
Dušek, Jano Štrasser alebo kolegovia z Revue, tak boli 
úžasné debaty aj pohár niečoho, ak prišiel Stano Rakús 
rovno z vlaku, bola to čerešňovica. Ak prišiel Pavol 
Hrúz, po chvíli privítania sme sa „my dievčence“ vy-
tratili domov: to boli už pre nás tvrdšie posedenia aj 
debaty… S následným uverejnením Hrúzovej prózy po 
rokoch zákazu.

Mila Haugová (1942)
Poetka a prekladateľka, 
v rokoch 1986 – 1996 bola 
redaktorkou literárneho 
časopisu Romboid.
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(27. 6. 2021 – 10. 2. 2020)
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Človek je človek je človek
PV bol skvelý poslucháč aj rozprávač, „znova prichádza 
kredenc“ a Pavlove zriedkavé výroky o sebe: „… mám, 
tak povediac, vrúcny vzťah k alkoholu…“ alebo ešte 
dušespytnejšie, použijúc jeho novotvar „… triezvy 
Vilikovský nie je Vilikovský…“ výraz podobný tomu, ako 
keď Gertrúda Steinová napíše: „ruža je ruža je ruža…“ 
Nevymyslím nič lepšie, len si to požičať: „Vilikovský 
je Vilikovský je Vilikovský …“ Ťažko by som to vedela 
napísať v minulom čase.

PV bol väčšinou hermeticky uzavretý v sebe, súkal 
svoje knihy a myšlienky zo svojho vnútra a my sme vi-
deli a počuli a čítali len to, čo pre nás spriadol. Nikdy 
by som si nedovolila ani po rokoch spolupráce pove-
dať, že ho poznám: vlastne celkom nespoznáme nikdy 
nikoho, ani seba. Myslím, že PV patril k tým, ktorí si 
seba nechávajú pre seba a len jeho písanie dovolí na-
zrieť pri precíznom čítaní aj niekde hlbšie. Zriedkavo 
boli chvíle, keď sme ho videli prejaviť sa tak, aby sme 
mohli trochu „pootvoriť dvere“.

Koncom 80. rokov bol ešte Romboid stále na vte-
dajšej ulici Obrancov mieru (až neskôr v kúrii na Žiž-
kovej a potom na Leningradskej – Laurinskej), v deň 
narodenín PV (kúpili sme mu darček – jeho obľúbený 
tabak Three Nuns Tobacco), pripravili sme malé po-
hostenie, všetko sme si ráno pripravili a mali radosť, 
že si s ním poobede posedíme a budeme sa zhovárať, 
počúvať ho… PV prišiel nezvykle neskôr do redakcie, 
v čiernom obleku s bielou košeľou bez kravaty (ruká-
vy na saku trochu kratšie a trčali mu z nich bezmocne 
v tom momente akoby detské ruky). Povedal: „Dnes 
ráno mama zomrela.“ Milovaná a ctená matka (bál sa 
jej dať prečítať Eskaláciu citu) zomrie v deň jeho naro-
denín. Z jeho očí a z celej jeho bytosti padol aj na nás 
smútok a hlboké dojatie.

A ani vtedy sa neprestal správať vilikovskovsky, vy-
bral zo svojej večnej tašky na plece krabicu s pohoste-
ním a fľašu, položil na písací stôl a povedal: „To som 
mal pripravené pre vás.“ A odišiel. Na druhý deň zate-
lefonoval a oznámil, kedy bude pohreb.

Perlovým rukopisom
Boli aj veselé príhody, smiech a rozprávanie aj potom, 
ako som odišla z Romboidu v roku 1996. Zanedlho po 
mne aj PV, osadenstvo sa zmenilo a Romboid už bol iný. 
Stretávali sme sa občas na literárnych stretnutiach, na 
čítaniach alebo v kníhkupectve Ex libris u Marty Šá-
tekovej, na výstave jeho kresieb a malieb (môžete si 
ich pozrieť na obálkach jeho niekoľkých posledných 
kníh, myslím prvá kniha, ktorú si kresbami tušom 
sám ilustroval, bola Eskalácia citu v nádhernej kože-
nej, decentne hnedej farbe z vydavateľstva Tatran, vy, 
milí mladší čitatelia, skúste si ju nájsť v antikvariáte – 
skvost, my máme doma dokonca dve aj s venovaním 

– aj dcéra, aj ja).
Tak bytostne sme sa naposledy rozprávali v Buda-

pešti na Knižnom veľtrhu, kde sme boli hosťami, daro-
vala som mu ceruzku (vzala som ju zo stánku nejakého 
štedrého vydavateľa). PV mal rád v ruke (okrem fajky) 
aj perá alebo tužky; držal ich v ruke, aj keď nepísal, po-
maly alebo rýchlejšie nimi krútil (raz nám rozprával, 
ako dlho písal plniacim perom drobným perlovým ru-
kopisom do malých zošitkov, myslím, aj povedal, že 
zeleným atramentom napísal rukopis Večne je zelený… 
kto má, milí čitatelia, jeho knihu s venovaním, iste si 
všimol, že písmo je stojaté, vzpriamené, málinko na-
klonené doľava).

Na Livre de Paris som ja letela lietadlom, ale PV 
tam prišiel autom, priviezol ho Stano Vallo. Mirka Val-
lová nám prezradila, že nechcel letieť, ale pretože má 
on najviac preložených kníh do francúzštiny a bol za 
Slovensko hlavný hosť, tak ho priviezli. Krátko sme sa 
tam stretli a pozdravili. Už akoby bez jeho žiarivého 
úsmevu. Nejaký francúzsky fotograf tam urobil z neho 
krásnu sériu fotografií, má tam šál a fajku. 

Posledného živého (koňa Pompejí) PV som vide-
la U červeného raka na čítaní z básnickej zbierky Jána 
Buzássyho; PV mu knihu ilustroval, nádherné gesto 
kolegovi, ktorého mal rád a vážil si ho.

The thrill is gone B. B. Kinga v preklade Rajc je preč 
evokuje okrem výtvarnej a literárnej aj jeho ďalšiu di-
menziu: vedelo sa, že má rád blues&jazz… nesenti-
metálnu hudbu. A je to aj názov jeho poslednej knihy, 
tú už nemám s venovaním, ako všetky ostatné… Naj-
krajšie venovanie mám v knihe Krutý strojvodca, kde 
napísal nezameniteľným rukopisom: „Želám Ti láska-
vejšieho strojvodcu. Pavel Vilikovský.“

Akoby vtedy vedel, že prechádzam tvrdým obdo-
bím svojho života a niečo také potrebujem. 

Jediné slovo: empatia
Ak by som chcela použiť jediné slovo o PV, povedala by 
som: empatia. Empatia k životu, literatúre, ku každému, 
s kým hovoril a chcel hovoriť. Ak s vami hovoril, bol tam 
ten bytostný duchovný pocit: áno, teraz hovorí len so 
mnou a to ostatné je len backround. Mal ostré nadanie 
pretransformovať a presne vyjadriť život okolo seba, 
premietnutý na papier cez raster, ktorý on sám vytvoril.

V decembri 2019 sme telefonovali naposledy o pre-
klade časti knihy Letmý sneh do nemeckého literárne-
ho magazínu Ostragehege. A Pavel sa sám, bez môjho 
opýtania, zveril, že sa nemá zdravotne dobre. Smrteľ-
ná ľadová ruka mi zovrela srdce. Nikdy predtým tak 
nehovoril o svojich ťažkostiach.

Jeho smrťou zmizol z kultúry a literatúry niekto, 
o kom sme si mysleli, že tu bude stále (vlastne je), že 
bude stále Večne zelený a písať o Citovej výchove v marci 
či o Psovi na ceste alebo o Prvej vete spánku. Raz v Klube 
spisovateľov sme sedeli, PV mal so sebou rukopis svo-
jej knihy a povedal, že ešte nemá nadpis; požičal mi 
tam rukopis, čítala som si v ňom a narazila na – „prvá 
veta spánku“. Zaujalo ma to, čo som mu aj povedala, 
nepovedal nič, ale prijal to, lebo kniha pod tým ná-
zvom vyšla. 

Dovolím si byť preto trochu hrdá, aj mi potom pove-
dal, že vyberal z viacerých, a potom sa rozhodol. Poďa-
koval mi, bol vždy galantný (aj šarmantný) muž.

✒ Mila Haugová,
2. jún 2021
(Deň narodenia môjho otca, ktorý by mal v tento deň 
109 rokov a leží pochovaný vo Vrábľoch a zomrel 
skoro slepý. Niekoľko rokov po vyjdení knihy Kôň na 
poschodí, slepec vo Vrábľoch, nie je to zvláštne, ako 
splýva literatúra so životom?)

P
avel V

ilikovský

Pavel Vilikovský:  
Letmý sneh
Bratislava: Slovart, 2014

Pavel Vilikovský:  
Pes na ceste
Bratislava: Kalligram, 
2010

Pavel Vilikovský: Prvá 
veta spánku
Bratislava: Smena, 1983

Pavel Vilikovský:  
Večne je zelený
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1989

15Jún  2021



Vrhať sa 
medzi špice 
kolies
Redakcia nemeckého magazínu 
Spiegel sa rozhodla venovať 
pozornosť fenoménu kresťanstva 
a prostredníctvom 29 textov 
rôznych autorov približuje dejiny 
tohto náboženstva. Knihu 
pod názvom Kresťanstvo – 
Dejiny náboženstva, 
ktoré zmenilo svet pripravilo 
v slovenskom preklade 
vydavateľstvo N Press. 

✒ Karol Moravčík

A utori sú väčšinou redaktormi Spieglu, niektorí sú 
z akademického prostredia. Nevysvetľujú kres-
ťanskú náuku ani rituály, na kresťanstvo sa dívajú 

prostredníctvom niektorých osobností a udalostí dejín 
a kladú si otázky: Čo bolo na kresťanstve po dve tisíc-
ročia také príťažlivé? Ako je možné, že sa mu podarilo 
rozšíriť do oblastí s veľmi odlišnými kultúrnymi pod-
mienkami? Pri pohľade na súčasné pomery v Európe je 
zrejmé, že kresťanstvo stráca vplyv z generácie na gene-
ráciu. Ale ako v predslove uvádza editorka Eva-Maria 
Schnurr, „kresťanstvo si svoju presvedčivosť uchova-
lo práve tým, že sa dokázalo vždy nanovo definovať“.

Udalosti
Prvá časť knihy si všíma vývoj od židovskej sekty 
po štátny kult rímskej ríše. Túto pozíciu dosiahlo kres-
ťanstvo asi za 300 rokov. Druhá časť sa venuje vzťahu 
viery a moci. Týka sa zvlášť obdobia európskeho stre-
doveku. Tretia časť je o prechode do novoveku, keď sa 
západné kresťanstvo chcelo reformovať, ale najmä sa 
bolestne rozdelilo. Zároveň sa zásluhou európskych 
výpadov na iné kontinenty stalo náboženstvom sve-
tovým. Štvrtá časť knihy je o súčasnosti: Máme prob-
lém s „mŕtvym“ Bohom (ako zvolal Nietzsche), ale aj 
s „mŕtvym“ človekom (ako pripomenul Bonhoeffer). 
Máme problém s kresťanstvom, ktoré sa môže vnímať 
ako vstupenka k úspechu (Južná Kórea), ale aj ako nádej 
na sociálno-politické oslobodenie (Južná Amerika). 

Tematický výber by sa dal doplniť. Chýbajú tu 
mená Benedikt z  Nursie, František z  Assisi, Ignác 
z  Loyoly, osobitný text by si zaslúžil aj rozvod An-
glicka s katolíckou cirkvou – dnes si len ťažko vieme 
predstaviť, ako by sa vyvíjali osudy sveta, ak by bu-
dúca námorná a koloniálna veľmoc zostala katolícka. 
Vo štvrtej časti chýba osobitný text venovaný prenasle-
dovaniu kresťanov v 20. storočí, ktoré spôsobila nacis-
tická a komunistická totalita a ktoré postihlo milióny 
kresťanov katolíckych, pravoslávnych i protestantov. 

Karol Moravčík (1952)
Teológ, katolícky kňaz 
a publicista. Patrí 
k zakladateľom združenia 
Teologické fórum, ktoré sa 
venuje dialógu súčasnej 
teológie so spoločnosťou 
v duchu II. vatikánskeho 
koncilu. Je autorom 
publikácie Sprítomnenia 
(Petrus, 2002) 
a spoluautorom kníh 
Radosť evanjelia 
na Slovensku – Pokus 
o analýzu situácie 
katolíckej cirkvi (OZ Hlbiny, 
2016), Radosť evanjelia na 
Slovensku II (Petrus, 2019), 
a Amoris Laetitia (Petrus, 
2020).

II. vatikánsky koncil, r. 1962
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K mimoriadnym udalostiam kresťanstva (nielen ka-
tolíckeho) treba prirátať aj II. vatikánsky koncil (1962 

– 1965) a jeho dôsledky. 
Dá sa pochopiť, že „dejiny náboženstva, ktoré 

zmenilo svet,“ sa nedajú vtesnať do niekoľkých tex-
tov. Tiež sa dajú pochopiť – i keď to neviem odpustiť 

– chybičky v slovenskom preklade. Napríklad na s. 119 
pôsobí komicky, ak sa významný teológ rádu domini-
kánov z 20. storočia Marie-Dominique Chenu označí 
za ženu, a hneď v ďalšej vete sa Tomášovi Akvinskému 
pripíše namiesto evanjeliovej silný prúd „evanjelickej“ 
spirituality. 

Vízia a moc
V strede knihy sa nachádza rozhovor, ktorý viedol re-
daktor Spieglu s Volkerom Leppinom, profesorom cir-
kevných dejín na univerzite v Tübingene. Prvá otázka, 
ktorú redaktor položil, zaujíma aj široký okruh verejnos-
ti na Slovensku: Akú moc dnes má kresťanstvo a cirkev? 

Otázka sa dá najskôr vnímať cez vzťah k moci poli-
tickej. Ako je známe, v tomto vzťahu kresťania (cirkvi) 
v Európe už dlhší čas ťahajú za kratší koniec. Zároveň 
však platí, čo pripomína profesor Leppin: Kresťan nikdy 
nemôže uzavrieť trvalý mier s týmto svetom a kresťan-
stvo musí klásť odpor svetskému pragmatizmu. 

Redaktor položil otázku, či upadajúca moc cirkví 
nie je nakoniec na niečo dobrá, a túto jeho otázku mô-
žeme rozšíriť: Ak chce mať cirkev vplyv v spoločnos-
ti, nemala by sa radšej držať čo najďalej od politických 
a ekonomických držiteľov moci? Alebo: Neobnoví sa 
moc cirkvi práve vtedy, keď si inštitúcia cirkvi zachová 
dištanc od politických inštitúcií štátu? Ak vyslovíme 
súhlasné áno, vynára sa ďalšia otázka, ako by mal ten 
dištanc vyzerať. Boli časy, že sa katolíkom neodporú-
čalo ísť voliť. A vyskytovali sa i viaceré protestantské 
spoločenstvá, ktoré sa vedome nezúčastňovali nielen 
politického, ale verejného kultúrneho života vôbec. 
Isté je, že celkom na začiatku sa kresťania držali bokom 
od všetkých mocenských centier, či už boli židovské, 
alebo rímske. Napriek tomu život prvých kresťanov 
nemal sektársku podobu. 

Kresťanstvo sa v Rímskej ríši ujalo najprv v mes-
tách. Do konfliktu s mocou sa dostalo vtedy, keď sa 
kresťania odmietli klaňať zbožštenej politickej moci. 
Hoci sa tým vystavili krvavému prenasledovaniu, nes-
tiahli sa zo spoločnosti, neodišli do púšte ako esseni 
ani sa nerealizovali v intelektuálnych salónoch ako 
stoici, ani sa neuzavreli do geta ako Židia, ktorí v tej 
forme prežili viac-menej dobrovoľne do konca 19. sto-
ročia. Kresťania sa začlenili ekonomicky, vzdelanost-
ne a kultúrne do grécko-rímskeho sveta, ale súčasne 
vytvárali alternatívu. Z istého pohľadu sa to dá prirov-
nať k fungovaniu kresťanov počas komunistických re-
žimov. Väčšina sa pokúšala prežiť, ale tí najhrdinskejší 
či najzaťatejší sa stali disidentmi a mnohí si vytvori-
li vlastný životný štýl. Poľský filozof a katolícky kňaz 
Józef Tischner sa raz vyjadril, že kresťania zvíťazili nad 
komunizmom v súťaži o ľudskosť, o nového človeka. 
Komunisti prišli s ideálom nového človeka, ktorý ne-
bude vykorisťovaný, ale v tomto ohľade jednoznačne 
zlyhali, a kresťanstvo sa stalo cestou k slobode často 
aj pre mnohých nekresťanov. 

Na hrane
Nedávno otriasol verejnosťou nález stoviek kostier in-
diánskych detí na pozemku jednej katolíckej školy v zá-
padnej Kanade. Pôsobí to hrozne a hrozné to aj je. Od 
konca 19. stor. sa kanadské resp. britské vládne úrady 

snažili o riešenie budúcnosti domorodého obyvateľstva 
a videli ho v (pre)výchove indiánskych detí v školách, 
vedených katolíckou alebo niektorou protestantskou 
cirkvou. Na začiatku bol asi dobrý úmysel. Vychádzal 
však z mylnej predstavy o nadradenosti bielej civilizá-
cie, ktorá láskavo ponúka domorodcom po primeranom 
zaškolení integráciu do „normálneho“ života. Cirkvi, 
najmä katolícka, ktorá bola v Kanade chudobná, vládnu 
dotáciu uvítali a prevýchovnej úlohy sa ochotne ujali. 
Že domorodé obyvateľstvo má vlastnú kultúru a hod-
noty, ktoré si zaslúžia úctu, že rodičia majú prvoradé 
právo na výchovu svojich detí, že deti pre zdravý vý-
voj potrebujú predovšetkým vlastné rodinné zázemie, 
a napokon, že kresťanstvo by sa malo inkulturovať 
do indiánskeho spôsobu vnímania a konania a nie sa 
nechať použiť ako nástroj štátnej politiky – to všetko 
sa začalo vnímať až od konca šesťdesiatych rokov 20. 
storočia. 

Skúsenosti z Európy či z iných kontinentov sved-
čia o  tom, že kresťanstvo bolo v  dejinách schopné 
odpovedať na „túžbu po vyššom zmysle“ (ako sa vyjad-
ruje v úvodnom texte jeden z iniciátorov vzniku knihy), 
ale často sa dalo aj zneužiť. Zaiste, ak vízia nemá zostať 
iba snom, musí sa snažiť o zreálnenie. Musí sa nejako 
inštitucionalizovať. Inak povedané, kresťanská viera 
potrebuje vytvárať záväznú sieť vzťahov. Táto sieť vzťa-
hov nie je však jednoducho to isté ako sieť cirkevných 
inštitúcií. Musí ísť o sieť – cirkev ako kritickú inšti-
túciu, ktorá sa bude snažiť o reálnu moc, ale súčasne 
nepodľahne pokušeniu narábať donucovacími pros-
triedkami (aj majetok môže byť takým prostriedkom). 
A niekedy musí byť pripravená jasne sa vymedziť voči 
vládnucej moci vo svete.

Úloha kresťanstva v  jeho záväznej a  komunika-
tívnej podobe vo vzťahu k  reálnej moci bude vždy 
chôdzou po tenkej hrane. Kresťanstvo má byť mimo 
mocenskej oblasti, ale súčasne vnútri, aby mohlo účin-
ne konať. Má byť vnútri pri tých, ktorí padajú pod kole-
sá moci, aby im dosvedčovalo inú moc, ako je tá, ktorá 
ich dlávi, a povedané s D. Bonhoefferom, samo sa má 

„vrhať medzi špice kolies“, aby znemožňovalo šliapať 
po ľuďoch a živote. Súčasne má byť vonku pri tých, 
ktorí sú nechcení, nepasujúci a nepoužiteľní so svoji-
mi obavami a túžbami, marginalizovaní a vytláčaní na 
okraj, ako kedysi domorodci v kolóniách a dnes milió-
ny, čo zavadzajú „lepšej“ spoločnosti. 

Rakúsky teológ Hans-Joachim Sander rozlišuje 
kresťanskú cirkev ako spoločnosť náboženskú a pas-
torálnu. Náboženskou myslí cirkev, ktorej ide o ná-
boženstvo, teda náuku, mravy a disciplínu, a môže 
konať v pokušení mocensky presadiť svoje predstavy. 
Pre protagonistov takéhoto kresťanstva to funguje do-
vtedy, kým sa napríklad nájde dosť poslancov, ktorí 
nezahlasujú za niektorý liberálny legislatívny návrh 
v oblasti etiky. Pastorálnou myslí Sander cirkev, ktorá 
sa snaží predstaviť svoje riešenia ako podporujúce kva-
litu a zmysel života a získať pre ne nielen dôveru, ale 
aj nadšenie. 

„Kresťanstvo si svoju presvedčivosť uchovalo práve 
tým, že sa dokázalo vždy nanovo definovať,“ uvádza 
nemecká editorka publikácie. Jej konštatovanie je zá-
roveň výzvou, aby sme poznávali i testovali, čo taká re-
definícia kresťanstva dnes môže znamenať. 

Eva-Maria Schnurr 
a kol.: Kresťanstvo. 
Dejiny náboženstva, 
ktoré zmenilo svet
Preklad: Miloslav Szabó
Bratislava: N Press, 2021

Kresťan nikdy 
nemôže 
uzavrieť trvalý 
mier s týmto 
svetom, 
kresťanstvo 
musí klásť 
odpor 
svetskému 
pragmatizmu.
Volker Leppin
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Ondreičkova 
kniha
Už na prvý pohľad 272-stranová 
monografia venovaná výtvarníkovi 
Karolovi Ondreičkovi upúta 
čitateľa svojimi formálnymi 
kvalitami. 

✒ Adrián Kobetič

Adrián Kobetič (1995)
Absolvoval štúdium 
dejín a teórie umenia 
na Filozofickej fakulte 
Trnavskej univerzity. 
Zaoberá sa stredovekým 
a súčasným umením, 
v rámci ktorého  
pripravil viacero 
výstavných projektov. 
Je doktorandom 
na Ústave dejín umenia 
Slovenskej akadémie  
vied a Filozofickej fakulte 
Trnavskej univerzity.

Aurel Hrabušický, 
Silvia Ilečková: Karol 
Ondreička
Bratislava: Slovart, 2021

Vysoká odborná úroveň
Prvá časť, ktorej texty napísal Aurel Hrabušický, do-
kumentuje umelecký vývoj Ondreičku v médiu maľby 
v priebehu jeho jednotlivých životných etáp. Názvy 
konkrétnych kapitol pritom pomenúvajú hlavné línie 
tvorby, typické pre dané maliarovo obdobie. Do ich vý-
kladu autor textov navyše obozretne vpletá aj dobové 
súvislosti a životopisné údaje, ktoré sú takto ešte pú-
tavejšie a dobre pochopiteľné aj pre menej oboznáme-
ného čitateľa. Každá kapitola sa začína celostránkovou 
fotografiou umelca, nejakým spôsobom odzrkadľujú-
cou jeho osobný aj umelecký rast.

Čitateľ v priebehu textu nenarazí len na množstvo 
kvalitne reprodukovaných diel, ale aj na skice, foto-
grafie či tlačové materiály. Pri texte je navyše veľkým 
plusom jeho vysoká odborná úroveň, ešte obohate-
ná rozpracovaným kritickým aparátom. Nie je totiž 
pravidlom, že sa v obdobných publikáciách objavujú 
podrobné odkazy na literatúru, tobôž nie na jednotlivé 
archívne zdroje. 

Autori pracovali so širokým spektrom prameňov, 
čo možno sledovať v prekvapivom objeme aktualizova-
ných informácií. Súbor nových údajov a interpretácií 
treba hodnotiť ako najvýraznejšie prínosy textu, do-
pĺňajúce nielen profil jedného autora, ale aj celkovo 
metódy prístupu k interpretácii slovenského moder-
ného umenia.

Príklad pre ďalších
Druhá časť publikácie sa venuje ďalšiemu dôležité-
mu odvetviu Ondreičkovej tvorby, ktorým je knižná 
a časopisecká grafika a ilustrácia. Silvia Ilečková v nej 
predstavila najvýznamnejšie umelcove práce, pričom 
s niektorými z nich sa ešte dodnes stretávajú generácie 
detí a mládeže. Možno ich nájsť v tituloch známych 
autorov, akými sú napríklad Jozef Cíger Hronský, Ľud-
mila Podjavorinská, Ľudo Ondrejov a ďalší. Samostatná 
kapitola je venovaná najstaršiemu a azda aj najznámej-
šiemu ilustrovanému periodiku pre deti a mládež na 
Slovensku, časopisu Slniečko. Práve s týmto mesační-
kom je Ondreičkova tvorba veľmi úzko spätá.

Tretiu časť publikácie by sme mohli nazvať aj fak-
tografická. V Aparáte nájdeme okrem cudzojazyčného 
resumé, stručného životopisu a zoznamov reproduk-
cií a skratiek aj ďalšie, veľmi hodnotné kapitoly. Prvou 
z nich je rozsiahla Bibliografia, dôležitá pre prípadných 
záujemcov o ďalší výskum konkrétnych problémov 
spätých s autorom. Zároveň spoľahlivo dokladá veľké 
množstvo zdrojov, využitých pri tvorbe monografie. 
Pre výskum v oblasti výstavníctva a galeristiky je dô-
ležitá aj ďalšia kapitola s názvom Výstavy, mapujúca 
inak celkom málo známe výstavné aktivity venované 
tvorbe Karola Ondreičku. Napokon je to kapitola Gra-
fické dielo, ktorá je súpisom autorovej grafickej tvorby, 
dôležitým pre výskum v oblasti ilustrácie a grafiky 
v prvej polovici 20. storočia na Slovensku. 

Knihu Karol Ondreička treba brať v rôznych ohľa-
doch ako pozoruhodný príspevok k portrétu význam-
nej osobnosti slovenského umenia 20. storočia. Po 
obsahovej i  formálnej stránke je mimoriadne inšpi-
ratívnou v žánri umeleckých monografií a v budúc-
nosti sa azda stane príkladom pre ďalšie podobné 
počiny. 

M onografie, venované životu a dielu vybraného 
autora zväčša majú ambície predstaviť tvorbu 
tejto osobnosti v širších kontextoch výtvarného 

umenia a zároveň priblížiť čitateľovi jej životné osudy. 
V tomto smere je zaiste zaujímavým počinom kniha 
s titulom Karol Ondreička, venovaná slovenskému 
maliarovi, grafikovi a ilustrátorovi Karolovi Ondreič-
kovi staršiemu (1889 – 1961). Jej zostavovateľmi sú 
historici umenia Aurel Hrabušický a Silvia Ilečková, 
známi u nás viacerými prácami v spomínanom žánri.

Autorom vizuálu je známy dizajnér Palo Bálik, ne-
súci viacero ocenení v oblasti knižného dizajnu. Vďa-
ka kombinácii jeho typografického názoru s výberom 
kvalitného papiera a prebalu knihy sa vydavateľovi 

– Slovartu, podarilo opäť dokázať, že jeho cieľom je 
prinášať na trh publikácie spĺňajúce požiadavky naj-
novších trendov vo svete knižnej produkcie. Všetky 
spomenuté vlastnosti tak robia predkladanú knihu 
mimoriadne vizuálne atraktívnou, čo jej môže pomôcť 
nájsť si cieľovú skupinu aj medzi zberateľmi „pekných 
kníh“. Rovnako zaujímavo je však koncipovaný aj jej 
obsah. Celkovo ho možno rozdeliť na tri hlavné časti, 
a to Maliarske dielo, Grafické dielo a Aparát.

Karol Ondreička 
Cigánsky pohreb (1933)
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Patrícia Gabrišová (1990) 
Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru a dejepis 
na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach. 
Pracuje ako učiteľka pre 
nižšie stredné vzdelávanie 
v Košiciach. Publikuje 
na portáli Knihy na dosah 
a uverejňuje príspevky 
v časopise Slovenčinári.

Ilustrácia Daniela 
de Latoura z knihy Dom 
z iného sveta. Oči priveľ ké 

na tajomstvá

P roblematika domáceho násilia je hrozivou, no 
veľmi aktuálnou témou, ktorej sa nevyhne ani sú-
časná detská literatúra. Deti by mali byť od po-

dobných hrôz uchránené, no je nevyhnutné o týchto 
témach hovoriť či písať a vzhľadom na špecifické chá-
panie detského príjemcu sa vyžaduje mimoriadne cit-
livý prístup. 

V  próze Dom z  iného sveta vstupujeme do nes-
mierne krehkého, sugestívneho priestoru. Poľská spi-
sovateľka Małgorzata Strekowska-Zaremba reflektuje 
brutalitu a disproporčné rodinné vzťahy, ale aj silu 
vnútorného sveta dieťaťa. Takým je aj večne zasníva-
ná Marka, dievčatko, ktoré sa ukrýva v kríkoch, kde 
neústupčivo pozoruje na prvý pohľad ničím výnimoč-
ný dom. Marku spoznáte podľa trepotajúceho sa srdca 
v hrdle, očí priveľkých na akékoľvek tajomstvá a podľa 
podozrivo vyzerajúcich modrín. 

Jej trochu zvláštny a samotársky život naruší prí-
chod Daniela, v ktorom nevšedné stretnutie vyvolá 
množstvo otázok. Spoločne začnú objavovať veci skry-
té pod povrchom, ktoré však nesmú byť prehliadané, 
tobôž, ak majú domy svoje temné tajomstvá. 

Naskytá sa otázka, do akej miery sa autorke poda-
rilo zobraziť ťaživú problematiku aj funkčne a estetic-
ky účinne. Je téma spracovaná dostatočne primerane 
aj pre detského čitateľa? 

Próza ako celok pôsobí súdržne, jej jednotlivé čas-
ti sú vyvážené a kompaktné. Azda najväčší potenciál 
osloviť (nielen) detského čitateľa majú postavy Marky 
a Daniela, modelované s nesmiernou mierou senzitivi-
ty. Postavy, pôsobiace navonok zvláštne či samotársky, 
majú v skutočnosti bohatý vnútorný imaginatívny svet. 
Postupne sa medzi nimi vybuduje priateľstvo založené 

Małgorzata Strekowska-
Zaremba: Dom z iného 
sveta 
Ilustrácie: Daniel 
de Latour 
Preklad: Silvia Kaščáková
Bratislava: Ikar, 2021 

na vzájomnom porozumení a spriaznenosti, nápadne 
pripomínajúc zbližovanie Malého princa a líšky. 

Pozornosť si ďalej zasluhuje priestor domu, ktorý 
– ako je v titule explicitne naznačené – pochádza z iné-
ho sveta. Nie je reprezentantom domova a pokojného 
rodinného života, ako to s domami zvyčajne býva, ale 
nesie v sebe atmosféru strachu a úzkosti, i keď pod 
rúškom tajomstva. 

Práve to vnáša do textu dynamiku a zážitkovosť, 
aj keď „iný svet“ je zdrojom napätia a potenciálneho 
nebezpečenstva. Pre detského čitateľa môžu byť scény 
spojené s domom chápané ako prvok dobrodružstva 
či hry, ale dospelému príjemcovi naznačia, že sa pod 
povrchom odohráva čosi zásadnejšie. 

Azda najväčšmi sa pri opise domu využíva antro-
pomorfizácia: dom dokáže spôsobiť transformáciu 
otca na hrozivého leva, ktorý stráca kontrolu nad svo-
jimi činmi, či matku na nehybnú sochu. V takýchto 
prípadoch je náznakovosť funkčná – pozoruhodný 
princíp imaginácie dokáže oslabiť tenziu vyhrotených 
situácií, ktoré sú tak detskému vnímaniu prístupnejšie. 

Podobne autorka dôsledne pracuje s vnemami – so 
zrakom, sluchom či hmatom („Markine oči svietia ako 
zelené baterky“, „je počuť hluk v hlave“, „povetrie štípe 
ako ľadový jazyk hada“). Senzuálnosť je prostriedkom 
na zvýšenie estetickej účinnosti – postavy získavajú 
zvláštne čaro, sú životaschopné a príťažlivé, čitateľ sa 
s nimi poľahky stotožní. Hoci sa uvedená obraznosť 
podieľa na modelovaní fikčného sveta, treba uviesť, že 
hranice medzi reálnym a fiktívnym svetom sú v próze 
zreteľné, ale nie priostré. 

Za pôsobivé pokladám aj striedanie lyrických čas-
tí a dynamickejších dejových pasáží, ktoré spravidla 
slúžia na vyvažovanie napätia a vhodne ilustrujú bo-
hatý vnútorný svet postáv. Dialógy medzi postavami 
sú farbisté a čiastočne aj humorné, čím pôsobia sviežo 
a odľahčujúco. 

V prípade, že bolo autorkinou ambíciou predstaviť 
neľahkú tému citlivo a prijateľným spôsobom, zámer 
sa jej podarilo splniť nad očakávania. Ide o subtílny 
príbeh, ktorý bez zjednodušení prechádza do hĺbky 
a odhaľuje skutočné emócie – strach, úzkosť, bolesť, 
no najmä túžbu po pokojnom, harmonickom živote. 
Posolstvo knihy v závere ukazuje na pravdivosť medzi-
ľudských vzťahov, v ktorých panuje dôvera a blízkosť. 

Vzhľadom na primerane zvolené prostriedky má 
kniha potenciál zaujať aj dospelého čitateľa, ktorému 
sa otvoria možnosti nazerať na svet optikou detského 
subjektu. 

Ide o výnimočný knižný počin, v ktorom zaznie-
va autorkin mäkký, no naliehavý hlas, pobádajúci 
k ochrane všetkého zraniteľného a zásadného. Napo-
kon, to je najväčšia devíza tejto knihy – univerzálna 
viera v ľudskosť. 
✒ Patrícia Gabrišová
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Sergej Dovlatov (3. september 1941 –  24. august 1990)

Druhý, azda nie 
posledný Dovlatov
Po takmer dvoch desaťročiach sa 
slovenský knižný trh dočkal  
druhej zbierky poviedok Kufor 
Sergeja Dovlatova, ktorý nie je 
v našich končinách úplne neznámy, 
no rozhodne by si zaslúžil byť 
známejší.

✒ Natália Rondziková

Natália Rondziková 
(1992)
Interná doktorandka 
v Ústave svetovej 
literatúry SAV, vo svojom 
výskume sa venuje 
dejinám prekladu ruských 
spoločenskovedných 
textov. Okrem toho 
prekladá najmä literárne 
a audiovizuálne diela  
a je členkou Výkonného 
výboru združenia 
literárnych prekladateľov 
a redaktorov DoSlov, kde 
má na starosti výskum.

k niečomu prišiel len tak náhodou po niekoľkých sta-
kančikoch vodky.

Humor, irónia a satira v ruskej literatúre sú väč-
šinou postavené na kritike spoločenských pomerov. 
V 20. storočí zažila táto literatúra v Rusku veľký roz-
mach a v snahe obísť cenzúru, ako to už v umení býva, 
nadobudla veľmi jedinečný a svojrázny charakter. Aj 
Dovlatov vychádza z ruskej (sovietskej) reality. Jeho 
texty však nemoralizujú ani neodsudzujú a do tejto roly 
sa nesnažia vmanipulovať ani čitateľa. Pôsobia veľmi 
nenútene, nevtieravo a v tom spočíva ich chytľavosť. 

Dovlatov ako hlavný hrdina a rozprávač zbierky je 
apaticky (a občas nechápavo) účastný na vlastnom ži-
vote. Táto autoštylizácia sa ukázala ako veľmi funkčná 
pri zobrazení groteskných scén zo sovietskeho prostre-
dia, ako napríklad popíjanie na pracovisku, ktoré by 
pri inom uchopení mohli pôsobiť ošúchano, ba možno 
aj trápne. Kniha Kufor je prehliadkou najbizarnejších 
stránok sovietskej každodennosti. Je plná šmelinárov, 
vekslákov, hladinkárov aj bežných ožranov, flákačov, 
bláznivých umelcov aj neumelcov. Všetci sa snažia 
nájsť si svoje miesto vo formalisticky absurdnom re-
žime. Stavajú monumentálne sochy hrdinom socializ-
mu, bijú sa po baroch, z práce potiahnu, čo sa dá, od 
nábytku po vedro malty.

Vydavateľská kvalita
Dovlatovove poviedky sú hemingwayovsky stručné 
a trefné, nie je v nich ani slovo navyše. Tento štýl sa po-
darilo zachovať aj Silvii Šalatovej vo veľmi podarenom 
slovenskom preklade. Treba oceniť aj prekladateľki-
ne poznámky pod čiarou približujúce ruské osobnos-
ti a reálie, ktoré by hlavne mladšej generácii čitateľov 
nemuseli byť známe.

Zbierka poviedok Kufor je mimoriadne vydareným 
vydavateľským počinom. Okrem trefného výberu diela 
a kvalitného prekladu poteší knihomoľov aj grafické 
spracovanie a formát obálky. 

Pre náročných aj nenáročných
Myslím, že Kufor má potenciál osloviť rôznych čitateľov 

– náročných aj nenáročných. Smutno-vtipné poviedky 
ponúkajú vhľad do sivej socialistickej každodennos-
ti, sú materiálom na premýšľanie o zdanlivo bežnom 

– a presne tam sa začínajú tie najhlbšie úvahy –, no 
zároveň nám ich flegmatický tón dovoľuje prečítať si 
ich bez výčitiek aj čisto oddychovo. Taký bol aj sám 
Dovlatov. Priatelia naňho spomínajú ako na nesmierne 
dôvtipného a spoločenského človeka, ktorý však nikdy 
nebol šťastný. Z Dovlatova ešte je čo objavovať, tento 
preklad do slovenčiny azda nie je posledný. 

V  deväťdesiatych rokoch, tesne po prozaikovej 
smrti (1990), časopis Revue svetovej literatúry ve-
noval Dovlatovovi zopár článkov a dva poviedko-

vé preklady a v roku 2002 v preklade rusistov Valerija 
a Ivany Kupkovcov vyšiel poviedkový výber Čiasi smrť 
(Marenčin PT).

Sovietske 60-te a 70-te
V Petrohrade, vtedajšom Leningrade, šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokov sa dobrá literatúra nepísala, 
ale žila. Sovietski spisovatelia, kritici, členovia under-
groundového podhubia sa stretávali v baroch neďale-
kého Nevského prospektu, kde sa ich texty rodili, čítali, 
hodnotili, diskutovalo sa o nich, zapíjali sa vodkou a tie, 
čo boli väčšmi realistické ako socialisticko-realistické, 
sa šírili ako samizdaty alebo putovali do exilových ča-
sopisov. Sergej Dovlatov bol neodmysliteľnou súčasťou 
týchto kruhov, poznal každého a každý poznal jeho. 
Petrohrad s nezabudnuteľným dobovým koloritom ho 
formoval a výrazne sa odrazil v jeho poviedkach.

Tvorba sotvaktorého ruského spisovateľa je taká 
autobiografická, tak silno zasadená do sovietskej 
potemkinovskej mašinérie. Neprekvapuje preto, že 
v sovietskych vydavateľstvách a časopisoch Dovlatov 
nepochodil a rukopisy poviedok s poznámkou alebo 
pečiatkou „zamietnuté“ šíril v rodnej krajine len medzi 
priateľmi. Ešteže Amerika plní aj „sovietske“ sny, a tak 
si túžbu byť publikovaný a čítaný splnil až v emigrá-
cii v New Yorku, kde sa v americko-ruskom Brighton 
Beach koncentrovali umelci a intelektuáli, vyhnaní zo 
ZSSR .

Autobiografia v kufri
S emigráciou súvisí aj zbierka poviedok Kufor. Obme-
dzený majetok, ktorý mal spisovateľ povolené odniesť 
do cudziny, v ňom oživil spomienky na mladé roky 
v Petrohrade a prepožičiava názvy aj samotným po-
viedkam. Krepsilonové ponožky, nomenklatúrne pol-
topánky, bunda Fernanda Légera, popelínová košeľa, 
baranica. Vzhľadom na spoločnú historickú skúse-
nosť so socializmom už samotné názvy poviedok evo-
kujú prúd asociácií aj u slovenského čitateľa. Každý 
kus „emigrovanej“ látky v sebe nesie vlastný príbeh, 
kúsok sovietskej reality, sovietskej mentality. Priro-
dzene, Dovlatov (ktorý je zároveň hrdinom všetkých 
poviedok) nič z kufra nenadobudol prozaickou kúpou. 
Niečo potiahol, niečo fasoval, niečo si došmelinárčil, 

Sergej Dovlatov: Kufor
Preklad: Silvia Šalatová
Žilina: Absynt, 2021
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vnútorne protirečivé varianty ako „nenávistný smiech“, 
„pokorný, pietny strach“, „posvätná hrôza“ , „absolútna 
a preto vágna láska“ či „šťastie ako trest“. Gro rozprá-
vania spočíva v prísnych seba-psychoanalýzach po-
stáv, no či už je to Ladivine, Clarisse alebo Ladivine, 
každej chýbajú kompetencie svoje pozorovania vyhod-
nocovať, každá hľadá vlastné šťastie až príliš dychtivo, 
rovnako ako dychtivo, rýchlo a úsečne v každom mo-
mente dýcha. 

Hoci je pravda, že Ladivine, Clarise i  Ladivine 
vnímajú svet identicky rozporuplne, vlastnú pozíciu 
v ňom prežívajú vždy nanovo, v každom prípade po 
prvýkrát. Trik, ktorý autorka tak majstrovsky pred-
vádza, spočíva v umení nepovedať tú istú vec dvakrát, 
nepovedať ju rovnako. Nezabúda na myšlienkovú nad-
stavbu, no zároveň si je vedomá, že bolesť každej po-
stavy je vždy nová, autentická, v ich vlastnom prípade 
jedinečná. Pretože ak sa v niečom na našich predkov 
ponášame, tak najväčšmi v tom, čo sami nevidíme, čo 
si sami nevieme uvedomovať, čo sa nám vo vlastnom 
vnímaní rozteká. 

Pes v texte i nad textom
Dôvodom, prečo aj takto rozorvaný príbeh plný ne-
spojiteľných škvŕn, o ktorých ťažko tušiť, odkiaľ prišli 
a  ktorých hustota prezrádza ich nepoddajnosť, dô-
vodom, prečo príbeh Ladivine pôsobí vskutku pri-
rodzene a  číta sa  ľahko, je pes. Vytvárajúci úzadie, 
zosobňujúci či už vyššiu ideovú, alebo naopak hlbšiu 
nevedomú úroveň. 

Faktický výskyt tohto psa v rámci príbehu je strohý, 
niekto by dokonca mohol povedať, že keď sa tu a tam 
vyskytne spravidla opustený pes, pôsobí to ako päsť 
na oko. Jeho prítomnosť však možno vidieť aj v šir-
šom meradle. Je možné myslieť na to, že sa nachá-
dza v každej situácii, v každom momente, na každom 
mieste rozprávania, len príbeh naň neupriamuje tak 
často pozornosť. Rovnako je možné vnímať tohto psa 

– smutného, ale verného, vždy pripraveného, pozor-
ného a oddaného – ako zhmotnenú predstavu hlav-
nej rozprávačky. Nie Ladivine ani Clarisse, dokonca 
ani Ladivine, ale rozprávačky vytvárajúcej fikčný svet, 
v ktorom Ladivine a Clarisse môžu vzniknúť a v kto-
rom dostávajú šancu byť pochopené. 

N a obálke slovenského vydania francúzskeho ro-
mánu Ladivine je pes. Obraz možno trochu smut-
ného, no plne sústredeného, pozorujúceho psa 

vytvára úzadie pre titulné grafické riešenie spočívajú-
ce v bielych, hustých, ledabolo rozvrhnutých, nespá-
jajúcich sa škvrnách. 

Nesúrodosť, ktorú vytvárajú biele škvrny pred 
očami psa, predstavujú v rozprávaní emócie hlavných 
protagonistiek – Ladivine, Clarisse a opäť Ladivine. 
Hoci princípom literatúry vo všeobecnosti je, že pra-
cuje s emóciami, len máloktorá próza ich dokáže roz-
vrhnúť v takej vnútornej zložitosti, ako to robí román 
Ladivine. Všetky tri postavy zažijú kruté životné uda-
losti, no na románe nie sú zaujímavé práve tieto uda-
losti, ale beznádejná snaha ich pochopiť. 

Sofistikovaná hra s emóciami
V hre je neustála súbežnosť viacerých úrovní vníma-
nia, ktorá produkuje v každom momente celý inven-
tár emočných odtienkov – (napr.) nenávisť, pohŕdanie, 
slabosť, rozostrenie, odpor i zúfalstvo. Tento rozpad 
však zachytáva Ladivine pokope, v  jednom úsmeve, 
v jedinom pohľade: „Richard sa nenávistne zachech-
tal. Snažil sa, pomyslela si Clarisse, k nenávisti pripojiť 
pohŕdanie, ale bolo to nad jeho sily: opovrhlo možnos-
ťou usadiť sa v takom slabom srdci a jeho rozostrený, 
odporom naplnený pohľad ho v sebe zúfalo hľadal, aby 
sa posilnil.“ (s. 71)

Obsahovou náplňou sofistikovanej hry s emóciami 
sa stáva jedna z takpovediac odvekých tém. Nie je to 
v prvom rade láska, hoci jej hľadanie zohráva v romá-
ne nemalú úlohu. Nie je to ani smrť, napriek tomu, že 
vyrovnávanie sa s ňou určuje od istého momentu smer 
diania. Večnou, fatálne neriešiteľnou témou románu 
Ladivine je vzťah medzi deťmi a rodičmi. Rodičovský 
vzťah produkuje automatický pocit zodpovednosti, 
povinnej náklonnosti, nutnej lásky, pričom práve au-
tomatizmus tohto pocitu vyvoláva obranné mechaniz-
my vzdoru, odporu, ktorý môže prerásť do pohŕdania 
i nenávisti. A spätne, popieranie svojho predurčenia, 
vzťahu k vlastným rodičom, tento konflikt nevyma-
záva, naopak, vyvoláva len ďalší pocit zlyhania. Ide 
o rozpor neriešiteľný v jedincovi, ale prenáša sa aj z ge-
nerácie na generáciu. 

Marie NDiaye týmto spôsobom zahusťuje situá-
cie emočnými smietkami, preskupujúc ich do prekva-
pivých kombinácií, vďaka čomu vytvára špecifické, 
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Marie NDiaye: Ladivine
Preklad: Ivana 
Dobrakovová 
Bratislava: august 
august, 2021

Medzi pohľadom psa 
a bielymi škvrnami 
Martin Derner, autor obálky, 
sa svojím vizuálnym spracovaním 
postaral o citlivé, presné a zároveň 
neurčité vyjadrenie toho, čo tvorí 
myšlienkové bohatstvo románu 
oceňovanej francúzskej spisovateľky 
Marie NDiaye. 

✒ Daniel Domorák

Marie NDiaye

Fran
cúzsky rom

án

Daniel Domorák (1990) 
Vyštudoval na Trnavskej 
univerzite pedagogiku, 
učiteľstvo slovenskej 
a nemeckej literatúry. 
V Ústave slovenskej 
literatúry SAV sa stal 
súčasťou tímu 
venujúceho sa novej, 
existenciálnej 
a performatívnej poetike. 
Je autorom monografie 
Stimuly existencie (2020). 
Pracuje pre Literárne 
informačné centrum. 
Tvorivo sa podieľa na 
produkcii autorského 
divadla, literatúry a hudby 
v nezávislom zoskupení 
DEMOscéna, v putovnom 
divadle TROPOS, 
v kultúrnom centre Malý 
Berlín a na Hrade Červený 
Kameň.
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Precízna správa 
o minulom režime
Jedného májového večera  
roku 1956 sa v uliciach 
bratislavského starého mesta 
odohrala udalosť na tú dobu 
nevídaná – študentský karneval. 
V totalitnom štáte, v ktorom už 
osem rokov vládla tvrdou rukou 
komunistická strana, vyvolala 
udalosť senzáciu, znepokojenie 
aj represiu. Bratislavský 
karneval, resp. majáles bol 
jedným z prejavov prvej väčšej 
krízy režimu, ktorú vo svojej 
najnovšej publikácii s názvom 
Príliš skoré predjarie… 
tematizuje slovenský historik, 
politológ a publicista Juraj 
Marušiak.

✒ Ivan Stodola
Ivan Stodola (1987)
Doktorand na 
Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave. Zaoberá 
sa históriou a didaktikou.

Juraj Marušiak: 
Príliš skoré predjarie… / 
Slovenskí študenti 
v roku 1956 
Bratislava: VEDA, 2020

H usté špaliere zhromaždeného obyvateľstva pozo-
rovali vysokoškolákov v maskách a kostýmoch, 
ktorí v sprievode alegorických vozov parodovali 

rôzne aspekty študentského života; povinnú výučbu 
marxizmu-leninizmu, nepodarenú školskú reformu, 
nekvalitnú stravu v internátoch, preťaženosť učivom 
či obmedzenú akademickú slobodu. Objavili sa dokon-
ca náznaky kritiky politických pomerov.

Pyžamová revolúcia
Karneval nebol zďaleka jediným prejavom nespokoj-
nosti študentov v danom roku. Ako autor dokumentuje, 
v ich časopisoch sa priebežne objavovali výhrady voči 
úrovni výučby, ubytovania, hygieny či stravovania. 
V reakcii na rozkaz ministra obrany Alexeja Čepičku, 
podľa ktorého mali študenti po promóciách absolvo-
vať namiesto dvojmesačného vojenského sústredenia 
ročnú povinnú vojenskú službu, sa v jedálni internátu 
na Suvorovovej ulici zhromaždilo v nočných hodinách 
200 až 300 študentov. Odznievali výhrady nielen voči 
nedostatkom študentského života, ale aj voči samot-
nému režimu.

Udalosť, ktorej výsledkom bola okrem iného aj re-
zolúcia požadujúca zrušenie rozkazu, je dnes podľa 
odevu väčšiny prítomných známa ako „Pyžamová re-
volúcia“. Študentské zhromaždenia sa v  atmosfére 
odhalenia „kultu osobnosti“ a opatrného prehodno-
covania otvorene represívneho charakteru režimu ko-
nali aj v Prahe.

Prijímané rezolúcie obsahovali už aj vyslove-
ne politické požiadavky, ako napríklad dodržiavanie 
princípov socialistickej demokracie či nezávislejšie 
informovanie v médiách. Kritizovalo sa mechanické 
napodobňovanie sovietskeho vzoru, hranie sovietskej 
hymny na záver vysielania rozhlasu či povinné vyučo-
vanie ruského jazyka. 

Pražské udalosti sa čoskoro preniesli aj na Slo-
vensko. Na internáte Mladá Garda sa dokonca konalo 
zhromaždenie za účasti 1 200 ľudí. Vládnuce kruhy 
odpovedali povolaním ľudových milícií, schôdze na 
internátoch a fakultách boli narušované tzv. spontán-
nymi protestami pracujúcich. Politické prostriedky 

Hudba FAPS išla na čele sprievodu fakulty architektúry
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a hrozby násilia zaúčinkovali a rodiace sa študent-
ské hnutie sa s koncom letného semestra rozpadlo. 
Nasledovali perzekúcie. 

Nový socialistický človek
Pre Juraja Marušiaka študentské aktivity roku 1956 
nie sú novou témou. Venoval sa im už vo svojej dip-
lomovej práci a v rámci svojho vedeckého pôsobe-
nia sa rôznymi aspektmi komunistického režimu 
zaoberá dlhodobo. Študentské pohyby roku 1956 
však tvoria len zlomok obsahu publikácie. Marušiak 
ich na viac než 200 stranách zasadzuje do široké-
ho kontextu transformácie režimu po Stalinovej 
a Gottwaldovej smrti. 

V jednotlivých kapitolách približuje konštrukt 
„nového socialistického človeka“, politickú socia-
lizáciu prostredníctvom mládežníckych organi-
zácií aj zmeny vo vysokom školstve po roku 1948. 
Sleduje rozpačité reakcie predstaviteľov ÚV KSČ 
na Chruščovov tajný referát o „kulte osobnosti“ 
aj represívne stratégie režimu. Mapuje ojedinelé 
reakcie slovenských študentov na revolúciu v Ma-
ďarsku a robotnícke vystúpenie v Poľsku. Opisuje 
čistky medzi vysokoškolskými učiteľmi aj tenden-
cie vo vývoji školstva v druhej polovici 50. rokov. 

Ako konštatuje, napriek tomu, že študent-
ské udalosti „nemohli podstatnejším spôsobom 
ovplyvniť politický vývoj v krajine“ (s. 198), boli 
dôležitou skúsenosťou pre ich aktérov, z ktorých 
mnohí neskôr zohrali dôležitú úlohu v rámci re-
formného procesu šesťdesiatych rokov.

Patrí medzi to najlepšie
Publikácia Príliš skoré predjarie… je vedeckou 
monografiou so všetkým, čo k tomu patrí. Obsahu-
je výskumné otázky, definície dôležitých pojmov, 
prehľad stavu skúmanej problematiky, poznám-
kový aparát atď. 

Pri hľadaní odpovedí na položené výskumné 
otázky Juraj Marušiak čerpal zo širokej palety 
zdrojov (archívne dokumenty, tlač, veľké množ-
stvo domácej a zahraničnej sekundárnej literatúry, 
učebnice dejepisu, rozhovory s pamätníkmi atď.), 
publikácia má jasnú a logickú vnútornú štruktúru. 
Autor necháva prehovoriť nespokojných študentov 
aj najvyššie stranícke vedenie. Jednotlivé udalos-
ti originálne interpretuje, pričom nadväzuje na 
novšie práce a prístupy historikov, odmietajúcich 
tzv. antikomunistický diskurz, v ktorom je jedným 
z typických znakov vytváranie protikladu medzi 

„režimom“ a „spoločnosťou“ aj vnímanie obdobia 
spred roku 1989 ako vnútorne homogénneho. 

Marušiak prináša zaujímavé parciálne fakty, 
porovnania, polemiky s inými historikmi, no najmä 
dosiaľ najkomplexnejšie spracovanie danej témy 
so zameraním na Slovensko. Publikácia obsahuje 
skromnú, ale cennú obrazovú prílohu z bratislav-
ského majálesu a niekoľko študentských epigra-
mov. Aj vďaka spomenutým atribútom možno 
Príliš skoré predjarie… zaradiť medzi to najlep-
šie, čo bolo v poslednom období o minulom reži-
me u nás publikované. 

Pevná istota neistoty
Bankár anarchista je jediná poviedka, ktorú Fernando 
Pessoa vydal za svojho života. Próza o podivuhodnej po-
stave bankára, ktorý o sebe hovorí, že je anarchista, prvý 
raz vyšla v roku 1922 v prvom čísle časopisu Contemporânea. 
V slovenčine vyšla tento rok spoločne s ďalšími poviedkami 
slávneho portugalského spisovateľa vo výbere a preklade 
Lenky Cinkovej.

V rozhovore so starým kamarátom bankár anarchista 
hovorí, že praktizuje skutočný anarchizmus, pretože boju-
je zvnútra s tým, čo nazýva sociálnymi fikciami. Medzi ne 
patria náboženstvo, štát, rodina a predovšetkým peniaze. 
Protiklad je očividný, kapitalizmus sa s ideou spoločenskej 
revolúcie rozchádza, ale bankár filozof, ktorý bol kedysi 
robotníkom, tvrdí, že sa rozhodol zarábať veľa peňazí, 
aby mohol mať vplyv. V dialektickej satire, ktorú samotný 
autor nazval „príbehom uvažovania“, sa dej rozvíja pro-
stredníctvom dialógu dvoch anonymných osôb, ktoré sa 
rovnako tak mohli zhovárať v Lisabone pred sto rokmi, ako 
by sa mohli zhovárať dnes kdekoľvek na svete.

Doba, v ktorej Fernando Pessoa, najslávnejšie vtele-
nie portugalskej melanchólie, žil, však predsa mala svoje 
nezameniteľné charakteristiky. Možno najvýstižnejšie ich 
zhrnul o niečo starší Pessoov súčasník Manuel Laranjeira 
v eseji z roku 1908, ktorej dal názov Národný pesimizmus. 
Tragické duše a  slovami ťažko vystihnuteľný nepokoj 
(hoci Pessoa sa ho pokúsil vsadiť do slov v slávnej Knihe 
nepokoja), presiaknutý hmlami nad Tajom, prežívali v pr-
vých desaťročiach minulého storočia úzkosť z rýchlo na-
stupujúcej modernosti. Portugalsko, ktoré sa v roku 1910 
stalo republikou, nenachádzalo riešenie svojich neistôt 
a napokon sa pred strachom zo zmien „ochránilo“ najdlh-
šie trvajúcou európskou diktatúrou 20. storočia.

Fernando Pessoa si z tohto ustavičného pocitu neistoty 
tvorbou vytvoril pevnú istotu – napokon, medzi jeho naj-
slávnejšie myšlienky patrí tá, ktorá hovorí, že žiť nie je nut-
né; jediné, čo je nutné, je tvoriť. Myšlienka, ktorú „ukradol“ 
antickým argonautom: plaviť sa je nutné, žiť nie. Rozpor 
zrejme harmonicky vrodený, vyplývajúci z jeho prísnej an-
glickej výchovy a zároveň mäkkosti portugalského smútku. 
Pessoa pochybuje o skutočnosti a v poviedkach, básňach či 
divadelných hrách ustavične polemizuje s odozvou istoty, 
že „nič nevie“, nepozná ani sám seba. Nie je v tom však 
deštruktívny, lebo vie, že z tej neistoty existuje únik v po-
dobe tvorby – písanie považoval za nevyhnutnosť. V tom 
pravdepodobne tkvie aj tajomstvo príťažlivosti a poetiky 
jeho prozaických príbehov či prozaicko-filozofický nádych 
jeho poézie.

Tajomstvo je schované možno už v jeho mene: Pessoa 
znamená po portugalsky osoba, ľudská bytosť, a pochádza 
z latinského slova persona, ktorým sa v antickom Ríme 
označovala maska pre hercov. Maska, fiktívna osobnosť, 
nikto. Pessoov príbeh by sa dal vystihnúť putovaním me-
dzi neskutočnosťou jeho každodennosti a skutočnosťou 
jeho fikcií.

Slovenský výber Pessoových textov prináša 22 povie-
dok, malý, ale ucelený prierez filozofiou istoty v neistote 
Fernanda Pessou. A hoci je tento najmilovanejší a najob-
divovanejší moderný portugalský autor vo svojich pochyb-
nostiach veľmi portugalský, zároveň je veľmi univerzálny. 
Príťažlivosť jeho diela možno najlepšie vystihol Miguel 
de Unamuno, keď povedal, že to bol práve on, kto mu „uká-
zal tragickú dušu Portugalska a nemálo ponurých priepas-
tí duše ľudskej“.

✒ Silvia Ruppeldtová

Fernando Pessoa: 
Bankár anarchista 
a iné prózy
Preklad: Lenka 
Cinková
Bratislava: 
Portugalský inštitút, 
2021

Svetová klasika

Silvia Ruppeldtová 
(1977)
Publicistka, esejistka, 
prekladateľka. 
Vyštudovala scenáris-
tiku 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. 
Esejami, komentármi 
a rozhovormi prispieva 
do viacerých médií. 
Prekladá literatúru, 
odborné texty 
a poéziu zo španielske-
ho, francúzskeho, 
portugalského, 
nemeckého a anglic-
kého jazyka.
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Dievča z geta 
si prepísalo osud
Táto knižka musela byť 
napísaná. Nielen pre Elišku. 
Ale pre všetkých, ktorí 
Elišky ako ona stretávajú, 
stretli alebo  žijú neďaleko 
nich. Radšej sa však nepýtajú. 

✒ Daniela Balážová

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

Príbeh plný paradoxov
Hoci rodičia ju vydali na milosť a nemilosť obchodní-
kom s ľuďmi (a ešte za to zaplatili), nie je zatrpknutá 
a za príchod do Anglicka je vďačná. Na Slovensku by 
bola prinútená pokračovať v „remesle“ svojej mamy, 
starej mamy a prastarej mamy. V Anglicku napriek 
všetkým ďalším hrôzam, ktoré zažila, vrátane znásil-
nenia, dosiahla pocit slobody a sebaúcty. A hlavne vy-
túžené vzdelanie. 

Nie je to jediný paradox v živote Elisky Tanzer. 
Jej úprimné dynamické rozprávanie bez zbytočných 
ornamentov prináša viaceré prekvapujúce momen-
ty. Počnúc faktom, že je dcérou rómskej prostitútky 
z východu Slovenska a „čistokrvného Nemca“ z vý-
chodného Nemecka, obdivovateľa neonacizmu, ktorý 
v deväťdesiatych rokoch chodil často na Slovensko. 

„Mal dvadsaťtri rokov, keď mu jeho kamaráti zaplatili 
trinásťročnú Lenku ako darček k narodeninám“. 

Bol to práve otec, kto sa malú Elišku pokúšal zapí-
sať na Slovensku do školy. Opis zjavne nezabudnuteľ-
nej chvíle, keď nachystá jej úplne prvý kúpeľ vo vani 
a vystrojí ju do ružových šiat, „aké nosievali malé svet-
lovlasé dievčatká“, patrí k veľmi silným pasážam knihy. 
Akoby sa Eliška konečne dočkala aspoň štipky nehy. 

O to väčšie sklamanie prichádza, keď ju do školy 
odmietnu prijať. „Vedela som, že sa na to miesto už 
nevrátime. Tých niekoľko slov, ktoré som z ich rozho-
voru vyrozumela, neznelo pozitívne. „Cigáni“ a „nie“ 
zaznelo viac než raz.“

Debut autorky, ktorá na Wolverhamptonskej uni-
verzite vyštudovala kreatívne písanie, je chvíľami až 
nemilosrdnou obžalobou spoločnosti. „Nepokladám 
sa celkom za Slovenku. Slovensko ma za ňu nikdy ne-
považovalo (…)“; „Odjakživa som cítila silnejšie spoje-
nie s angličtinou ako s ktorýmkoľvek iným jazykom, 
lebo práve v tomto jazyku som sa naučila čítať a písať. 
Mám pocit, že v niektorých ohľadoch je to môj mate-
rinský jazyk.“ 

Vráti sa?
V angličtine napísala svoj debut, ktorý pred rokom vyda-
lo vydavateľstvo Mirror Books. Do slovenčiny ho preložil 
František Kôpka a vydavateľ na Slovensku (Lindeni) 
ho vhodne doplnil o citlivý doslov Tomáša Hrustiča 
z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Samotná autorka ostré slová v knihe zmierňuje 
v predslove napísanom pre slovenské vydanie. „Bola 
by som rada, keby Slováci, ktorí budú čítať túto knihu, 
pochopili, že všetci sme súčasťou tejto úžasnej kraji-
ny a že minulosť, prítomnosť a budúcnosť Slovenska 
bude vždy zahŕňať aj Cigánov.“

Eliska Tanzer sa možno raz na Slovensko vráti. 

Z ačiatkom tohto storočia, keď sa Slovensko inten-
zívne pripravovalo na vstup do EÚ, jeho obraz ako 
malej zázračnej krajiny, ktorá sa chystala prepra-

covať z „čiernej diery v strede Európy“ na „tatranské-
ho tigra“, naštrbili informácie o exode rómskych rodín 
žiadajúcich o azyl v Belgicku a neskôr vo Veľkej Britá-
nii. Oba štáty reagovali zavedením vízovej povinnosti 
voči slovenským občanom. Mnohí ľudia na Slovensku 
ešte väčším hromžením na Rómov. 

Správy o tom, že deti z týchto rodín robia v bel-
gických školách po pár mesiacoch ohromné pokroky, 
nebrali vážne, veď „tu predsa chodili do špeciálnych 
škôl“. A padali aj výroky typu: „tak nech si ich nechajú“ 
či „nech si ich vezmú všetkých“.

V škatuli pre práčky
Niekedy v tom čase odišla zo Slovenska aj Eliska Tanzer 
(jej skutočná identita je neznáma, používa pseudonym 
a mená v knihe vrátane hlavnej hrdinky Elišky Zlat-
kovovej sú zmenené tiež). Jej cesta do Anglicka bola 
komplikovanejšia, šokujúcejšia, ale, bohužiaľ, nie ne-
uveriteľná. Trinásťročné podvyživené dievča z geta na 
východe Slovenska, ktoré nevedelo čítať a písať, a áno, 
hrabalo sa v odpadkoch, lebo bolo hladné, sa ocitlo 
v škatuli pre práčky. (Predstavte si škatuľu pre práčky 
a v nej nielen 13-ročnú Elišku, ale aj Vlastu, ďalšie diev-
ča z geta. Tá – ako na potvoru – práve v čase, keď kon-
tajner s práčkami vyrážal z holandského prístavu do 
Anglicka, dostala prvú menštruáciu.) 

Kniha Vyrástla som v gete nie je vymyslený prí-
beh. Pri niektorých pasážach tejto autobiografie človek 
až rozmýšľa, či podať trestné oznámenie na neznáme-
ho páchateľa. Ale asi nie na polícii, ktorá zasahovala 
v Moldave nad Bodvou, kde sa z obetí stali obvinení… 

Ako sa dostala Eliška do rúk prevádzačov? Dozve-
dela sa to neskôr a prezrádza to ku koncu knihy slo-
vami jej nemeckého otca: Eliškina matka „spávala 
s chlapíkom od vojenskej polície (…) Bol členom pra-
vicových skupín na Slovensku a Ukrajine. Pomáhal pri 
prevádzaní ľudí cez hranice – od deväťdesiatich rokov. 
Povedala mu, aby ťa zobral (…)“.

Eliska Tanzer: Vyrástla 
som v gete
Preklad: František Kôpka
Bratislava: Lindeni, 2021

24 Knižná Revue



Literatú
ra faktu

Tento príbeh sa 
ešte neskončil
Po knihe príbehov Balkánu 
Trochu oheň, trochu voda 
Andreja Bána (Absynt, 2019) 
sa tento rok zjavila 
na slovenskom knižnom trhu 
ďalšia kniha, ktorá rozpráva 
o nedávnom i súčasnom 
dramatickom osude tohto 
regiónu na juhovýchode Európy. 

✒ Július Lőrincz

Tim Marshall: Tieňohra. 
Príbeh o poslednej vojne 
v Európe
Preklad: Igor Očenáš
Bratislava: Premedia, 
2021

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.

K nihu Tieňohra s  podtitulom Príbeh o  posled
nej vojne v Európe napísal osvedčený autor Tim 
Marshall. Je to už štvrtý autorov titul, ktorý vy-

šiel v pozoruhodnej edícii Civilizácia vo vydavateľstve 
Premedia vo výbornom preklade z angličtiny Igora 
Očenáša. 

„Ach, Juhoslávia, to bola dobrá myšlienka,“ ho-
vorieva Jakša Ščekić, Marshallov spolupracovník na 
jeho cestách za reportážami v bývalej Juhoslávii. Práve 
jemu svoju knihu venoval. Sám autor o nej píše, že je to 
kombinácia politického i osobného príbehu: „Dúfam 
však, že prostredníctvom toho menej dôležitého som 
to ďalšie vyrozprával tak, ako som mal.“ 

Znalosť regiónu
Môžeme mu to potvrdiť. Čítanie knihy je pre mňa o to 
vzrušujúcejšie, že prichádzam na to, ako sme na ces-
tách do rozpadávajúcej sa Juhoslávie boli s kolegom 
z Pravdy Ivanom Drábekom často dokonca v rovna-
kom čase a na tých istých miestach zároveň s Timom 
Marshallom bez toho, aby sme vtedy o sebe vedeli. 
Jeho i našou prednosťou bolo, že sme vedeli, kde sme, 
kto tam žije a aké zdanlivé i skutočné problémy kvá-
ria tamojších ľudí. 

Takže nás nepostihlo to, čo mladého novinára, 
ktorý sa na západný Balkán vybral až z ďalekého Soulu. 
Tim Marshall píše, že mladý Juhokórejčan pri vstu-
pe na územie ovládané Srbmi mal síce všetky povo-
lenia v poriadku, ale poplietol si Chorvátov so Srbmi. 
A tak Srbom z „Republiky srbská Krajina“ predniesol 
plamenné želania šťastia „v statočnom boji proti hnus-
ným srbským agresorom“. Trvalo sotva jednu minú-
tu, kým ho z „republiky“ vyhnali, a azda tri minúty, 
kým neskúsený novinár pochopil, ako precenil skutoč-
nosť, že na oboch kontrolných bodoch hovorili ozbro-
jenci síce takmer identickým jazykom, ale ich ciele 
boli veľmi odlišné. Šťastie mal napokon najmä on, lebo 
včas zohnal auto s ochotným vodičom a mohol sa ne-
odkladne vrátiť do bezpečnejšieho Záhrebu. 

Muž, ktorý nejestvuje
Samozrejme, kniha nie je obťažkaná iba humornými 
historkami. Skôr naopak, autor píše prevažne o zážit-
koch, stretnutiach a skutočnostiach, ktoré sa zábavne 
nekončia. Spomína, že v parížskom Medzinárodnom 
konferenčnom centre na Avenue Kléber, kde sa roko-
valo začiatkom roku 1999 o tom, či sa podarí podpísať 
kompromisnú dohodu medzi juhoslovanskou vládou 
a Kosovčanmi a či teda bude bombardovanie, alebo 
nie, sa zjavil Muž, ktorý neexistuje. Tak volali človeka 
pohybujúceho sa niekedy v sprievode britských diplo-
matov na miestach, kde sa rokovalo o Balkáne. Nikto 
vlastne nevedel, kto je, kde pracuje. Marshall sa ho 
priamo opýtal: „No tak, čo tu robíte?“ A on odpovedal, 
že „má tu na starosti poľnohospodárstvo“. Marshalla 
sa za to opýtal, či tam nevidel istého Rusa, ktorý pra-
coval v Belehrade pre agentúru TASS. Skúsený brit-
ský novinár Rusa o chvíľu uvidel. Oslovil aj jeho: „A vy 
tu čo robíte?“ „Prišiel som písať knihu o Francúzsku,“ 
znela odpoveď a jeho dodatočná otázka: „Nevideli ste 
náhodou Muža, ktorý nejestvuje?“

Neskôr sa títo dvaja stretli a spolu odišli smerom 
k Víťaznému oblúku; Marshall ironicky píše: „Neviem, 
možno sa bavili o francúzskom poľnohospodárstve“. 
Dodáva, že britského Muža, ktorý nejestvuje „tam po-
slali preto, aby sa s Rusmi dohodol, že nevyvolajú tre-
tiu svetovú vojnu, keď sa začne bombardovanie.“

Sen sa skončil
Juhoslovanský prezident Slobodan Milošević sa nech-
cel dohodnúť. Vtedajšiemu nemeckému ministrovi za-
hraničných vecí Joschkovi Fischerovi osobne povedal: 

„Som pripravený kráčať po mŕtvolách a Západ nie. Preto 
vyhrám.“ Zmýlil sa. Podľa Tima Marshalla bol Milošević 
v politike druhotriedny šachista: „… prinútil kosov-
ských Albáncov opustiť Kosovo. Státisíce Kosovčanov 
prechádzalo do Albánska alebo uviazli v pasci územia 
nikoho na macedónskej hranici… Nič iné nemohlo byť 
zárukou jeho konečnej porážky.“ Prehral boj o verejnú 
mienku, čo je v modernej vojne kľúčové. Vyhlásil pre-
zidentské voľby, ktoré takisto prehral. Vtedy sa už od 
neho dištancovala aj armáda, dokonca veliteľ špeciálnej 
jednotky srbskej štátnej bezpečnosti zvanej „chlapci 
z Brazílie“ Milorad Ulemek Legija stiahol jednotku, 
ktorú sa Milošević pokúsil zaangažovať v násilnom 
zrušení výsledkov volieb. 

Tim Marshall napísal: „Po temnej noci sa Srbsko 
prebudilo… Cieľom bolo nakopnúť temnotu, aby kr-
vácala svetlom… Tu sa skončil príbeh i sen, ktorý sa 
volal Juhoslávia.“ Ale neskončil sa príbeh konfliktov 
a zápasov národov západného Balkánu.  

Kosovo, jeseň 1998
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Návrat potlačenej 
bohyne Nemesis
Luigi Zoja uskutočnil 
veľmi zaujímavý pokus 
psychologicky pripodobniť 
súčasnú krízu kríze 
gréckeho sveta v jeho 
klasickom období, kde 
Atény, práve ako vžitý 
symbol Západu, rozprávajú 
príbeh monumentálnej – 
arogancie. 
✒ Eva Dědečková

P erikles, Sokrates, Platón, Aristoteles – klasické 
Grécko, demokracia, veľké Atény, zlatá éra 5. až 
4. storočia pred naším letopočtom. Aj vás premá-

hajú „ťažké zlaté sny“ pri zmienke o týchto veľkolepých 
koreňoch západnej spoločnosti? Čo ak je to príliš jed-
nofarebný, príliš lichotivý obraz, ktorým si nevedomky 
ospravedlňujeme životnú filozofiu expanzívnosti bez 
medzí? 

Taliansky psychoanalytik Luigi Zoja sa pokúsil po-
zrieť na dušu našej agresívnej doby, čeliacej globálnym 
environmentálnym problémom, z hľadiska hlbinnej 
psychológie. Ak vonkajší svet už viac-menej odbavu-
jeme technológiami ako prostý predmet našich zá-
ujmov, duša (psychika) ako zdroj všetkého konania 
ostáva stále záhadou, ktorá o sebe hovorí viac prostred-
níctvom mýtických metafor ako cez exaktné pojmové 
konštrukcie. Tým hlavným sú tu – emócie. Príbeh je to, 
čo skutočne pohne človekom. V hlbinnej psychológii 
(C. G. Jung, S. Freud) sú metafora a mýtus rešpektova-
né ako nadčasové schopnosti vyvolať pôvodné, hlbo-
ko zakorenené emócie. Tie otvárajú prostredníctvom 
kognitívnej a rekonštrukčnej funkcie nový stupeň ve-
domia. Zoja dúfa, že sa mu ho podarí rozvinúť do takej 
miery, aby sme pocítili otras a minimálne začali vnímať 

Luigi Zoja (1943)
Taliansky psychoanalytik 
a spisovateľ. Bol 
predsedom 
Medzinárodného 
združenia analytickej 
psychológie (IAAP), 
pôsobil na univerzitách 
v Taliansku a v zahraničí. 
Zameriava sa na 
psychoanalytický 
výskum sociálnych 
a kultúrnych štandardov, 
jeho knihy a eseje boli 
preložené do 14 jazykov. 
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„Nie som takmer nič: ako môžem chcieť 
všetko? Pocit viny arogantného a osamelého 
človeka nepochádza z konkrétnych hriechov, 
je hlboko zakorenený v kvalite existencie 
ako nekonečnej možnosti a ako nezvratnej 
separácie. Spojenie tohto zdvojeného, 
znovunájdeného prežitku medzí by 
nás mohlo doviesť späť k umiernenosti, ktorú 
samotná racionalita nedokáže presadiť.“ 
(Luigi Zoja)
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nutnosť premeny nášho myslenia. Pretože otázka hra-
níc rozvoja civilizácie nie je výhradne technickým 
problémom, naopak, má svoje hlboké psychologické 
predpoklady v radikálnom porušení pôvodného princí-
pu umiernenosti v starovekom Grécku (delfské „Ničo-
ho príliš“ a „Poznaj sám seba“, ktoré sa napokon zvrhlo 
na heslo „Žiadneho poznania nie je príliš“). Zoja usku-
točnil veľmi zaujímavý pokus psychologicky pripodob-
niť súčasnú krízu kríze gréckeho sveta v jeho klasickom 
období, kde Atény, práve ako vžitý symbol Západu, roz-
právajú príbeh monumentálnej – arogancie.

Dočasný hosť na Zemi 
Korene európskej kultúry brali svoje živiny z  pôdy 
synergie a konfliktu medzi emocionalitou gréckeho 
polyteizmu a rozumnosťou imitujúcou boha v kres-
ťanskom monoteizme. Ešte v archaickom období gréc-
ke vedomie hrdinskej osamelosti (bohovia sa nijako 
zvlášť nestarajú o ľudí, ak ostávajú ľuďmi), pre ktoré 
boli boj a bolesť impulzom k životnej invencii a poro-
zumeniu, mravne vylaďovala jediná hrozba: hybris – 
prekročenie medzí (pozor, aby si sa nerovnal bohom, 
pretože tí sú žiarliví, závistliví a každú ľudskú spup-
nosť nemilosrdne trestajú náhlymi zvratmi a zásah-
mi do života človeka či osudu rodiny). Rovnako i vzťah 
k dejinám bol do istého dejinného bodu pesimistický. 

Pre starovekého Gréka tvorilo prirodzené život-
né poznanie to, že na Zemi sme len dočasným hos-
ťom a  úpadok je nevyhnutný, nevyhne sa nikomu, 
žiadnemu jednotlivcovi ani spoločnosti, ba dokonca 
ani bohom. Všetci boli súčasťou veľkej hry kozmu, na 
ktorej sa zúčastniť bolo cťou. Tento úžasný, neopako-
vateľný životný nadhľad určoval samotnú agonálnu 
(súperiacu) povahu, charakter Grékov. To sa premie-
talo aj do podoby „mravnosti“, citu pre hodnoty, ktoré 
nachádzali ťažisko tu, v  pozemskosti a  smrteľnos-
ti. Preto o mravnosti nerozhodovalo „zlé svedomie“, 
ale činy. Tým môžeme vnímať – ako správne naznačil 
Nietzsche – hotovú polyfonickosť gréckeho ducha (aj 
ľstivosť, chytrosť bola súčasťou múdrosti). Preto aj ne-
priateľa dokázali vnímať ako hodného úcty. 

Proti celému svetu
Kde však nastal ten zlom smerom k optimizmu (viera 
v pokrok) a k nekonečnej expanzívnosti v geografic-
kom i duchovnom zmysle, okolo ktorého sa dnes tak 
zúrivo točí Západ? Psychologicky sa to Zoja pokúša vy-
svetliť jungovským konceptom enantiodromie – pre-
chodom od jedného extrému k druhému v dôsledku 
preťaženia vedomia určitou jednostrannosťou. Svoju 
rozhodnú úlohu, samozrejme, zohrala aj grécka úro-
veň vzdelanosti, resp. paideia – výchova, ktorá v sebe 
prepájala dušu jednotlivca, polis – obec a kozmos (na 
tento prvok však Zoja akoby často zabúdal, pritom zo-
hrával najdôležitejšiu úlohu). 

Ako vonkajšiu, objektívnu príčinu kultúrneho 
zvratu Zoja identifikuje Perzské vojny. Vďaka pôsobi-
vému psychologickému vhľadu čitateľ doslova spolu-
prežije emocionálne rozpoloženie Gréka i barbara, čím 
si uvedomí, aký nevídaný tlak Peržania predstavovali, 
ale hlavne to, aký monumentálny to bol úspech pre 
Grékov, keď sa proti nim rútil celý svet a oni zvíťazili. 
Podľa Zoju tento vyhraný boj dokonca vyvolal zásad-
né prehodnotenie všetkých hodnôt, čo sa v klasickom 
období prejavilo v tom, že Atény ovládal priam per-
verzný expanzionizmus pre potešenie a slávu (ničím 
výnimočným nebolo otrokárstvo a vyvražďovanie su-
sedných národov). 

Zaujímavá je aj provokatívna interpretácia de-
mokracie ako cnosti z núdze, navyše, obzvlášť dnes 
treba vnímať skutočný kontext aténskej demokracie 
(len pre právoplatných občanov; občianstvo zákonom 
obmedzené len pre tých, ktorí mali oboch rodičov 
Aténčanov a pod.). Pýcha však predchádza pád alebo 
v gréckom duchu: hybris privoláva Nemesis.

Mýtus rastu 
Nárast sebavedomia (možno aj domnienky o  vyvo-
lenosti, predurčení) sa prejavil rozmachom v oblas-
ti filozofie, dejepisu a drámy. V rámci týchto troch 
kultúrnych okruhov Zoja identifikuje (občas až príliš 
psychologizujúco, odhliadajúc od množstva iných 
perspektív) premenu vzťahu človeka k svetu, ktorého 
sprostredkovateľom boli bohovia – v priebehu dejín 
internalizovaní procesom racionalizácie do moderného 
Ega. Vpád kresťanského monoteizmu a humanizácie 
Boha znamenal zároveň nástup na cestu k „smrti Boha“. 
Metamorfóza gréckej kultúry do rímskej a judaizmu do 
kresťanstva podľa Zoju znamenala nielen rozšírenie 
obzorov, ale aj stratu oporných bodov – nekonečný po-
hyb sa stane synonymom Západu a tento pohyb strhne 
každú civilizáciu, ktorá s ním príde do styku. Aby sme 
pochopili spoločný morálny základ starovekého Grécka, 
Zoja nás prevedie tromi vybranými gréckymi mýtmi 
(o Ikarovi, Faethónovi a Prométheovi), ktoré majú azda 
až symptomatický vzťah k súčasnosti a k otázke (ne)
rešpektovania medzí. Následne prejde k mýtom Západu 
(prvotný hriech, Danteho Božská komédia, Goetheho 
Čarodejníkov učeň), na ktorých vysvitne nesmierny kul-
túrny i psychologický posun, avšak ešte stále ostáva 
v podloží nadčasový motív hybris. Ten sa dokonca (pod-
vedome) prejavuje aj v súčasných environmentálnych 
výzvach, ktoré sú (zdravou) ozvenou starovekých obáv 
pred Nemesis. Takto sa – už v technizovanom jazyku – 
zrodil environmentálny naratív o treste, ktorý nás nemi-
nie. „A ak je našou laickou univerzálnou vierou mýtus 
rastu, určuje naše konanie i predstava trestu ako kom-
plementárny nevedomý mýtus. Táto archaická hrozba 
mobilizuje dušu tvárou v tvár globálnej kríze.“ (s. 209) 
Aj gýčový katastrofizmus (napr. v hollywoodskych fil-
moch) svedčí o podvedomých signáloch tejto hrozby, 
ale rovnako aj hlásanie návratov k prírode či rozvíjanie 
konceptov Zeme ako Matky – Gaie. 

Pôsobivý pohľad na ducha doby
Aj keď je Zojova interpretácia dejín profesionálne de-
formovaná, zaťažená psychologizmom, tzn. určitou 
jednostrannosťou, ak podržíme tento jeho pohľad ako 
jednu z možných perspektív, rozhodne ide o pôsobivý 
pohľad na ducha našej doby. V detailoch sa s ním možno 
prieť (napr. interpretácia Nietzscheho nadčloveka, fatál-
ny význam Perzských vojen a pod.), nepochybne však 
prináša mnoho provokatívnych myšlienok, ktoré od-
haľujú lesk a biedu duševného vývoja západnej kultúry. 

Azda lepší záver, ako odkaz na Tolstého poviedku 
Koľko zeme človek potrebuje?, Zoja nájsť nemohol – trafil 
tým (ne)paradoxne samotný nerv pôvodnej „morálnos-
ti“ starých Grékov. Vraj racionálne zdôvodnenia majú 
len malý efekt, je potrebný emocionálny náboj, aby sa 
civilizácia stala citlivejšou voči globálnej environmen-
tálnej kríze. Vybrnkané na našu pravekú strunku – aby 
sme sa aktivizovali, potrebujeme poznať nepriateľa. 
Čo však v prípade, že nepriateľ sídli v našom vnútri?  

Tento príspevok vznikol v rámci grantu VEGA 2/0025/20 
„Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity“, rie-
šeného na FÚ SAV.

Luigi Zoja: Dějiny 
arogance
Preklad do češtiny: 
Helena Lergetporer
Praha: Prostor, 2021

Eva Dědečková (1988) 
Vyštudovala filozofiu 
a dejiny filozofie 
na UPJŠ v Košiciach a na 
Univerzite Karlovej 
v Prahe. V súčasnosti 
pôsobí ako vedecký 
pracovník na FiÚ SAV. 
Venuje sa fenomenológii 
a primárne 
kozmologickej filozofii 
výchovy E. Finka 
a F. Nietzscheho.
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Alexander 
Matuška v centre 
sporov o kultúru
Kniha Magdaleny Bystrzak, 
literárnej vedkyne z Ústavu 
slovenskej literatúry SAV, 
sa koncentruje na prvé 
verejné výstupy slovenského 
kritika, esejistu a literárneho 
vedca Alexandra Matušku 
v literárnom a kultúrnom 
živote medzivojnového 
Československa v rokoch 
1930 – 1938. 
✒ Eva Palkovičová

M ladý Matuška vtedy študoval na Filozofickej 
fakulte Univerzity Karlovej v  Prahe a  neskôr 
pôsobil ako stredoškolský učiteľ vo viacerých 

slovenských mestách. Toto obdobie – poznačené dy-
namickými kultúrno-spoločenskými procesmi v de-
mokratickej ČSR – bolo pre jeho formovanie kľúčové: 
ako upozorňuje Magdalena Bystrzak, „nebyť demo-
kratickej republiky, kritikovo formovanie, intelektuál-
ne dospievanie a napokon aj vzťah k slovenskej kultúre 
by mali celkom inú podobu“. (s. 10) A práve ako prvo-
republikového občana slobodného, kritického a pole-
mického ducha ho širšia verejnosť vníma dodnes.

Kritik – „rozbuška“
Jednotlivé kapitoly knihy mapujú uzlové spory, témy 
a polemiky, ktoré určovali podobu slovenskej kultúry 
v danom období. V týchto, nezriedka ostro, až nepria-
teľsky vedených diskusiách, prebiehajúcich najmä 
na stránkach literárnych a  kultúrnych periodík, si 
jednotliví aktéri vyjasňovali svoje názory a pozície, 
formulovali svoje postoje k estetickým, ale aj širším 
svetonázorovým a napokon aj k politickým otázkam. 
Sledujeme teda línie sporov, ktoré vlastne ešte aj dnes 
rozdeľujú alebo povedzme radšej diferencujú kultúrne 
pole: línie oddeľujúce konzervatívne a liberálne hod-
noty, nekritickú úctu k tradícii a „obrazoborectvo“, 
ľavicové a pravicové postoje, tradicionalizmus a moder-
nizáciu, nacionalizmus a kozmopolitizmus. Alexander 
Matuška pritom v tridsiatych rokoch často zohrával 
úlohu „rozbušky“, narúšal status quo, poukazoval na 
mentálnu pohodlnosť či konformizmus a vzájomné 

Alexander Matuška (26. 2. 1910 – 1. 4. 1975)

Eva Palkovičová (1987) 
Doktorandka v Ústave 
slovenskej literatúry SAV. 
Venuje sa slovenskej 
próze a kultúre 
19. storočia. Príležitostne 
prekladá z nemčiny 
a píše literárne kritiky.

Magdalena Bystrzak: 
Kritik v spoločnosti. 
Spory Alexandra 
Matušku (1930 – 1938)
Bratislava: VEDA, 2021
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potľapkávanie sa po pleciach. Z pozície ľavicového, 
progresívne uvažujúceho kritika pritom útočil najmä 
na katolícke, konzervatívne a nacionalistické kruhy.

Postup vs. R-10
Zámerom Magdaleny Bystrzak však nebolo zjednodu-
šujúco triediť jednotlivých aktérov týchto sporov na zá-
klade ich svetonázorovej príslušnosti. Autorka podáva 
jednotlivé témy skôr v ich zložitosti a komplikuje jed-
noznačný výklad, ktorý sa na prvý pohľad ponúka. Pri 
hlbšom ponorení sa do problematiky totiž vysvitá, že 
línie sporov v mnohých prípadoch neprebiehajú para-
lelne, ale skôr krížom-krážom a na rôznych úrovniach, 
pričom medzi krajnými názorovými pólmi existuje veľ-
ký, no väčšinou menej hlučne reprezentovaný priestor. 

Príkladom môže byť konfliktný vzťah bratislavskej 
skupiny Postup a Alexandra Matušku, ktorého môže-
me chápať ako reprezentanta pražskej skupiny sloven-
ských intelektuálov R-10. Obe skupiny proklamovali 
snahu o modernizáciu slovenskej kultúry, chceli ju vi-
dieť v pozícii rovnocennej s českou i európskou kultú-
rou. Obe skupiny obdivovali českého kritika Františka 
Xavera Šaldu, jeho hlboké pochopenie, rešpekt a záu-
jem o „slovenské otázky“, ale aj brilantný štýl a schop-
nosť presne pomenovať rôzne kultúrne fenomény. Obe 
skupiny cítili potrebu vyrovnať sa s tradíciou a začať 
novú kapitolu slovenskej kultúry. No popritom stáli 
tieto skupiny na úplne opačných stranách barikády: 
jedna skôr naľavo, druhá napravo, jedna v spoločnom 
štáte s Čechmi, druhá prípadne aj bez nich, jedna vy-
žadovala kritickú prácu s cudzími podnetmi, druhá 
v mene obohatenia kultúry akceptovala aj menej tvo-
rivé napodobňovanie. Matuška volil cestu radikálneho, 
až deštruktívneho odmietania a negácie všetkého, jeho 
oponent Ján Elen Bor skôr postup pohodlnejšieho pri-
takávania. Ktorá cesta však bola správna? Existuje vô-
bec nejaká správna podoba kultúrotvorného procesu? 

Objektívnejšie k atmosfére dobovej kultúry
Magdalena Bystrzak sa snaží o čo najobjektívnejšie 
odpovede: každého aktéra totiž determinuje aj jeho 
vlastný naturel, ambície, sociálne a hodnotové poza-
die či miera jeho talentu. Je však pravda, že Matuškova 
dôkladnosť a nekompromisnosť, ale aj šokujúca irónia 
a zábavnosť jeho textov vzbudzujú u čitateľa (a prav-
depodobne aj u autorky) väčšie sympatie ako naprí-
klad Borovo plagiátorstvo či konformizmus. Na druhej 
strane, Bystrzak nezakrýva fakt, že Matuškovo kritické 
gesto bolo často negatívne a ahistorické. Matuška vy-
trhával veci z historického kontextu (napríklad v po-
lemike s Hurbanom a Vajanským) a interpretoval ich 
v súlade so svojím náhľadom na veci súčasné, ktoré 
ho zaujímali najväčšmi – slovenská kultúrna identita, 
ktorá je podľa neho príliš naviazaná na tradíciu, málo 
otvorená voči novému a skôr zaujíma obranný postoj 
než podniká inovatívne výboje. Viac ako o historické 
súvislosti išlo Matuškovi o aktívny zásah do aktuálnej 
kultúry (hoci je nesporné, že mnohé jeho komentáre 
k Vajanskému či Hurbanovi sú presné a dodnes platné). 

Autorka knihy teda balansuje v spleti rôznorodých 
ideí vytvárajúcich dobovú kultúrnu situáciu, vysvet-
ľuje ich z rôznych strán, všíma si rôzne aspekty načrt-
nutých sporov a motivácie či vzťahy hlavných aktérov. 
Čerpá pritom z textového materiálu dobových periodík, 
čo je práca nesmierne náročná na spracovanie, výklad 
a interpretáciu. Miestami by preto čitateľovi pomohlo 
jasnejšie kladenie otázok a dôraznejšie sformulovanie 
záverov, aby sa z jednotlivých subjektívnych názorov 

a tvrdení citovaných aktérov a autorkinej interpretá-
cie lepšie vykryštalizovala aspoň približne objektívna 
štruktúra dobového kultúrneho poľa. Pre  udržanie 
prehľadu vo vtedajšom dianí, ktoré Bystrzak v  kni-
he analyzuje, je užitočná aj posledná kapitola, ktorá 
v chronologickom poradí zhŕňa podstatné udalosti a si-
tuácie. Možno by však kapitola ešte lepšie splnila svoj 
účel, ak by stála hneď na začiatku knihy a predstavila 
čitateľovi vecný historický rámec, v ktorom sa autorka 
bude pri svojich detailných analýzach ďalej pohybovať. 

30-te roky z pohľadu Alexandra Matušku
Kniha neanalyzuje podrobne osobnosť Alexandra Ma-
tušku (ale mnohé pochopíme) ani jeho polemický štýl, 
estetické či politické názory (hoci mnohé z výkladu 
vyplynú). Matuška v rozprávaní Magdaleny Bystrzak 
funguje skôr ako katalyzátor kultúrnych sporov visia-
cich v ovzduší tridsiatych rokov, ktoré sa koniec koncov 
prejavili aj na ďalšom osude Československa. Výklad sa 
teda sústreďuje len na istý výsek reality, v ktorého cen-
tre stojí osobnosť Alexandra Matušku, pričom autorka 
nijako neskrýva ďalšiu komplexnosť a šírku načrtnutej 
spoločenskej situácie. Nové otázky pri čítaní preto pri-
búdajú priam tak rýchlo ako odpovede. Bolo by zaují-
mavé nasvecovať celú kultúrno-spoločenskú situáciu 
tridsiatych rokov znovu a znovu, z iných uhlov pohľadu, 
pričom v centre pozornosti by sa mohli ocitnúť aj iné 
osobnosti kultúrnej scény (Ján Elen Bor, Ján Smrek, 
Tido J. Gašpar, Albert Pražák…). Zároveň sa ponúka 
otázka, ako sa Matuška v staršom veku staval k svojim 

„raným sporom“, ako neskôr hodnotil či prehodnocoval 
svoje názory. Bystrzak síce niečo naznačuje, ale kniha 
sa zameriava primárne na vymedzené obdobie bez 
ďalej siahajúcich exkurzov. 

To, že publikácia by mohla byť omnoho obšírnej-
šia či hrubšia, nie je, samozrejme, výčitka, keďže vyvo-
lávanie zvedavosti môžeme prirátať k jednoznačnému 
prínosu publikácie. Magdalena Bystrzak napokon na 
ďalšiu literatúru týkajúcu sa týchto tém odkazuje a dú-
fajme, že aj sama v budúcnosti prispeje k odpovediam, 
ako aj k ďalším, napokon stále aktuálnym otázkam, 
ktoré sa týkajú formovania slovenskej kultúry a iden-
tity. 

Literárau
 veda

Esej Alexandra Matušku 
Hra na fujaru a pokrok 
v pražskom nezávislom 
denníku Přítomnost 
z roku 1930.

Alexander Matuška: 
Vajanský prozaik
Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1984

Alexander Matuška 
v tridsiatych rokoch  
často zohrával úlohu 
„rozbušky“, narúšal 
status quo, poukazoval 
na mentálnu pohodlnosť  
či konformizmus 
a vzájomné potľapkávanie 
sa po pleciach.
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Dušan Dušek: Potok pod 
potokom
Bratislava: Slovart, 2021
Kniha pozoruhodná textom aj 
dizajnom. Pri grafickom 
spracovaní knihy dizajnér 
Braňo Matis použil denníkové 
zápisky Dušana Dušeka,  
ktoré si zaznamenáva do 
zošitov a dotvára ich vlastný
mi kresbami. Kniha je hľada
ním bohatstva jazyka a jej 
starnúci hrdina, spisovateľ 
Adam, sa pokúša dopátrať, 
komu sa zaň treba poďakovať.

Simone de Beauvoir:  
Zlomená žena
Preklad: Ivana Dobrakovová
Bratislava: Inaque, 2021
Zbierka poviedok jednej z naj
vplyvnejších mysliteliek  
svojej generácie. Príbehy troch  
žien, ktoré sa usilujú o nový 
život.

Zadie Smith: Voľnosť 
(Myšlienky, predstavy, 
spomienky)
Preklad: Aňa Ostrihoňová
Bratislava: Inaque, 2021
Zbierka esejí súčasnej britskej 
spisovateľky. Premýšľa o otáz
kach sociálnych sietí, životné
ho prostredia, raperoch, 
filozofii, filmoch či fotogra
fiách, o cudzích aj vlastných 
románoch. Autorka uvažuje 
o popkultúre, vysokom umení, 
spoločenskej zmene a politic
kých debatách, pričom 
čitateľom a čitateľkám nič 
nepodsúva, dáva im rovnakú 
slobodu v premýšľaní, akú 
si pri písaní dopriala sama.

Lana Lux: Kukolka
Preklad: Paulína Čuhová
Banská Bystrica:  
Literárna bašta, 2021
Debut autorky, ktorá v detstve 
emigrovala z Ukrajiny do 
Nemecka, o živote na okraji 
spoločnosti z čias nástupu 
demokracie.

Margaret Atwood: Svedectvá
Preklad: Katarína Karovičová
Bratislava: Slovart, 2021
Pokračovanie románu Príbeh 
služobníčky. Svet teokratickej 
diktatúry, v ktorej ženy a ľud
ské práva neznamenajú nič.

Jean-Michel Guenassia: 
Vysnívaný život Ernesta G.
Preklad: Andrea Černáková
Bratislava: Premedia, 2021
Román nepriamo nadväzuje 
na Klub nenapraviteľných 
optimistov. Odohráva sa 
v Paríži, Alžírsku a povojno
vom Československu.

Mika Waltari: Tajomstvo 
kráľovstva
Preklad: Andrej Rády
Bratislava: Petrus, 2021
Historický román fínskeho 
spisovateľa nie je len literár
nym stvárnením 40 dní  
od Ježišovho ukrižovania po 
jeho nanebovstúpenie. 

Clarice Lispektor: Blízko 
divokého srdca
Preklad: Jana Benková 
Marcelliová
Bratislava: Portugalský 
inštitút, 2021
Debut brazílskej spisovateľky, 
ktorý napísala ako študentka, 
označili vtedajší kritici za 
najlepší román v portugalčine 
napísaný ženou.

Zuzana Cigánová: Dosť 
dobrý dom
Bratislava: Vydavateľstvo 
SSS, 2021 
Román o ľuďoch a ich románi
koch prináša príbehy o sused
ských vzťahoch, o láskach 
a sklamaniach, o dobre a zle, 
o všednosti i nevšednosti dní.

Mária Rázusová-Martáková, 
Mária Ďuríčková:  
Bola koza rohatá
Ilustrácie: Vladimír Král
Bratislava: Buvik, 2021
Knižka s dvoma rozprávkami 
zo série „obracaj knihu  
ako chceš, všade rozprávku 
nájdeš“.

Vladimír Leksa-Pichanič:  
Ufo nemá wifi
Bratislava: Perfekt, 2021 
Kniha pre deti známeho 
biochemika. Priatelia Julo 
a Dodo hľadajú odpovede 
na otázky, týkajúce sa infor
mačných technológií.
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Ivan Laučík, Peter Repka, 
Ivan Štrpka: Sme (stále) 
príbuzní na začiatku.  
Osamelí bežci vo výbere 
Jána Štrassera
Levoča: Modrý Peter, 2021
Sme príbuzní na začiatku 

– tak básnik Ivan Laučík 
nazval svoju druhú zbierku  
a Ján Štrasser si jej mierne 
upravený názov zvolil pre 
knižný výber z poézie básnic
kej skupiny Osamelí bežci. 
Tvorba Ivana Laučíka, Petra 
Repku a Ivana Štrpku patrí 
k vrcholným tvorivým činom 
súčasnej slovenskej poézie 
20. a 21. storočia.

Z n
ových

 kn
íh

Václav Šlajch, Gabriela 
Kyselová, Michal Baláž: 
Štefánik
Preklad: Barbora Škovierová
Bratislava: Slovart, 2021
Komiksový román, ktorý 
vychádza v spolupráci vydava
teľstiev Labyrint a Slovart, 
približuje život spoluzaklada
teľa Československa. Kniha 
je výsledkom viac ako štvor
ročnej spolupráce výtvarníka 
Václava Šlajcha, ktorý ju 
ilustroval podľa pôvodného 
scenára Gabriely Kyselovej 
a Michala Baláža. Nejde 
o klasický historický komiks, 
autori Štefánika predstavujú 
ako muža mnohých tvárí.

Olga Tokarczuk: Cez kosti 
mŕtvych pluh svoj veď
Preklad: Karol Chmel
Bratislava: Premedia, 2021
Román poľskej autorky 
možno považovať za ekologic
ký thriller s feministickým 
pozadím.

Ivan Medeši: Vilkovia
Petrikovce: Valal, 2021 
Dystopická vízia autora,  
ktorý žije v kultúrnej metro
pole vojvodinských Rusnákov, 
o trpkom údele mužnej  
lenivosti kvíliacej pod čižmou 
emancipácie.

Juraj Raýman: Tri hodiny ráno
Vištuk: Filmotras, 2021
Druhé vydanie drsne napísa
nej drámy muža, ktorý cestou 
zo služobnej cesty zrazí vlast
nú smrť.

Milo Rau: Kongo tribunál
Preklad: Robo Švarc
Bratislava: Asociácia Corpus, 
2021
Kniha švajčiarskeho dramati
ka, ktorý usporiadal súd 
na vojnovom území v Kongu. 
Obsahuje výpovede svedkov, 
analýzy.

Péter Nádas: Vlastná smrť
Preklad: Eva Andrejčáková
Bratislava: august august, 
2021
Správa maďarského autora, 
ktorý prežil klinickú smrť, 
o stretnutí so smrťou a o skú
senosti, ktorá s ňou prichádza.

William Gibson: Neuromant
Preklad: Patrick Frank
Bratislava: Slovart, 2021
Kniha americkokanadského 
autora je považovaná za zák
ladné dielo kyberpunku, 
za klasiku scifi a jednu z naj
silnejších vízií budúcnosti. 

Charles C. Mann: Prorok 
a čarodejník
Preklad: Tomáš Mrva
Bratislava: Premedia, 2021
Autor objasňuje výzvy, ktorým 
ľudstvo čelí (zabezpečenie 
potravy, vody, energie, zmena 
klímy), predstavením práce 
dvoch vedcov.

Alexander Norman:  
Dalajlama (Nevšedný príbeh)
Preklad: Matúš Kyčina
Bratislava: Ikar, 2021
Biografia jednej z najchariz
matickejších osobností súčas
nosti. Autor s dalajlámom 
spolupracoval na viacerých 
knihách.

Willem Frederik Hermans: 
Slzy akácií
Preklad: Adam Bžoch
Bratislava: Slovart, 2021
Román holandského autora 
s príbehom z obdobia  
2. svetovej vojny, keď krajinu 
obsadili nacisti.
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Duša v rôznych druhoch 
svetla
Miroslava Košťálová: Ateliér 
Ilustrácie: Nicol Hochholczerová 
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2021

Ateliér je miestom tvorby, mravčej práce 
na umeleckých dielach. Je svedkom chvíľ, 
keď sú ruky i myseľ v rozlete vďaka 
inšpirácii, ale aj chvíľ, keď je tvorivá práca 
drinou. 
Poetka a recenzentka Miroslava  
Košťálová si tyká s rôznymi druhmi  
umenia: okrem iného študuje na Katedre  
divadelných štúdií Divadelnej fakulty 
Vysokej školy múzických umení v Brati
slave, je autorkou literárnych a divadel
ných recenzií a jej básne boli uverejnené 
v rozličných literárnych časopisoch. 
Nedávno jej v Edícii mladých sloven
ských autorov časopisu Dotyky vyšla 
debutová básnická zbierka, nazvaná 
Ateliér.
Predná strana obálky žiari životom kypia
cou červenou farbou a zdobí ju ilustrácia 
s nádychom bohémskeho života.
V básnickej zbierke Ateliér sa nachádza 
päť cyklov básní, napísaných voľným 
veršom. Na konci každého z nich okrem 
posledného sa nachádza krátky prozaický 
text, pulzujúci obraznosťou. Dynamicky 
pôsobiace ilustrácie spája motív ľudskej 
ruky, ktorá je často zranená, akoby bolesti 
duše boli prenesené na úroveň tela. 
Prvý cyklus básní má názov Trištvrte na 
drink. Básne sú živé, dýchajú skutočnos
ťou. V atmosfére baru sú tu dôležitou 
témou vzťahy medzi mužmi a ženami. 
Alkohol je opojný, rúca zábrany a možno 
tak trochu prezrádza, akí ľudia naozaj sú. 
Umelci sa však radi opájajú aj inšpiráciou. 
Preto v básňach nájdeme také slávne 
mená ako Charles Baudelaire, Audrey 
Hepburn, Ernest Hemingway, Frank 
Sinatra či Zelda Fitzgerald a nechýbajú 
ani múzy známych umelcov: Jeanne 
Duval a Gala Diakonova. Okrem iskrivej 
zmesi drinkov a vzťahov autorka vyjadri
la aj bolestnú príchuť reality, napríklad 
v básni Pohár (s. 12): „je stále nahý a niko-
ho to netrápi / prečo ho nikto neoblečie 
do šiat? / prečo barman umýva jeho sny? / 
a prečo si nemôže vybrať kto sa z neho napi-
je? / je príliš krehký na to / aby to pochopil“. 
V texte s názvom Nočná kaviareň je 
hlavný hrdina na úteku pred očakávania
mi svojej rodiny i pred sebou samým. 
Svoje noci v kaviarni pretavuje do kresieb. 
Jeho myšlienka na zajtrajšiu lekársku 
prehliadku akoby uviedla druhý cyklus 
básní Medicína. Z baru sa prenesieme 
do nemocnice. Reč je hlavne o srdci, nie
len ako o životne dôležitom vnútornom 
orgáne, ale aj ako o symbole života 

a lásky. Čitatelia sú svedkami doslova 
chirurgického prístupu k láske a vzťahom, 
napríklad: „to sú tie srdcové chyby / kvôli 
ktorým mi prestali rásť korene / zapustila 
som v nich pohľad tvojich očí / a ráno vyklí-
čila porucha srdcového rytmu.“ (Srdcová 
chyba, s. 32) Alebo: „nemala som síl vytvo-
riť stratégiu / v ktorej by som porazila 
anatómiu tela / musela som ťa otvoriť / 
a vylúpnuť z teba podstatu.“ (Chirurgické 
riešenie, s. 33) Nachádzame tu slová ako 
operácia, implantovanie, defekt, liečba, 
chlopňové chyby, ultrazvuk, laboratórny 
výsledok, kardiochirurgia a v jednej básni 
sa objaví i rúško. Text v závere tohto 
cyklu básní má názov Osrdcovník. Vzbu
dil vo mne otázky, či jeho hlavný hrdina, 
ktorý opäť nespĺňa očakávania okolia ani 
samého seba, trpí chorobou obehovej 
sústavy alebo skôr krvácaním duše. 
Názov tretieho cyklu básní je Ateliér. Náj
deme v ňom kresby, sochy, ale aj písacie, 
kresliace a rysovacie potreby. Prenesene 

však zase hovoria o medziľudských vzťa
hoch. Oživené predmety majú vlastný 
fyzický i psychický život: „reťaz si zahryz-
ne do pier / kvapka krvi dopadne na mak / 
je to signál pre gumu ktorá vyskočí z perač-
níka / začne polievať všetky farbičky / 
a nezabudne pritom vraštiť čelo.“ (Reťaz, 
s. 51) Duševné bolesti sa často pretavujú 
do fyzickej roviny, napríklad v básňach 
Praskajúce telo či Zlomila sa. V texte  
Raňajky veslárov žijú vlastným životom 
postavy namaľované na obraze. Text sa 
končí pohľadom na jazero. 
Nasleduje cyklus básní s „jazerným“ 
názvom – Labuť. Hneď na jeho začiatku 
však prichádza búrka: v básňach Hrdzavá 
spriaznenosť a Oblečené blesky. V cykle 
prevládajú prírodné motívy. Labuť tu vní
mam ako symbol jemnosti a prirodzenosti, 
často dokonca podvedomia: „odhodil si 
pokrčené šťastie / tak ako labuť / z ktorej si 
sa túžil napiť “. (Park, s. 63) Text Prvý 
petržlen hýri personifikáciou prírody. 
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Ateliér je básnický debut literárnej a divadelnej kritičky a recenzentky Miroslavy Košťálovej. 
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Jeho posolstvom je, že niekedy ani nadše
nie, ani zamilovanosť nepomôže a tlače
nie na pílu už vôbec nie. 
Posledný, najkratší cyklus básní sa volá 
Tanec lipového dreva. Vystupuje v ňom 
opäť personifikovaná príroda: krehké 
fialky, dážďovka v srdci (akoby chrobák 
v hlave), ctižiadostivá hruška, zvodkyňa 
mucha… Cyklus sa končí básňou, ktorú 
uzatvára veľavravný verš: „boli ste pripra-
vení prehrýzť sa do budúcnosti“. (Tanec 
lipového dreva, s. 78) 
Básnickú zbierku Ateliér vnímam predo
všetkým ako obraz ľudskej duše v rôz
nych druhoch svetla: v prítmí kaviarne, 
pod svetlami na operačnej sále či v atelié
ri, v žiare bleskov a slnka v prírode. 
Človek sa v žiadnom prostredí nevyhne 
vonkajším ani vnútorným konfliktom. 
Je šťastím, ak nosí v sebe ateliér, kde 
ich môže pretaviť do inšpirácie a s ňou sa 
prehrýzať do budúcnosti. 

 ✒ Ružena Šípková 

Sláva vtáčatkám
Dezső Kostolányi: Škovránča 
Preklad: Karol Wlachovský 
Bratislava: Marenčin PT, 2021

Román maďarského spisovateľa Deszőa 
Kostolányiho Škovránča (1922) dostáva 
aj v súčasnosti pozitívne prívlastky,  
ako napríklad najčítanejší či najobľúbe
nejší román modernej maďarskej literatú
ry. Dej príbehu z konca 19. storočia je 
situovaný v priestore Dolnej zeme v býva
lom Uhorsku, kde sa malomestská spo
ločnosť vytrvalo drží zaužívaných 
spoločenských zásad. Tematizuje sa sta
rodievoctvo ako nelichotivá stigmatizácia 
žien v minulosti, ktoré sa takto dostali 
na pomyselnú perifériu, hoci inak boli 
v spoločnosti akceptované. 
Titul je zvolený podľa prezývky najstaršej 
dcéry rodiny Vajkajovcov, jediného 
potešenia a zároveň starosti starnúcich 
rodičov. Prezývku získala v detstve vďaka 
krásnemu hlasu a nosí ho dodnes „ako 
detské vyrastené šaty“. Príbeh je rámcova
ný jedným týždňom odlúčenia dcéry 
od rodičov, ktorý strávi u príbuzných a až 
tam si uvedomí svoje ťažké postavenie. 
Jedinou tragikou Škovránčaťa je jeho 
verejne známa neatraktívnosť, ktorú si 
trpko pripomínajú aj rodičia. O to dojem
nejšie pôsobí fakt, že Kosztolányiho 
inšpirovala vlastná životná skúsenosť 
z rodnej Szabadky, údajne mu ako predlo
ha slúžil osud vlastnej sestry. 
Na viacerých miestach v texte nachádza
me sprisahaneckú formulku „azda 
sa niekto nájde“, no i nádeje vložené do 
potenciálneho nápadníka Gézu Cifru 
rýchlo vyhasnú. Nezostáva iné, len sa 
zmieriť so skutočnosťou. 

Rodina je v Škovránčati posvätným úze
mím, rodičia s dcérou tvoria takmer 
nerozlučný celok, ktorý miestami prechá
dza do obojstrannej závislosti. Škovránča 
pasívne akceptuje svoj osud, deficit sa 
usiluje napraviť dobrosrdečnou a starost
livou povahou, no ťaživá situácia sa stáva 
pre všetkých neprijateľnou. 
V kontraste s domáckym, komorným pro
stredím nás Kosztolányi sprevádza čulým 
spoločenským životom mesta a aj nabe
ranie horúcej hovädzej polievky či uvažo
vanie o pikantnom guláši je v jeho podaní 
skutočným umeleckým zážitkom. Vytvá
ra pozoruhodnú skicu malomestských 
figúrok s navonok prívetivou atmosférou 
blízkosti. Každý vážený občan mesta 
trpí určitou slabosťou, na ktoré Kozstolá
nyi nahliada s ironickým, no chápavým 
úsmevom. Príkladom je latinčinár Suňog, 
ktorý pre notorické požívanie alkoholu 
prichádza o všeobecný rešpekt obyvate
ľov mestečka. 
Škovránča je podmanivým čítaním aj po 
takmer sto rokoch, svedčí o tom viac 
ako 50 vydaní v maďarčine a viac ako 30 
vydaní v zahraničí. Je to azda spôsobené 
autorovým citom pre mieru. Veľmi funk
čne pracuje s náznakom, v štylistickej 
rovine mu na vyjadrenie hlbokých emócií 
stačia jednoduché, stručné, no pritom 
úderné vety. 
V románe nenachádzame nič nadbytočné. 
Postavy sú modelované veľmi života
schopne a realisticky, vonkajšie zdanlivo 
banálne situácie sú len rekvizitami 
k vnútornému prežívaniu postáv, ktoré je 
naznačené jadrne a hĺbkovo. 
Za najvýraznejšiu kvalitu textu pokladá
me jeho univerzálnosť. Kosztolányi na 
postave Škovránčaťa s nesmiernou empa
tiou vytvoril obraz nevydatej ženy, ktorá 
čelí predpísanej spoločenskej norme. 
Optikou devätnásteho storočia sa pretlá
čajú spoločenské predsudky, ktoré  
majú silnejší základ, než sa zdá. Ostatne,  
posudzovanie podľa vzhľadu ani dnes 
ľuďom nie je cudzie a ani pokrokové 
21. storočie neznamená zánik utkvelých 
stereotypov. 

Román Škovránča je farbistou a majstrov
sky namiešanou zmesou pary kotlíkového 
guláša, vanilkových rezancov, cigár, 
pijatiky, ale aj neprekonaných spoločen
ských stereotypov a trpkosti. Nad 
(bez)podmienečnou rodičovskou láskou  
stoja spoločenské konvencie a niektoré 
vtáčatká majú len obmedzené možnosti 
lietania. 

 ✒ Patrícia Gabrišová

Porucha nie je vo vašom 
prijímači
Etgar Keret: Porucha na kraji galaxie 
Preklad: Silvia Singer a Michal Vlk 
Bratislava: Artforum, 2021

Keď si počas čítania príbehov o detských 
vojakoch, holokauste či samovražde zrazu 
uvedomíte, že sa cítite pobavene, zrejme 
vás vzápätí zamrazia výčitky. Ak sa to 
stane pri čítaní knihy Porucha na kraji 
galaxie, nesúďte seba. Viňte Etgara  
Kereta! Napokon, sám sa na strane 
124 okázalo priznáva: „To, že niečo vymys
líte, vás ešte nezbavuje zodpovednosti.“ 
Hoci sa v najnovšej zbierke poviedkového 
majstra často strieda tragické s temným, 
smrť a nešťastie Keret nepoužíva ako 
korenie, ktoré má prekryť fádnosť príbe
hov. Nie je to ani cynická hra s čitateľom, 
šok formou miešania smrti a komiky. 
Dokonca si z takéhoto prístupu sám 
uťahuje v poviedke Pleseň, z ktorej je aj 
vyššie uvedený citát. „Ak sa prihodí 
vášmu hrdinovi niečo zlé, je to len preto, 
že ste to tak chceli. Chceli ste sa prizerať, 
ako sa topí vo vlastnej krvi,“ píše krátko 
po tom, ako v príbehu zničí život niekoľ
kým postavám. 
A v čom necháva topiť sa svoje postavy 
Keret, ak nie v krvi? Predovšetkým, Kere
tov kumšt tkvie v tom, že dokáže na 
úplne malom priestore vdýchnuť postave 
takú silu, že ju ani existenciálne témy 
neprekričia. A tak si aj v samovražednej 
poviedke Nerobte to môže dovoliť poslať 
hrdinu v tej najnepravdepodobnejšej 
chvíli na zmrzlinu. Napokon, aj v ústred
nej poviedke, ktorá dala zbierke meno 
a ktorej hlavnou témou je zdanlivo holo
kaust, sa napokon sústredí na postavy 
a prostredníctvom nich na celé ľudstvo. 
A to celé bez pátosu. 
Izraelčan Keret píše aj televízne scenáre, 
komiksy a detské knihy, no jeho kráľov
skou disciplínou je poviedka. Zaujal ňou 
ľudí už v 42 krajinách, no Slovensko má 
medzi nimi špeciálne miesto. Je jedným 
z mála štátov, pre ktoré v minulosti 
zostavil špeciálny výber svojich starších 
poviedok. Vyšiel rovnako v Artfore 
pod názvom Osem percent ničoho (2017). 
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Poznávacie znaky doby
Annie Ernaux: Roky 
Preklad: Mária Michalková 
Bratislava: Inaque, 2021

Annie Ernaux je u nás pomerne neznáma 
autorka, pričom v rodnom Francúzsku 
jej vyšla dvadsiatka románov. Vydavateľ
stvo Inaque prináša na trh jedno z jej 
oceňovaných diel, nominanta prestížnej 
Bookerovej ceny za rok 2019. Roky, 
ako napovedá stručný, no o to výstižnejší 
názov, je útla knižka pozoruhodných 
memoárov. Ide o prózu, ktorá predstavuje 
významné historické udalosti, vyrozprá
vané z pohľadu dievčatka, tínedžerky, 
dospelej a neskôr zrelej ženy.
Autorkin pôvod sa v diele nezaprie – Fran
cúzsku patrí každý jej dych, je jeho hrdou 
obyvateľkou a „intelektuálkou“. Vyjavuje 
nám obrazy sveta z druhej strany tzv. 
železnej opony, kde slovo „konzum“ zís
kalo reálne črty oveľa skôr ako u nás.
Ernaux sa ocitá uprostred dejinných míľ
nikov, stáva sa ich súčasťou, no zároveň 
stojí mimo ako nemá pozorovateľka s jas
nou ambíciou – videné a zažité aj pretaviť 
do relevantnej literárnej formy. Pred 
očami čitateľov ako film prehráva svoje 
fotografie na pomyselnom bielom plátne 
a opisuje, čo je na nich, aj to, čo je nevidi
teľné. Veci kladie vedľa seba, dáva do vzá
jomných súvislostí, nachádza im miesto 
a čas tak, aby boli jej spomienky význa
motvorné. Využíva metódu „oral history“, 
ktorej cieľom je subjekt rozhovoru a indi
viduálny zážitok. Dejiny sprítomňuje 
práve prostredníctvom osobných zážitkov 
a vecí s nimi spätých. Vracia sa do minu
losti, k svojim koreňom – hoci už dávno 
zabudla na matkin či otcov hlas, na slová, 
ktoré, vraví, akoby patrili im. 
Spomína na vtedajšiu módu, filmy, knihy, 
hudbu, politickú situáciu a osobnosti. 
Nevynecháva ani médiá – rádio, televízor, 
počítač, DVD a CD nosiče, ktoré sú súčas
ťou vývoja a istým spôsobom formujú 
človeka a jeho správanie. Pripomína, že 

„naša pamäť je mimo nás, v daždivom 
dychu času“ (s. 12) a ľuďom v roku 2070 
už nemusí nič povedať. Napriek tomu ju 
zapisuje ako príbeh „nádeje“, ktorú jej 
vzali ideály či idey prvej aj druhej sveto
vej vojny, vojny v Alžírsku, kubánskej 
krízy, roku 1968, vojny vo Vietname, pádu 
Berlínskeho múru a pod.
Kniha Roky je rozprávaná chronologicky 
a zachytáva vyše 60 rokov autorkinho 
života (od narodenia v roku 1940 po vyda
nie knihy v roku 2006). Okrem prerodu 
sveta pozorujeme aj prerod samotnej 
autorky. „Jej pamäť sa z romantickej 
mení na kritickú.“ (s. 94) Na to, aby vlast
ným spomienkam poskytla nadhľad aj 
objektívnosť, zvolila rozprávanie v tretej 
osobe.

Próza obsahuje množstvo intertextuál
nych odkazov, ktoré autorka objasňuje vo 
vysvetlivkách. Slovo sa stáva priestorom 
na porozumenie a osobná skúsenosť 
príbehom. Vlastná história sa vymedzuje 
voči svetovej, hoci miestami splývajú do 
jedného celku. Dielo je rámcované opismi 
fotografií, významnými historickými uda
losťami, rozhovormi pri nedeľnom obede 
či paralelami medzi dnešným a minulým 
svetom. Slovami samotnej autorky ide 
o „reťazenie spomienok“. (s. 105) Podsta
tou Rokov – súčasných aj minulých – 
je kritika konzumného spôsobu života 
a hľadanie šťastia. „Konzum“ sa stáva jeho 
presným opakom a navodzuje iba ilúziu 

„lepšieho žitia“. 
Kritika sa objavuje aj pri opise novej éry – 
digitalizácie, ktorá sa snaží o „vyprázdne
nie skutočnosti“. (s. 174) Delenie rokov 
na obdobia a ľudí do generácií sa nepo
zdáva ani samotnej Ernaux, pretože sa 
dbá na masovosť a nie na jedinečnosť 
človeka. „Delili čas na roky bigbítu, hip
pies, AIDS, delili ľudí na generácie: 
de Gaullovu, Mitterandovu, generáciu 68, 
babyboomers, digitálnu. Boli sme 
v každej a zároveň žiadnej. Roky, ktoré by 
patrili nám, tam neboli.“ (s. 175) 
Kniha Roky je nezvyčajnou zbierkou 
pamätí. V spisovateľkinej mysli dozrieva
la dostatočne dlho – 20 rokov a výsledok 
je pozoruhodný. 

 ✒  Natália Turcovská
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K nášmu regiónu ho viažu korene, jeho 
rodičia, ktorí prežili holokaust, pochá
dzajú z Poľska. „Každé dieťa chce rozo
smiať najbližších. A keď som kedysi chcel, 
aby sa smiali moji rodičia, hovoril 
som zrejme veci, ktoré by pobavili Polia
kov. (…) Keď si moja mama neskôr prečí
tala moje knihy v hebrejčine, nereagovala 
nejako precítene. Keď si ich prečítala 
v poľskom preklade, rozplakala sa doja
tím a povedala mi, že nie som izraelský 
autor, ale poľský spisovateľ v exile.“ 
Izraelský či poľský v exile, predovšetkým 
je autentický. Jeho tínedžerským hrdi
nom zo San Diega z poviedky Ľadovcový 
jašter by ste pokojne uverili, keby svoj 
príbeh nahrali v „storkách“ na TikTok. 
Dospelý syn starostlivej mamy v Tel 
Avive a jeho záhadná známa z promenády 
v Pineapple Crush by pokojne mohli byť 
základom nového filmu bratov 
Coenovcov.
Vydarené je aj Keretove glosovanie prob
lémov globálneho kapitalizmu. Ostatný 
výročný rebríček svetových miliardárov 
podľa magazínu Forbes uvádzal editorial, 
v ktorom šéfredaktor amerického vydania 
Randall Lane analyzoval, ako chcú  
najbohatší tohto sveta rozdávať na charitu 
viac a okamžite. Škoda, že do článku 
nezahrnul Keretov absurdný návod 
v podobe poviedky Goodeed (v origináli 
vyšla poviedka v roku 2018), ktorá sa 
v dnešnom svete dá bez zveličenia čítať aj 
ako biznis plán.
Krásny je aj príbeh Rebrík, v ktorom si 
stačí zameniť nešťastného anjela za vyho
reného zamestnanca ľubovoľného 
korporátneho centra zdieľaných služieb. 

„Nejde o výraz tvojej tváre, ale o to, čo  
je za ním. Všetci sme tu… ako to povedať. 
Šťastní,“ napomína v nej archanjel  
Gabriel svojho podriadeného anjela Cvika. 
Dovolím si vyzradiť, že Cvik to napokon 
v sterilnom nebi nevydrží a rozhodne 
sa pre Zem, pre „pach potu, vôňu bielizne 
a tlejúceho dreva“. Tak vonia aj nová 
Keretova kniha. (A k tomu ešte tie ilustrá
cie Petra Bařinku!) 

 ✒ Milan Čupka
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skutočné. Titul funguje rovnako dobre aj 
ako psychologický triler. Obaja hrdinovia 
trpia psychickými ťažkosťami až vyhore
ním zo života/z práce. 
Treticu protagonistov uzatvára spomína
ný Dávid, ktorý by to mal všetko uzavrieť. 
Lenže tak, ako Škrabot nejasne začal, ešte 
nejasnejšie sa končí.
To, že ide o debut, príliš nevidno a v mno
hých ohľadoch prekonáva aj známejšieho 
Kariku. Akčnosť deja narúšali pomalé 
rozjazdy jednotlivých častí, pričom záve
ry, naopak, mohli trochu spomaliť. 
Miestami má čitateľ pocit, že autor chce 
zaujať podobne ako bulvárne titulky 
novín. Koniec koncov – Peter Derňár je 
povolaním novinár. Škrabot je však roz
hodne jeden z tých vydarenejších žánro
vých románov domácej produkcie. 

 ✒  Jakub Pokorný 

Estetika cynizmu 
v ženskom písaní
Katarína Fedorová: Úspešníci 
Bratislava: Slovart, 2020

Katarína Fedorová nie je len talentova
nou prozaičkou, ale aj lektorkou medicín
skeho práva. Spisovateľskú kariéru 
odštartovala publikovaním dvoch kníh 
z oblasti práva a zdravotníctva. V knihe 
Pacient v práve sa zaoberá právami 
pacienta pri poskytovaní zdravotnej sta
rostlivosti. V publikácii Ochrana práv 
osôb so zdravotným postihnutím zasa pou
kazuje na spôsoby, ako efektívne vyriešiť 
problémy týkajúce sa života s postihnu
tím. Intencie pracovných skúseností zo 
spomínaných oblastí sa špecifickým spô
sobom premietli aj do jej prozaického 
debutu Úspešníci. Fungujú ako indikáto
ry problémov, zapracované do diela 
natoľko efektívne, že čitateľ má potrebu 
sa nad nimi zamýšľať. 
Novela, písaná realistickou poetikou, 
v ktorej sa tematizuje súčasné lekárske 
prostredie, prekonáva čitateľské 
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Terapia tmou  
nie je pre všetkých
Peter Derňár: Škrabot 
Bratislava: Lindeni, 2021

Debutový mysteriózny triler Škrabot 
exceluje tam, kde zahraničné knihy tohto 
žánru nemajú šancu. Peter Derňár ponú
ka domácemu čitateľovi slovenské reálie 
a výrazové prvky, ktorým rozumieme, 
preto drámu prežívame spoločne s hrdi
nami o to ľahšie. Vtiahnutie do deja nič 
neruší, azda len fakt, že sa bojíme o niečo 
menej ako napríklad v románoch Stephe
na Kinga.
Dej je rozdelený na tri časti, z čoho 
posledná je výrazne kratšia. Každá opisu
je jedného hrdinu. Úvodná sa venuje 
novinárovi Petrovi, ktorému sa rozpadla 
rodina, bývalá žena mu robí psychické 
peklo a navyše trpí spánkovou deriváciou. 
Brat aj kolegovia mu radia, aby si zobral 
dovolenku. Zaujme ho až akási terapia 
tmou. Ide o pobyty v úplnej tme na nie
koľko dní. Aj na Slovensku existujú také
to ponuky. Nakoniec ho zaujme jedna 

– výrazne lacnejšia než ostatné. 
Úvod prvej časti je pomalý a má zbytočne 
veľa nezaujímavých pasáží. Autor mohol 
väčšmi dbať na údernosť a zbaviť sa 
redundantných opisov. Samotný pobyt 
v tme a strašidelné momenty sú však 
zvládnuté obstojne, hoci čitateľ sa „nebo
jí“. Celý čas sa zároveň zamýšľa, či nie sú 
nadprirodzené javy iba preludom v hrdi
novej hlave. Koniec koncov berie anti
depresíva a má problémy so spánkom. 
Typický nespoľahlivý rozprávač. 
Lenže o výplody fantázie nemusí ísť, čo 
naznačujú prestrihy z minulosti, krátke 
úseky, ktoré sú napísané bielym písmom 
na čiernom pozadí. Tie rozprávajú 
o území, ktoré je dejiskom aj v súčasnosti. 
Tajomstvá sa odkrývajú veľmi pozvoľna. 
Druhá časť opisuje filmára Tomáša, ktorý 
okrem kocúra nemá nikoho blízkeho. 
Žiadnu rodinu, iba kolegu Dávida a navy
še má hroznú povahu. Chýba mu chrbto
vá kosť a k okoliu sa vie správať príjemne 
len vtedy, keď mu to hrá do kariet. Svoje 
remeslo však ovláda. Jedného dňa sa 
začne zaujímať o svoje dedičstvo, ktoré 
chcel pôvodne predať. Záhradu nechce 
nikto kúpiť, vraj tam straší. Nakoniec tam 
vytvorí miestnosť bez okien, ktorá bude 
slúžiť terapii tmou. 
Každá časť obohacuje tú predošlú a nasle
dujúcu a perspektíva dvoch rozdielnych 
postáv prináša vždy príjemnú dávku 
ozvláštnenia. Petrovi Derňárovi sa poda
rilo autenticky vykresliť psychológiu 
postáv a ako to v správnom trileri býva, to 
najzaujímavejšie sa skrýva medzi riadka
mi. Autor nás čoraz väčšmi presviedča, že 
temnota a nadprirodzené javy sú 

očakávania a formuje nový pohľad na 
ženskú protagonistku v slovenskej litera
túre. Využíva svojský humor a nebojí sa 
stvárniť témy, o ktorých z času na čas 
ľudia premýšľajú, no boja sa o nich hovo
riť nahlas. S cynickým náhľadom do 
životných situácií lekárky a jej rodinných 
príslušníkov, ktorým patria rozmanité 
dejové digresie, necháva čitateľa utvoriť 
si na všetko vlastný názor. Tematicky sa 
dotýka problémov fungovania človeka 
v spoločnosti, v manželstve aj v temných 
zákutiach súčasného zdravotníctva.  
Svet úspešníkov je poznačený generač
nou determináciou, ktorú autorka 
spracovala prelínaním psychologického 
aj fyzického kontextu bytia. Správanie 
niekoľkých generácií žien tejto knihy je 
vymedzené a podmienené nielen v inte
rakciách s mužmi, v sexuálnom živote, 
ale aj vo vzťahoch s deťmi. Zorné pole 

„mamičkovského komplexu“ slovenskej 
literatúry, ale aj spoločnosti autorka 
zobrazuje z netradičnej strany. Oceňujem 
odvážnosť voľ by stvárniť materstvo proti
pólom, v ktorom sa vzťah dieťaťa a matky 
buduje postupne. V tomto bode ma zaujal 
použitý žánrový synkretizmus. V románe 
sa objavuje báseň, ktorú zložila postava 
lekárky pre jej novorodeného syna: 

„Škreky a vresky trvalé, môcť ho tak priko
vať ku skale. Zavolať orla trhača, slobod
ná domov odkráčať.“ (s. 30)
Príbeh je podaný optikou personálneho 
rozprávača ohraničeného postavou lekár
ky, prostredníctvom ktorej vníma svet. 
Z hľadiska kompozície sa dielo člení 
na menšie kapitoly bez číslovania. Každá 
z nich predstavuje novú situáciu či fázu 
života postáv. Tieto situácie sú prepojené 
do harmonického celku. Štýl knihy púta 
svojou špecifickosťou. Dej rozvíjajú krátke 
vety so slovesnými opismi situácií, ktoré 
fungujú ako efektívne gradačné štylémy. 
V jazyku sa vyskytuje subštandardná 
lexika (slangizmy, familiárne slová), ale aj 
lekárska terminológia. Tieto štylisticky 
odlišné časti slovnej zásoby sa svojrázne 
spájajú, ako napríklad v prirovnaní: „Dlhý 
mocný jazyk jej strkal hlboko do krku, 
akoby ju ním chcel zaintubovať.“ (s. 53)
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neho kánonu (grécke báje, Anna 
zo zeleného domu, Jana Eyrová, Slávy 
dcera…) autorka použila s úmyslom zin
tenzívniť vnímanie situácie, ktorú posta
vy v danom okamihu prežívajú. Príťažlivé 
je aj objavovanie sa opakujúcich motívov 
a impulzov, ktoré veľmi dobre fungujú 
v rôznych častiach novely: matka hlavnej 
postavy nedokázala precítiť materstvo, 
ale je milujúcou babičkou, opakujúce sa 
prvky v manželstvách, z ktorých sa posta
vy snažia vymaniť alebo sa v nich utopia, 
skúsenosti s rôznymi druhmi drog, ktoré 
rúcajú čitateľské očakávanie. Kontúry 
charakterov postáv sa zvýrazňujú postup
ne so zreteľom na chyby, poklesy a vzcho
penia na pozadí faktorov ovplyvňujúcich 
ich životy. 
Názov knihy Úspešníci je cynickou meta
forou na pachtenie sa človeka za prestí
žou, peniazmi a uznaním. Vo svete tejto 
knihy sa honba za úspechom, ktorý prota
gonistom ponúka ich sociálny status, 
zastavuje iba v zábleskoch nervových 
vzrušení s odstupom času a vo svetle 
nových peripetií života alebo sa neobjaví 
vôbec. Fenoménom v diele sú dva rozme
ry uvažovania a správania hlavnej prota
gonistky. Rozhodné a konštruktívne 
prežívanie lekárky sa prejavuje navonok 
vášňou, záujmom a snahou o sebarozvoj, 
naproti tomu stoja dominujúce citové 
návaly, potreba uznania, chvály a nezvy
čajný vnútorný život, ktoré rozprávač 
opisuje bez zdanlivej selekcie „nevhod
ných“ myšlienok. Takéto nekorigované 
rozprávanie je v literatúre príjemným 
osviežením. Dielo sa tak vymedzuje proti 
tradičnému „ženskému“ písaniu, v kto
rom býva ženské myslenie zväzované 
konvenciami spoločnosti. Túto protago
nistku nič neobmedzuje, dostala možnosť 
premýšľať tak, ako ľudia v realite, bez 
prikrášlenia, dokonca akoby bez cenzúry 
autora, ktorý často vyberá len také 
myšlienky postáv, ktoré sa mu hodia do 
ich profilu. Táto kniha nie je o hrdinke, 
ale o osobnosti ženy, ktorá nemá rada sex 
a uvedomuje si prečo, neľúbi a láska 
neformuje jej život, no aj tak sa pohráva 
s mužmi. Jej myšlienky a skutky sú v kon
texte životného príbehu dych berúce, 
často sebecké, ale odôvodniteľné práve 
pre jej strach zo zlyhania, zakorenený 
hlboko v podvedomí od ranného detstva. 
Všetky roviny diela a výrazové vyjadrova
cie prostriedky pôsobia ako harmonický 
celok. Zvolené literárne postupy považu
jem v diele za esteticky účinné a originál
ne. Úspešníci sa vďaka nim zaraďujú 
k dielam, ktoré môžu určovať budúcu 
literárnu orientáciu ženského písania.

 ✒ Renáta Szabová

Kniha na pozeranie
Kol. autorov: Čaro Trenčianskych Teplíc 
Trenčianske Teplice: Oblastná 
organizácia cestovného ruchu 
Trenčianske Teplice, 2020

Kto už bol v kúpeľoch Trenčianske Tepli
ce, iste bude so mnou súhlasiť, že také 
krásne, pokojné a čisté prostredie nájdete 
na Slovensku iba zriedkavo. Je to miesto, 
kde sa do súladu dostala príroda s ľuďmi, 
hoci túto idylku čas od času niekto naruší 
(o politikoch nechcem písať). 
Tento úvod zapríčinila kniha, ktorú 
mi darovala primátorka Trenčianskych 
Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková. 
Už názov knihy Čaro Trenčianskych 
Teplíc naznačuje, že to nebude obyčajný 
turistický sprievodca po meste. A keď 
si v nej zalistujete, odrazu sa opäť nájdete 
v kúpeľoch a pripomeniete si krásne 
zážitky, ktoré vám poskytla príroda 
i architektúra mesta. Je to neobyčajná 
kniha, kde nie je súvislý text, iba prekrás
ne umelecké fotografické zábery, ktoré 
nepredstavujú iba predmet záujmu, 
ale predovšetkým jeho náladu a atmosfé
ru. Spolu s autorom zažívate Trenčianske 
Teplice vo všetkých ročných obdobiach. 
Premenlivosť času, zmeny v prírode, zrod 
i smrť naznačuje vždy iný uhol pohľadu. 
Kráse prírody zodpovedá rozprávková 
budova prezliekarne Hamman, postave
ná v maurskom slohu, či sochy v parku 
a na budovách, štýlové kúpeľné domy atď. 
Fotografie prezrádzajú nielen dobrú zna
losť prostredia, profesionálny kumšt, 
ale aj emocionálny vzťah autorov k príro
de a kúpeľnému mestečku. Ich pohľad 
pohládza zachytený moment, vychutná
va jeho vzhľad, pohyb, náladu. Čitateľa, 
či skôr diváka, núti zastaviť sa, pokochať 
sa, odpočinúť si, vychutnávať pokoj, 
ktorý obrazy vyžarujú, a ďalej listovať 
s očakávaním nového poetického zážitku.
Autorka krátkych viet, umiestnených 
priamo v obraze, pri každom novom 
námete vystihuje náladu zobrazeného. 
To nie sú klasické popisky, ale súčasť 
výtvarnej podoby zachytenej situácie. 
Napríklad: dve sochy a nad nimi veta: 

„zamyslený v čase“, pohľad na celé údolie 
zahalené do mračien nesie konštatova
nie: „drieme šumná deva do bielej zahale
ná“, posledný pohľad na jesenné kvety 
(detail i celok) je doplnený slovami: 

„posledné hody pre čmeliaka“, pri večer
nom pohľade na tri sochy s pravou zdvih
nutou rukou sa text humorne pýta: 

„kto je vinný?“ Malé začiatočné písmená 
nie sú chybou, lebo tak sú uvedené 
aj v knihe. Asi naznačujú neukončenosť, 
trvanie zobrazeného predmetu či javu 
bez časového obmedzenia. Poetickosť 
je príznačnou črtou rovnako pre obraz 
i slovo. Kniha sa skladá z dvoch častí. 

V prvej sa nachádzajú zábery priamo 
z kúpeľov, v druhej z ich bezprostredného 
okolia. Napríklad na dvojstránke, kde sa 
na jednej strane nachádza panoramatický 
pohľad na Kamenné vráta a na druhej 
detaily kvetov, autorka textu komentuje: 

„či pozrieš v diaľ, či pod nohy, z krásy sa ti 
hlava zatočí“.
Kniha obsahuje dvojjazyčný úvod (je to 
príhovor primátorky mesta) a resumé, 
jediným kompaktným umeleckým 
textom je báseň Kataríny Hudecovej 
Trenčianske Teplice.
Poetický tón tejto recenzie zodpovedá 
charakteru menovanej publikácie. Listo
vaním v nej si čitateľ predlžuje pohodový 
pobyt v Trenčianskych Tepliciach,  
ktoré kedysi dávno maďarský spisovateľ 
Mór Jókai nazval Perlami Karpát.

 ✒  Marta Žilková

Komu má byť človek 
verný?
Marco Missiroli: Vernosť 
Preklad: František Hruška 
Bratislava: Slovart, 2020

Taliansky spisovateľ Marco Missiroli má 
za sebou viacero vydaných románov, 
slovenskému čitateľovi sa však predsta
vuje prvýkrát. Minulý rok u nás vyšiel 
jeho román Vernosť v preklade Františka 
Hrušku. Práve za túto knihu totiž spiso
vateľ získal ocenenie Premio Strega 
Giovani 2019 za najlepší román podľa 
mladých čitateľov, čo je akási obdoba 
našej ceny René v rámci Anasoft litera. 
Ako sme pri talianskych autoroch 
a autorkách zvyknutí, kniha stojí skôr na 
vzťahoch než na deji. Ťažiskom knihy 
je manželstvo realitnej agentky Margheri
ty a učiteľa univerzitného kurzu tvorivé
ho písania Carla. Milujú sa a predsa  
majú pocit, že to nie je všetko, že život sa 
môže odohrávať aj kdesi inde. Carlo 
sa zahľadí do študentky Sofie, no keď sa 
chcú poddať svojim telesným túžbam 
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na záchode univerzity a pristihnú ich, 
Carlo sa prihorlivo snaží všetkým 
dokázať, že išlo o poskytovanie prvej 
pomoci. Margherita zatiaľ chodí na fyzio
terapiu so zranenou nohou a v predsta
vách sa necháva uniesť dotykmi mladého 
Andreu ďaleko za hranice terapie. 
Carlo napokon so Sofiou svoje túžby 
nenaplní, hoci sa o to aj aktívne snaží. 
A hoci čisto telesné naplnenie napokon 
nájde u iných žien mimo manželstva, 

„vzťah“ so Sofiou zostane preňho dlho 
neukončený, visí nad ním, najmä keď mu 
po rokoch Sofia začne posielať knihy, 
ktoré prečítala. „Ak Carlo nemal Sofiu, ak 
si naozaj neuspokojil túžbu po tej žene, 
ak si tá žena neuspokojila túžbu po Carlo
vi, tak Sofia Casadeiová bola prítomnosť.“ 
(s. 140) Toto si uvedomovala Margherita 
ešte desať rokov po manželovom inciden
te na záchode univerzity. Ona, naopak, 
svoju túžbu po Andreovi uspokojila, raz. 
A brala to veľmi pragmaticky: „Realita 
faktov, veľká realita faktov bola, že to 
bolo prirodzené. Zasúložila si s chlapcom, 
ktorý sa jej páčil a pri ktorom si to užila. 
Čo jej to ubralo z manželstva?“ (s. 132)
Príbehy jednotlivých postáv sa pred nami 
rozvíjajú necelistvo, po kúskoch. Autor si 
ich pohadzuje, akoby sa hral s guľôčkami: 
sledujeme jednu postavu, no len čo sa 
stretne s inou, cvrnkne do nej, tá sa rozko
túľa, chvíľu sledujeme jej príbeh 
v prítomnosti či jej spomienky na minu
losť, až kým svoju hybnú silu neodovzdá 
ďalej. Navodzuje tým atmosféru každo
denného života, kde sa neustále stretáva
me s ľuďmi a ich osudy, správanie a slová 
nás ovplyvňujú, či si to uvedomujeme, 
alebo nie, a môžu nás ľahko vychýliť 
z vopred stanovenej trasy. Kniha je písaná 
formou autorského rozprávania v tretej 
osobe, napriek tomu Missiroli svoje posta
vy nesúdi, iba ich pozoruje, zaujíma sa 
o ich prirodzenosť, o to, ako sa adaptujú 
v meniacom sa svete, ako sa mladí stavajú 
k svetu svojich rodičov či ako sa menia, 
keď sa sami stanú rodičmi.
Záver knihy zostáva otvorený, nejasný. 
Má v čitateľoch a čitateľkách vyvolať 
otázky: Ako je to teda s tou vernosťou? 

Máme zostať verní sebe, nasledovať svoje 
túžby, uspokojiť ich či zostať verní 
druhým, nezraniť ich a napĺňať ich pred
stavy? A kam sa v tom všetkom podela 
sloboda? Alebo je vernosť síce obmedzu
júca, no drží nás pokope vnútorne aj 
navonok? Odpovede na tieto otázky sú 
veľmi individuálne a kniha ponúka 
detailné pohľady na to, ako sa s nimi 
vyrovnali jednotlivé postavy aj ako sa im 
darí hľadať a nachádzať v týchto nejas
nostiach istú rovnováhu.
Dovolím si na záver voľne parafrázovať 
repliku z rozhovoru dvoch brazílskych 
mužov vo filme Woman on Top (u nás ako 
Chilli, sex a samba): „Keď ju miluješ, 
postaráš sa, aby ťa nikdy nepristihla.“ 
Je vari toto cesta? Nie sme v partnerských 
vzťahoch na vlastnú škodu priveľmi 
zošnurovaní?
Román Vernosť sa koncom roka dočká 
seriálovej adaptácie od jednej zo streamo
vacích spoločností.

 ✒ Lucia Halová

Roztrúsené ľadové  
príbehy z ostrova
Ilona Wiśniewska: Biele. Ľadové ostrovy 
Špicbergy 
Preklad: Slavomír Bachura 
Žilina: Absynt, 2021

Autorka knihy Biele Ilona Wiśniewska 
približuje čitateľovi jedinečný zážitok 
zo života na ostrove Špicbergy. Najsever
nejšie ľudské sídlo na svete paradoxne 
hostí prisťahovalcov, ktorí si život v chla
de vybrali, z takmer päťdesiatich krajín 
sveta. Wiśniewska vykresľuje biely kraj 
tak presne a živo, až máte chvíľu pocit, že 
aj pred vaším oknom sa prechádza mláďa 
ľadového medveďa, čakajúce na margarín. 
Vydavatelia Absyntu pozývajú čitateľa 
pustiť sa do knihy takto: „… mnohé 
absyntovky sa odohrávajú na miestach, 
o ktorých si v prvom momente povieš: 
Tak tu sa naozaj nedá žiť. (…) A predsa sú 
ľudské stopy všade – dokonca aj vo večne 
zamrznutej zemi ďalekého severu.“
Priemerná letná teplota na Špicbergoch 
nedosahuje viac ako šesť stupňov. 
Obyvateľov čaká polárny deň, ktorý pri
náša večný nepokoj, alebo polárna noc, 
keď v nekonečnej tme človek až hibernu
je. Medzi tým pár chvíľ modrého svetla. 
V hlavnom meste Longyearbyen nenájde
te ani jeden strom a milovníci mačiek 
by sa mohli uspokojiť jedine s polárnymi 
líškami. Napriek tomu súostrovie Sval
bard láka migrantov aj turistov na výlet
ných lodiach. Špicbergy majú v sebe 
určitú mágiu a príťažlivosť. Po prečítaní 
knihy Biele budete mať chuť kupovať 
letenky na sever aj vy. 

„Vedela som, že musím ísť na sever, a Lon
gyearbyen, najväčšia osada na ostrove, 
ležal tak ďaleko, ako to len bolo možné. 
(…) Okamžite som spoznala Birgera 
Amundsena – šéfredaktora miestnych 
novín. Povedal, že sa sem prvýkrát pripla
vil pred takmer štyridsiatimi rokmi 
a odvtedy vie, že jeho miesto na zemi je 
tu. Takisto povedal, že niečo na tých 
polárnych oblastiach je, lebo ostávajú 
hlboko v človeku.“ (s. 11)
Obývateľné miesta súostrovia Svalbard sú 
roztrúsené ako príbehy ľudí odtiaľ. 
Počas dní, keď aj o polnoci svieti slnko, 
stretáva autorka Katju z Berlína,  
Patriciu z Argentíny či Silviu zo Švajčiar
ska. Jedna je pamiatkarka, druhá histo
rička, tretia pediatrička. Marcela 
prichádza do Škandinávie, lebo počula, 
že sú tam pekní chlapci. „Tu sa priateľ
stvá začínajú tak rýchlo, ako sa aj končia, 
lebo skôr či neskôr aj tak všetci odídu.“ 
(s. 21)
Jedným z najdojímavejších momentov 
knihy je príbeh Birgera, ktorý sa počas 
pobytu v hytte, malej chatke na vzdiale
nom mieste, stretne so strateným 
medvieďaťom. Dva týždne sa ho snaží 
udržať nažive jedlom zo svojich zásob, 
hoci vie, že zimu bez matky neprežije. 
Pomenuje ho Bamsetassen – Macko, 
ktorý kráča potichu. Vzťah medzi ním 
a zvieraťom je taký silný, až si Birger pri 
odchode z hytty navráva, že Bamsetasse
na určite prichýli nejaká medvedica. 
Čítať Biele na začiatku leta v Bratislave, 
keď sa v bytovkách pomaly nedá dýchať, 
je bizarný zážitok. O to väčšmi si uvedo
míte silu autorkinho rozprávania. 
Teplo vám zrazu vôbec neprekáža, spo
ľahlivo sa schladíte medzi riadkami 
knihy. Biele je prvou knihou z ľadovej 
trilógie Ilony Wiśniewskej. Po jej prečíta
ní sa už môžeme iba tešiť na príbehy 
z Nórska a Grónska. 

 ✒ Katarína Vargová 
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O tom, kým (nie) sme…
Halyna Vdovychenko: Sova, ktorá sa 
chcela stať škovránkom 
Ilustrácie: Chrystyna Lukaščuk 
Preklad: Michaela Dvoekonko, Valéria 
Juríčková 
Prešov: OZ Slniečkovo, 2020

Ukrajinská autorka Halyna Vdovychenko 
je na slovenskom knižnom trhu pomerne 
neznáme meno. Vydavateľstvo Slniečkovo 
sa rozhodlo priniesť jej textovoobrazový 
naratív Sova, ktorá sa chcela stať 
škovránkom. O Slniečkove je známe, že si 
svoje tituly vyberá precízne. To neplatí 
len o autoroch, ale aj o ich tematickom 
zameraní. Orientuje sa totiž na neobvyklé 
témy, ktoré môžu v spoločnosti vyznieť 
ako tabu (napr. inakosť, neúplná rodina, 
smrť, smútok) či témy filozofické  
(napr. o hľadaní vlastného ja alebo stotož
nenia sa s ním). Inak tomu nie je ani 
v tomto diele, rozprávajúcom o tom, čo by 
sa stalo, ak by si zvieratá vo svete vymeni
li svoje úlohy. 
Ústredným problémom príbehu je teda 
túžba zvieracích kamarátov, Sovy 
a Škovránka, žijúcich v odlišných svetoch 
(deň a noc), vyskúšať si život toho 
druhého. Autorka cez dva protipólne 
charaktery vykresľuje príbeh o neobyčaj
nom priateľstve, ktoré funguje na 
prelome dňa. Keď sa deň chýli ku koncu, 
Škovránok rozpovedá Sove, čo všetko 
zažil, na čo Sova zareaguje presvedčením, 
že život v tme nie je až taký vzrušujúci. 
Obidvaja sa tak rozhodnú vymeniť si roly. 
Po pokusoch však príde sklamanie, 
pretože ani jeden z nich na to nie je pri
spôsobený (pre Sovu je nepríjemné 
denné svetlo, Škovránok sa bojí tmy). 
Omylom si ale uvedomia, čo všetko 
je na ich rozdielnych životoch hodnotné, 
a dospejú k záveru, že „pre každého 
je najlepšie byť samým sebou“. Pre toto 
tematické členenie môžeme knihu 
zaradiť do skupiny náučnej, ale aj moti
vačnej literatúry pre deti. Didaktizmus je 
v texte miestami integrovaný explicitne, 
napr. cez opis zvierat: „Pretože ako je 
známe, Škovránok je ranný vtáčik. Sova 
zas nočný. Keď je jeden čulý a aktívny, 
druhý spí. A naopak.“ Alebo cez poukáza
nie na rešpektovanie vlastnej osobnosti: 

„Pretože nezmeníš to, kým si. Sova  
ostane Sovou, Škovránok zasa Škovrán
kom. A tým je každý výnimočný.“ Príbeh 
možno vnímať aj ako alúziu na spôsob 
života dospelých ľudí, prikláňajúcich sa 
k jednému z protipólov (ranné vtáča/
nočná sova), a zároveň na to, že výber 
jedného z nich nie je o nič lepší/horší, ak 
to človeku tak prirodzene vyhovuje. 
Kniha má preto ambíciu zaujať aj dospe
lého čitateľa.

Ilustrácie ku knihe vytvorila mladá umel
kyňa a spisovateľka Chrystyna Lukaščuk. 
V ilustráciách prevláda kombinácia 
kresby ceruzou, akvarelu a digitálnej 
ilustrácie. 
Netradičné je radenie obrazov, ktoré 
neraz presahuje stránky knihy. Umelkyňa 
tak má tendenciu prenášať príbeh mimo 
rámec vyobrazeného. Ilustrácie na 
určitých miestach prinášajú aj mimotex
tové informácie, napr. predstavy Sovy 
o denných zvieratách majú podobu myš
lienkových bublín. V ilustráciách zároveň 
badať autorkinu inklináciu ku kombiná
cii detského aspektu (sova spiaca s plyšo
vými hračkami, žijúca v „domčeku“ 
v kmeni duba) s naturalistickým stvárne
ním flóry lesa (rozmanité typy rastlín 
a kvetov). 
Neobyčajnosť a inovatívnosť ilustrácií 
spočíva aj v rozličnom spôsobe zobraze
nia perspektívy, striedania uhlov pohľadu 
a detailných obrazov, ktoré pripomínajú 
sekvencie filmového strihu. Prítomný 
a pre detského recipienta sympatický 
je aj komický aspekt ilustrácií (napr. čer
víky utekajúce z taniera pred „nič nevi
diacou“ sovou). 
Obrazová kniha ukrajinských autoriek, 
určená pre čitateľov od troch rokov, zauj
me jednak obsahovou stránkou (rozvíja
júc tému priateľstva, rozpoznania 
pravých hodnôt, rešpektovania samého 
seba či inakosti), prostredníctvom 
percepčne nevšedných ilustrácií však aj 
formálnou stránkou. 

 ✒ Veronika Čigarská 
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LETNÁ 
ČITÁREŇ
Medická
záhrada

  29. 6. 2021 
o 17.00 

Čítanie v tráve 
s Pavlom Rankovom

Stalo sa prvého
 septembra 

(alebo inokedy)

30. 6. 2021 
o 16.00

Čítanie nás baví 
Zavárané tajomstvo

 EDUdrama
(pre deti od 5 rokov)*

6. 7. 2021 o 17.00
Rozprávanie o Bratislave

Nové zaujímavosti 
o pamiatkach a histórii 

Bratislavy 
s Vierou Obuchovou

 

26. 6. 2021 
od 14.00 do 19.00 

Kupodivu SWAP kníh 
a spoločenských hier

Dajte knihám a spoločen-
ským hrám druhú šancu

28. 6. 2021 
od 17.00 do 19.00 

Kupodivu language 
exchange

Precvičte si cudzí jazyk 
a spoznajte iné kultúry 

 

7. 7. 2021 o 16.00 
Osmidunčo zabudnutý 

a nakoniec nájdený
Inscenované čítanie 

Lukáša Tandaru 
 (pre deti od 5 rokov)

  

8. 7. o 17.00 
Víťazi čitateľskej ankety 

Kniha roka 2020
 Slávnostné 

odovzdávanie cien

13. 7. 2021 o 17.00 
Čítanie v tráve 

s Veronikou Šikulovou, 
laureátkou Anasoft litera

14. 7. 2021 o 16.00 
Ahoj, pán Sova!

Divadelné predstavenie 
plné humoru 
Spozavoza 

(pre deti od 3 rokov)

20. 7. 2021 o 17.00 
Čítanie v tráve 

Hudobno-poetické 
pásmo s Evou Golovko-

vou a Jánom Gallovičom

 

21. 7. 2021 o 16.00
Čítanie nás baví 

Jeden deň v živote 
Marlona Zajda

Zážitkové čítanie
(pre deti od 5 rokov)

22. 7. 2021 o 17.00
Cestovateľská 

videoprezentácia 
Botswana 

s Lenkou Gondovou 
a Štefanom Kardošom

27. 7. 2021 o 17.00 
Rozprávanie o Bratislave 
O fontánach, ktoré nie 

sú len pre Zuzanu 
s Valenciou Nikolou 

Wawrekovou

28. 7. 2021 o 15.00
Medzigeneračný deň

 – tvorivé dielne 
pre malých 
aj veľkých

14. 6. – 31. 8. 2021

JÚN

 JÚL

www.starlib.sk

KEDY
pondelok – piatok 10.00 – 18.00

sobota 10.00 – 14.00

* Z verejných zdrojov 
podporil

Partneri

w
w
w.
ar
tis
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Čítaj ušami
Psst. Viete o tom, že jún je Mesiac audioknihy? Prichystajte si slúchadlá 
a zažite knižné dobrodružstvá, nech ste kdekoľvek :-) 

Audioknihy od výmyslu sveta nájdete na www.martinus.sk/audioknihy

Vyhrajte audioknihu 
podľa vlastného výberu
Kvalitu svojho sluchu môžete otestovať aj v našej audioknižnej súťaži. Každý utorok 
a štvrtok od 1. 6. do 29. 6. postupne odhalíme ukážky z audiokníh a vašou úlohou 
je uhádnuť názov príbehu. Jednoduché, však? :-)

Ukážky uverejňujeme na našom Facebookovom profile www.facebook.com/Martinus.sk

Ani tento rok nesmie na Pohode chýbať obľúbený Literárny stan Martinus! 
V kníhkupectve vás privíta festivalový knižný výber a zážitok doplní káva
a iné dobroty z kníhkaviarne Foxford. 

Po literárnom programe na niektorom z pódií sa v Literárnom stane môžete stretnúť 
s autormi a nechať si podpísať svoje čerstvé knižné úlovky :-) Tešíme sa na vás!

Tešíme sa na vás

Literárny stan Martinus 
na Pohoda on The Ground

7. 7. 2021 – 11. 7. 2021




