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Editoriál 
„Žiadna vláda nikdy nemiluje 
svojich komikov, lebo sa ich bojí… 
A skratka L+S? Veď tvorila  
ostatné desaťročia v demokracii, 
poviete si, nikto ju nezakazoval, 
mala svoje divadlo, vychádzali jej 
knihy… No tie knihy neboli až 
takou samozrejmosťou, nebyť 
Kaliho Bagalu, ktorý v 90. rokoch 
vydal súborné dielo L+S v troch 
zväzkoch a mnohých CD nosičoch, 
ktovie, ako dlho by na vďačnosť 
pospolitosti čakali,“ reaguje na 
smutnú správu o odchode Milana 
Lasicu dramatik Viliam Klimáček…

Milé čitateľky, milí čitatelia!
Ako velí dlhoročná tradícia nášho 
časopisu o knihách, v letnom 
dvojčísle vám prinášame bilančné 
hodnotenie knižnej tvorby domá-
cich autorov za uplynulý rok 2020. 
Podstatnú časť vlaňajšej úrody 
posúdili naši odborní spolupra-
covníci v oblasti slovenskej  
prózy, poézie, literatúry faktu, 
esejistiky, literárnej vedy, fantasti-
ky a literatúry pre deti a mládež. 

Na titulnej strane aktuálneho 
dvojčísla prinášame dielo Porifera 
(hubky, špongie) výtvarníčky 
Petry Feriancovej, ktorá ho pre 
čitateľov Knižnej revue komentuje 
slovami: „… špongie sú jedny 
z najstarších a najzaujímavejších 
živočíchov. Mohli by nás naučiť, 
ako obnovovať telo, jeho krehkú 
štruktúru, keďže ony samy sú 
obnovy schopné vďaka kolagénu. 
To telo, ktoré nemá ani nervovú 
sústavu, je celé pórovité a vlastne 
akoby ani nebolo – preteká ním 
všetko tak, ako by mohlo/malo aj 
nami. Aj ja sa niekedy tak cítim, 
resp. to, čo robím, je len reorgani-
zácia toho, čo vnímam. Som aj 
nie som.“
Nerušené, obnovujúce čítanie.
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a On, Národ, bude cítiť zadosťučinenie („juj, ale im to 
naložili!“) a ešte sa pri tom aj schuti zasmeje, súc na 
míle ďaleko od epicentra vtipu, ktorý svojim tvorcom 
prinesie zdrvujúcu vlnu zákazov, no tá ich, našťastie, 
nezdrví. Ale On, Národ, toto vidieť nikdy nechcel a bol 
určite spokojný, že tu má – a tento výraz zasa lezie na 
nervy mne – dvoch múdrych klaunov, ako titulovali 
desaťročia aj Jana Wericha, ktorý sa už nemohol brániť.

Podstatou Lasicovho vtipu bola úspornosť. L+S sa 
narodili z absurdnej peny dní po prvej svetovej vojne, 
keď vzniklo Osvobozené divadlo Jana Wericha a Jiřího 
Voskovca. Samozrejme, L+S vtedy ešte neboli na svete, 
ale už sa zrodilo divadlo, ktoré ich predurčilo – divadlo 
absurdného humoru, nečakaných improvizácií a jaz-
zových hitov Jaroslava Ježka, tvoriace divadelný feno-
mén, ktorý vyžaroval ďaleko za hranice Prahy a ktorý 
dodnes nikto neprekonal. Tak V+W – a verím, že On, 
Národ, tvorí ešte dosť príčetných ľudí, čo toto nepokla-
dajú za značku automobilu – inšpirovali ďalšie a ďalšie 
skratky, v 60. rokoch predovšetkým S + Š (pre mladších 

– pozri Semafor), až naostatok došlo aj na L+S. A On, 
Národ, si to okamžite všimol, pretože vie byť aj pozor-
ný a v časoch neslobody rád číta medzi riadkami.

L+S začiatkom 60. rokov priniesli konečne aj na 
Slovensko mestský humor. On, Národ, mal už plné 
zuby estrád a satiry, v ktorej sa mohlo neľútostne ťať 
do pumpárov a mäsiarov, čo okrádajú zákazníkov. Ale 
skratky, žiaľ, skracujú aj ľudský život, lebo je za nimi 
extrémne veľa práce. Čas na javisku plynie rýchlej-
šie, divadelník do noci stojí na pódiu a keď príde po 
predstavení domov, nedokáže zaspať, lebo produkuje 
adrenalín a endorfíny v miere nebývalej. Isto, pomáha 
to prežiť Nám, Národu, ale aj Im, Umelcom. Spätná 
väzba patrí k tomu najkrajšiemu, čo herecké povola-
nie sprevádza. Nie je úžasné mať okamžitú reakciu na 
svoju prácu? Spisovatelia si to užijú málokedy, žeby aj 
preto som divadelník?

Žiadna vláda nikdy nemiluje svojich komikov, 
lebo sa ich bojí. To skrátilo život Werichovi a Voskov-
ca vyhnalo do emigrácie… A skratka L+S? Veď tvorila 
ostatné desaťročia v demokracii, poviete si, nikto ju 
nezakazoval, mala svoje divadlo, vychádzali jej knihy… 
No, tie knihy neboli až takou samozrejmosťou, nebyť 
Kaliho Bagalu, ktorý v 90. rokoch vydal súborné dielo 
L+S v troch zväzkoch a mnohých CD nosičoch, ktovie, 
ako dlho by na vďačnosť pospolitosti čakali.

Našťastie On, Národ, tak ako vie byť nevypočítateľ-
ný, vie sa i rozdeliť na jednotlivých ľudí. A na bystrých 
čitateľov a divákov sa L. – ostatné roky, žiaľ, už bez S. – 
mohol vždy spoľahnúť. Už nemusel čakať, či ho Národ, 
zneistený konšpiračnými webmi a vlastnou hlúposťou 
znesie. Stačí, ak tvorcu milujú jednotliví ľudia. A on 
prelieta z filmových a divadelných rolí na koncertné 
pódiá a spieva františko-krištofovsko-veselý jazz alebo 
pesničky, ktoré vždy majú Filipa. 

Už toto by bolo na jeden život dosť, ale nedá sa 
nespomenúť aj existencia televízna, kde L. lakonicky, 
s dlhými pauzami – občas sme ho podozrievali, že spí, 
no to neznamenalo, že sme si ho vážili menej, ako sme 
si menej nevážili knieža Schwarzenberga za šlofíka 
v parlamente, ale to bol onakvejší kabaret – no včas 
otvoril ústa a ostrá pointa švihla ako blesk.

Nuž, toto Nad Tatrou sa blýskanie jeho humoru 
tu bude chýbať. Mne, jednotlivým ľuďom a možno sa 
k nám pridá aj On, Národ, hoci určite nie celý. Dajme 
mu šancu. 

M ilana Lasicu som osobne nikdy nestretol, nikdy 
sme nesedeli pri káve a predsa mám pocit, že 
mi odišiel ktosi blízky. Bol som iba jeho čitate-

ľom a predovšetkým divákom – divadelným, koncert-
ným, televíznym. Všetky spomínané médiá obsiahol 
s noblesou.

S L. (formulácia „s Milanom L.“ by znela príliš kri-
minálne) bolo ozaj veselo, čo sme My, Národ, ocenili 
v dobách, keď nám príliš do smiechu nebolo. Aj by sa 
tislo na jazyk, že to preto, lebo minulosť za vlády červe-
ných bratov bola temná, ale jazyk sa to zdráha vysloviť, 
pretože prítomnosť s hnedými bratmi a bratmi… (akú 
farbu majú bankovky?) – tú sme veru nečakali – sľubuje 
časy ešte temnejšie.

Kdesi som už napísal, že dvojici L+S muselo na za-
čiatku ich kariéry mohutne liezť na nervy očakávanie 
Národa, že miesto neho Oni vynadajú komunistom 

Milan Lasica & Július 
Satinský: L & S 
Súborné dielo 1
Levice: L.C.A., 1996

Za Milanom 
Lasicom
On, Národ, tak ako vie byť 
nevypočítateľný, vie sa i rozdeliť na 
jednotlivých ľudí. A na bystrých 
čitateľov a divákov sa Milan Lasica 
mohol vždy spoľahnúť. Už nemusel 
čakať, či ho Národ, zneistený 
konšpiračnými webmi a vlastnou 
hlúposťou znesie. Stačí, ak tvorcu 
milujú jednotliví ľudia.

✒ Viliam Klimáček

Viliam Klimáček (1958) 
Dramatik, básnik, prozaik, 
režisér, scenárista,  
herec. Spoluzakladateľ 
a kľúčová osobnosť 
divadla GUnaGU.

Milan Lasica & Július 
Satinský: L & S. 
Súborné dielo 2
Levice: L.C.A., 1998
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Milan Lasica, Ján 
Štrasser: Lenže ja som 
iba komik…
Bratislava: Forza Music, 
2005
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(spoločenským, ľudským aj literárnym), je napokon 
azda ústrednou témou Hrúzovho písania, bez ohľa-
du na čas, ktorý opisuje. Citlivosť na nuansy jazyka, 
odmietanie jednorozmernosti dobovo preferovaného 
sveta, záľuba vo vážnej parodizácii a zreteľ na perifé-
riu, priestorovú i ľudskú, spravili z Hrúza na dlhý čas 
rovnako vylúčenú osobu.

Doba proti Hrúzovi
Podobne ako generačný a  literárny druh Pavel Vili-
kovský aj Hrúz sa stiahol z oficiálneho publikačného 
priestoru, do ktorého sa naplno vrátil vydaním viace-
rých kníh na začiatku 90. rokov. Časť z nich vznikala 
priebežne od začiatku 70. rokov. V nich Hrúz pokra-
čoval v  načatom programe, ktorý bol v  jasnom roz-
pore s  dobovo preferovaným videním sveta nielen 
v literatúre. 

Hrúzov ostentatívny obrat ku každodennosti a ne-
heroickosti signalizoval záujem o ľudí vylúčených na 
spoločenský okraj – neredukoval ho však na písanie 
sociálnej prózy. Hrúz vo svojej tvorbe tvrdohlavo 
odmietal viesť hoci nesúhlasný dialóg s oficiálnym 
dobovým jazykom, spoločnosťou, prevádzkou – ich 
pôsobenie je však od jeho próz neoddeliteľné, situá-
cia Hrúzových ľudí stojí (a najmä padá) na nezáujme 
spoločnosti o nich, prípadne na jej priveľkom záujme. 

A hoci sa sám autor domnieval, že ustrnul v písaní 
paródií, nie je to vôbec tak. Jeho ponášky nemali za 
úlohu vysmievať sa. Práve naopak, textové predobra-
zy ohýbal natoľko, až sa zdalo, že s nimi vlastne nič 
nerobí – ako napríklad v prípade románu Oči kuričove 
(Tranoscius, 1996), v ktorom na podloží výrobného 
románu sledujeme postavy robotníkov existenciálne 
blúdiť v ich deficitných životoch, redukovaných na 
život pracovný.

Doba po Hrúzovi
Hrúzove knihy sa mimo prvých vydaní prakticky ne-
dočkali oživenia – s výnimkou jeho ústrednej zbierky 
poviedok Okultizmus (L.C.A., 2005) a súborného diela 
(Kalligram, 2007), ktoré obsahuje spomenutú zbierku 
a knihu Pereat. Hoci sa môže zdať, že Hrúzove prózy 
sú viazané na svoju dobu, resp. dobu, o ktorej referu-
jú, sú vždy relevantné. Môžeme v nich čítať nesmierne 
citlivý pohľad, existenciálny aj sociálny, na možno ne-
typické, ale stále veľmi časté ľudské údely. Ak si ho už 
máme zháňať v antikvariátoch a čoraz menej aj v kniž-
niciach, je dobré si ho raz za čas pripomenúť. 

Hrúz proti dobe
Literárna i životná dráha Pavla Hrúza bola (a je) obdi-
vuhodná. Vyštudovaný elektrotechnický inžinier so 
záľubou v  literatúre debutoval v roku 1966 knihou 
Dokumenty o výhľadoch, o dva roky neskôr vydal zbierku 
poviedok Okultizmus. Hrúz sa v nich prejavil ako citlivý 
a empatický pozorovateľ sveta a ľudí, zároveň aj ako 
vkusne hryzavý ironik, zručný jednak v ohýbaní jazy-
ka, jednak v poukaze na nešetrnú manipuláciu s ním. 
Dôsledná polemika s dobou charakterizuje jeho prvé 
knihy – je to polemika mnohorozmerná, vykresľujúca 
svet mladého mestského človeka v očakávaní zmeny 
pomerov. Zároveň v nej silnie vedomie minulosti 50. 
rokov ako svojskej doby, o ktorej podáva výpoveď cez 
postavy „bývalých“ ľudí.

Hrúzova irónia a skepsa sa prejavili v recyklácii 
„dokumentov“, záznamov doby, rečových registrov, jed-
noducho plejády jazykových vrstiev, nahromadených 
a zbavených zmyslu – až by lákalo povedať, že má jeho 
tvorba prekvapivo postmodernistický ráz. 

V jadre Hrúz zachytáva vo svojich prózach človeka 
uväzneného v dejinách proti svojej vôli. Údel malého 
človeka zmietaného v pôsobení doby, jazyka, spoloč-
nosti, zobrazený s nedôverou voči vyšším princípom 
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Pavel Hrúz: Dokumenty 
o výhľadoch
Bratislava: Smena, 1966

Stratený svet 
Pavla Hrúza
Uplynulý mesiac mala kultúrna 
verejnosť príležitosť pripomenúť si 
80. výročie narodenia Pavla Hrúza. 
Domnievam sa však, že meno tohto 
autora v slovenskej literatúre dnes 
nepatrí medzi všeobecne známe. 
Isteže, figuruje ako cenený prozaik 
v akademickom okruhu literárnej 
vedy, ako hmlisto charakterizované 
meno zo slovníkov v pamäti 
študentov slovakistiky či ako jeden 
z mála slovenských literárnych 
disidentov. Optimisticky sa budem 
domnievať, že čitateľská obec 
Knižnej revue sa s Pavlom Hrúzom 
stretla aspoň prostredníctvom letmej 
zmienky. A pesimisticky – že Pavel 
Hrúz je do istej miery zabúdaným 
(nie zabudnutým) autorom, ktorý 
sa v súčasnosti číta len veľmi sporo. 
Celkom neprávom.

✒ Viliam Nádaskay
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Viliam Nádaskay (1993) 
Vyštudoval anglistiku 
a slovakistiku na FiF UK 
v Bratislave. 
Je doktorandom v Ústave 
slovenskej literatúry SAV. 
Od roku 2019 je 
redaktorom internetového 
časopisu Platforma 
pre literatúru a výskum  
(www.plav.sk). Bol 
editorom Kritickej ročenky 
2019 a 2020.

Pavel Hrúz (14. 6. 1941 – 15. 8. 2008)

Pavel Hrúz: Okultizmus 
a iné prózy
Bratislava: Kalligram, 
2007
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Peter Macsovszky:  
Babylonské epitrofie
Bratislava: Vlna, 2021
Kniha, v ktorej sa autor snaží 
priblížiť a vysvetliť ako 
v skutočnosti funguje mágia, 
je voľným pokračovaním  
jeho kníh Sarcangelium (2018) 
a Breviár pre posledných 
psychológov (2019). V nich 
pranieroval protirečenia  
náboženských učení a psycho-
logických škôl. Spôsob, s akým 
autor pristupuje k mágii, je 
zbavený romantizmu. Nechýba 
humor, irónia ani kritický 
pohľad.

Åsa Wikforss: Alternatívne 
fakty
Preklad: Jozef Zelizňák
Bratislava: Ikar, 2021
Kniha švédskej profesorky 
teoretickej filozofie vysvetľu-
je mechanizmy, ktoré bránia 
ľuďom prijať fakty a ponúka 
nástroje, ako sa brániť  
proti falošným tvrdeniam.

Danilo Kiš: Hrobka pre Borisa 
Davidoviča
Preklad: Karol Chmel
Šamorín: Zelený kocúr, 2021
Zbierka poviedok jedného 
z najvýznamnejších autorov 
povojnovej srbskej literatúry. 
Fiktívno-dokumentárnym 
štýlom v nich odhaľuje prakti-
ky sovietskej tajnej moci, 
obludnosti manipulácií, fun-
govanie sovietskych gulagov 
aj ikvidáciu nepohodlných 
ľudí v tridsiatych až päťdesia-
tych rokoch 20. storočia.

Alžbeta Mohyláková:  
Príbehy spoza katedry
Piešťany: Bene media, 2021
Autorka ponúka vtipné 
i menej vtipné zážitky zo 
školy a deťom predstavuje 
učiteľov z iného pohľadu.

Pascal Mercier: Váha slov
Preklad: Mária Vargová
Bratislava: Premedia, 2021
Švajčiarsky filozof a spisovateľ, 
autor románu Nočný vlak 
do Lisabonu, prináša príbeh, 
v ktorom sa zaoberá úlohou 
slova v hraničných životných 
situáciách.

Ladislav Lipcsei: Polaris
Levoča: Modrý Peter, 2021
Básnická zbierka autora, ktorý 
neexperimentuje s jazykom, 
ani nehľadá neobvyklé moda-
lity básnickej dikcie.

Michal Baláž: Mínus telo
Bratislava: Brak, 2021
 Autor v knihe básní sleduje 
nielen vnútorné procesy, ale aj 
dianie a neduhy sveta okolo 
nás. 

Juraj Červenák:  
Černokňažník I. – Vládca 
krvavého ohňa
Žilina: Artis Omnis, 2021
Kniha je prvým dielom súbor-
ného vydania epickej fantasy 
inšpirovanej slovanskou histó-
riou a mytológiou.

Branislav Jobus:  
Odpadkový fantóm
Ilustrácie: Filip Horník
Bratislava: Slovart, 2021
Knižka pre deti je pokračova-
ním Zberného dvora a deti  
pri nej zistia, čo všetko sa deje 
na skládkach odpadu.

Francesca Diotallevi: Vivian
Preklad: Peter Bilý
Bratislava: Inaque, 2021 
Román talianskej autorky 
o americkej fotografke Vivian 
Maierovej, ktorá dokumento-
vala pouličný život.

Claudia Piñeiro: Kto z nás
Preklad: Barbara Sigmundová
Bratislava: Artforum, 2021
Zbierka poviedok argentínskej 
autorky podáva svedectvo 
o tom, aké činy sú ľudia schop-
ní vykonať pod vplyvom 
nepriaznivých okolností. 
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Falk Richter: Politické  
divadlo Falka Richtera
Preklad: Adam Bžoch
Bratislava: Divadelný ústav, 
2021
Zborník obsahuje tri divadel-
né hry a dve prednášky súčas-
ného nemeckého režiséra 
a dramatika, ktorý sa etablo-
val na divadelnej scéne  
vo viacerých krajinách. Podľa 
dramaturga viedenského 
divadla Schauspielhaus Wien 
Tobiasa Schustera sú Richte-
rove hry hlasnou, zúrivou 
obhajobou slobodnej Európy 
mimo patriarchátu 
a nacionalizmu.

Z n
ových

 kn
íh

AJ Dungo: Vo vlnách
Preklad: Kristína Svrčková
Žilina: Absynt, 2021
Grafický román amerického 
ilustrátora a surfera, v knihe 
žánru komiksového non-fic-
tion rozpráva o vzťahu k žene, 
ktorá ho priviedla k surfingu 
a zomrela na rakovinu.  
Ponúka príbeh o láske, priateľ-
stve, ale aj bezmocnosti, 
pretkaný vášňou pre jazdu na 
morských vlnách.

Daniela Čarná: Igor Minárik 
– Kresbomaľby
Bratislava: Petrus, 2021
Monografia predstavuje 
tvorbu výtvarníka a prináša 
zážitok z objavovania rôznych 
vrstiev obrazu.

Ivan Habaj: Kolonisti II.
Bratislava: Vlna, 2021
Druhá časť trilógie známeho 
autora zachytáva osudy  
slovenských a moravských 
kolonistov na južnom 
Slovensku.

Cladiu Komartin (ed.):  
Poslední pionieri Východu
Preklad: Eva Kenderessy
Bratislava: Vlna, 2021
Antológia predstavuje tvorbu 
básnikov a poetiek z Rumun-
ska a Moldavska, knižne 
debutujúcich po roku 1989.

Sebastian Haffner: Príbeh 
jedného Nemca
Preklad: Zuzana Guldanová
Bratislava: Ikar, 2021
Spomienky na detstvo a mla-
dosť muža, ktorý emigroval 
z Nemecka do Anglicka. Hro-
ziacu katastrofu si uvedomoval 
pred rokom 1933.

Peter Jaroš: Pasca
Bratislava: Agentúra Signum, 
2021
Kniha poviedok ponúka magic-
ké obrazy, filozofické a morálne 
otázky aj neočakávané pointy. 
Autor skúma, čo všetko prekáža 
človeku, aby bol naozaj šťastný. 

Mária Novotná: Majster 
Pavol a jeho oltár
Bratislava: Ikar, 2021
Publikácia je knižným sprie-
vodcom, ktorý popisuje 
okolnosti vzniku levočského 
oltára a predstavuje Majstra 
Pavla.

Frank Castle Froëst:  
Zločinecký syndikát
Preklad: Renáta Rudišinová
Bratislava: Európa, 2021
Kriminálny román rešpekto-
vaného inšpektora Scotland 
Yardu, ktorý na dôchodku 
písal detektívky.

Samo Marec, Veronika  
Prušová: Roky bezprávia
Bratislava: N Press, 2021
Kniha upozorňuje na udalosti 
z roku 2013 a kontroverznú 
policajnú raziu v osade v Mol-
dave nad Bodvou.

Róbert Gál: Traktát
Kordíky: Skalná ruža, 2021
Kniha aforistu, filozofa a pro-
zaika je voľne inšpirovaná 
myslením Ludwiga 
Wittgensteina.
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Dôležité je 
mať v studni 
dobrú vodu…
Vydavateľstvo Brak 
ponúklo čitateľom už druhý 
slovenský výber rozhovorov 
s autorkami a autormi,  
ktoré časopis The Paris 
Review uverejňuje od 
svojho vzniku v roku 1953 
až podnes. 
✒ Eva Palkovičová

Kým prvý slovenský výber z roku 2018 priniesol 
desať rozhovorov, ktoré sa v časopise zjavili v päť-
desiatych rokoch (T. Capote, T. S. Eliot, W. Faulk-

ner, E. M. Forster, G. Greene, E. Hemingway, F. Mauriac, 
A. Moravia, D. Parker a F. Sagan), aktuálny výber siaha 
do rokov šesťdesiatych a predstavuje jednu autorku 
a dvanásť autorov (S. Bellow, J. L. Borges, W. S. Burrou-
ghs, L.-F. Céline, J. Cocteau, S. de Beau voir, A. Hux-
ley, J. Kerouac, H. Miller, V. Nabokov, B. Pasternak, 
E. Pound, I. B. Singer). 

Interview s nostalgiou
Rozhovor so známou osobnosťou je čitateľsky veľmi 
obľúbený žáner. Čitateľov môžu zaujímať najrozličnej-
šie veci z jej života: politické názory, obľúbené jedlo, 
značka auta, vierovyznanie… Závisí to od toho, pre aké 
publikum sú rozhovory určené a aký je spoločenský 
status respondenta. Je to osoba súkromná, verejná, re-
prezentuje väčšiu skupinu, politický názor alebo len 
samu seba? Tieto otázky sa vynárajú aj pri čítaní rozho-
vorov so spisovateľmi: Kto je to ten spisovateľ a prečo 
by sme sa ho vôbec chceli niečo pýtať? Otázky, ktoré 
redaktori a redaktorky časopisu The Paris Review au-
torom a autorkám v týchto dvoch zväzkoch kladú, sa 
v dosť veľkej miere opakujú: zaujíma ich spisovateľ-
ské remeslo – proces písania, technika, padnú žiadosti 
o rady začínajúcim autorom, pýtajú sa, kto ich ovplyv-
nil, ako v sebe spoznali talent, čo čítajú, či ich zaujíma 

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.

Literárny časopis The Paris Review a jeho aktuálne číslo.

Tomáš Hučko, František 
Malík (eds.): Rozhovory 
s osobnosťami  
literatúry 60. rokov  
(The Paris Review)
Preklad: Vladislav Gális, 
Tomáš Hučko,  
Terézia Klasová, Petra 
Pančíková
Bratislava: Brak, 2020
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literárna kritika, ako vznikali niektoré texty. Spisova-
teľ z takto vedeného rozhovoru vychádza ako génius, 
umelecká autorita, vzor pre nádejných spisovateľov, 
celebrita, o ktorej chceme vedieť všetko.

Dnes sa môže takto riadený rozhovor zdať pre-
kvapujúci: po tom, ako sme kedysi akceptovali smrť 
autora, začali analyzovať skôr literárny text ako taký 
a porovnávanie diela so životnými peripetiami jeho 
autora sme zamietli ako nekorektné, sa takto konci-
povaná kniha javí trochu nostalgicky. Viedla editorov 
k tomuto počinu len láska k literatúre alebo napríklad 
aj chuť vrátiť sa na chvíľu od textov späť k autorovi – 
autorite? Pociťovali editori akúsi potrebu stráviť aspoň 
krátky čas čítania s osobnosťou, ktorá nemusí byť ani 
morálnym vzorom (morálka L.-F. Célina alebo E. Poun-
da oprávnene vzbudzuje pochybnosti), ale pôsobí ako 
skutočný a časom overený pilier nášho sveta (umenia)? 
Sledovať Kerouacovo rozšafné, málo informatívne, no 
o to zábavnejšie táranie alebo si predstavovať, ako sa 
Borges chichoce na nejakom svojom žartíku, je naozaj 
trochu staromódne, no v istom zmysle upokojujúce.

Celkový dojem z rozprávania umocňujú aj vstupné 
texty redaktorov, ktorí pred každým rozhovorom opíšu 
okolnosti stretnutia, oblečenie či bývanie respondenta 
aj náladu a špecifiká jeho verbálneho i neverbálneho 
prejavu. Pred čitateľmi teda vzniká plastický, hoci pre-
kladom do istej miery ochudobnený obraz rozprávajú-
ceho človeka, ktorý predstavuje bytosť prekračujúcu 
hranice všednosti smerom k životu, kde práca, zába-
va, umenie, všednosť, duchovno i telesno splývajú do 
jedinečného, napĺňajúceho prúdu času. Pretože spo-
ločným poznaním, ktoré opakujú všetci respondenti 
bez ohľadu na to, či ide o predstaviteľov modernizmu, 
medzivojnovej alebo povojnovej avantgardy, realizmu 
alebo existencializmu, je fakt, že písanie je činnosť, 
ktorá ich nadovšetko baví a prináša im všestranné 
uspokojenie. „Keď to ide správne, eufória z týchto chvíľ 
bola jednou z najintenzívnejších a najradostnejších 
skúseností môjho života,“ píše J. Cocteau.

Avantgardná koncepcia?
Pri ďalšom uvažovaní o zmysle a koncepcii tejto knihy 
(keďže komentovať jednotlivé výpovede responden-
tov nie je cieľom recenzie) sa musíme zastaviť pri tvr-
dení jej zostavovateľov, že pri vyberaní jednotlivých 
rozhovorov chceli „slovenskému čitateľovi postupne 
predstaviť každú literárnu dekádu zrkadlom jej najdô-
ležitejších spisovateľov,“ ako vysvetľuje Tomáš Hučko 
v úvode k prvému výberu. Za pozornosť stoja hneď dve 
veci: Naozaj práve títo autori a autorka reprezentujú 
kultúru päťdesiatych alebo šesťdesiatych rokov? Ezra 
Pound alebo Jean Cocteau? Samozrejme, je nemožné 
presne určiť kľúčové desaťročie, v ktorom jednotliví 
spisovatelia najvýraznejšie zasiahli do podoby „sve-
tovej literatúry“ (ak máme pocit, že také niečo vôbec 
existuje). Ale tvrdenie, že isté mená reprezentujú isté 
desaťročie len preto, že redaktori časopisu The Paris 
Review chceli stihnúť vyspovedať ich ešte pred smrťou, 
je zavádzajúce. 

Možno by sme koncepciu knihy mohli nazvať jed-
noducho avantgardnou: abecedné susedstvo Borrou-
ghsa so Célinom môže byť prekvapivé, a preto aj vtipné 
či podnetné a takéto náhodné kritérium výberu auto-
rov by mohlo generovať nové poznanie obdobia, v kto-
rom by sa títo autori teoreticky mohli stretnúť. Avšak 
suma rozhovorov usporiadaných do knihy nie je viac 
ako ich prostý súčet: stretnutie realistov, modernistov, 
existencialistov či bítnikov v jednom celku prináša len 

poznanie, ktoré by vyplynulo aj z akokoľvek ináč kon-
cipovaného výberu: „Je toľko druhov studní, koľko je 
druhov spisovateľov. Dôležité je mať v studni dobrú 
vodu…“ (E. Hemingway) 

Druhý problém je otázka „literárneho kánonu“, 
ktorý má táto kniha ambíciu reprezentovať. Má však 
zmysel tváriť sa, že práve títo autori sú „najdôležitejší“, 
ako tvrdí editor? T. Hučko dokonca na základe mien, 
ktoré dostali priestor v The Paris Review, usudzuje, že 
v päťdesiatych rokoch prevládla „v literárnom svete“ 
anglofónna literatúra „na úkor literatúr z iných kra-
jín“, akoby práve redakcia tohto časopisu, sídliaca naj-
skôr v Paríži a potom v New Yorku, bola autoritatívnou 
inštanciou určujúcou podobu, členov a reprezentan-
tov „literárneho sveta“. Obávam sa, že zameranie sa 
redakcie päťdesiatych a šesťdesiatych rokov prevažne 
na anglofónnych mužských autorov svedčí najmä o ich 
osobných preferenciách či jazykových schopnostiach 
(a podľa vyjadrenia T. Hučka v rádiu Devín si nevy-
váženosť, ktorú slovenský výber naplno ukázal, uve-
domuje aj súčasné vedenie časopisu, ktoré vraj preto 
zdržiavalo proces vybavovania autorských práv.)

Stratené v preklade a redakcii
Kým predchádzajúce úvahy sa týkali koncepcie, ktorá 
samotným rozhovorom na príťažlivosti nijako neub-
rala, problémom, ktorý naozaj komplikuje poteše-
nie z čítania, je nezvládnutý preklad (kvalita sa líši 
v jednotlivých rozhovoroch, keďže na preklade knihy 
participovali štyria prekladatelia) a najmä redakcia 
(J. Vicenovej a I. Gibovej). Kým v prvom zväzku text 
zadrháva len sporadicky (čo nechce znieť ospravedl-
ňujúco), v najnovšom výbere sa zdá, že redaktorky na 
svoju úlohu úplne rezignovali. Spod slovenského textu 
priam kričí anglický originál, a keď vezmeme do úvahy, 
že niektoré anglické pôvodiny sú zrejme prekladané 
z francúzštiny (Louis-Ferdinand Céline) či ruštiny (Bo-
ris Pasternak), vynára sa znepokojujúca otázka, koľko 
z pôvodného významu sa vlastne k slovenskému pub-
liku dostalo. Zostáva len dúfať, že v prípade dotlače či 
druhého vydania bude výsledok primeranejší kvalite 
autorov, ktorí si takýto nedbanlivý prístup rozhodne 
nezaslúžia. 

Hoci žáner rozhovorov vlastne odporuje viackrát 
prezentovanému názoru, že „autor by mal zmiznúť“ 
(Céline) a  chuť nazerať do remesla i  života obľúbe-
ným autorom je presne tým, čo Cocteau s opovrhnu-
tím komentuje slovami „Toto je čosi, čo sa páči publiku. 
Všetko, čo chcú, sú mená“, milovníkom literatúry pri-
nášajú tieto publikácie príjemné, inšpirujúce a púta-
vé čítanie. 
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The Paris Review 23 
(A. Huxley interview)
Spring 1960

The Paris Review 28 
(E. Pound interview)
Summer – Fall 1962

The Paris Review 35  
(W. S. Burroughs 
interview)
Fall 1965

The Paris Review 40  
(J. L. Borges interview)
Winter – Spring 1967
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Kniha o komikse, 
ktorú musíte čítať
Vydavateľstvo Monokel  
nás prekvapilo zaujímavou 
zahraničnou publikáciou,  
ktorú sme až donedávna mohli 
čítať akurát tak v češtine.  
Ako rozumieť komiksu Scotta 
McClouda si tak konečne  
môžeme vychutnať v slovenčine. 

✒ Marek Čabák 

S cott McCloud je americký autor, komik-
sový scenárista a predovšetkým kresliar. 
Za svoju dlhú kariéru pracoval na ko-

miksoch o Supermanovi, Abrahamovi Lincol-
novi, na sci-fi sérii Zot! či grafickom románe 
The Sculptor, ktorý vyšiel v češtine pod názvom 
Sochař. Stál za zrodom Listiny práv kreatívca 
v snahe chrániť komiksových autorov a scená-
ristov pred vykorisťovaním zo strany veľkých 
korporácií. Založil 24-hodinovú komiksovú 
výzvu, do ktorej sa zapojilo mnoho velikánov 
svetového komiksu vrátane Neila Gaimana, 
Kevina Eastmana či Ricka Veitcha. Tento autor 
je však najznámejší predovšetkým pre svoju 
knihu Understanding Comics: The Invisible 
Art, ktorú si vďaka vydavateľstvu Monokel mô-
žeme konečne prečítať v slovenčine.

Odborne o médiu komiks
Ako rozumieť komiksu: Neviditeľné umenie je 
kniha v hrubých doskách s prebalom graficky 
priamo inšpirovaným moderným zahranič-
ným vydaním. Čo vás však zaujme najväčšmi, 
nie je obálka, ale predovšetkým forma, akou 
McCloud podáva túto, odvažujem sa tvrdiť, od-
bornú publikáciu o komikse. McCloud je totiž 
komiksový autor, predovšetkým však umelec 

Marek Čabák (1991)
Vyštudoval žurnalistiku. 
Publicistike sa venuje 
predovšetkým v oblasti 
literatúry, hier, filmov 
a seriálov. V súčasnosti 
pôsobí ako vedúci 
popkultúrneho 
spravodajského webu 
Nerdfix.cz.
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Scott McCloud: 
Ako rozumieť komiksu
Preklad: 
Dana Petrigáčová, Peter 
Michalík
Bratislava: Monokel, 2021
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a kresliar. Svoju knihu preto spracoval ako veľký 
komiks. Nejde iba o obrázky doplnené textom. Ide 
o plnohodnotný komiks, v ktorom sa autor s pomo-
cou svojho kresleného avatara prihovára čitateľom 
priamo zo stránok a vysvetľuje všetko od histórie 
komiksu cez základy kreslenia, stavbu príbehu 
a stavbu stránky až po širšie zaradenie a definíciu 
komiksu ako média. Komiks nielen vymedzuje, ale 
ho aj analyzuje, porovnáva, ukazuje rôzne postupy 
a prístupy, vychádzajúce z historických aj geogra-
fických reálií, ktoré na jeho vývoj a vývin vplývali.

Tým, že sa McCloud rozhodol pre takúto formu, 
povýšil svoju prácu na novú úroveň. Sám komiks 
označuje za samostatné médium, nie žáner. Keď 
teda existujú filmy o  filmoch, knihy o  knihách 
a rozhlasové reportáže o rozhlase, je iba logické vy-
tvoriť aj odborný komiks o komikse. Či už komik-
sy aktívne čítate, alebo ste len ich príležitostným 
recipientom, kniha Scotta McClouda vo vás pre-
budí nový rešpekt k tomuto vysoko špecifickému 
médiu. McCloud píše a kreslí pútavo a hoci prak-
ticky neustále pracuje s témou odborným spôso-
bom, je to zábavné čítanie, od ktorého sa takmer 
nedá odtrhnúť.

Monokel – zručnosť a jemnosť
Kniha samotná je vo svete už známa. Jej dôležitosť 
pre komiksovú komunitu, popkultúru a milovníkov 
tohto druhu média je nepopierateľná. O to väčšmi 
treba oceniť snahy vydavateľstva Monokel, ktoré ju 
prinieslo aj na slovenský trh, navyše v kvalitnej tvr-
dej väzbe. Treba oceniť prácu prekladateľov Dany 
Petrigáčovej a Petra Michalíka, ako aj lettering 
Kristíny Soboň. Kniha Ako rozumieť komiksu totiž 
využíva samu seba, komiksové médium, na ilustro-
vanie prakticky všetkých príkladov a vysvetlení. 
Preklad textov, lettering a miestami aj prispôso-
benie lokálnemu čitateľovi si vyžadovalo zručnosť, 
jemnocit a opatrnosť, ktoré sa tu, odvažujem sa 
tvrdiť, dosiahli. 

Scott McCloud o komikse napísal ešte ďalšie 
dve odborné knihy – Reinventing Comics: How 
Imagination and Technology Are Revolutionizing 
an Art Form v roku 2000 a Making Comics: Story-
telling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels 
v roku 2006. Bolo by zaujímavé, keby sa Monokel 
časom pustil do prekladov a lokalizovania aj týchto 
kníh, keďže ide o tituly, ktoré doposiaľ nevyšli ani 
len v susednom Česku. Dohromady ide o publiká-
cie, ktoré môžu obohatiť nielen bežného čitateľa, 
ale aj širšiu akademickú obec.

Túto knihu musíte čítať opakovane
Zatiaľ si tak musíme vystačiť s prvým odborným 
komiksom Scotta McClouda. To však môže byť 
trochu problém. Pôvodná kniha vyšla ešte v roku 
1993, teda pred takmer tridsiatimi rokmi. Svet sa 
odvtedy v mnohom zmenil a viaceré technologic-
ké transformácie sa týkajú aj samotného komik-
su ako média. McCloud začiatkom deväťdesiatych 
rokov nemohol tušiť, ako veľmi sa zmení vníma-
nie komiksu širšou a užšou verejnosťou ani ako 
veľmi sa zmení komiks samotný, či už po formál-
nej, alebo technickej stránke a  to z  niektorých 
stránok trochu cítiť. Predpokladom a budúcnos-
ti komiksu autor našťastie nevenuje príliš veľkú 
pozornosť a  sám uvádza, že netuší, akým sme-
rom sa komiks bude vyvíjať. Je však zaujímavé 

O
 kom

ikse

porovnávať vlastné vedomosti a pozorovania sú-
časného komiksu so všetkým, čo McCloud napí-
sal a ukázal vo svojej knihe. 

Neil Gaiman na obálke tvrdí: „Túto knihu mu-
síte čítať.“ Ja by som k tomu ešte pridal slovo „opa-
kovane“. Ako rozumieť komiksu je zaujímavá, zá-
bavná, odborná a hodnotná publikácia, ktorá by 
nemala chýbať v poličke žiadneho milovníka ko-
miksu, no rozhodne pozitívne prekvapí aj bežného 
aspoň trochu zvedavého čitateľa. 
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Trpká rozprávka 
o jari
Jar je tretím dielom voľnej 
tetralógie (či kvarteta) 
štyroch ročných období, 
ktoré sa Ali Smith rozhodla 
napísať po rozčarovaní 
z úspešného (?) brexitového 
referenda v roku 2016. 
✒ Ján Púček

J ar je paradoxné stvorenie. Po dlhej zime sľubuje 
nový život. Ponúka úľavu. Viac svetla. Namiesto 
toho však príde vyčerpanie. Slabosť. A  smrť. 

V marci sa poberajú starci a apríl je podľa T. S. Eliota naj-
ukrutnejší mesiac, pretože „vyvoláva orgovány z mŕt-
vej zeme“. Aká je Jar škótskej spisovateľky Ali Smith? 
Cítiť v nej štipku nádeje. Ale aj záplavu bezmocnosti…

Po-klady v pre-kladoch
Vydavateľstvo Artforum, ktoré postupne vydá všetky 
štyri knihy, týmto ambicióznym počinom napĺňa všet-
ky heslá, s ktorými pred štyrmi rokmi predstavilo svoju 
edíciu – klad, zameranú na súčasnú svetovú beletriu. 

V podobe série románov Ali Smith nám ponúka 
skutočné literárne „po-klady“ vo výborných sloven-
ských „pre-kladoch“, pod ktorými je podpísaná nada-
ná prekladateľka Kristína Svrčková. Úvodná kapitola 
Jari je ako vystrihnutá z orwellovských dvoch minút 
nenávisti. Je to vlastne báseň. Úderná a rytmická. De-
finuje tematický rámec nielen tejto knihy, ale celého 

Ján Púček (1987)
Spisovateľ a publicista. 
Autor prozaických kníh 
Kameň v kameni (2012), 
Okná do polí (2013), 
Uchom ihly (2015) a Med 
pamäti (2018). Textami 
o knihách a fejtónmi 
prispieva do Denníka N. 
Pracuje ako redaktor 
vydavateľstva Absynt, 
na Filmovej a televíznej 
fakulte VŠMU vedie 
semináre o slovenskej 
literatúre. Žije pod Malými 
Karpatmi. 
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Ali Smith: Jar
Preklad: Kristína 
Svrčková
Bratislava: Artforum, 
2021

Škótska autorka Ali Smith, držiteľka ocenenia 
The Women´s Prize for Fiction 2015 za knihu How to Be Both

kvarteta. Svet rozdelený na dva nezmieriteľné tábory 
a priepasť medzi nimi je čoraz širšia. Rozkvitá nenávisť 
a agresivita, politika rozbíja rodiny i vzťahy, hodnota 
ľudského života dosahuje historické minimá.

Jar ako impulz
Svet je paradoxné stvorenie. Bránime sa v ňom vše-
možným hrozbám, odmietame odhaliť svoje ramená 
zo strachu pred vpichnutím akéhosi tekutého čipu (!), 
a pritom vo svojich taškách a kabelkách, vo vreckách 
nohavíc (blízko pohlaví), vo vreckách blúzok, košieľ 
a búnd (blízko sŕdc) nosíme nielen najrozšírenejšie 
sledovacie zariadenia, ale aj extrémne koncentrovanú 
nenávisť. To nám však neprekáža. Pretože my milujeme 
nenávidieť! Bez nenávisti by naše životy boli celkom 
prázdne a bezvýznamné.

Ale keď príde jar, ktorá nerobí rozdiely, bez váha-
nia príde aj na smetisko: „Hlávky kvetov sa otvárajú po 
celej ploche čiernej skládky.“ Starnúci filmový režisér 
Richard bezmyšlienkovite nasadne na vlak smerujú-
ci kamsi do Škótska a zdá sa, že má v úmysle ukončiť 
svoj život. Prednedávnom zomrela jeho blízka priateľ-
ka a spoluscenáristka Paddy, ktorá bola jednou z po-
sledných svojho druhu: mala prehľad, ohromujúce 
množstvo vedomostí a dokázala myslieť v súvislos-
tiach i vo vrstvách – a to v tvorbe i v bežných rozhovo-
roch. Jej smrť bola pre Richarda posledným impulzom. 
Pred sebou naraz videl už len víziu nezmyselného fil-
mového spracovania vymysleného milostného vzťahu 
medzi spisovateľkou Katherine Mansfieldovou a bás-
nikom Rainerom Maria Rilkem. Nezmysel je vlastne 
v tomto prípade príliš zmierlivé slovo.

Meno jari, ktoré koná
Jar prichádza aj za múry záchytného centra pre imig-
rantov, kde ako dozorkyňa pracuje aj mladá Britanny. 
Obrázky spoza múrov centra pre imigrantov sú neuveri-
teľné. Koľko ponižovania. Koľko týrania. Koľko ostrého 
kontrastu medzi mocou na jednej strane a bezmocnos-
ťou na strane druhej. V podaní Ali Smith nemá toto 
zariadenie ďaleko od ľubovoľného nacistického tábora 
z čias druhej svetovej vojny. Je to prístroj na odľudšte-
nie, v ktorom sa ignorujú azda všetky britské prisťaho-
valecké zákony, nehovoriac o ľudských právach. 
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Tamara Janecová 
(1988)
Na FiF UK v Bratislave 
vyštudovala 
slovenčinu a ruštinu. 
V súčasnosti pôsobí 
ako odborná 
asistentka na Katedre 
slovenského jazyka 
a literatúry 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity. 
Špecializuje sa na 
slovenskú literatúru 
20. storočia, 
publikovala viacero 
vedeckých štúdií. 

Zariadením v  týchto dňoch otriasa neu-
veriteľná udalosť – akési dievčatko v školskej 
uniforme sa dostalo do riaditeľovej kancelá-
rie, prehovorilo s ním a výsledkom bolo, že 
v celom centre vydrhli a vydezinfikovali dlho 
zanedbávané toalety. Ako sa jej to podarilo? Čo 
mu povedala? A kto to vlastne bol? Možno je 
to nejaká rozprávková bytosť. Možno ovláda 
hypnózu. A možno je to anjelik, čo sa dostane 
na tie najhoršie miesta, aby ich trochu polepšil.

Má dvanásť rokov a volá sa Florence. Je to 
rozkvitnuté meno. Plné jari. A nádeje. Pred-
sa však o nej nevieme veľa. Len pár náznakov. 
O rodičoch zmiznutých kdesi na dlhokánskej 
ceste cez more. O tom, že je na prvý pohľad 

„iná“. O tom, že zostala celkom sama. O tom, 
že nemieni mlčať a  čakať, kedy sa veci ko-
nečne zmenia. Cesty Florence a Britanny sa 
pretnú na železničnej stanici. Možno mladé 
dievča naozaj ovláda hypnózu a možno je len 
natoľko nezvyčajné, že so sebou dokáže strh-
núť akéhokoľvek človeka. A tak už o pár chvíľ 
sedia spolu vo vlaku smerom do Škótska.

Florence je symbol. Symbol mladej sily 
a  sviežeho rozumu. Nemá ďaleko od Grety 
Thunberg, no na rozdiel od nej sa zameria-
va primárne na ľudské práva. Ale veď ono to 
napokon všetko so všetkým súvisí. Klimatic-
ké zmeny spúšťajú čoraz masovejšiu migráciu. 
A hysterické reakcie všetkých, čo doposiaľ žili 
v nemennom a pokojnom pohodlí, rapídne na-
rastajú. Florence je zároveň aj dôrazným upo-
zornením na to, aké bezmocné sú deti a aké 
nepredstaviteľné muky prežívajú v rôznych kú-
toch sveta. Obete sexuálneho násilia, detskej 
práce, vojen. Deti bez rodičov. Deti bez detstva.

Kingussie – tak sa volá škótske mesto, kde 
sa osudovo pretnú cesty Richarda, Florence 
a Britanny. Oveľa dôležitejšie ako všetko, čo sa 
stane, je možno to, čo sa povie. Slová ešte ne-
stratili svoju silu, v dobrom ani v zlom. A tak si 
dvanásťročné dievča, ktoré veľmi citlivo vníma 
svet, vypisuje do zošita vlákna nenávistných 
komentárov z Twitteru a mimoriadne presne 
ich glosuje. Toto dievča vidí, že svet sa zmenil 
na jeden obrovský newsfeed plný nenávisti 
a smrti a agresivity, v ktorom sa ľudia stále 
delia na „my“ a „oni“, a to podľa ľubovoľných 
kritérií. Rasa. Vierovyznanie. Pôvod. Rovnaká 
nenávisť sa na nás vyvalí pri diskusii o prisťa-
hovalectve, ale aj pri tej o najlepšom recepte na 
citrónový koláčik.

Čo príde po jari?
Jar Ali Smith je v istom zmysle rozprávkou. A je 
to asi ten najvhodnejší žáner, pretože tam, kde 
je zlo primocné, potrebujeme zázrak na to, aby 
sme ho porazili. Ak je však jar ročným obdobím, 
v ktorom sa rozbujneli najmä hnev a nenávisť 
v najrôznejších formách, nemáme asi veľa dô-
vodov tešiť sa na prichádzajúce leto. 
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Tremolo ostinato
Veronika Šikulová je v slovenskej literatúre etablovanou spi-
sovateľkou – umelecky v nej pôsobí už viac ako dvadsať rokov, 
je viacnásobnou finalistkou súťaže Anasoft litera, v roku 2015 
v nej zvíťazila s dielom Medzerový plod. Vo finálovej desiatke 
najlepších minuloročných próz sa nachádza aj jej ostatné dielo 
Tremolo ostinato – neromán.

Autorka ho žánrovo charakterizovala ako neromán. Ide 
o neštandardné vymedzenie; na jednej strane súvisí s predpo-
kladanými čitateľskými očakávaniami (už vzhľadom na rozsah 
knihy, ktorá má 279 strán), na druhej strane avizuje atypickú 
(románovú) formu. Dielo tvorí približne osemdesiat krátkych 
textov, ktoré nerozvíjajú jednu kontinuálnu dejovú zápletku 

– ide o reflexívne textové fragmenty. Ich ideové východisko 
naznačuje citát Charlesa Dickensa v úvode knihy: „Domov je 
jméno, slovo, silné slovo, silnější, než může vyslovit šaman, 
nebo na něž duch odpoví, v nejsilnější konjunkci.“ K domo-
vu sa viažu úvahy a spomienky rozprávačky v 1. osobe, ktoré 
sú čiastočne ladené autobiograficky. Autorka zasadila príbe-
hy priestorovo do juhozápadného Slovenska a bytostný vzťah 
hlavnej hrdinky k tomuto regiónu sa prejavuje vo vykreslení 
prostredia, v pozornosti venovanej motívom každodennosti, 
ako aj vo využívaní miestnej nárečovej variety. Stvárňovanie 
rodného kraja má lyrický presah. Frekventovaným používa-
ním nedokonavých slovies („chlapci bežia zo školy, tato ide 
domov“; „stávala som na prahu, okrídlená dverami“) sa vy-
tvára dojem spomaľovania, predlžovania trvania obrazov. Ako 
dynamický protiklad potom pôsobia opakujúce sa motívy lie-
tania (v knihe sa nachádza aj explicitné odkazovanie na ob-
razy Marca Chagalla), vertikálny pohyb. Najdynamickejším 
prvkom poetiky V. Šikulovej je však jej literárny štýl. Charak-
terizuje ho istá rozprávačská vášnivosť, prudkosť. Jednotlivé 
motívy, témy i jazyková štylizácia sa rýchlo striedajú a sú roz-
víjané prevažne asociatívnym spôsobom. Vzniká tak dojem au-
tentického záznamu myšlienok protagonistky. Román pôsobí 
ako literárny denník, ktorý má zároveň terapeutickú funkciu. 
Svedčia o tom občasné prechody z ja-rozprávania do perso-
nálneho rozprávania v 3. gramatickej osobe, ktoré sa v oboch 
prípadoch viažu k rovnakému subjektu. Objavuje sa najmä 
v emocionálne zaťažených pasážach a uvedeným postupom 
sa vytvára „objektivizované“ zvecnenie, odstup: „Na jej otáz-
ky otec nikdy neodpovedal. Nepočul ich, lebo rozprával. Ani 
na jej odpovede, pravdaže, nebol zvedavý, vedela to, žiadne 
neformulovala, v duchu však mala pripravený celý register 
otázok, odpovedí aj farebných podmazov, zavše v noci pod 
perinou organ.“ (s. 93)

Rozprávanie síce obsahuje prvky humoru a grotesky, no 
jeho emocionálne ladenie je hlboko melancholické. Rozprá-
vaním hrdinka „účtuje“ s minulosťou, pamäťou, so vzťahmi 
v rodine, pričom ústrednú os tvorí komplikovaný vzťah k ot-
covi. Názov knihy (v hudobnej terminológii niečo ako „zapa-
mätateľná hudobná fráza“, s. 84) predstavuje chvejivý cyklický 
motív prózy. Symbolizuje návraty i vyrovnávanie sa s otcom – 
súkromne aj umelecky: „Tatkove texty sa však začnú vplietať 
ako akási žltá zlostná cvernička do mojich slov, rušia môj vlast-
ný clivý ornament, stávajú sa paralelným či nosným ornamen-
tom, hlavnou melódiou.“ (s. 97) Konfrontácia s otcom a jeho 
dielom nie je pre rozprávačku jednoduchá. Jedným zo spôso-
bov súkromnej terapie je pre protagonistku písanie či rozprá-
vanie. Próza sa svojou autobiografickou štylizáciou zaraďuje 
k širšiemu prúdu súčasnej literatúry, ktorý reprezentujú diela 
autoriek ako je Alta Vášová, Jaroslava Blažková či Irena Brežná.
✒ Tamara Janecová

Veronika Šikulová: 
Tremolo ostinato – 
neromán
Bratislava: Slovart, 
2020
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V politike ani roky 
nič nezmenili 
Janko Jesenský, slovenský 
realistický prozaik,  
iniciátor nástupu moderny  
v slovenskej poézii i próze, bol 
v priebehu celého života 
plodným a invenčným autorom.

✒ Ladislav Čúzy

Ladislav Čúzy (1950)
Literárny vedec. 
Na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej  
vedy FiF UK v Bratislave 
viedol semináre 
zamerané na naturizmus 
a lyrizovanú prózu, 
katolícku modernu 
a dejiny slovenskej 
literatúry 20. storočia. 
Venuje sa aj problematike 
dejín slovenskej  
literatúry 19. storočia 
a literárnej kritike. Je 
spoluautorom Slovníka 
slovenských spisovateľov 
(2005, Kalligram  
a Ústav slov. lit. SAV) 
i Portrétov slovenských 
spisovateľov 1 – 4 
(Univerzita Komenského, 
1998 – 2007). Reflexiu 
prozaickej tvorby  
po roku 1989 predstavil 
v publikácii Slovenská 
literatúra po roku 
1989 (2007, spolu 
s I. Hochelom 
a Z. Kákošovou). 

V ydavateľstvo Európa azda celkom zámerne (vzhľa-
dom na súčasnú spoločenskú a politickú situáciu) 
prikročilo k reedícii jeho najrozsiahlejšieho spolo-

čensko-satirického románu Demokrati, ktorý pôvod-
ne vyšiel vo dvoch dieloch v rokoch 1934 a 1938.

Demokrati a súčasnosť
V románe stvárnil Jesenský širokú plejádu rôznoro-
dých postáv, politických a rodinných situácií. Autor 
nezachováva realisticky objektívny odstup od rozprá-
vania. Pozorný čitateľ a čitateľ, ktorý je aspoň trochu 
oboznámený so životnými osudmi Jesenského, ľahko 
zistí, že autor zašifroval do textu množstvo osobných 
skúseností. Intímne pozadie rozprávania však prekrý-
va Jesenského ostrá kritika dobových mravov a najmä 
politických praktík. Azda práve táto rovina textu vy-
volá v dnešných čitateľoch myšlienku, že sa vlastne 
nič nezmenilo. Mnohé postavy textu sa dajú dobovo 
dešifrovať, ich podobnosť s postavami súčasného po-
litického života je skutočne len náhodná. Nemorálnosť 
politických praktík, ktorým dominovala v minulosti 
ziskuchtivosť, malichernosť a túžba po moci, je prí-
značná, žiaľ, aj pre dnešných politikov a súčasný po-
litický život. 

Osudy Rovnosti
Jesenský sa predstavil ako suverénny vládca nad tex-
tom. Rozprávanie je neustále motivované jeho život-
nou filozofiou, transformovanou do humoru a irónie. 
Postupne je však stále väčšmi satirické až sarkastické. 
V románe vlastne kladné postavy absentujú. Sympatic-
ká je len postava dr. Jána Landíka, ktorý je v podstate al-
ter egom samotného Jesenského. Tá postava má určitú 
filozofickú dimenziu a reprezentuje jeho demokratické 
postoje, tematizované v myšlienke nutnosti sociálnej 
rovnosti a dodržiavania primárnych etických hodnôt. 

Myšlienku rovnosti autor zašifroval do sujetovej 
línie intímneho charakteru, ktorá bežného čitateľa za-
ujala asi najväčšmi. Doktor Ján Landík, žijúci v malom 
meste, sa rozhodne prezentovať myšlienku rovnosti 
založením spolku Rovnosť. Spolok, ktorého „založe-
nie“ vychádza tak trochu z krčmovej nálady, zakladá 
spolu s mäsiarom Tolkošom. Ten chce prezentovať 
sociálnu rovnosť tým, že sa bude schádzať s kuchár-
kou direktora banky Rozvalida Hankou, ktorá sa mu 

Janko Jesenský: 
Demokrati
Bratislava: Európa, 2021

Janko Jesenský: 
Demokrati  
(prvá časť románu)
Turčiansky svätý Martin: 
Matica slovenská, 1934

páči a teoreticky si ju chce vziať za ženu. Samozrejme, 
že tak nespraví. Jeho úlohu neskôr prevezme sám dr. 
Landík. Táto tak trochu sentimentálna intímna línia 
však ustupuje do úzadia a autor sa k nej vracia až v zá-
vere románu. Okrem ľudskej dimenzie má však aj vý-
znamnú epickú úlohu. Landíkov vzťah k  Hanke je 
spoločensky neprijateľný a vrchnosť ho „potrestá“ – 
preložia ho do Bratislavy. Stáva sa úradníkom Krajin-
ského úradu. 

Dr. Landík sa stáva súčasťou politického diania 
v Bratislave, spočiatku bez možnosti aktívne do neho 
zasahovať. Jeho cieľom nie je politicky sa angažovať 

– vie, že sa musí registrovať v nejakej politickej stra-
ne, žiadna však jeho spoločenské názory nepredsta-
vuje. Napokon predsa len vstúpil do strany. Zaplatil 
dvadsaťpäť korún a vstúpil do agrárnej strany, „tým 
prestal byť ojedinelým človekom, opusteným komi-
sárikom v štátnej službe“. 

Oveľa dôležitejší je jeho vzťah k advokátovi a po-
slancovi Petrovičovi, ktorý je jeho vzdialeným prí-
buzným, a k jeho dcére Želke. Želka je mestské dievča, 
ktorej životné ideály sú úplne v protiklade k ideálom 
kuchárky Hanky, ktorá sa v tejto časti z textu takmer 
vytratila. 

Jesenského happyend
Spoločensko-satirickú líniu Jesenského románu do-
pĺňajú intímnejšie epizódy. Z dnešného hľadiska je 
azda zaujímavá línia, ktorá sa odvíja okolo životných 
osudov statkára Dubca, muža plného životnej energie, 
užívajúceho si život. Ten má rád ženy, má niekoľko ne-
manželských detí, o ktoré sa však stará, financuje ich 
a má ich v evidencii. Do bohémskeho Dubca sa zamilu-
je aj Želka a Landíkov záujem o ňu sa stráca. Napokon 
zisťujeme, že – ako to občas bolo v romanticko-sen-
timentálnej literatúre 19. storočia – kuchárka Hanka 
asi ani nie je chudobná. Rozličné indície naznačujú, 
že je nemanželskou dcérou Dubca, tým sa jej sociál-
na situácia úplne mení a autor si vytvoril, tak trochu 
proti logike veci, priestor pre happyend – manželstvo 
dr. Landíka s Hankou.

Veľký aktualizačný potenciál
Román Demokrati má veľkú epickú šírku. Je zaľud-
nený množstvom postáv, s ktorými Jesenský pracuje 
veľmi suverénne, takže próza sa dobre číta. Evokácia 
medzivojnovej Bratislavy nie je veľmi výrazná. Je zrej-
mé, že mesto je už silne slovakizované a vládnu v ňom 
Slováci. Do popredia sa však dostali mnohí zbohatlí-
ci, ktorých zaujímajú najmä peniaze a bujarý spolo-
čenský život. O ideáloch a o kultúre sa veľmi nehovorí. 

Jesenského román Demokrati má vysokú umelec-
kú úroveň. Jeho poetika už niektorých čitateľov prav-
depodobne nezaujme, ale z dnešného hľadiska bude 
určite zaujímavý ako román, ktorý má veľkú aktuali-
začnú potenciu. Jeho intímna línia dynamizuje panop-
tikálny satirický obraz dobovej spoločenskej situácie.

Jesenskému sa určite zdalo, že z medzivojnového 
politického marazmu niet východiska. Pri vnímaní 
súčasnej politickej situácie sa to azda bude zdať aj 
dnešným čitateľom. To určite nie je dobré, ale ako vi-
dieť, roky uplynuli a dnes sa zdá, akoby sa v politike 
veľa nezmenilo. 
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J e dlhoročnou tradíciou Knižnej revue, že v  letnom 
dvojčísle (júl – august) prinášame hodnotenie knižnej 
produkcie domácich autorov za predchádzajúci rok. 

Je to užitočná vec – najmä pre tých, čo si chcú či potrebu-
jú urobiť obraz o tom, aké knihy vyšli, prípadne, ktoré boli 
vo svojej kategórii najvýraznejšie, najzaujímavejšie alebo 
naopak, ktoré nenaplnili očakávania.

Uplynulý knižný rok 2020 priniesol stovky vydaných 
pôvodných titulov v najrôznejších žánroch. O mnohých 
ste sa dozvedeli na stránkach Knižnej revue, viaceré knihy 
a ich autori a autorky sa zviditeľnili vďaka rozmanitým 
literárnym oceneniam. Naopak, niektoré zaujímavé pub-
likácie mohli nezaslúžene zapadnúť, stratiť sa z dohľa-
du svojich potenciálnych čitateľov a čitateliek. Aj preto 
môže byť zaujímavé pripomenúť si ich optikou našich 
spolupracovníkov. 

Celkovo naši hodnotitelia prečítali a posúdili okolo 
250 pôvodných titulov. Samozrejme, toto číslo nezahŕňa 
všetky knihy autorov domácej proveniencie, ktoré v roku 
2020 vyšli. Do hodnotení, napríklad, sa z pochopiteľných 
dôvodov nedostali učebnice, právnické, lekárske či iné 
odborné knihy ani výtvarné monografie či diela encyklo-
pedického charakteru, ale ani knihy patriace do kategórie 

„populárna“ literatúra. 
Napriek tomu je výkon našich hodnotiteľov obdivu-

hodný. Vďaka nim môžeme našim čitateľom ponúknuť 
relevantný prehľad toho, čo sa dialo na našom knižnom 
trhu v roku 2020, a pripomenúť mnohé autorské víťazstvá 
či prehry. Žiadne iné literárne periodikum takéto prehľa-
dové hodnotenie neposkytuje a my veríme, že aj vďaka 
nemu dostane pôvodná slovenská literatúra impulzy pre 
svoj úspešný vývoj. 

Tím autorov, ktorí sa rozhodli popasovať s vlaňajšou 
knižnou produkciou, tvorí deväť odborníkov na literatú-
ru a jeden autorský subjekt, ktorý sa v žánri fantastickej 
literatúry zaštiťuje kryptonymom. Detskú literatúru sme 
oproti predchádzajúcim ročníkom rozdelili: z veľkej ka-
tegórie literatúry pre deti a mládež sme vyčlenili samostat-
nú kategóriu rozprávok a povestí. K tomuto rozhodnutiu 
nás priviedol nárast knižnej produkcie pre deti, ktorým 
vydavateľstvá vlani zareagovali na protipandemické 
opatrenia. 

Karol Csiba sa zaoberá nedebutovou prózou, Tamara 
Janecová debutovou prózou, Lenka Šafranová nedebuto-
vou poéziou, Matúš Mikšík debutovou poéziou, Jana Ki-
čura Sokolová literatúrou faktu, Dominika Moravčíková 
esejistikou, Radoslav Passia literárnou vedou, Kristína 
Jantisová (kryptonym) fantastikou, Dávid Dziak literatú-
rou pre deti a mládež a Katarína Labudová rozprávkami.

 ✒ red
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Finalisti Anasoft litera 2021… 
V prípade knihy Etely Farkašovej 
Záchrana sveta podľa G. (Vydavateľstvo 
SSS) je potrebné úvodné spresnenie. 
Novela s rovnomenným názvom bola po 
prvý raz publikovaná už v roku 2002. 
Nová verzia nie je iba jej pasívnou reedí-
ciou, vtedajším čitateľom sľubuje aktuali-
záciu, ktorá sa dotýka aj hlavnej 
protagonistky. Ak by som pokračoval 
trochu formálne, jej základná charakte-
ristika by bola pomerne jednoduchá. 
Hrdinka, vystupujúca pod skratkou G., 
predstavuje psychicky chorú ženu. 
Presnejšia diagnóza by hovorila asi o ob-
sedantno-kompulzívnej poruche kombi-
novanej s autizmom. V próze okrem toho 
dominuje spoločenská kritika, pričom 
hlavným účtovateľom so všetkým nega-
tívnym je samotná hlavná hrdinka. 
Napriek tomu sa čitateľ nemusí hanbiť za 
svoj úsmev, či dokonca smiech, ktorým 
občas reaguje na konfrontácie postavy G. 
s nepravidelnosťami vonkajšieho sveta. 
Vo viacerých sa totiž vieme s prehľadom 
ocitnúť aj my: „Matka sa nezdržala a epi-
zódu z električky vykrámila autoriťákovi, 
G. sa jej nelojálnosť veľmi dotkla, čo na 
tom, že ju pri lepení koženky sedadla 
prichytil revízor a začal jej nadávať, 
nerobí predsa nič zlé, nedopúšťa sa 
nijakých priestupkov, nekoná protizákon-
ne, naopak, bojuje zo všetkých síl a za 
každých okolností proti jestvujúcemu 
a rozrastajúcemu sa zlu, tak jej prikazuje 
svedomie, teda, aby sa presnejšie vyjadri-
la, tak jej našepkávajú vnútorné hlasy, 
a ona ich počúva, vie, že sú to dobré, 
múdre hlasy. Pokúsila sa chlapíkovi, čo 
sa na ňu pre nič za nič rozkričal, vysvetliť 
podstatu svojich záchranných prác 
a naznačila aj čosi o pokynoch, ktoré 
dostáva, ale naozaj len naznačila, nechce-
la to pred ním podrobnejšie rozvádzať, aj 
tak by nepochopil, čo za hlasy, aké hlasy, 
napokon, aby sa o nich dozvedel, pokúsi-
la sa len tak v náznakoch objasniť svoje 
pohnútky, a ten blázon sa rozčúlil ešte 
väčšmi, celkom sa rozzúril.“ (s. 117 – 118) 
Aj z tejto ukážky vyplýva, že kľúčovým 
motívom je márne úsilie hrdinky G. 
o záchranu sveta, v čom napriek opako-
vanému neúspechu a neporozumeniu zo 
strany okolia vidí zmysel svojho života. 
Problémom zostáva jej pohľad do systé-
mu uvažovania „normálnej“ väčšiny. 
Práve s ňou sa dostáva do permanent-
ných stretov, viaceré z nich však pripomí-
najú citlivo komické grotesky. Vďaka nim 
sa však dá nakoniec úspešne šťúrať do 
významu pojmu „normálnosť“, ktorého 
vychýlenia sú v optike protagonistky 
s diagnózami čarovne rozhegané. 
Výsledkom je kopa exponovaných pred-
stáv a snov, čo sa ukazuje už v prvej scéne 
s prebúdzajúcou sa G. Nechcem mudro-
vať o snoch a predstavách ako o náplas-
tiach za „skutočnosť“, keďže podobné 

Karol Csiba (1975) 
Pôsobí v Ústave 
slovenskej literatúry SAV. 
Venuje sa predovšetkým 
slovenskej 
autobiografickej próze 
20. storočia. Okrem toho 
pravidelne reflektuje 
aktuálnu slovenskú 
prozaickú tvorbu. 
V súčasnosti je hlavným 
redaktorom časopisu 
Slovenská literatúra 
– revue pre literárnu vedu. 
Zároveň je zodpovedným 
redaktorom časopisu 
Jazyk a literatúra. Napísal 
literárnohistorickú 
monografiu Privátne – 
verejné – autobiografické 
(SAV, 2014), je aj 
spoluautorom publikácií 
Hľadanie súčasnosti 
– slovenská literatúra 
začiatku 21. storočia 
(Literárne informačné 
centrum, 2014), Autor 
a subjekt (Literárne 
informačné centrum, 
2016) a Spisovateľ 
a sociálna rola (Veda, 
2018), Modernizmus 
v pohybe (Veda, 2019).

(Od)tiene 
beletristickej 
prítomnosti
Ako priamo, bez teoretického 
úvodu vykročiť v ústrety prozaickej 
rozmanitosti jedného vydavateľského 
roka? Zvolil som si v tejto situácii 
princíp vlastnej čitateľskej zvedavosti. 
Prvý sledovaný okruh nedebutových 
próz tvoria finalisti Anasoft litera. 
V skupine však chýbajú dva debuty. 
Zvyšné okruhy kníh sú výsledkom 
snahy o ich elementárnu stratifikáciu. 

✒ Karol Csiba
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procesy necharakterizujú iba život psy-
chicky chorej hrdinky. V prípade tohto 
diela nám táto jej charakteristická črta 
odhaľuje rozvinutú psychologickú kres-
bu, ktorej obraz sa nevytvára iba pros-
tredníctvom konfrontácií s inými. Na 
druhej sa strane sa môžeme pýtať, čo by 
zostalo z hrdinky, nebyť jej stretov so 
spoločenskou entropiou a jej krásami.

Tematickou alfou a omegou zbierky 
poviedok Ivany Gibovej Eklektik Bastard 
(Vlna/ Drewo a srd) je obraz súčasnosti, 
z ktorého vystupujú do popredia témy 
starnutia, samoty a nerealizovaných 
vzťahov. Mohlo by sa preto zdať, že sa 
čitateľ dostáva k zásadnej generačnej 
výpovedi. Vážnosť takéhoto autorského 
zámeru však atakuje samotná prozaička, 
ktorá svoje prózy tieňuje do značne 
ironických farieb. Ani tento moment by 
neznižoval dôležitosť hlasu generácie, no 
v tomto prípade je asi dôležitejšia snaha 
tvorcu napísať niečo emocionálne živé. 
Protagonistku/y vystavuje od prvej po-
viedky takýmto výzvam: „Už v prvý deň 
po tridsiatke príčetnej žene dôjde, že 
mala viac sporiť na botox, menej žrať, 
preventívne si natierať ksicht krémom 
proti vráskam a predpokladať výskyt 
celutitídy. Na ďalší deň jej dôjde, že ho 
musí, proste musí celý stráviť tým, že si 
bude gúgliť procedúry od bielenia zubov 
až po placentovú omladzovaciu terapiu 
a že ich musí, proste musí všetky kúpiť 
a absolvovať, musí zo stravy vylúčiť cukor, 
lepok, živočíšne tuky, mliečne výrobky 
a alkohol, ibaže keď vylúčiť alkohol, aká 
jej ostane radosť na svete, to už čo je za 
život, no ale keď musí, tak musí, a okrem 
toho sa ešte musí objednať k psychotera-
peutke; lebo všetky ženy po tridsiatke 
musia, proste musia mať terapeutku; 
žena po tridsiatke bez terapeutky skrátka 
neprežije (…).“ (s. 7) Táto dvojcestná 
perspektíva próz sa prejavuje najmä pri 
stvárňovaní postáv. Gibová vytvára na 
jednej strane typovo jednoznačné hrdin-
ky, ktoré zachytáva v konkrétnom psy-
chickom rozpoložení. V tomto smere sú 
ich charakteristiky skôr uzavreté. Na 
druhej strane ich posúva do situácií, kde 
sa prejavujú opačne: nedotvorene 
a v nestálom pohybe, v ktorom dominujú 
často falošné zvraty a smerovania k iným 

nepohrdne zúfalstvom. Spojenie sekvencií 
textu, ktoré uvádzajú mená týchto prota-
gonistov, nie je také náhodné, ako by 
mohlo zdať. Práve naopak, o niečo voľnej-
šie narábanie s náhodnosťou by som ako 
čitateľ privítal, hoci ovplyvňovať autorský 
zámer takejto sociálne angažovanej prózy 
nechcem. Do rozprávania postupne vstu-
puje frustrovaný, no zároveň freneticky 
aktívny novinár Miloš, emočne otupený 
lekár Igor, submisívnejšia Dorota a jej 
manžel, kedysi vrcholový politik, či snaži-
vá Linda. Autorka prostredníctvom ich 
angažovanosti rozvíja motívy ochrany 
starých a opustených, čo sa dá ale čítať aj 
ako hľadanie náhradného životného 
plánu v momente, keď ten pôvodný hrdi-
nom jednoducho nevychádza. Napriek 
odlišnostiam sú najmä ženské osudy vo 
viacerých ohľadoch identické, charakteri-
zuje ich primárne život s mužmi. Tento 
rozmer diela v prípade autorky neprekva-
puje. Próze však trochu chýba dynamika, 
pomerne skoro sa v nej odkryjú tematické 
uzly a čitateľ len pasívne sleduje prácu 
literárnej tvorkyne. Napriek aktuálnosti 
spracovaného problému a precíznemu 
písaniu knihe niečo dôležité chýba. 
Absencia emocionálneho náboja môže ísť 
na vrub čitateľských kompetencií pisateľa 
týchto riadkov, no napriek tomu by knihe 
väčší zápal asi pomohol. V tomto prípade 
ide skôr o určitú správu, ktorá nechce byť 
ani sugestívne stvárneným dokumentom. 
Práve ten by mohol jasnejšie odhaliť 
estetické špecifiká autorky, ktorá má čo 
ponúknuť.

Poviedková kniha Laca Keratu Na okraji 
mojej hory (KK Bagala) sa ani v jednom 
momente nesnaží zakrývať jeden z profe-
sionálnych domicilov autora, ktorý je 
okrem prozaika aj absolventom divadelnej 
réžie na Vysokej škole múzických umení. 
Aktívne píše a vyžíva sa v rôznych, neraz 
bizarných literárnych a dramatických 
formách. V plnej miere sa toto „pohráva-
nie“ so spôsobmi rozprávania odkrýva aj 
v jeho nateraz poslednom literárnom kuse. 
Rozprávačom a hlavným protagonistom 
prepájajúcim jednotlivé príbehy je detský 
hrdina Dodo, hoci aj táto literárna kategó-
ria, aby som aspoň občas použil korektnej-
ší literárnokritický slovník, občas mení 
svoju identitu. Autoreferenčne to táto 

životným alternatívam. V terminológii 
Daniely Hodrovej sú jej protagonistky 
súčasne postavami definíciami aj posta-
vami hypotézami. Výsledkom je akási 
typologická všehochuť, ktorej sa však 
čitatelia môžu prejesť. Autorka sa to snaží 
vykompenzovať najmä prostredníctvom 
humoru, jeho frekvencia je však občas na 
hrane stráviteľnosti. Zbierka próz spĺňa 
rámec nekompromisného literárneho 
rozprávania, prekračovanie noriem je 
v tých najsvetlejších okamihoch umelec-
ky svieže. Celkový dojem nekazí ani jej 
hravosť.

Na začiatku prózy Jany Juráňovej Nanič-
hodnica (Aspekt) nájdeme tieto slová: 

„Sedí pri kávovare. Opuchnuté nohy jej 
pretekajú cez jednoduché ľahké čierne 
mokasíny so zošliapnutými podpätkami, 
tmavofialové legíny siahajú do pol lýtok, 
nad nylonovými ponožkami vytŕča 
kúsok holej vysušenej pokožky so vzorom 
pokrútenej kŕčovej žily v tvare mŕtvej 
dážďovky. Ľahká chrómová stolička pri 
stolíku z rovnakého materiálu vo vstup-
nej hale do polikliniky je nepohodlná, 
tvrdá, ale má opierky na ruky, takže 
Ľudmila sa pri vstávaní má o čo prichytiť. 
Štvorkolieskový vozík, oporný rám 
s malou sedačkou a košíkom plným 
igelitiek, je zaparkovaný pri stene. Ak by 
sa ho pri vstávaní zo stoličky chcela 
chytiť, mohol by sa pošmyknúť, zabrzde-
nie už veľmi nefunguje.“ (s. 11) Úvodný 
opis situácie dáva tušiť, že sa v priebehu 
čítania asi nedozvieme nič o navoňanom 
živote súčasníka. Namiesto toho sa 
dotkneme exponovaného zúfalstva, 
tvoriaceho jednu z ideových dominánt 
rozprávania. Ak by sme to zobrali popo-
riadku, prvé sa nám predstavuje pásmo 
opustenej starej ženy Ľudmily, ktorá si 
vytvára alternatívny domov na chodbách 
polikliniky. Okrem provizórnej starostli-
vosti o vlastnú hygienu sa usiluje najmä 
o splynutie s týmto heterotopným 
priestorom, čo sa jej nie vždy darí. Vizuál-
nu stránku jej existencie vystihuje už 
predchádzajúci citát, ktorý determinuje 
celú prózu. Autorka sa v tejto súvislosti 
neobmedzuje iba na Ľudmilinu príbeho-
vú líniu, hoci sa k nej pravidelne vracia. 
Postupne sa však predstavuje defilé 
ďalších postáv, z ktorých ani jedna 

Etela Farkašová: 
Záchrana sveta 
podľa G.
Bratislava: 
Vydavateľstvo SSS, 
2020

Ivana Gibová: 
Eklektik Bastard
Bratislava: Vlna / 
Drewo a srd, 2020

Jana Juráňová: 
Naničhodnica
Bratislava: Aspekt, 
2020
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postava priznáva aj pri predstavovaní sa 
v poviedke Keď som bol lump: „Volám 
sa Dodo. To nie je pekné meno. Viem. 
Po správnosti sa volám Miro, teda Mirec. 
Ale napriek tomu ma všetci volajú Dodo, 
nepomôžem si. Poznám u nás v mestečku 
ešte jedného Doda, ale ten sa v skutoč-
nosti volá Jožo. Jožo Cupo. To je dokopy 
ešte oveľa škaredšie meno. Možno som 
Dodom pre nejaký obrovský omyl. Volajú 
ma tak aj všetci kamoši z našej chemickej 
štvrte a minulý týždeň ma tak oslovil aj 
Arpino Kiš z vedľajšej baníckej štvrte. 
Zvláštne bolo, že ma oslovil, akoby sme 
my boli nejakí starí dobrí kamaráti. 
Asi preto, lebo nachvíľu zabudol, že som 
z chemickej a on z baníckej štvrte.“ (s. 7) 
Autor bez naratívnych fígľov predstavuje 
detského rozprávača, na ktorom však 
niečo nesedí. Toto konštatovanie nie je 
myslené ako výčitka, skôr poznámka, 
ktorá upozorňuje na vcelku funkčné 
využitie detskej, resp. mládežníckej 
rozprávačskej optiky. Ako taká totiž 
predstavuje dokonalého nedôveryhodné-
ho rozprávača a v tejto perspektíve by sa 
mu nemalo nič vyčítať. No v tomto prípa-
de si Kerata takéto symbolické pohodlie 
neužíva. Pohľad dieťaťa celkom vedome 
krstí pohľadom dospelého, čo robí z jeho 
zdanlivo jednoznačných literárnych 
momentiek o stupeň sofistikovanejšie 
predstavenie. Aby to na druhej strane 
nikoho nemýlilo, autor nerobí z literatúry 
vedu, no pristupuje k nej s pokorou. Ani 
on totiž neodmieta kus autobiografickos-
ti, na čo odkazujú viaceré indície. Dotý-
kajú sa napríklad prozaikovho vyrastania 
v Novákoch v jeho baníckych a chemic-
kých prienikoch. Kerata sa vo svojich 
spomienkach neplahočí, hoci sentimen-
tálna rovina sa knihe uprieť nedá. 
Zvláštny nádych dodáva tomuto tvrdeniu 
kontext „socialistického“ vyrastania 
v priemyselnom meste, ktoré je na hony 
vzdialené literárne idealizovanému 
obrazu slovenských malomiest z ich 
špecifickou atmosférou, na ktoré je 
slovenská literatúra 20. storočia exper-
tom. Hlavný hrdina napriek implicitnej 
autorskej kritike predchádzajúcej doby 
neprichádza o skutočné chlapčenské 
vyrastanie, všetko podstatné sa tu odo-
hráva v presne zadefinovanom priestore, 
konkretizovanom prostredníctvom 

situáciou po svojom. Čelia existenciál-
nym, existenčným a partnerským krízam, 
s ktorými veľakrát nedokážu pohnúť. 
Napriek tomu je prednosťou celej zbierky 
autorovo citlivé vnímanie všetkých 

„ľudských“ odrazov „skutočnosti“. Asi aj 
preto je spôsob tohto literárneho zobra-
zovania zrozumiteľný a jasný. 

V knihe Tremolo ostinato – neromán 
(Slovart) nás Veronika Šikulová virtuál-
nym spôsobom pozýva k sebe do pracov-
ne. Nie je prvou hostiteľkou v dejinách 
slovenskej literatúry, no spomenúť som 
to musel. Dôvodom je totiž finálna verzia 
jej aktuálnej prózy, ktorá okrem umelec-
kých ambícií exponuje samotný proces 
písania. Dielu chýba rozprávačská uhla-
denosť, namiesto toho predstavuje akýsi 
trenažér, poskytujúci tvorcovi dostatok 
miesta na skúšanie toho, čo mu povolí 
jazyk. Ten je v tomto prípade ozajstný 
liberál. Próza aj vďaka tomu pripomína 
poznámkový materiál, v ktorom sa 
nepohŕda súbojom medzi vysokým 
a nízkym, spisovným a nárečovým, pate-
tickým a surovo nocionálnym, infantil-
ným a dospelo vyzretým. Aj v tejto 
prozaičkinej knihe prevažujú spomienky, 
no súčasnosť v nej nestráca svoju rele-
vantnosť. Týmto spôsobom komunikuje 
Šikulová s čitateľmi a pravdepodobne 
počíta s tým, že sú na jej fragmenty 
pripravení. Proces harmonizácie im však 
až tak úplne nezveruje, úlohu syntézy 
preberajú obrazovo najsilnejšie momenty, 
v ktorých sa napríklad až detsky radostná 
optika preklápa k pochmúrnosti 
a smútku. V intenciách tohto uvažovania 
si autorka nenecháva odstup od textu, 
naopak, je s ním zžitá: „Ja mám rada 
cirkus, dramatické šaty, príchody a od-
chody, keby som mala koňa, zodvihnem 
ho na ruky, na návšteve sypem cukor po 
zemi a žeriem čerešne z tort, keby som 
mala slúžku, volala by sa Malin a hrýzli 
by sme sa do nôh (…) Písaný text je úkaz, 
niekedy kopec, otrasná skúsenosť, 
krajina, ktorá nemá mapu, odbočeniami 
sú metafory, skratkou trebárs rým, zavše 
nastavuje nohu, a keď si myslíte, že ste 
stratení, prišli ste do cieľa. Text je ulička, 
ktorou vás navigujem, aby som vás 
vyviedla bez rebríka na pôjd, je radosť 
z reči, stromov, trávy, konfrontácia so 

mesta, štvrte či ulice. Jednotlivé situácie 
do seba zapadajú a vysvetľujú fungovanie 
literárneho sveta, ktoré má šancu zaujať.

Uvažovanie o zbierke próz Richarda 
Pupalu Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni) 
by sa mohlo začať aj tézou, že autorovou 
literárnou doménou sú banálne a zároveň 
neočakávané životné momenty a drobné 
výseky. Viem, toto tvrdenie znie banálne 
a všeobecne, keďže podobná charakteris-
tika platí pre množstvo nielen sloven-
ských prozaikov. V tomto prípade sa však 
ponúka jeden ospravedlňujúci argument, 
hovoriaci v prospech úvodnej definície. 
Autorova efektívna práca s drobnosťami 
života je plne súčinná so žánrom povied-
ky a predovšetkým s jej kľúčovými hod-
notami, ku ktorým patrí podľa klasických 
charakteristík nedopovedanosť a žánrová 
uvoľnenosť. Jednotlivé poviedky majú 
z pohľadu témy realistické východiská. 
Pupala k nim vcelku remeselne pripája 
iracionálne formované príbehy a tým 
nechýba napríklad mysterióznosť. Neme-
nej dôležité je v prípade knihy aj spomí-
nanie. Okrem vysvetľovania dávnych 
epizód predstavuje proces návratu do 
minulosti jednoduchý pohyb v čase, 
ktorý udalosti nespresňuje, práve naopak, 
do popredia vynáša moment zabudnutia 
a zahmlievania, čo je viditeľné napríklad 
v poviedke Deľba: „Keď som si príbeh 
nášho odchodu neskôr poskladal, s pre-
kvapením som zistil, že si na otca, s vý-
nimkou nášho rozhovoru v aute, ktorým 
sa všetko začalo, vôbec nepamätám. 
Nevidím ho v kuchyni tety Mariky, v žu-
lovej hale ani v škôlke, kam po mňa 
musel chodiť. Hoci je hlavnou postavou, 
jeho obraz nenávratne zmizol. Súčasťou 
príbehu sa však stalo mamino rozpráva-
nie a ja v predstave kráčam ulicou po 
zotmení a vidím jej postavu, črtajúcu sa 
v rozsvietenom okne na prízemí. (…) 
K spomienke sa časom pripojila ešte 
jedna. S príbehom nesúvisí, aj keď ho 
istým spôsobom uzatvára. Ponúkla sa mi 
a ja som ju prijal. Stojíme s bratom pri 
okne a vonku husto sneží.“ (s. 124) Funk-
ciu presného tematického kompasu plní 
v zbierke jej samotný titul. V poviedkach 
sa so ženami, mužmi a zvieratami naozaj 
stretneme. Prozaik ich zachytáva v situá-
ciách „vykĺbených“ zo spoločenských 
konvencií, čo sa najčastejšie prejavuje 
v ich nevhodnom správaní. Príbehy často 
necúvnu ani pred vyhrotenými a bizarný-
mi situáciami, ktoré majú často blízko 
k hororu. Nespolieha sa tu však iba na 
moment hrôzy, oveľa intenzívnejšie 
pracuje s nenápadným, no intenzívnym 
napätím. Šikovne narába s jeho stupňo-
vaním, keďže každé očakávanie posunov 
v deji vyžaduje ďalšie očakávania, ktoré 
budú ešte výraznejšie. V jednotlivých 
poviedkach je výrazná aj bezmocnosť 
postáv. Vyrovnávajú sa s nepriaznivou 

Richard Pupala: 
Ženy aj muži, zvieratá
Bratislava: Lindeni, 
2020

Laco Kerata: 
Na okraji mojej hory
Levice: KK Bagala, 
2020
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sebou samým a zúčtovanie so svetom, 
niekedy namaľovaný a inokedy príde ako 
zvuk, je radosť, je všetko, čo neviete 
povedať, a možno do nej vedie ulička, čo 
sa volá trebárs kalambúr. Ľahko sa mud-
ruje o písaní … Akákoľvek kalkulácia 
vedľa seba poskladaných textov devalvu-
je princíp zužovania významov..“ (s. 229) 
Próza odkrýva autorkinu rozprávačskú 
zanietenosť, spájajúcu viaceré sprvoti 
nesúrodé vonkajšie podnety s momentál-
nymi náladami, za ktorými sa skrývajú 
často krivdy, bolesti, smútky, no občas 
nás dokáže rozosmiať. K všadeprítomnej 
každodennosti pristupuje Šikulová 
s úctou, všíma si maličkosti. Špecifický je 
najmä jej pohyb medzi opakovanými 
motívmi, sprvoti chaotický, no zdanie 
skôr klame. S jednoznačným zámerom 
vyrozprávať sa otvára otázky rodiny, otca 
či domova. Samotná próza sa s aktuálny-
mi odpoveďami trochu ponáhľa, čo sa 
prejavuje už pri spomenutom zdanlivo 
chaotickom striedaní tém a spracova-
ných podnetov. Zvýšenú presvedčivosť 
jej dodávajú spomalené pasáže. Zachyte-
ná každodennosť má aj vďaka týmto 
momentom sviatočnejší charakter, hoci 
jej nechýba civilnosť. Práve v týchto 
miestach je autorkina kniha suverénna 
a triafa jej osobné a osobité videnie sveta, 
ktoré však celkom určite potrebuje dispo-
novaného čitateľa.

Aktuálny svet môžeme literárne zobrazo-
vať naozaj rozlične, ide iba o to, aby 
výsledný obrázok nenudil. O zachytenie 
jeho výseku, ktorému však nechýba 
ambicióznosť synekdochy, sa usiluje 
v próze Nič sa nestalo (Marenčin PT) 
Zuzana Šmatláková. Hneď na úvod si 
dovolím povedať, že jej pokus nie je 
zbytočný. Autorka sa vo svojej trochu 
autoreferenčnej výpovedi zameriava na 
viaceré spôsoby dnešnej komunikácie, 
čo sa prejavuje aj na úrovni kompozície. 
Próza má podobu monodrámy, zodpove-
dajúcej dlhodobo pertraktovanej 
monologickosti spolužitia súčasníkov. 
V tomto prípade je zároveň jej súčasťou 
partnerský dialóg medzi performerkou 
a jej bývalým milencom sediacim 
v hľadisku. Aj týmto spôsobom sa dajú 
nakoniec dopovedať predtým zamlčané 
slová, v koncentrovanej podobe sa v ňom 

O knihe Alty Vášovej Odlety (F. R. & G.) 
by sa dalo zjednodušenie povedať, že 
tematizuje vlastný názov v každej senten-
cii, čo sa prejavuje aj pri istom spomaľova-
ní tempa rozprávania. Téma odlietania 
bez istoty návratu má v sebe veľa univer-
zálnych životných zistení, no autorka 
aj v tomto všeobecnejšom móde nachádza 
svoj špecifický pohľad. Ten je vyskladaný 
z množstva fragmentov, z ktorých nie sú 
všetky iba elementárnymi pravdami. 
Rovnakú pozornosť venuje aj vysloveným 
domnienkam, no obe polohy spája jej 
jednoznačný postoj k pravde a istej 
racionalite. Zachytáva množstvo pohľadov 
a postojov, no kľúčový je stav jej vnútra 
a jej harmónia či naopak rozrušenosť. 
Aj z tohto dôvodu jej kniha predstiera 
psychologickú štúdiu o osamelosti subjek-
tu, čo však napriek viacerým potvrdzujú-
cim symptómom nie je pravda. S vervou 
aktívneho jednotlivca, ktorý o svojom 
životnom zápale nepotrebuje príliš dlho 
rozprávať, odhaľuje inak subjektívny 
proces upratovania vo svojich spomien-
kach. Tie drží pokope vnútorná niť, takže 
nezáleží na tom, kde začneme čítať. 
Kľúčový je autorkin dotyk s okruhom jej 
rodiny a rozptýlených známych: 

„Po operácii – Peter sa nezastavil ani na 
minútu. Pokračuje, číta, píše a poctivo si 
kvapká do očí: vôbec sa neľutuje, len 
občas hlási, ako mu skáče videnie. Pohy-
buje sa po byte a zhľadúva knihy ako hríby 
v húštine. Tvoj obdiv a strach: toto nepo-
znáš. Riadiš sa telom, robíš to, čo môže 
a chce: píšeš, nepíšeš, chodíš, nechodíš. 
Keď zabolí, pokorne čakáš.“ (s. 83)

„Je autobiografickosť len pokusom 
o pretrvanie, dá sa až natoľko zredukovať? 
Alebo si úprimná aj za iných? Si vôbec 
úprimná? Aj keď ukrytá za clonou 
ostychu? A neodomkneš všetko? Zaklínajú 
sa minulosťou, tým, čo mali a o čo prišli, 
nevernými partnermi, ktorí ich vylúčili zo 
svojho života, zlými priateľmi, tým, 
čo znamenali a kým boli kedysi, štátom, 
ktorý sa nepostaral o prácu, obživu, 
bývanie a dávky, vzdelaním, ktoré im je 
odrazu na nič… Neoddeliteľní od túlavých 
psov a mačiek, spoločníkov na púti od 
kontajnerov ku kontajneru.“ (s. 152 – 153) 
Podobne milo rozšafné je to aj v prípade 
využitých žánrových variácií krátkych 
textov. Viaceré sa ponášajú na básne, 
ďalšie pripomínajú filozofickú literatúru. 
Prednosťou knihy je Vášovej tolerancia 
k takmer všetkému, čo v jej poznámkach 
protagonisti hovoria. Nesúdi ich ani 
necharakterizuje, vkladá ich do širších 
spoločenských kontextov, čo robí z jej 
písania o kus uveriteľnejší literárny mate-
riál. Knihe však nechýba názorová ostrosť 
a jednoznačnosť, ktorá je viditeľná pri 
väčšine reflexií. Viditeľné je to aj v prípade 
autorkinho uvažovania o jej vlastnej 
literárnej tvorbe. Týmto spôsobom nás 
sprevádza po etapách vzniku jednotlivých 

vynímajú aj skôr potlačené emócie. 
Stávajú sa súčasťou intenzívnej sebavýpo-
vede, ktorá sa dá umiestniť do škály 
medzi hru na rozprávanie sa o veciach 
a terapeutickým vyrozprávaním sa 
zo všetkého: „Oprie sa lakťami o kolená. 
Znova zamračený pohľad na mobil. 
‚Tlačkaj ešte,‘ povie nosovo, ‚skúšaj ešte, 
mamina počká.‘ Obyčajným hlasom, 
s pohľadom do publika: ‚Chcete sa niečím 
oškriabať, zabudnúť, striasť to zo seba.‘ 
(nosovo s tvárou na stranu) ‚Už ti nejde? 
Utrieme zadoček.‘ Znova pozerá do 
mobilu. ‚Proste ani len Ahoj.‘ Pohľad pred 
seba. ‚Zrazu tá neutíchajúca potreba 
ukázať, že všetko vo vašom živote je tak, 
ako má byť.‘ (pauza) ‚Dať to najavo 
verejne.‘ Zatvári sa pobavene. ‚Čo zavesiť 
na Facebook? Také, aby mu došlo, že ste 
v pohode. Fotka s mužom alebo s malou 

– to by neprešlo. Manžel si totiž vyslovene 
neželá, aby boli na internete fotky vašej 
rodiny, pretože trpí stihomamom alebo 
čím; fotky rodiny nikdy a za žiadnych 
okolností.‘“ (s. 61 – 62). Citát odkazuje na 
tematické konkrétnosti Šmatlákovej prózy. 
Všíma si manželské, resp. mimomanžel-
ské, vzťahy a snaží sa s nimi vyrovnať. 
Práve monodramatickosť ponúka protago-
nistke možnosť odprezentovať viaceré 
spoločenské symptómy dneška. V tomto 
smere sa nesnaží o hľadanie exkluzivity, 
explicitne sa dotýka povrchných vzťahov. 
S nimi súvisí aj autorské pokukávanie 
po definovaní identity žien a mužov, čo sa 
ukazuje už v samotnom ženskom stvárne-
ní mužského príbehu, ktorý funguje 
v próze ako východisko rozprávania. 
Divadelné predstavenie jednej hrdinky 
sprevádza okrem slov aj intenzívne 
využívanie tela: „Položí si hlavu na zem, 
medzi ruky. Kolená odlepí od podlahy 
a zadok vystrčí dohora. Vykopne pravou 
nohou a nato rýchlo ľavou, vyšvihne ich 
však slabo a nohy s dunením dopadnú na 
drevené dosky. Zopakuje to ešte raz, 
potom znovu, niekto v rade za mnou sa 
zasmeje – ale hrobové ticho, ktoré 
v sále panuje, ho umlčí.“ (s. 103) Napriek 
telesnosti si autorka drží od svojich 
postáv odstup. Ukazuje ich v špecifických 
životných epizódach, neprekračuje 
každodennosť, ktorá nie je vzorová. 
Na rozdiel od názvu sa v nej totiž ukazuje, 
že sa predsa len niečo stalo.

Veronika Šikulová: 
Tremolo ostinato
Bratislava: Slovart, 
2020

Zuzana Šmatláková: 
Nič sa nestalo
Bratislava: 
Marenčin PT, 2020
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prozaických kníh. Nielen preto však 
čítame Odlety ako správu vyrovnaného 
a zrelého človeka, hlboko vrasteného 
do spoločnosti. Spôsob komunikácie je 
často jemný až nepatrný a prezrádza úctu 
k životu. Ten individuálny zasadzuje 
do spoločenských a dobových vzťahov, 
no sama autorka disponuje nezávislosťou, 
ktorá posilňuje subjektívnosť 
rozprávania. 

Prózy, ktoré zaujmú… 
„Žil som sám. Iba raz som mal vážnejšiu 
a dlhšiu známosť, to mi nebolo ešte 
tridsať. Dôvody boli fyzické i duševné. 
Po určitom čase pohlavného spolužitia 
s jednou ženou sa u mňa začala prejavo-
vať impotencia. Erotika vymizla a nastala 
rutina, ktorú som nedokázal nikdy 
prebiť. Poznal som každý kút a záhyb tela 
svojej partnerky, všetky jej prejavy, 
vzdychy, gestá, reakcie – aj tie milé a lás-
kavé. Všetko som objavil, nič ma nepre-
kvapilo. Úradnícky život, život práv 
a povinností, nemôže predsa vzrušovať. 
Zostal len pohyb tam a späť, sem a tam: 
pohyby aktu rozmnožovania. Byť verný 
jednej žene, to je more zbytočných slov. 
A stále o ne treba dbať, dávať im význam 
a dôležitosť a neustále ich prežúvať.“ 
(s. 8 – 9) Toto sú slová asi atraktívneho 
a charizmatického vysokoškolského 
pedagóga Tomáša, ktorý je ústredným 
protagonistom prózy Igora Daniša 
Smiešna maska identity (Marenčin PT). 
K podobnej charakteristike prichádza 
v prvom rade sám a v druhom rade na 
základe „ohlasov“ ženského okolia. 
Všetko podstatné v próze sa odohráva 
v Bratislave. Hrdina nás sprevádza 
zákutiami vysokoškolského prostredia. 
Zameriava sa na všetky výhody a najmä 
komplexné frustrácie dnešnej domácej 
vedeckej prevádzky. V tomto smere 
vytvára portrét prostredia, ktorý poznajú 
už aj mierne zainteresovaní súčasníci. 
Rámce obligátnych informácií o tejto 
téme autor neprekračuje a asi to nebola 
ani jeho ambícia. Oveľa väčšiu pozornosť 
venuje naopak rúcaniu dovtedy „harmo-
nického“ sveta hlavného protagonistu. 
Aj týmto spôsobom sa dá nakoniec preve-
rovať identita akejkoľvek postavy. Tu je 
formovaná na pozadí autorského kritic-
kého pohľadu na súčasné postavenie 

prameňmi, ktoré nám poskytujú fragmen-
tarizované svedectvo o nenávratnej 
celistvosti minulosti. Podľa tohto spôsobu 
uvažovania existujú medzi zámermi 
historiografického a románového diela 
isté prieniky. Je viac ako isté, že oba 
rozprávačské postupy pracujú z predstavi-
vosťou. Rozdiel medzi románovou fikciou 
a historickou prácou vidí Ricoeur v miere 
kontroly predstavivosti. Nie je to jediný 
rozlišovací rys, no zvyšným sa venovať 
nechcem. 
Podľa autorskej poznámky nie je príbeh 
o Agáte čistou fikciou. Tematizuje sa 
v ňom osud čarodejnice pochádzajúcej 
z dnešných Podunajských Biskupíc, čo 
prezrádza aj názov vtedy samostatného 
mestečka Pyspeky. Celý príbeh je od 
samotného začiatku postavený na rekon-
štrukcii komplikovaných vzťahov hlavnej 
protagonistky so svojím okolím a lepšiu 
pozíciu nemá ani v rodine. Pri troche 
cynizmu by sa dalo konštatovať, že tragic-
ký osud v tomto príbehu nikoho nepre-
kvapí. Potvrdením predtuchy je aj 
samotný záver: „Keď prešli popod Michal-
skú bránu aj cez most ponad vodnú prie-
kopu, uvidela Agáta popravisko a na ňom 
už nachystaného kata. Nerozumela prečo, 
ale katova prítomnosť ju upokojila. Bola 
by ho poprosila, aby jej najprv odťal 
hlavu mečom, ale tušila, že ak to nestálo 
v rozsudku – a bola by to od súdu milosť 

– kat to nesmie spraviť inak, než ju zapáliť 
zaživa. Agátu zovrel strach, strach z boles-
ti i z toho, že bude naživo pridlho. Naoko-
lo stálo obrovské množstvo ľudí a z davu 
počula vykrikovať svoje meno aj s ďalšími 
nadávkami. Tváre jej splynuli v jednoliatu 
masu, tak ako si bola vedomá toho, že 
aj ona splynie so zločincami a ozajstnými 
vrahmi a nikto sa nikdy nedozvie, že 
nebola čarodejnicou, ale iba obyčajnou 
ženou. (…) Do doráňaných chodidiel ju 
pichali kusy chrastia, otiepky slamy 
i nadrvené polená, ktoré boli nazhŕňané 
vôkol stĺpa. Obďaleč stál s horiacou fakľou 
kat Peter Henker.“ (s. 138) Príčiny tejto 
ľudskej tragédie celkom jasné však nie sú, 
teda aspoň v prípade, že za hlavný argu-
ment by sme považovali historické okol-
nosti začiatku sedemnásteho storočia. 
Autorka síce väčšinu času všetko vysvetľu-
je, no význam týchto informácií je argu-
mentačne značne plochý. Výsledkom je 

spoločenskovedného výskumu nielen 
u nás. Viditeľná je v tomto smere snaha 
tvorcu zachytiť samostatne a originálne 
mysliaceho jednotlivca. Protagonista sa 
zaoberá svetom a jeho miestom v ňom. 
V tomto prozaikovom literárnom úsilí 
sa odkrývajú dve paralelné tendencie. 
Trochu mimo systému autor zachytáva 
mysliaceho človeka na jednej strane ako 
tému, ku ktorej pridáva kus satiry. 
Na takéhoto hrdinu nazerá zvonku a vyu-
žíva ho ako materiál na vlastné rozpráva-
nie. Vonkajší pohľad je však skôr 
implicitný, keďže ho maskuje priamy 
prehovor protagonistu. Prozaik v tomto 
smere počíta s istým čitateľským proble-
matickým identifikovaním sa s postava-
mi. Tomášovi venuje maximálny priestor, 
no jeho reflexiu ovplyvňujú iba plocho 
zachytené zvyšné postavy. Čitateľ aj 
vďaka tomu občas stráca možnosť vystu-
povať ako garant zobrazeného sveta, čo 
však nie je problém, veď čítanie modernej 
prózy od nikoho žiadne istoty nevyžadu-
je. Týka sa to práve hlavného hrdinu, 
ktorý napriek istému vylúčeniu z akade-
mického prostredia v ňom aj tak dlhodo-
bo zotrváva. Jeho sebapozorovanie má vo 
viacerých ohľadoch podobu filozofického 
jazyka, ktorý je v kontraste s kľúčovým 
motívom príbehu. Predstavuje opakovaný 
vzťah vysokoškolského pedagóga so 
študentkou. Obe tematické línie dnes 
patria k literárnej klasike. Zostáva nám 
možno naivne veriť, že v tomto smere 
nešlo u autora iba o špekuláciu s overený-
mi motivickými komponentmi.
 
Čítanie románu Denisy Fulmekovej 
Agáta (Slovart) ma opätovne prinútilo 
zamyslieť sa nad rozdielom medzi 
činnosťou historiografa a románopisca. 
Spomenul som si na knihu francúzskeho 
hermeneuta Paula Ricoeura, ktorý sa 
touto otázkou zaoberal v knihe 
La mémoire, l'his – toire, l'oubli (r. 2000, 
Pamäť, dejiny, zabudnutie). Na základe 
jeho téz sa dá uvažovať o trojakom spôso-
be reprezentovania minulosti. V prvom 
rade teoretik pripomína pamäť, vytvára-
júcu obraz toho, čo si osvojila ľudská 
myseľ, po druhé je to fikcia, doplňujúca 
pamäťový obraz minulosti imagináciou, 
a po tretie je to historiografická 
re-konštrukcia pracujúca s archívnymi 
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fikcionalizácia, ktorej trochu chýba 
umelecká pôsobnosť. Hodnoty histórie 
vďaka tomuto dielu preto asi až tak výraz-
ne neprežívame. So spomenutou mierou 
predstavivosti sa musí rovnako vyrovnať 
každý sám. 

Čitateľskú pozornosť si celkom určite 
zaslúži nové vydanie prvej časti pôvodnej 
románovej trilógie Ivana Habaja 
Kolonisti I. (Vlna/ Drewo a srd). Príbeh/y 
sa odohráva/jú na slovensko-maďarskom 
pomedzí, čo dodáva špecifickú vôňu 
a farby. Dôležitú úlohu plní aj blízkosť 
Dunaja. Autor ťaží z atmosféry slovenské-
ho juhu, ktorého pôvaby vniesla do našej 
literatúry s plnou vážnosťou predovšet-
kým palánska trilógia Ladislava Balleka. 
Habajovo rozprávanie sa krúti okolo 
roľníkov, ktorí po vzniku Československa 
opustili severné a hornaté časti Slovenska 
a Moravy a zakladali osady na Žitnom 
ostrove. Ich spojivom bola dôvera voči 
novému štátu a jeho predsavzatiu garan-
tovať im ich majetok. Miesto ich nového 
života je charakterizované takto: „Južné 
slovenské pohraničie, územie tesne 
nad Dunajom, cestovný uzol, v ktorom sa 
od vekov stretávajú prúdenia rozličných 
kultúr, ale súčasne zem od stáročí nepo-
kojná, búrlivá, neistá, presiaknutá krvou 
mnohých ľudských generácií, miesto 
vojnových stretnutí rozličných proti sebe 
idúcich mocenských útvarov, územie, 
na ktorom odjakživa bolo málo pokoja, 
kde usadlíci ustavične museli s kýmsi 
bojovať, húževnato si brániť holé životy 
a skromné chalupy, odrážať útoky, prepa-
dy, plienenie, nájazdy. Tu, na križovatke 
ciest a záujmov, chodili ľudia po trasľavej 
zemi, vždy komusi zavadzali či stáli 
v ceste, vždy ich ktosi vytláčal z úrodnej 
nížiny do úzkych dolín hornatého 
priestoru na severe.“ (s. 29) Samotné 
rozprávanie sa začína v historicky inkri-
minovanom roku 1938, zachytáva teda 
tragédiu Viedenskej arbitráže, ktorá 
roľníkom berie istoty sľúbené pri ich 
sťahovaní na nové územie. Prednosťou 
Habajovho románu je aj to, že samotnú 
tému zachytáva tak, že tvorí prepracova-
ný celok. Dômyselne sa v ňom prepletá 
retrospektívne rozprávanie z introspek-
ciami protagonistov. Próza je empiricky 
dôveryhodná a v tejto súvislosti aj čitateľ-
sky zaujímavá. Predstavuje podarený 
pokus spojiť román s dejinami a pamäťou. 
História sa tu síce stará o základ príbehu, 
no autor prostredníctvom neho analytic-
ky skúma viaceré nepreskúmané medze-
ry, ktoré stoja o pozornosť čitateľov.

Knižka nebohého Petra Krištúfka 
Morytáty (Artforum) si v mojich čitateľ-
ských očiach zaslúži dvojitú pozornosť. 
V prvom rade púta jej žánrová vyhrane-
nosť, keďže titul prezrádza hrôzostrašné 
historky. Otázne je, či takéto literárne 

v tejto nie vždy prepracovanej štruktúre 
dokážu čitateľov zaujať. Prozaik na to 
nepotrebuje ani zvlášť inovatívne prvky, 
s trochou cynizmu sa dá konštatovať, že 
finále morytátov je vlastne drvivo mono-
tematickým javom. Smrť aj v tomto 
prípade mení akúkoľvek neistotu bytia na 
istotu. Aj v tomto prípade je rozprávanie 
veľmi často zmesou racionálnosti a psy-
chologickej nepravdepodobnosti, sprevá-
dzanú oslabenou kauzalitou, keďže nie 
vždy do seba všetko zapadá. Pomôckou 
nemusí byť ani metafyzická podoba smrti, 
ktorá so zbierky vytŕča a tvorí isté spojivo. 
Pri tejto „pozbieranej“ zbierke próz to však 
nemusí byť interpretačná chyba. 

Ak by som mal načrtnúť svoje literárne 
pozorovanie opačne, smerom od všeobec-
nej charakteristiky k následnému pokusu 
dotknúť sa niektorých čŕt prózy Petra 
Macsovszkého Čínske kino (Vlna/ Drewo 
a srd), povedal by som, že rubom literár-
neho potenciálu diel tohto autora je 
elementárna otázka, akým spôsobom by 
sme ich mali čítať. Povedané inak, hľada-
nie zmyslu literárnej výpovede je neraz 
vykupované organizáciou privátnych 

„interpretačných sympózií“, ktoré stoja 
vždy o krok pred aktom individuálneho 
čitateľského porozumenia. Teraz trochu 
konkrétne. Prozaickú knihu Čínske kino 
tvoria poviedky. V intenciách dnešných 
metodologických príručiek už len 
v nepatrnom rozpore s vlastnou žánrovou 
definíciou v nich nájdeme oslabený prí-
beh, ktorého medzery vypĺňa reflexívnosť, 
čo sa ukazuje už v pozvoľnejšom tempe 
rozprávania. Základná téma je v Čínskom 
kine odhalená už v samotnom titule. 
Niekoľko naivných a nedôveryhodných 
rozprávačov oboznamuje čitateľov s ich 
trochu zvláštnym a tajomným vzťahom 
k Číne. Väčšinou si všímajú jej minulosť. 
Zameriavajú sa na prekvapujúce, ale aj 
známejšie historické epizódy či len bazál-
ne životné momenty. Rozprávači ich 
obohacujú o súvislosti, fakty a najmä 
interpretácie. Obraz Číny v nich pripomí-
na mýtickú krajinu, priťahujúcu ľudí 
naprieč všetkými spoločenskými vrstvami 
a profesiami. Z tohto uhla pohľadu kniha 
predstavuje akúsi príťažlivú vnútornú ríšu, 
ktorá je prítomná vo viacerých svojich 
verziách, často aj ironických. Práve v nich 

rozprávanie dokáže v intenciách definície 
prostredníctvom emotívnych príbehov 
vyvolávať pocit strachu, napätia a zdese-
nia. Takéto očakávania majú totiž občas 
podobu provinčného strašenia mentálne 
nestabilných jedincov, ktorých konfron-
tujú s niekoľkokrát prepratými motívmi. 
Druhý dôvod pozornosti je o niečo 
prozaickejší a súvisí so špecifickým 
vydavateľským charakterom útlej publi-
kácie. Jednotlivé texty pochádzajú z po-
zostalosti, čo sa však náhodný a menej 
informovaný čitateľ asi nedozvie, keďže 
takáto poznámka chýba. Až v závere 
nájdeme krátky doslov grafického dizaj-
néra Pala Bálika a vysvetlenie o type 
písma využitého v knihe na počesť auto-
ra. Striktnosť v prístupe k vydavateľskej 
praxi ďalej nerozvíjam, oveľa dôležitejšie 
je samotné využívanie žánrového vyme-
dzenia jednotlivých próz. Tie sa skutočne 
snažia využívať priestor pre tušenie 
a náznaky. Občas sa k tomu celému 
pripája aj atmosféra dvojznačnosti. 
Paradoxne ju len čiastočne vidíme aj v asi 
najzaujímavejšom a zároveň najmenej 
žánrovo vyhranenom texte Koniec letného 
času. Rozpráva ho vojak čakajúci počas 
prvej svetovej vojny v zákope, ktorý číta 
zápisník mŕtveho desiatnika. Dvojznač-
nosť a nejednoznačnosť bytia autor 
zakomponoval najmä do záveru: 

„Dvakrát bol ranený, čas bol pre neho 
rovnako dlhý ako pre mňa… Ale popritom 
všetkom – podobne ako ja – cítil úľavu, 
vyslobodenie z tranzu bežných dní, 
z upachtenej každodennosti civilného 
života. To je niečo, čo som rozhodne 
nepredvídal, a znovu ma to prekvapuje. 
Zrazu sa ozve streľ ba. Po dlhých dňoch 
ticha nový útok. Ak prežijem, zasa tu 
budem čakať a sledovať, ako napadne 
a roztopí sa sneh. Do prednej línie ktosi 
prinesie horiaci vianočný stromček a tí, 
do ktorých teraz strieľame, bez strachu 
vystrčia hlavy a podajú nám ruky so 
spomienkou na toho utrápeného muža, 
čo umrel za naše hriechy pred stovkami 
rokov kdesi na východnom pobreží 
neďalekého mora. Kto by to kedy čakal? 
Kto by to čakal, že život bude mať predví-
dateľné pravidlá, je blázon.“ (s. 48 – 49) 
Vo zvyšných príbehoch odkrývame stopy 
mágie, mystiky či baladické motívy. Nie 
všetky texty sú dotiahnuté dokonca, no aj 
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je tematizovaný rozpor medzi predstava-
mi o Číne a „realitou“: „O veľkej Číne, 
o materskej Číne – Mainland China 

– nemá Melisa dobrý úsudok. Podľa nej 
sú Číňania neslušní a prefíkaní. A pom-
stychtiví. Človek žasne, aká dokáže byť 
Čína rozmanitá. Čína nie je len to, čo je na 
území Číny. Mnohí Číňania, ktorí sa 
nenarodili v Číne, ale v ázijských diaspó-
rach starých niekoľko storočí, žijú vo 
vlastnej Číne a považujú tú svoju Čínu za 
lepšiu Čínu ako skutočnú, ústrednú Čínu, 
Ríšu stredu.“ (s. 49) Iné z použitých 
rozprávaní tematizuje, hoci len nepatrne, 
dejinne overiteľné úsilia svetových 
mocností o podmanenie si Číny prostred-
níctvom ópia. Samostatná pozornosť je 
venovaná súčasnej pandémii. Iba naoko 
odlišné je rozprávanie o putovaní cesto-
vateľa – pútnika do Perzie. Predpoklada-
né spojenie so starou iránskou kultúrou 
je totiž v knihe prezentované ako spoľah-
livá cesta k pochopeniu viacerých strá-
nok čínskej civilizácie. 
V jednotlivých prózach prevláda z pohľa-
du deskripcie prerušovaná dokumentár-
nosť. Umožňuje autorovi roztvoriť jeho 
obľúbené hry možností, určitých neurči-
tostí. Nie prvýkrát sa vo svojich prózach 
totiž Macsovszky z tohto kĺzania po 
významoch, možno trochu paradoxne, 
vyvlieka. V Čínskom kine sa spôsob jeho 
rozprávania zastavuje v takmer jednotnej 
nálade, ktorá sa predlžuje aj preto, aby sa 
mohla dostať pod kožu každej interpretá-
cii, snažiacej sa prehrýzť cez meandrujú-
ce myšlienky.
Ani takéto odľahčovanie rozprávania však 
nezbavuje knihu autorskej apriórnosti, 
ktorá však nemusí byť vždy presvedčivá. 
V prípade týchto poviedok, zamyslení, 
trúfalých a často provokatívnych fantázií 
totiž dochádza k zjavnej snahe o stieranie 
hranice medzi rozprávaním a akousi 

„diskurzivitou“, medzi oboma pozíciami 
však zostáva prázdne miesto, ktoré 
čitateľ väčšinou nedokáže zmysluplne 
vyplniť. Autor mu v tomto úsilí napriek 
viacerým pozitívam svojho rozsiahlejšie-
ho rozprávania takmer nepomáha, čo 
v neposlednom rade dokazuje aj toto na 
hlavu postavené literárne pozorovanie.

Čítanie knihy Vandy Rozenbergovej 
Spoločný nočný mier (Slovart) celkom 

odzrkadľujúci intenciu hrdinov. Próze 
chýba súdržnosť medzi nimi, čo je pred-
nosťou, ale aj kazom celého diela. 
Disharmónia vychádza z konania prota-
gonistov, ktorých autorka neovláda. 
Hovoria často skôr preto, že si vlastne 
nemajú čo povedať. Hrdinovia ani nepou-
žívajú reč na to, aby zrkadlila ich sociálnu 
rolu, ale skôr preto, aby boli vôbec do 
nejakej roly vtiahnutí. Próze do istej 
miery chýba rozprávačská racionalita, 
ktorá by bola garantom súdržnosti. 
Stvárnený svet je síce vedomým autorki-
ným produktom, no ona sama ho nemá 
pod veľmi pevnou kontrolou. Aj týmto 
spôsobom sa dá asi ukázať krehkosť 
života a jeho nejasnosť a interpretačná 
neúplnosť. Protagonisti túžia po láske 
a pokoji a do tohto snaženia vkladajú 
svoje nádeje. Je veľmi pravdepodobné, že 
spoločný mier nedosiahnu. Môžem sa 
však mýliť.

Kniha Eugena Gindla Zaživa v Tramtárii 
(F. R. & G.) je trochu zvláštnym cestopi-
som. Nie je však výrazom autorskej 
nedôvery voči fikcii, práve naopak, 
na úkor vecnosti je otvorená literárnej 
tradícii, čo potvrdzuje aj intertextová 
kooperácia s Bajzovým dobrodružným 
románom René mládenca príhody 
a skúsenosti, z ktorého si autor berie na 
hosťovanie časť protagonistov. V predsti-
hu prezrádzam, že ich vandrovka po 
historických župách vtedajšieho Horné-
ho Uhorska sa končí kdesi pri Humen-
nom. V porovnaní so slovenskou klasikou 
je všetko v príbehu aktualizované, asi aj 
preto, aby sa doň dalo prepašovať to 
podstatné z dneška. Komisár Európskej 
komisie je v tejto súvislosti len ovocím na 
naratívnej torte. Oveľa menej čitateľskej 
slasti prináša v knihe kritickosť voči 
samotným Slovákom. Podobný postoj 
však k tomuto žánru asi patrí, veď,  
načo by nám bolo prikrášľovanie našej  
dnešnej identity? Tejto knihe navyše 
nechýba humor, vďaka ktorému sú 
autentické postrehy autora stráviteľné. 

Prózy, ktoré môžu zaujať…
Michal Hvorecký v poviedkovej zbierke 
Čierny lev (Marenčin PT) otvára hroma-
du spoločenských problémov. Ako sme si 
už pri jeho rukopise zvykli, časť textov 

určite nevyvolá „koherentný“ čitateľský 
zážitok. Túto ambíciu nemá asi žiadne 
literárne dielo, no v tomto prípade som 
neodolal nutkaniu vysloviť to. Takmer 
všetko je v jej kompozícii zámerne 
domotané, takže sa nám môže stať, že 
do poslednej strany vlastne ani nevieme, 
čo to vlastne celé je. Začína sa to však 
celkom nenápadne. Autorka nás zozna-
muje s osadenstvom tradičnej krčmy, 
takže v intenciách slovenskej literatúry 
triafa do čierneho. Využíva ju ako priro-
dzený priestor, kde sa miesia rôznorodé 
osudy, pričom nemá snahu autorsky 
toto klbko rozpletať. Tvorí ho viacero 
príbehov a drobných udalostí, ktoré 
chápeme, hoci im nemusíme rozumieť. 
V jednej chvíli sa ocitáme v pohostinstve 
v Dolnom Vale, neskôr sa tí istí protago-
nisti nachádzajú v Delfte, kde si niektoré 
z postáv, ktorých je v próze množstvo, 
užívajú svoje príbuzenstvo s Janom 
Vermeerom. Napriek tomu sa s rozpráva-
ním príbehov v knihe nikto neponáhľa, 
čo len dotvára trochu malomestskú 
atmosféru. V takomto tempe sa bizarné 
situácie dajú užiť dôslednejšie, hoci 
neželaným produktom je často strata 
napätia. Pomerne dôsledné sú v texte 
vstupné charakteristiky hrdinov, ani tie 
však neznižujú komplikovanosť rozpráva-
nia: „Raz za týždeň do svätostánku dorazí 
Mago. Od decka mu hovoria Magor, ale 
on si z toho sám od seba ponechal Mago, 
ja som Mago, predstavuje sa dievčatám, 
akože magický. Mago sa vrátil pred 
dvadsiatimi rokmi, v roku 1982 emigroval 
do Švajčiarska a odtiaľ do Austrálie. 
Zarobil pekné peniaze a celý čas mu boli 
motiváciou jeho rodičia. Otec – baník, 
robil na tri zmeny v Bani Milica asi 
štyridsať kilometrov od Dolného Valu 
a vydrel si pľúca, mama bola pomocná 
kuchárka, tiež na bani, nemali sa zle, 
baníci sa nikdy nemali zle. Umierali síce 
pomerne rýchlo, nie všetci, pravdaže, 
ale tí zas nemali ruku alebo nohu a časť 
toho zvyšku, ktorý neumrel a mal konča-
tiny, plnil po dosiahnutí dôchodkového 
veku protialkoholické liečebne.“ (s. 39) 
V próze Spoločný nočný mier autorka 
poskytuje miesto predovšetkým posta-
vám. Ich naratívne vystúpenie by sa dalo 
čítať ako istý nesúlad medzi prístupom 
zhora, teda pohľadom tvorcu, a zdola, 

Peter Macsovszky: 
Čínske kino
Bratislava: Vlna / 
Drewo a srd, 2020

Vanda Rozenbergová: 
Spoločný nočný mier
Bratislava: Slovart, 
2020

Eugen Gindl: Zaživa 
v Tramtárii
Bratislava: F. R. & G., 
2020
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má blízko k podobám sci-fi. Tematický 
raster próz obsahuje úvahy o podstate 
totalít, korporátov, nechýbajú ani 
dystopické vízie. Aj drobné epizódy spája 
globálny presah, v ktorom nechýba 
extrémizmus, politika, pandémia, migrá-
cia, ekológia, digitálne technológie atď. 
K nim tvorca organicky pripája tému 
osamelosti, odcudzenia a izolácie. 
So žánrami je to v zbierke celkom prievan. 
Trochu z detektívky, niečo z grotesky, 
štipku z hororu, kus alternatívnej histórie 
či intertextuálnej hry. Autor vyťahuje 
overený arzenál, ktorým chce občas 
šokovať či dosiahnuť odmietavú reakciu. 
Vylúčené nie sú z hry ani nepríjemné 
otázky. Pri tom všetkom by sme sa však 
mohli aj trochu zabaviť alebo aspoň 
pousmiať. Napríklad ako v prípade večne 
opitej Rusky Nataše v poviedke Čierny lev, 
tematizujúcej alternatívne dejiny Česko-
slovenska: „Prahu sme beznádejne strati-
li, preto sme s Natašou vlakom zamierili 
do Bratislavy. Prestupná stanica na dlhej 
ceste domov. Tam krátko po príchode 
vznikla fotka, ktorá obletela svet a stala sa 
symbolom invázie. Ladislav Bielik odfotil 
Natašu pred Právnickou fakultou, priamo 
pred hlavňou amerického tanku, ktorý 
zastavila vlastným telom. Na náš protest 
proti NATO, žiaľ, prišlo iba pätnásť ľudí. 
Nataša si rozhrnula košeľu a, povzbudená 
alkoholom, introvertná vo svojich mož-
nostiach a extrovertná vo svojej bezmoc-
nosti, odhalila krásne prsia. Ešte aj dnes, 
o päťdesiat rokov neskôr, ju milujem 
bezhlavou láskou. Ako svoju vlasť. 
Užívam si výsluhový dôchodok, ale rád 
ešte kde-tu poradím, keď ma potrebujú. 
Prehra v Prahe ma stále mrzí, pretože 
odštartovala rozpad Sovietskeho zväzu, 
najväčšiu geopolitickú tragédiu dvadsia-
teho storočia.“ (s. 28) Hvoreckého rozprá-
vanie príbehov, aké prezentuje v tejto 
zbierke, je ďalším autorským pokusom 
zachytiť v intenciách rozumu zložitosti 
moderného sveta. V prípade tejto zbierky 
má však rozprávanie základný problém. 
Napriek odkazom na vonkajší svet spotre-
búva väčšinu energie na seba. Nejde tu 
o rafinované autoreferenčné variácie 
moderného písania. Zachytené témy 
zostávajú akoby nevykúpené z vlastnej 
závažnosti, asi aj preto je ich stvárnenie 
trochu lacné, resp. nadmieru opisné. 

telefón a v ňom sa ozve jej hlas, že Jana 
a jej snúbenec sú mŕtvi.“ (s. 122) V takých-
to prózach sa vzťah aktualizovanej sku-
točnosti s budúcnosťou realizuje 
v intímnejšej a individuálnejšej rovine. 
Iný prípad predstavuje otvorené vzývanie 
kozmu, čo dokazuje poviedka Cesta do 
vesmíru: „Britská Vedecká spoločnosť 
vyhlásila stav blízky utópii. V spoločnosti 
ako takej vznikla silná potreba novej 
filozofie, ktorá by ľudstvo odvrátila od 
istej apatie. Odpoveďou na novú situáciu 
sa stal projekt takzvaného ‚Vírového 
Cestovania Univerzom‘, ďalej už len VCU.“ 
(s. 52) Obe polohy odkrývajú autorkino 
manipulovanie s ontológiou. Všetko je 
v jej prípade možné, resp. nič nie je v jej 
fikciách nemožné. Aj preto je legitímne, 
že sa prózy nevyhýbajú groteske, absurdi-
te či hyperbolám. Podľa viacerých indícií 
by sa toto celé literárne úsilie mohlo 
kedykoľvek zrútiť, keďže to celé dohro-
mady tvorí zvláštne heterogénny celok. 
Ono sa to však celé akosi nerúca, hoci 
morálka, city a rozum sú tu využité dosť 
nejasne. Prózam sa totiž nedá uprieť istá 
podmanivosť, iracionálnosť jej rozpráva-
nia je predovšetkým konkrétna a aj z toho 
dôvodu čitateľná pre čitateľov.

Kniha Martiny Sľúkovej Synchroironizo-
vaný muž (Brak) je všetkým možným, len 
nie obyčajnou publikáciou. Tento úvod 
ešte neznamená, že sa v jej prípade 
budeme rozprávať iba o literárnej kvalite, 
keďže status netradičnosti, resp. „zaují-
mavosti“ sa dá pripísať čomukoľvek, čo 
aspoň o chlp prekračuje zabehané cesty 
umelcov, vrátane literátov. V tomto 
prípade zaujmú hneď na začiatku dve 
veci. Kniha je totiž obrazovou a textovou 
kolážou, pričom toto spojenie dvoch síce 
spolupracujúcich, no predsa len konku-
renčných umeleckých druhov pôsobí 
synchronizovane. Slovnú polovicu publi-
kácie tvoria drobné poviedky, hoci 
napĺňanie aspoň minima z tohto žánru 
stíha kniha iba o chlp. Autorke to však 
pravdepodobne neprekáža, hravo prechá-
dza od krátkych poznámok k spomien-
kam či iným väčšinou presným 
postrehom. Ako druhá asi zaujme sloven-
sko-česká realizácia textov, čo môže 
nepriamo signalizovať vyrovnávanie sa 
slovenskej autorky s českým prostredím, 

Nechcem v žiadnom prípade hovoriť 
o autorskej falošnosti a naivite, no tvorca 
by si na to mal dať v budúcnosti pozor. 
Podobný spôsob rozprávania sa totiž už 
veľmi dávno presťahoval do kina alebo 
ešte presnejšie do komerčnejších televíz-
nych kanálov. Hvorecký zatiaľ stojí kúsok 
nad touto úrovňou. V rôznych variáciách 
sa jeho prózy usilujú o status trezoru 
pamäti, ktorú prozaik kombinuje s víziou 
budúcnosti. Občas sa celkom nezámerne 
dotýka určitej pra-situácie ľudstva, no 
práve v týchto momentoch sa nedarí vždy 
udržať čitateľskú pozornosť. Nie je 
v tomto smere potrebné spochybňovať 
informačnú kompetentnosť tvorcu, ktorú 
pravdepodobne ocenia najmä už pre-
svedčení čitatelia. Ostatní si na zaujíma-
vejšie dielo asi ešte chvíľu počkajú.

Ak by som sa pokúsil charakterizovať 
súbor poviedok Blízka budúcnosť (KK 
Bagala) autorky Anny Kiliánovej, asi by 
mi chýbalo jednoznačné spojivo. Prvotný 
postreh však nevnímam ako kritiku, skôr 
si vytváram priestor, možno jemne alibis-
tický, na to, aby som o knihe uvažoval 
trochu voľnejšie. Veď podobnú taktiku si 
vyberá samotná autorka. Umeleckosť 
zbierky zakladá predovšetkým na rôz-
nych fikciách, pri ktorých často nezáleží 
na tom, čo je, ale čo by mohlo byť. Alter-
natívnosť a uvažovanie o možnostiach 
budúcnosti je napokon uložená v samot-
nom titule. Zobrazovanému svetu vlastne 
nemusíme ani rozumieť, najmä keď si 
uvedomíme pôvaby absurdity, iracionál-
nosti či miestami kúsok straty hodnoto-
vého ukotvenia protagonistov. Pod 
povrchom prežívajú neraz harmonické 
okamihy, no ani v týchto momentoch 
z rozprávania nemizne akási neistota 
a znepokojenie. Niečo ich životy kazí, 
koho by to ale prekvapovalo? Autorka 
naoko dôveruje príbehom, čo potvrdzuje 
aj tým, že dotyk s životnou entropiu 
nerozkladajú inak obľúbené reflexie, 
odbočenia či rôzne lyrizácie. Všetko je tu 
podriadené fabulácii. Aktuálna skutoč-
nosť má podobu východiska pre projekcie 
budúcnosti. Tento spôsob využíva autor-
ka aj celkom implicitne v nepatrných, 
no zároveň fatálnych momentoch, ako 
napríklad v texte Blízka budúcnosť: 

„Idem za nimi, v prítmí sledujem pohyb 
na vykamienkovanej ploche. Jana nasad-
ne do auta ako prvá. On ešte raz potiahne 
z cigarety a zahasína ju špičkou topánky. 
Otvára dvere, počuje zvuky v kríkoch. 
Otočí sa, ale nevidí nič. Pustí to z hlavy 
a sadá na sedadlo vodiča. Stále mám 
pred očami mŕtve telá. Iná budúcnosť nie 
je, pretože nič neurobím. Auto odchádza. 
Počúvam zvuky kolies na štrkovej ceste 
a hmyz, keď sa auto stratí z dohľadu. 
Prichádza Irma. Pýta sa ma, prečo tam 
stojím a či má zavolať taxík. Nepočúvam 
ju, viem, že o pár hodín ma zobudí 

Michal Hvorecký: 
Čierny lev
Bratislava: 
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Blízka budúcnosť
Levice: KK Bagala, 
2020
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v ktorom žije. Prednosťou knihy je aj 
humor, ktorý sa týka aj občasného jemne 
autoreferenčného glosovania umeleckej 
scény: „Festivalové minúty: Všetky neu-
veriteľne silné osobnosti si uvarili kaktus 
a zjedli ho s majonézou. Cudzími jazykmi 
si navzájom povyberali z hrdla pichliače. 
Pinzetou zašili otvorené zeleniny. Na 
čelách sa im vytvorili kropaje krvi, utreli 
si do kravát drobky z jednohubky a na 
manžety zapísali telefónne čísla rúžom 
krásnych úst. Niektoré to prežili a o rok 
priniesli nové audiovizuálne diela. A nie-
ktoré nestihli nič, iba opájať sa vlastnými 
vlastnosťami.“ (s. 33) Sľúková je v organi-
zácii svojej knihy pomerne rozšafná. 
Vyžíva sa v striedaní literárnych štýlov, 
ktorým prispôsobuje aj jazyk. Občas je jej 
štýl uzemnený, chvíľami ide vyskočiť 
z kože. Slová je schopná napĺňať takmer 
prvotnou energiou, pri ktorej nie je 
rozdiel medzi vážnym a komickým. 
Napriek tomu sa to oplatí po kúskoch 
skúmať, hoci aj synchronizovane.

Tretí román Arpáda Soltésza Hnev (Ikar) 
je autorským návratom k jeho čitateľsky 
úspešnej próze Mäso (Ikar, 2017), v ktorej 
tematizuje koniec deväťdesiatych rokov 
na Slovensku. Prím hrá v jeho rozprávaní 
podsvetie východného Slovenska, no 
politický kontext z neho robí synekdochu 
celej krajiny, za ktorú ste sa v zahraničí 
mohli legitímne hanbiť, teda v prípade, 
že vám v spálni nemútila rozum sloven-
ská vlajka a portréty potentátov z obdo-
bia druhej svetovej vojny. Aj v prípade 
Hnevu si tvorca vyberá kriminálne pros-
tredie východu a musím dodať, že ho 
tematicky žmýka do poslednej kvapky 
mafiánskej krvi. Využíva na to viaceré 
barličky populárnej literatúry, prekryté 
snahou o žurnalistickú dynamiku písa-
nia. Aj z tohto dôvodu je evidentná snaha 
rozprávať silný príbeh, odkrývajúci 
systém fungovania politických a iných 
mocenských štruktúr inak malebnej 
krajiny pod Kriváňom. Autor nás v týchto 
intenciách zoznamuje z plejádou krimi-
nalistov a kriminálnikov. Identifikuje 
nosičov vody aj biele goliere. Prózu však 
nemáme čítať iba ako špecifický doku-
ment, hoci vynechať túto determináciu 
vonkajším prostredím asi nemôžeme. 
Priemerne informovaný čitateľ poľahky 

nekonkurujú. Za pozornosť možno stojí aj 
osobný zápisník Zuzany Cigánovej 
Všetko, čo viem (Vydavateľstvo SSS).

Osobný dialóg s dejinami 
Slovenska…
K vydavateľskému roku 2020 patrí aj 
beletria písaná s výrazným memoárovým 
presahom a najmä vôľou dotýkať sa 
vývoja slovenskej spoločnosti po roku 
1989 či krátko pred tým. Prózy do značnej 
miery spája pretlak osobných skúseností, 
ktoré často krívajú za formou ich spraco-
vania. Domnievam sa však, že o inovatív-
nejšie spôsoby rozprávania tu až tak 
nejde, oveľa výraznejšie sa v nich presa-
dzuje realizmus a jeho variácie. 
Konfrontácia socializmu s porevolučným 
obdobím je v tejto súvislosti kľúčová 
v knihe Ivana Čarnogurského Kupredu 
hurááá – Ako sme budovali socializmus 
(Marenčin PT) zo subjektívneho hľadiska 
reflektuje autor aj neskorší vývoj sloven-
skej spoločnosti, v tomto kontexte uvažu-
je o národnom charaktere obyvateľov 
Slovenska. Vzťah k filozofickým otázkam 
kombinovaný s reflexiou politickej 
a sociálnej situácie je prítomný v sympto-
maticky nazvanom diele Alexandra 
Halvoníka Generačníci (Vydavateľstvo 
SSS). Generačný rámec dodáva knihe aj 
charakter jej vzniku, tvoria ju totiž prózy 
napísané v rokoch 1990 – 2020, takže 
spoločenský kontext nevychádza iba 
z témy, ešte výraznejšie sa v nej prejavuje 
spoločenský kontext exponovaného 
obdobia slovenských dejín. Autor však 
nestojí iba o pozíciu glosátora diania,  
svoj pohľad korení iróniou a snahou 
o nekonvenčný uhol pohľadu. Historický 
kontext novembra 1989 nachádzame aj 
v próze Jaroslava Klusa Sólista (Vydava-
teľstvo SSS). 
Prozaik tematizuje snahu mladého umel-
ca uspieť, hoci tradične neobchádza ani 
snahu o harmonizáciu tvorivej sebareali-
zácie s rodinným životom. Nadosobný 
kontext dopĺňa aktualizovaný portrét 
slovenského literárneho života, ktorý 
stratifikuje podľa geografického kľúča na 
bratislavský, košický, banskobystrický, 
zvolenský a predovšetkým čadčiansky. 
Knihu neobchádzajú otázky náboženstva, 
Boha a katolíckej cirkvi. Satira a groteska 
nechýbajú ani obrazu zachytávajúcemu 

identifikuje reálne predobrazy a inšpirá-
cie, no nemali by sme zabúdať na ambí-
ciu prozaika písať beletriu. Poukazuje na 
to aj priamočiarejšie písanie, hľadajúce 
pointy a hneď v úvode aj už v slovenskej 
próze obligátna informácia o tom, 
že máte v rukách román a nie literatúru 
faktu či memoáre. Za dôsledky pamäti 
však autor neručí. Sémanticky priamočia-
ry je už začiatok prológu: „Slovan je 
neutrálne územie. Najlepší podnik 
v meste. Chodia sem všetci – mafiáni, 
siskári, sudcovia, novinári, policajti, 
podnikatelia, politici, právnici aj tunelári. 
Môžu sa navzájom ignorovať alebo si 
nenápadne kývnuť na pozdrav. Pomiešať 
spolu kávu. Urovnať staré spory alebo 
začať nové. Urobiť podvod alebo ho 
vymyslieť.“ (s. 7) Ako slabina sa ukazuje 
súdržnosť príbehu a obhajoba spracova-
ných motívov. Nič proti literárnym 
fragmentom, no v tomto prípade občas 
autorská rekognoskácia prostredia 
predbieha spôsob jeho literárneho spra-
covania. Otázna je v tomto kontexte 
úloha spisovateľa v týchto „moderných“ 
časoch. Napriek pretlaku vonkajších 
okolností sa hrdinovia, ich skutky a zážit-
ky, dej a jednotlivé zápletky zbiehajú 
u samotného tvorcu. Autor je totiž stvori-
teľom všetkého, navzdory pocitu, že 
všetko za neho vlastne odpracovali špeci-
fické životné okolnosti. Autor ani náho-
dou nie je archivárom, resp. 
zapisovateľom udalostí. Je to trochu 
paradox, keďže samotné príbehy „písala“ 
slovenská spoločnosť. Asi to v tomto 
prípade vyzerá na remízu. Na prvý 
pohľad by to mohlo vyzerať na víťazstvo 
dokumentu, no v istých momentoch 
stojí autor na pozícii moderného rozrušo-
vania príbehu. My mu však chceme veriť, 
že si svoje nejasné príbehy nevymýšľa, 
keďže jeho rozprávaniu by u nás uveril 
hocikto. Tvorca ich však na škodu veci 
nevracia do prvotnej podoby, preto 
čitateľa asi nemusí literárne presvedčiť. 

Na okraj pripomínam, že zaujať by mohla 
kniha Slovensko NOIR (Ezopo) spájajúca 
viacerých slovenských autorov a ich 
príbehy o našej súčasnosti. Rozprávanie 
spojené s výraznými ilustráciami 
vytvára multimediálny artefakt, v ktorom 
si rôzne druhy umenia zbytočne 

Martina Sľúková: 
Synchroironizovaný 
muž
Bratislava: Brak, 
2020

Arpád Soltész: Hnev
Bratislava: Ikar, 2020

Zuzana Cigánová: 
Všetko, čo viem
Bratislava: 
Vydavateľstvo SSS, 
2020
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obdobie od začiatku 90. rokov po súčasnosť, ktorý nájdeme 
v románe Bystríka Šikulu Kvet medzi priepasťami (Perfekt). 
Spoločenský kontext však tvorca prekrýva osobným príbehom 
pedagóga, resp. v druhej časti prózy redaktorom literárneho 
časopisu. K nim sa v tretej časti pripája sonda do života manželov 
a téma autizmu. Pád socializmu rezonuje napokon aj v próze 
Balada o polárii (Vydavateľstvo SSS). Ján Fekete-Apolkin sa 
v nej zameriava na predchádzajúce obdobie 80. rokov a využíva 
optiku mladého muža. Zobrazenie jeho ľúbostného života dodá-
va príbehu o niečo univerzálnejší charakter. 

Otázky bytia v pasci rozprávania… 
Špekulatívne uvažovanie o alternatívnom vývoji Homo sapiens 
vystihuje knihu Jána Babaríka Triplovia (Marenčin PT). Autor 
sa dotýka koreňov ľudskej civilizácie, no v zákryte za týmito 
zdanlivo všeobecnými tézami otvára otázky rasizmu, xenofóbie, 
násilia a zároveň lásky. Téma rasizmu je okatá aj v príbehu syna 
indického psychiatra z Viedne, vyrastajúceho so slovenskou 
matkou neďaleko Bratislavy, ktorú zachytáva próza Zdenky 
Beckerovej Samy. Migrant vo vlastnej krajine (Trio Publishing). 
Sugestívnosť rozprávania je umocnená osobným príbehom 
hrdinu. Rovnako dôležitý je aj katastrofálne neúčinný dobový 
kontext. Špecifické videnie sveta, v ktorom dochádza k estetizá-
cii každodenných situácií prostredníctvom tridsiatich krátkych 
textov, nájdeme v knihe Mariána Hatalu Sviatočné obyčajné 
dni (Petrus). Podstata bytia a predovšetkým úvodné sebauvedo-
menie v stvorení sa ukazuje ako problém v publikácii Milana 
Kališa Zrod (Marenčin PT). Sprievodnými ukazovateľmi 
rozprávania sú tu precítenie lásky, smrti a ešte nejaké drobné 
medzi nimi. Hľadanie životného šťastia a stabilných ľudských 
hodnôt s celou hromadou individuálnych osudov zachytáva 
román Jána Mička Asébia: umenie pamäte (Vydavateľstvo SSS). 
Špecifickým spôsobom sa v ňom prelína vonkajší svet s vnútor-
ným. Metamorfóza videnia vonkajšieho sveta spája poviedky 
v knihe Petra Mišáka Modrá trikolóra (Vydavateľstvo SSS). 
Na prvý pohľad zaujme ich minucióznosť. Generačnú autobio-
grafiu zohľadňujúcu priebeh pandémie zachytáva zbierka 
poviedok Viery Švenkovej Lesné ticho (Vydavateľstvo SSS). 

Namiesto záveru…
Spojiť do jednej hodnotiacej správy toľko prozaických konceptov 
sa aj na úplnom konci uvažovania ukázalo ako veľmi ťažké. 
Moje prvotné obavy zo vstupovania do toľkých literárnych pros-
tredí sa ako vždy naplnili a ja som so svojou snahou o razantný 
postoj v koncoch. Aby toho nebolo málo, k už existujúcemu 
zoznamu nedebutových próz pripájam s trochou sadizmu, ale aj 
masochizmu ďalšie, ktoré sú pripravené rozohrať hry provokujú-
ce čitateľské uspokojenie a naopak sklamanie. Do posledného 
okruhu zaraďujem tieto knihy: Igor Adamec Keď vonku prší 
(Artis Omnis), Blažej Belák Scherzo amabile (Vydavateľstvo 
SSS), Helena Dvořáková Zvonenie (Vydavateľstvo SSS), Ľubomír 
Feldek Rozlúčka s klobúkom (OZ Krásny Spiš), Miro Frindt 
Hanina hviezda (Fortuna Libri), Vladimír Marko Historky 
k pollitru (Vydavateľstvo W Press), Leopold Moravčík Nezbedné 
príbehy (Perfekt), Jolana Takáčová Vždy dajako bolo (OZ Krás-
ny Spiš), Šťastné náhody. Keď láska pomáha (Ikar). Akékoľvek 
interpretačné snahy sú výsledkom istého napätia, vychádzajúce-
ho zo snahy vnímať dielo ako súčasť zložitejších spoločenských 
a kultúrnych štruktúr. V prípade posledných dvoch rokov si 
mimochodom komplikovanejšiu vonkajšiu skutočnosť momen-
tálne asi ani nedokážem predstaviť. Verím, že vo vzťahu k nej 
nezostane slovenská próza ako outsider. 

Ivan Čarnogurský: Kupredu 
hurááá – Ako sme budovali 
socializmus
Bratislava: Marenčin PT, 2020

Ján Babarík: Triplovia
Bratislava: Marenčin PT, 2020

Zdenka Beckerová: Samy. 
Migrant vo vlastnej krajine
Bratislava: Trio Publishing, 2020

Marián Hatala: Sviatočne 
obyčajné dni
Bratislava: Petrus, 2020

Milan Kališ: Zrod
Bratislava: Marenčin PT, 2020

Alexander Halvoník: 
Generačníci
Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 
2020

Bystrík Šikula: Kvet medzi 
priepasťami
Bratislava: Perfekt, 2020

Ján Fekete-Apolkin: Balada 
o Polárii
Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 
2020
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P rehľad prózy debutantov je rozdelený do troch 
väčších blokov, zodpovedajúcich klasickej epic-
kej triáde: romány, epika stredného rozsahu 

(novely) a zbierky kratších textov. Táto štruktúra 
má výhodu jednoduchej prehľadnosti, ale zároveň 
sa ponúka ako možná schéma v situácii, keď sa nečr-
tajú inak definované skupiny diel z hľadiska poeti-
ky či témy. Čo do počtu sa kategórie ukázali pomerne 
vyvážené: 7 románov, 5 noviel a 5 zbierok poviedok. 
Rovnovážne zastúpenie pritom nie je výsledkom 

„prehľadového zámeru“, ale čisto dielom náhody.
Väčšinu debutov tvoria texty kdesi na pomedzí 
dobrého úmyslu a otázneho spracovania. Pri každej 
knihe má zmysel pozastaviť sa aj nad jej funkciou či 
vymedzením čitateľského okruhu, ktorému je určená, 
pretože každé dielo si sčasti samo určuje kritériá, 
podľa ktorých by sa mala posúdiť jeho hodnota. 

Romány
Spisovateľ píšuci pod pseudonymom Michal Franka 
vydal spoločensko-kritický román Na brehu spieva 
dav. Jeho príbeh je zasadený do našej bezprostrednej 
prítomnosti: spomínajú sa pandemické opatrenia, 
politická scéna (v niektorých prípadoch rozpoznáme 
známe osobnosti či kauzy podľa náznaku, inokedy sú 
pomenované priamo). V diele zohráva významnú 
úlohu priestor Bratislavy – autor ukazuje, aký 
deštruktívny vplyv môže mať na človeka vysoká 
hustota obyvateľstva a rýchle životné tempo. Cestná 
premávka je tu metaforou par excellence dynamické-
ho, až agresívneho života v meste. Do tohto kontextu 
je umiestnená zápletka, ktorej uzlovým bodom je 
stret hlavnej ženskej postavy Barbary a cudzieho 
muža. Počas jazdy mestom sa dostanú do šoférskeho 
konfliktu a ženská hrdinka rieši spor nečakane 
surovo, navyše sa pritom nahráva. Táto zrážka 
funguje ako časovaná bomba. Spustí lavínu udalostí, 
ktoré autor rozvíja v rôznych sférach, súkromnej 
i verejnej, zobrazuje narušenia medziľudských 
vzťahov, skúsenosť s vyšetrovacou väzbou, smetiar-
sky štrajk, súd, mediálny lynč atď. 
Kompozične pozostáva román z troch častí. 
V jednotlivých kapitolách sa prezentuje pohľad na 
udalosti z pozície jednotlivých postáv. Vzniká 
tak efekt tzv. mnohohlasia, ktorý je umocňovaný 
postupom zreteľnej štylistickej diferenciácie 
jednotlivých výpovedí. Napríklad v prvej kapitole 
diela príbeh rozpráva protagonistka Barbara, 
docentka molekulárnej biológie. Táto časť má 
pokojný, distingvovaný tón, charakterizuje ju 
spisovná varieta jazyka, spomaľovanie deja prostred-
níctvom reflexívnych pasáží so sklonom k obrazné-
mu vyjadrovaniu: „Ako keď vám na srdci dorastie 
medúza, niekedy tam len tak nehybne sedí, ani o nej 
neviete, a potom si zrazu spomeniete, čo sa stalo, 
a ona sa pohne a do krvného obehu vám ako tmavý 
atrament vypustí zúfalstvo.“ (s. 66)
Oproti tomu pôsobia kontrastne kapitoly vyrozprá-
vané ďalšími postavami: Džekym, kamarátom  
obete, s jeho hrubým, subštandardným prejavom 
s prvkami bratislavského „dialektu“ alebo Andrejom, 
mladým administrátorom známej internetovej 
stránky, ktorá svojím obsahom (videá, vtipy, 
karikatúry) ovplyvňuje verejnú mienku – využíva 
profesionálny žargón ako deep fake, case a pod. 
Rozprávačskú štafetu si ďalej podávajú sestra, 
manžel, dcéra a iní. Polyfónnosť perspektív vytvára 
paralelu k tematizovanej problematike pokriveného 

Tamara Janecová (1988)
Na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského 
vyštudovala slovenčinu 
a ruštinu. V súčasnosti 
pôsobí na Pedagogickej 
fakulte Trnavskej 
univerzity na Katedre 
slovenského jazyka 
a literatúry na mieste 
odborného asistenta. 
Špecializuje sa na 
slovenskú literatúru 
medzivojnového obdobia 
a súčasnú prozaickú 
tvorbu, publikovala 
viacero vedeckých štúdií 
a odborných článkov. 

Zopár ihiel 
v kope sena
Do hodnotenia minuloročnej 
debutovej prózy sa dostalo 17 titulov. 
Hoci ide o výberový prehľad, dotýka 
sa diel, ktoré vzbudili pozornosť 
či literárnej kritiky, alebo čitateľskej 
verejnosti. Oddeľovanie týchto  
dvoch recepčných okruhov čiastočne  
odráža rozdielnu akceptáciu 
uvedených kníh. Z kvantitatívneho 
hľadiska je rok 2020 porovnateľný 
s predchádzajúcimi rokmi, no predsa 
je oproti nim trochu chudobnejší.  
Toto konštatovanie sa však 
nevzťahuje na kvalitu textov. 
V štandardnej ponuke viac či menej 
vydarených spisovateľských pokusov 
sa objavilo zopár pozoruhodných 
výkonov – viacero pozoruhodných 
parciálne, na úrovni momentov, 
a okrem toho jedno dielo výnimočné 
aj ako celok.

✒ Tamara Janecová 
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„tam sa stresoval každý zo všetkého. Z nekompetent-
ného šéfa, z rodinkárstva v podnikoch, keď dohode-
né osoby nemuseli nič vedieť, no na výplatnej  
listine sa objavovali na najvyšších priečkach.“ (s. 33)
Druhú líniu románu predstavuje neveľmi presvedči-
vé rozvíjanie vzťahu protagonistu s trinásťročným 
susedom, chlapcom, ktorý žije sám s matkou,  
svojho otca nepozná, a preto hľadá oporu v Jakubovi. 
Emocionálna väzba je obojstranná, Jakub zas vo 
Svenovi postupne nachádza odlúčeného syna. 
Rozpaky vyvoláva nedotiahnutie textu, redundancie 
a chyby, presvitajú v ňom švy. Nepotrebné opakovania 
sa vyskytujú napríklad vtedy, keď do Jakubovho 
nahrávacieho štúdia príde hudobná skupina Imagine 
Dragons; rozprávač je samé Draci sem, Draci tam. 
A keď sa v texte znova objavia o 20 strán, vysvetľuje: 
„Draci, ako familiárne nazýval Imagine Dragons.“ 
(s. 88) Čitateľ sa predsa už dovtípil… Opakuje sa aj 
vyjadrenie, že Jakub nepije, zdôrazňuje sa, že 
v Nórsku si všetci tykajú (s. 156), to už však bolo zrejmé 
z predchádzajúcich početných rozhovorov postáv. 
Takmer v polovici knihy, ktorá sa celá odohráva  
v Osle medzi Nórmi, sa objaví vyjadrenie, „vysypala  
zo seba Eva rýchlou nórčinou“. (s. 86) Nečakané. 
Božíkovo dielo pôsobí ako osobné vyrovnávanie 
si účtov, ktoré však namiesto želaného nastavenia 
zrkadla pôsobí modelovo. Viac generalizuje  
než analyzuje. Vytvoril obraz Nórov ako akýchsi 
neživých, usmievajúcich sa bábok, ktoré sú v bytost-
nej opozícii voči Slovákom. A predsa, v dejinách 
slovenskej literatúry knihy naturistov, ktorí pozorne 
čítali Trygveho Gulbranssena či Knuta Hamsuna, 
svedčia o tom, že v niektorých vrstvách sú si 
mentality týchto dvoch národov pomerne blízke. 

Román Ivany Alexi Krásny život tučniakov vychá-
dza z premisy, ktorú si hlavná hrdinka vymyslí na 
základe náhodne vypočutého rozhovoru vo vlaku 

– tučniaky nemávajú depresie, pretože nepoznajú čas. 
Podnetom pre rozvíjanie sujetu je tikanie biologic-
kých či sociálnych hodín, tlak času (ktorý tučniaky 
nepoznajú). Protagonistka a rozprávačka v 1. osobe 
Miriam preto zájde do kníhkupectva, hľadá knihu 
o láske „zo súčasnosti, kde ani jeden nebude mať 
katastrofálne tajomstvo, obaja jedinci budú zdraví, 
normálni, nezasiahne ich žiadna vojna a nebude to 
spísané porno“ (s. 9), čím Alexi nepriamo charakteri-
zuje svoj autorský zámer. Podobnú formuláciu 
adresuje hrdinka aj diskusnému fóru na internete, 
kde sa jej ozve záhadný muž s ponukou, že môžu 
takúto knižku napísať spolu. Súčasťou textu je ich 
mailová komunikácia a na striedačku písaný príbeh 
lásky. Ide teda o príbeh v príbehu. Rozhodnutie 
pre prelínanie rozprávačských perspektív má 
ilustrovať mužský a ženský pohľad, avšak jeho a jej 
pasáže sa veľmi neodlišujú. Kniha je napísaná 
šikovným, akoby blogerským štýlom, ktorý je 
uvoľnený a uvravený, miestami prirodzene, miestami 
nasilu vtipný. Vyhraňuje sa voči tradičnej podobe 
žánru ženskej literatúry, no línia spoločne vytvárané-
ho textu s tajomným Máriom sa odvíja od literárnych 
klišé – nápadne náhodné osudové stretnutie vo vlaku, 
očakávateľne nečakané dejové zauzlenia, sentimen-
tálnosť, silená nekonvenčnosť: „vždy som túžil 
stretnúť ženu, čo dokáže tancovať na hudbu, ktorú 
počuje iba ona“ (s. 197), „Prečo ma vôbec sledujete? 
(…) Videl som vás v sne.“ (s. 108 – 109) Aj samotná 
zápletka, keď cudzí človek v niekoľko rokov mŕtvom 

obrazu, ktorý dokážu vytvoriť médiá: útržky reality 
umiestňované do rozličných kontextov produkujú 
rôzne významy, ktoré sa formujú do jednotlivých 
naratívov. Jednou z tém je vlastne aj niečo ako 
informačná, hybridná vojna, možnosti internetu 
a médií, internetový lynč ako politický nástroj, 
nástroj moci. S ironickým odstupom sa poukazuje aj 
na úroveň jazyka na internete: „Ako sa má rodinka, 
konečne piatoček, ty máš akú storku, hlavne treba 
mať srdiečko, ňu-ňu-ňu, všetky rádiá, všetky telky, 
celý internet spravený ako pre dvanásťročné deti, 
hrozné niečo.“ (s. 112) Na infantilizáciu a primitivizá-
ciu internetového jazyka poukázala vo svojej novele 
Nič sa nestalo (2020) aj Zuzana Šmatláková.

Leitmotívom románu Na brehu spieva dav Michala 
Franka je obraz davu, ktorý nadobúda významy 
tlaku, sily, moci, anonymity a iracionálnosti. Hlavnú 
os diela tvoria sociologické sondy formulované 
nadľahčeným, žurnalistickým štýlom, napr. pri 
hodnotení správania ľudí počas pandemických vĺn: 

„dvadsiate prvé storočie, svet globálna dedina, 
a vo finále nad všetkými možnými príslušnosťami, 
čo sme si tu tak urputne pestovali, profesijnými, 
vekovými, národnostnými, politickými, tak nad 
všetkým sa za pár týždňov presadila tá teritoriálna. 
(…) Krv a pôda, tak to bolo, že ľudia držali spolu 
ponad džoby, ponad spoločenské postavenie, ponad 
staré kamarátstva, presne podľa toho, kde mali ten 
svoj chlievik.“ (s. 129)
Práve politicko-sociologický aspekt nadobúda 
v próze prevahu nad literárnosťou a estetickosťou. 
Autor síce pozná a využíva legitímne stavebné 
postupy epiky, vzťah k literatúre demonštruje okrem 
iného aj množstvom odkazov na slovenskú i svetovú 
tvorbu, ktoré sú však miestami nápadné, ich 
funkčnosť je oslabená a v texte fungujú ako prehliad-
ka kultúrneho rozhľadu spisovateľa. Michal Franka 
sa vo výsledku nevyhol tradičnému úskaliu žánru 
spoločenského románu, ktorým je modelovosť. 

A nevyhol sa jej ani Pavol Božík vo svojej knihe 
Cudzinec. Tvorí ju príbeh vyrozprávaný personál-
nym rozprávačom v 3. osobe. Zameriava sa najmä, 
hoci nie výlučne, na postavu Jakuba, Slováka, ktorý 
sa presťahuje do Nórska. Vo svojich 40 rokoch tu 
začína nový život. Kúpi si dom, otvorí si nahrávacie 
štúdio. Pozornosť sa sústreďuje aj na samotný  
proces odchodu do cudziny, vybavovanie papierov 
a povolení. Azda je to výsledok snahy o vytvorenie 
dojmu autentickosti, dôkazu, že autor vie, o čom 
píše. Pôsobí to však tak, že celá úvodná časť diela 
slúži na to, aby sa vyvrátili možné predsudky  
voči nórskemu systému prijímania zahraničných 
obyvateľov. Jakuba známi varovali, že sťahovanie 
bude veľmi komplikované, no „Hororové príbehy 
o nórskych úradoch sa opäť nepotvrdili.“ (s. 27) 
Hoci teda negatívne stereotypy o nórskych úradoch 
neplatia, rozprávačovi je stereotypné, čierno-biele 
videnie blízke. Základnú os jednej z dvoch hlavných 
línií románu tvorí vymedzovanie sa voči domovskej 
krajine podľa jednoduchej schémy TU v Nórsku 
a TAM na Slovensku, tej „džamahírije vo východnej 
Európe“ (s. 119). Operuje sa pritom s výrazmi ako 
každý, všetci, nikto. Tu v Nórsku sa nekradne, 

„tu v Nórsku sa všetci usmievali, v obchodoch boli 
milí a ochotní“ (s. 34), „pokoj, nikto si nezávidí,  
ľudia sa usmievajú“ (s. 117), zatiaľ čo na Slovensku, 

Michal Franka: 
Na brehu spieva dav
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diskusnom čete odhodlane motivuje, priam núti 
druhého neznámeho človeka, aby spolu literárne 
tvorili, nepôsobí pravdepodobne a šuští papierom.

Najhoršia Kataríny Gulai je dievčenský román 
písaný denníkovou formou. Hlavnou postavou 
a rozprávačkou príbehu je šestnásťročná Adriana. 
Zápasí s problémami, aké sa v tomto type kníh 
tematizujú často: problematický vzťah s rodinou 
(žije s matkou, otčimom a nevlastným bratom), 
komplikovaný vzťah k sebe samej, hyperkritické 
posudzovanie svojho vzhľadu, šikana. Psychické 
utrpenie hrdinky eskaluje až do bodu, keď začína 
svoje úzkosti riešiť sebapoškodzovaním, ktoré sa 
nezastavuje ani po liečbe nastavenej psychiatričkou. 
Autorka v próze využila štandardnú jazykovú varietu 
s prvkami mládežníckeho slangu, anglicizmami 

– táto štylizácia slúži na evokáciu autentického, 
emotívneho rozprávania. Obrazy života tínedžerskej 
každodennosti vytváranej školskou rutinou sa 
prelínajú s rozsiahlymi sebareflexívnymi pasážami, 
ktoré sú často doloristicky sebaľútostivé: „Som 
zlomená, nešťastná, neschopná akéhokoľvek 
pohybu, iba ležím a rozmýšľam, kedy sa toto so 
mnou stalo. Nikto ma nemá rád. Rodina ma 
nenávidí, spolužiaci ma nenávidia. Mieša sa vo mne 
hnev, ľútosť a bolesť. Tá bolesť, ktorej sa hovorí 
spaľujúca.“ (s. 18) Tento aspekt je zvýraznený aj 
názvom knihy. Súčasťou textu sú aj rozprávačkine 
pokusy o literárnu tvorbu, do denníka sa preto 
dostali aj insitné básničky o bolesti a samote, úryvky 
z próz (dievčina sa zaujíma o tzv. fan-fiction),  
náčrt scenára. Okrem toho sa Adriana často oddáva 
rojčeniu, jej slovami daydreamingu, uniká pred 
realitou prostredníctvom zápiskov, umenia a denné-
ho snívania – tým pripomína Satori v Trenčíne 
Lukáša Cabalu. Žánrové označenie dievčenského 
románu, ktoré vychádza z textu, čiastočne spochyb-
ňuje doslov spisovateľky. Obracia sa v ňom k svojim 
čitateľom, pričom svoje slová adresuje rodičom. Jej 
zámerom bolo teda zrejme napísať akési osvetové 
dielo pre dospelých ako náhľad do tínedžerskej duše.

Dievča v hmle Barbory Bernátovej predstavuje 
detektívny román, ktorého ústrednú líniu tvorí 
vyšetrovanie vraždy mladej ženy. Príbeh podáva 
najmä rozprávač v 1. osobe, protagonista Dávid 
Meizner, ktorý sa prihovára čitateľom: „Nemyslite si 
o mne, že som nejaký alkoholik alebo Casanova,  
ktorý od večera do rána vymetá bary a lanári 
nevinné devy do postele. Nie, nie som ako každá 
druhá knižná postava. Som detektív.“ (s. 9) Presne 
však spĺňa zvyčajné charakteristiky tohto typu 
postavy: navonok drsný chlap, ktorý si nikoho 
nepripustí bližšie, sukničkár a pijan, ale v podstate 
vnútri dobrý človek, od strednej školy osudovo 
zaľúbený do svojej kolegyne Emy Kopeckej, krásnej 
a správnej ženy, jednoznačne kladnej postavy.
Rozprávanie detektíva sa strieda so zápiskami 
z denníka obete a výpoveďami ďalších postáv. Dej sa 
odohráva v prostredí Košíc. Z hľadiska žánru 
ešte možno oceniť rozvíjanie deja, no z hľadiska štýlu  
text nepríjemne pripomína čosi medzi literárnym 
a filmovým gýčom – všetkým ženám sa kĺžu pramene 
vlasov popri tvári, povzbudzuje sa „anglicky“: „To je 
moje dievča, len tak ďalej“ (s. 287) (that´s my girl, 
keep it up), nadáva sa „slovensky“: „poriadny kus 
fľandry“. (s. 122)

K detektívnemu románu smeruje aj Vladimír 
Ritomský s Patentom. Kvalita takto vymedzenej 
prózy závisí nielen od šikovne vymyslenej zápletky, 
hry autora s čitateľom s ohľadom na (ne)predvídateľ-
nosť deja a vhodne pulzujúceho napätia v kompozí-
cii, ale dôležitým kritériom je aj „čítavosť“, plynulosť. 
Pre Ritomského je práve štýl kameňom úrazu: ide 
o typický príklad začiatočníckeho písania s úpornou 
snahou o ozvláštnenie: dlhé, pomalé vety v rozpore 
s tempom príbehu, „kučierkovosť“ v zmysle vysokej 
frekvencie prívlastkov, neraz ošúchané, klišé výrazy: 

„Za tiahlou pravotočivou zákrutou sa na náprotiv-
nom svahu zjavilo niekoľko malých, roztratených 
domčekov kúpajúcich sa v lúčoch slnka, ktoré  
k nim postupne prenikali spoza trhajúceho sa závoja 
z oblakov. (…) Jemne zatlačil na brzdový pedál 
staručkého Opla. Auto na to odpovedalo slabým 
zapískaním vychádzajúcim spopod prehrdzavených 
kovových kotúčov, neustále pripomínajúc vodičovi 
svoj úctyhodný vek.“ (s. 85)

Viaceré prvky románu Znásilnený demonštrujú 
snahu Dávida Saleského napísať spoveď o téme, 
ktorá sa v slovenskej literatúre takmer nevyskytuje: 
s psychologickými sondami do duše znásilnenej 
ženy sa stretnúť môžeme, no obrazy mužskej 
skúsenosti so sexuálnym zneužívaním sú zriedkavé. 
Saleský pri jej stvárňovaní zvolil priameho rozpráva-
ča v 1. osobe, ktorý si zaznamenáva životné udalosti 
a ich reflexiu formou denníkových zápiskov 
s konkrétnymi dátumami. Hlavnú líniu textu tvorí 
Dávidov intímny život, otázka sexuálnej orientácie 
a vyrovnávanie sa s traumou z detstva. V úvode sa 
deklaruje inklinovanie k pravde a autentickej 
výpovedi. Od denníkovej štylizácie potom prejde ku 
klasickému rozvíjaniu sujetu striedaním pásma 
rozprávača a pásma postáv; priama reč a dialógy 
majú pritom pomerne veľký priestor – či už tie, ktoré 
sa odohrávajú „naživo“, alebo tie na internetovej 
zoznamke. Rozvíjanie deja pôsobí svojou rýchlosťou 
neprirodzene, podobne ako jazyk, pre ktorý je 
príznačná subjektívnosť, emotívnosť, záľuba 
v nedokončených výpovediach, klišéovitosť a neraz 
i štylisticky nevkusná opulentnosť: „Na miesta,  
kam mi tú mastnú zmes neaplikoval, mi aplikoval 
aspoň dotyk alebo dlhý, drásajúci bozk plný 
horúceho dychu. Fňukal som takým zvláštnym 
oslobodzujúcim fňukotom, akoby som práve 
neverbálne vyznával všetky svoje hriechy a hanby, 
a on sa pri tom usmieval záhadným úsmevom farára, 
ktorý dáva rozhrešenie.“ (s. 23) Opisy sexuálnych 
scén sú v texte často pomerne naturalistické, chýba 
im akákoľvek literárna príťažlivosť – žiaľ, ako celej 
knižke. 

Novely
Lukáš Cabala vo svojej novele Satori v Trenčíne 
vytvoril sčasti autobiografického hrdinu, mladého 
introverta, ktorý zápasí so zdravotnými ťažkosťami: 
rázštep podnebia mu komplikuje dýchanie a vplýva 
aj na jeho problémy s chrbticou a schopnosť reči. 
Pred svojím ťaživým položením, ako i doliehaním 
samoty, uniká do sveta fantázie a literatúry. Vďaka 
písaniu a rojčeniu si vytvára vlastný fiktívny svet, 
príbeh v príbehu. Zažíva „satori“, osvietenie, keď si 
uvedomí, že v takomto svete, kde sa prelína umenie 
s realitou, zažíva autentickejší a plnohodnotnejší 
život než v prísne reálnej skutočnosti. Tento svet 
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spoluvytvárajú aj početné odkazy na rôzne umelecké 
diela zahraničnej proveniencie, či už z oblasti filmu, 
literatúry, alebo fotografie. Kamarátsko-platonický 
vzťah protagonistu Vincenta k jeho osudovej láske 
Sáre sa v tomto „druhom“, pomyselnom svete rozvíja 
ako vzťah k fyzioterapeutke (s rýmujúcim sa menom) 

– Kláre, s ktorou si aj založí rodinu. Metaforickou 
paralelou k uvedenému konceptu prelínania realít je 
fiktívny Trenčín ako pulzujúce, dynamické veľko-
mesto s mrakodrapmi, metrom a exotickými 
štvrťami. Próza však napriek priestorovým kulisám 
metropoly pôsobí komorne. Podieľa sa na tom 
personálne hľadisko rozprávania sústredené len na 
obmedzený počet postáv a ich úzky životný priestor, 
skratkovité dejové pasáže, ale najmä jemný, krehký 
Cabalov štýl písania, ktorý miestami vyvažuje (seba)
ironickými, odľahčujúcimi pasážami, napr. keď 
absolvuje konzultáciu o nadchádzajúcej korekčnej 
operácii: „Nakoniec to celé odsúhlasil a predbežne sa 
stretol s ortodontickými chirurgmi. Všetky tie názvy 
znejú ako z desivej dystopie, pomyslel si. Steampun-
kové fantasy, ktoré sa odohráva v obrovskej nemocni-
ci, v budove, ktorá ako jediná nepodľahla atómovej 
vojne. Poslední preživší si cez deň po chodbách 
a suterénoch zháňajú jedlo a v noci odrážajú útoky 
zmutovaných ortodontických chirurgov, ktorí prahnú 
po ich úbohých, paradentózou a rádioaktívnym 
žiarením zúbožených čeľustiach.“ (s. 86) O autorovej 
schopnosti irónie svedčia aj mottá, ktorými novelu 
rámcuje, najmä úvodný citát Lucie Piussi z knihy 
Život je krátky (2012): „A potom sa na mňa zahľadí 
a šušlavo, ako úplný dement s rázštepom, mi povie: 
Ale môžeš si v tejto riti aj niečo krásne nájsť!“, ktorý 
provokatívne poukazuje na stereotypnosť prístupu 
k ľuďom s deficitmi. Cabala uviedol vďaka protago-
nistovi s rázštepom do slovenskej literatúry na jednej 
strane čosi nové: v klasických dielach sa hádam ani 
nevyskytuje postava, ktorej skúsenostné východisko 
by po fyzickej i psychickej stránke modelovala takáto 
charakteristika. A na druhej strane, cez problémy, 
ktoré s rázštepom súvisia, ako sú pocity vyčlenenosti, 
samoty i utiekanie sa do sveta fantázie, odkazuje 
Cabala na jedno z najznámejších diel slovenskej 
literatúry, ktorým je Neprebudený (1886) Martina 
Kukučína. 

Z textu na zadnom obale knihy Kataríny Fedorovej 
Úspešníci sa dozvedáme, že by malo ísť o román. 
Rozmer stvárňovanej problematiky, epická šírka však 
svedčí skôr o žánri novely, prípadne románovej 
novely. Martin M. Šimečka ďalej na obale uvádza, že 
je to „príbeh vyrozprávaný strhujúcim tempom“. 
Zdanie rýchlosti sa v texte dosahuje niekoľkými 
spôsobmi: časovými skokmi v prevažne chronologic-
ky usporiadanom sujete, ruptúrami, ako i nápadnou 
frekvenciou využívania krátkych, úsečných viet, 
absenciou pásma postáv – celý príbeh je súvislým 
prúdom rozprávania s využívaním polopriamej 
i nevlastnej priamej reči. Voľ ba personálneho 
hľadiska, čiže rozprávania v 3. osobe, tu má scudzu-
júci efekt. Predmetom sujetu je životopisno-rodinná 
skratka a pohľad na prenášanie emočných a vzťaho-
vých vzorcov v rodine z generácie na generáciu. 
Tejto problematiky sa vo svojom diele Čepiec (2019) 
dotkla aj Katarína Kucbelová. Fedorová v novele 
sleduje, ako z traumatizovaného dieťaťa vyrastie 
traumatizovaná tínedžerka, ktorá zápasí s drogovou 
závislosťou. Dokáže ju prekonať a dostane sa na 

medicínu, pričom hlavnou motiváciou je vlastná 
sebarealizácia, ale najmä potreba sebapotvrdenia. 
Akoby sa riadila imperatívom, že ak ju ľudia nebudú 
milovať, budú ju potrebovať a obdivovať. Vyrastie 
z nej mimoriadne produktívna a v práci efektívna 
žena, prototyp succedera – úspešníka, človeka,  
ktorý pravidelne dosahuje náročné ciele. Vnútorne 
je však zlomená a prázdna. Autorka jej príbehom 
ukazuje, ako snaha vyhovieť rodičom a nesklamať 
ich očakávania prerastá u hlavnej hrdinky do 
narušenej citovosti. Deficit lásky si prenáša z rodiny 
do ďalších medziľudských vzťahov a nedokáže 
autenticky prežívať intimitu. Ovplyvňuje to aj jej rolu 
matky, s ktorou sa hrdinka stotožňuje ťažko a zápolí 
s odporom voči rodičovstvu, ako i s výčitkami 
svedomia, ktoré tieto pocity sprevádzajú. Nefunkčné 
manželstvo, pocity nudy a prázdnoty neúspešne 
kompenzuje mileneckým vzťahom. Náročná práca 
na klinike a dennodenná konfrontácia so smrťou 
prehlbuje jej citovú vyprázdnenosť: „S cynickým 
úškrnom sledovala plamenné debaty o eutanázii. 
Kamaráti, čo ste nikdy neboli v slovenskej nemocni-
ci? Tento boj je už dávno zavŕšený! Ale tak svojsky, 
po našom. Žiadna uspávacia injekcijka, to je pre 
rozmaznaných západniarov. U nás trpíš ako zakáľaná 
sviňa.“ (s. 80)
Forma tejto novely, jej monologickosť, nepriamo 
vyjadruje bytostnú osamelosť protagonistky, ako aj 
psychológiu narcizmu, keď sa zranená psychika 
i sebadôvera prejavuje egocentrizmom. Fedorovej 
Úspešníci sú originálne, mrazivo anestetické 
a estetické dielo. 

Prípad starej dámy Nataše Holinovej je z hľadiska 
žánru investigatívna, žurnalistická detektívka, ktorej 
príbeh sa odohráva v Bratislave v rokoch 2012 – 2014. 
Rozprávačom prózy je tridsiatnik, ktorý sa venuje 
písaniu článkov o sociálnych témach a úradnému 
prekladu. Dotkne sa ho prípad pani Glasnerovej, 
do ktorej neľahkého života spätého s celoživotnou 
starostlivosťou o psychicky chorú dcéru Tatianu 
zasiahne konflikt s opatrovníčkou. Tá starú paniu 
vyhodila z bytu a vymenila zámky. Hrdina sa pustí 
do laického vyšetrovania aktivít bytovej mafie, ktoré 
tvorí ústrednú líniu knihy. O prípade zároveň píše 
článok do spomínaného časopisu. Celkovo je novela 
obrazom boja s byrokraciou, obrazom nespolupráce 
úradov, inštitúcií, rodinkárstva a zbavovania sa 
zodpovednosti. Prípad starej dámy usvedčuje systém, 
v ktorom sú marginalizovaní ľudia obeťami predáto-
rov. Tragickosť príbehu pani Glasnerovej vrcholí 
v poznaní, že „toto nie je prvýkrát, čo jej život nemá 
pre krajinu, ktorej je občiankou, nijakú cenu“. (s. 50) 
Rozprávač rekonštruuje jej životný príbeh, najmä 
udalosti, ktoré sa stali počas 2. svetovej vojny. 
Annu Glasnerovú ako Židovku zasiahla nemilosrdne 
a aktuálny konflikt s opatrovníčkou, prenesene 
s úradmi a súdom, situáciu ostrakizácie silne 
pripomína. Rovnaká ostáva aj skutočnosť, že štát 
nepripúšťa možnosť vlastného pochybenia. 

Kniha Jozefa Otta s názvom Poker. Láska. Boh. 
je debut v pravom zmysle slova. Text je uvedený 
citátom Boba Marleyho „Niektorí ľudia cítia dážď. 
Ostatní len zmoknú“, ktorým sa vyjadruje relatívnosť, 
subjektívnosť nášho pohľadu na svet. Autor si 
zvolil rozprávača v 1. osobe, ktorý rozpráva príbeh 
uvoľneným, hovorovým štýlom. V úvode avizuje, 
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že pozadie príbehu tvorí téma lásky. V 13 kapitolách 
podáva chronologicky príbeh svojho života,  
opisuje detstvo na strednom Slovensku. Nostalgická 
evokácia zbojníckeho detstva pokračuje pasážami 
venovanými strednej škole, keď protagonista začne 
hrávať poker a všetku svoju pozornosť venuje práve 
tejto hre. Strata blízkeho člena rodiny a matkina 
autonehoda tvoria udalosti, ktoré „poriadne 
poprehadzovali môj dovtedajší rebríček hodnôt, a ja 
som bol doslova prinútený začať uvažovať nad 
určitým balansom medzi hmotným a nehmotným 
svetom“. (s. 53) Katastrofy v ňom iniciujú úvahy 
o zmysle života a viere, vydá sa na cesty a snaží sa 
rozvíjať po duchovnej stránke. Kniha je dojemná 
vo svojej úprimnosti a neumel(eck)osti, pôsobí 
autenticky a neštylizovane.

Podobný je aj Manifest mladej ženy Žanety Morov-
skej. Ide o žánrovo ťažko uchopiteľný text; predstavu-
je čosi na pomedzí reflexívneho denníka a motivačnej 
literatúry s feministickým podtónom. Pozostáva z 9 
krátkych kapitol, ktorých názvy sú väčšinou otázka-
mi: Kedy si už niekoho nájdeš? Kedy bude svadba? Čo ty 
vlastne v živote chceš? Kedy ti zvýšia plat? Zas máš 
krámy? a pod., pričom Morovská sa v nich pokúša 
nájsť odpoveď prostredníctvom mozaiky skratkovi-
tých zamyslení a pozorovaní, citátov z jej obľúbených 
kníh alebo vlastných zážitkov. Kniha je venovaná 
predovšetkým čitateľkám, ktoré sa spisovateľka snaží 
povzbudiť k sebaprijatiu a vnútornému oslobodeniu 
sa. Dielo je priznane autobiografické, obsahuje úvahy 
o spoločenských tlakoch a diktáte úspešnosti. 
V autorkinom esejistickom písaní cítiť snahu 
o úprimnosť a pravdivosť (napr. kapitolu Prečo ste sa 
rozišli? tvoria prázdne strany; na jej konci autorka 
napísala, že nezažila rozchod s partnerom, a preto 

„nie je fér o ňom písať“. (s. 59) Próza nemieri kamsi do 
literárneho Parnasu, jej zámerom je skôr pomáhať 
ľuďom, povzbudiť ich a nepriamo tak meniť svet. 
Morovskej reflexie však občas nadobúdajú podobu 
povrchného zovšeobecňovania: „Raz dávno sa 
spoločnosť zhodla a vytvorila systém pravidiel, ktorý 
im pomáhal udržať spoločnosť pohromade a pod 
kontrolou. Dnešná spoločnosť, žiaľ, stále považuje 
tieto dávno stanovené pravidlá za absolútne pravdy 
a verí, že podľa nich musí žiť.“ (s. 30)

Poviedky
Jednorožce Barbory Hrínovej sú zbierkou ôsmich 
poviedok zo súčasnosti, ktoré sa zameriavajú na 
problémy každodennosti. Možno ich čítať jednotlivo, 
no vďaka opakujúcim sa motívom spoločne získavajú 
ďalší významový rozmer. Jeho centrom je hlboký 
vnútorný nepokoj tlmený iróniou i sebairóniou. 
Hrínová sa pokúsila zobraziť človeka v čase tekutej 
doby (v jednom z textov sa priamo odkazuje na 
Zygmunta Baumana, autora konceptu tekutej 
modernity), ktorá je značne individualizovaná, 
premenlivá, konzumná, agresívne dynamická, 
s dôrazom na úspech a výkonnosť; v jednej poviedke 
protagonistka, mladá právnička Romana, komentuje 
bezútešný stav permanentného pracovného 
nasadenia: „Kedysi bolo celkom samozrejmé, že po 
sobote nasleduje nedeľa, ale už dlho žije v nerozlíše-
nom toku dní, v ktorom je každý potenciálne 
pracovný.“ (s. 30) 
Hrdinovia poviedok sú zväčša mladí ľudia okolo 
tridsiatky, ktorí sa snažia nájsť si vo svete miesto. 

Mnohí z nich sa ocitajú v stave latentnej neurózy, 
ktorá im síce nebráni žiť, ale vyvoláva životnú 
nepohodu. Medzi ústredné problémy, ktoré sa v diele 
tematizujú, patrí samota, neistota, ale i nepriame 
vzdorovanie spoločenským tlakom. Sujet príbehov 
vychádza z rozvíjania významových opozícií ako 
prirodzené – neprirodzené, normálne – nenormálne, 
pričom autorka s týmito vymedzeniami implicitne 
polemizuje. 
V názve knihy sa objavil jednorožec ako symbol, 
bájne zviera, ktorého roh podľa niektorých výkladov 
stelesňuje falický symbol, no keďže vyrastá z hlavy 
ako „sídla“ ducha, predstavuje zároveň sublimáciu 
sexuálnych síl, a preto sa spája aj s obrazom 
panenskej čistoty (známe sú vyobrazenia Márie 
s jednorožcom symbolizujúcim nepoškvrnené 
počatie). V angličtine sa pod týmto pojmom rozumie 
nedosiahnuteľný typ človeka, v gay komunite zas 
zastupuje bisexuálnu ženu, ktorá má záujem o sex 
v trojke. V Hrínovej knihe sa jednorožce explicitne 
mihnú ako nafukovačky či plyšová hračka a implicit-
ne sa dotýkajú zrejme všetkých spomínaných 
významových konotácií: nielen sexuálnej otvorenos-
ti, ale aj nevinnosti a predovšetkým atypickosti.
Protagonisti jej próz trpia rozličnými podobami 
pociťovaného deficitu. Súvisí to so súčasným kultom 
tela, ktorý moderné technológie posunuli k takmer 
nedosiahnuteľným ideálom: „Až keď sa otočil, aby 
zahodil mastný papier so zvyškami majonézy, všimol 
si modela: šesť tehličiek na bruchu a široké ramená 
sa za ním týčili ako prikázanie vyryté do kameňa.“ 
(s. 42) Hrínovej ženy i muži sú pre svoje asymetrické, 
prípadne nadbytočné prsia, pre nadváhu, ochlpenie, 
(a)sexuálnu nevyhranenosť, introvertnosť i intelek-
tuálnosť často vnímaní ako outsideri, a to sami sebou 
i okolím. Túto skutočnosť však autorka zároveň 
ironicky spochybňuje; veď napokon ide o pomerne 
bežné „problémy“. 
Hrínovej rukopis je subtílny, nenásilný, vďaka 
premyslenému kompozičnému oblúku poviedok, 
civilnému jazyku a citu pre detail vytvorila pozoru-
hodné dielo – prepája totiž dve ústredné línie 
súčasnej slovenskej literatúry, ktorými je spoločen-
ská próza a próza subjektu. Obišla pritom úskalia 
oboch kategórií: na jednej strane neupadla do 
modelovosti, na druhej strane sa vyhla aj posledných 
desať či dvadsať rokov trvajúcemu ošúchanému 
a egocentrickému ja-písaniu.

Zo zbierky víťazných textov Poviedky 2020 možno 
vyzdvihnúť prózu Anety Zacharovej Slovo na P, 
slovo na S. Jej zápletka je minimalistická: hlavným 
hrdinom je podomový predajca. Navštívi potenciál-
nu klientku, staršiu dámu, ktorá v ňom vyvolá  
prúd spomienok na vlastné detstvo. Zamestnanie 
protagonistu umožňuje nečakané stretnutie 
a zároveň jemne problematizuje tému morálky, ktorá 
presahuje od jeho zamestnania k rodinnej histórii. 
V poviedke sa na prvý pohľad nič zásadné nestane, 
avšak vyniká tlmenou emocionalitou, sugestívnou 
nostalgiou a pozorným, umeleckým pohľadom. 
Napriek istým začiatočníckym nedostatkom, ktoré 
by mohla odstrániť redaktorská ruka, je autorkino 
písanie zaujímavé.

Dominika Sakmárová vydala dielo s názvom 
Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre. Ako 
napovedá názov, kniha sa istým spôsobom vzťahuje 

Žaneta Morovská: 
Manifest mladej ženy
Vlastným nákladom, 
2020

Barbora Hrínová: 
Jednorožce
Bratislava: Aspekt, 2020

Kolektív autorov: 
Poviedka 2020
Levice: KK Bagala, 2020

Dominika Sakmárová: 
Mačací kožuch a ťava pri 
Čínskom múre
Banská Bystrica: Inspira 
Publishing, 2020
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k zahraničiu, konkrétne k východnej Ázii. Dve 
tretiny knihy sa odohrávajú na Taiwane a v Číne, 
jedna na Slovensku, kde protagonistku sprevádzajú 
priatelia z Taiwanu. 
V úvode spisovateľka píše, že svoju knižku nepovažu-
je ani tak za cestopis, pretože jej cieľom nebolo 
zaznamenávať cestovateľské dobrodružstvá, ale 
sústredila sa na pozorovanie každodennosti v tomto 
priestore. Preto je dielo „napoly denník, napoly 
mozaika obyčajného života“ (s. 9) a dá sa povedať, že 
ide o autobiografický, štylizovaný záznam Sakmáro-
vej skúseností a zážitkov. Kniha pozostáva z troch 
častí, spolu je v zbierke 73 krátkych príbehov 
rozprávaných v 1. osobe. Sú písané nadľahčeným 
a zároveň kultivovaným štýlom, čítajú sa hladko 
a plynulo, dôraz sa kladie na humor a vtip; žánrovo 
odkazujú k blogerskému, zážitkovému písaniu 
o pobyte v cudzine, ktorý je v posledných rokoch 
populárny: zo slovenskej literatúry môžeme 
spomenúť tituly Kde všade som nezomrel Petra 
Popluhára, Ako som vozil Nórov Ondreja Sokola. 
Sakmárová je sinologička a v uvedených krajinách 
nevychádza zo zážitkov turistu. Zároveň sa však 
v knihe objavujú početné pasáže, v ktorých napriek 
humornému odstupu presvitá akýsi koloniálny 
pohľad, napríklad, keď sa zoznamuje s vierou 
miestnych a nepísanými pravidlami, ktoré platia 
počas tzv. mesiaca duchov; protagonistka zlomí 
zámok na okne a taiwanský priateľ jej vysvetľuje, že 
v tomto období sa nič nesmie opravovať: „,Oni majú 
radi čerstvo opravené veci,´ vravel Johny celkom 
vážne, a mračil sa, keď si všimol, že potláčam  
smiech. (…) A ako som spomínala, tunajší duchovia 
majú naozaj zvláštne pohnútky, lebo ich priťahuje 
napríklad aj kupovanie nového bytu či auta. A ešte 
svadba a rozvody. A rozchody. Ani sa im nečudujem, 
majú zrejme zmysel pre drámu.“ (s. 29 – 31)

Karlos Kolbas je skúsený autor, ktorý knižne 
debutoval útlou zbierku poviedok Všetko alebo znič. 
Tvorí ju 12 textov rôznej dĺžky, ktorých výrazným 
znakom je drsný, hovorový štýl rozprávania. Príbehy 
zasadil do východoslovenského dedinského 
a malomestského robotníckeho prostredia. Okruh 
tém ako nezamestnanosť, alkoholizmus, domáce 
násilie, vraždy, samovraždy, prostitúcia odkazuje na 
sociálnu problematiku. Isté typologické prepojenia 
najmä v súvislosti s tematizovaním periférie, 
drsnosťou výrazu i životnej reality v spojení 
s prvkami grotesknosti a komiky by sme mohli nájsť 
vo vzťahu k textom Petra Pišťanka, Ivana Medešiho, 
Víťa Staviarskeho či Petra Janáča.
Kolbas využíva celú paletu jazykových postupov: 
subštandardnú lexiku, slang, ale aj defektné 
syntaktické konštrukcie, opakovanie. Z hľadiska 
kompozície autor využíva prvky nečakanosti,  
a to v závere poviedok ako prekvapivú pointu, ale  
aj v úvodnom, často dynamickom nástupe –  
tak sa začína poviedka Nočná zmena: „Alojz Pastier, 
sústružník z Vyšného Slavkova, bol chlap na 
správnom mieste, každému v robote vždy pomohol 
a poradil, aj peniaze požičal, len raz v živote mu 
ruplo v bedni a zabil matku.“ (s. 23) 
Názov knihy Všetko alebo znič je slovná hračka 
a Dado Nagy ho vysvetlil ako vyhranenie sa Kolbasa 
voči písaniu, ktoré prezentuje Eva Urbaníková 
v románe Všetko alebo nič (2011). Kolbasova kniha má 
byť „presným opakom“. Je to zvláštne gesto. 

Urbaníkovej tvorba je výsostne žánrovým písaním 
pre vymedzený okruh čitateľov, resp. čitateliek. 
Kolbasova kniha zas odráža ambície písať umeleckú, 

„vysokú“ literatúru – tá však nie je rubom ženského 
písania, ale je to kategória kníh s odlišnými funkcia-
mi. Tento výpad voči žánrovkám sa preto míňa 
účinku. 

Mimózu Adriany Boysovej tvorí 18 poviedok, 
ktorých príbehy sa odohrávajú v neveľmi špecific-
kom priestore – niektoré kdesi na Slovensku, iné 
v Luxembursku. Hlavnou autorkinou stratégiou 
je snaha vykresľovať konanie a prežívanie postáv 
v kritických situáciách, ktoré nastoľujú takmer 
výhradne rôzne vzťahové peripetie. Prózy môžu 
čitateľsky existovať aj individuálne, no ako celok ich 
spája práve téma lásky a (pre)citlivenosti – ako 
naznačuje i názov knihy. Pre Mimózu je charakteris-
tický „kučierkový“ štýl začiatočníkov, ktorých 
pri štylizovaní vedie snaha písať „umelecky“, 
t. j. frekvencia využívania umeleckých jazykových 
prostriedkov je vysoká. Nechýbajú ani klišéovité 
frázy. Výsledkom takéhoto postupu je literárny gýč: 

„Zopár odvážlivcov vykročilo do sveta, v chabom 
svetle pouličných lámp zababušení do teplých 
vlnených šálov mrznúcimi prstami ometajú 
plechových tátošov. Niekoľko snežných krásavíc sa 
udržalo na chladnom okennom ráme a svojou 
rozlietanosťou vyčarilo čudesný abstraktný obraz 
na protiľahlej stene spálne.“ (s. 21) Súčasťou prózy sú 
aj súkromné listy, útržky publicistických textov. 
Príbehy v jednotlivých kapitolách podáva priamy 
rozprávač v 1. osobe, postavy sa striedajú. Štylizácia 
jednotlivých výpovedí je vzhľadom na odlišné 
postavy čiastočne varírovaná, no štylistická 
ornamentálnosť je ich konštantnou vlastnosťou. 
Výpovede i situácie sú programovo emotívne vypäté. 

Záver
Minuloročné debuty odrážajú dva hlavné poetologic-
ké prúdy, ktoré majú v súčasnej slovenskej literatúre 
už svoje pevné miesto: spoločenskú prózu a prózu 
subjektu. Oproti iným rokom možno konštatovať 
absenciu historických tém, veľkú pozornosť autori 
venovali aktuálnej situácii, vytratili sa aj postmoder-
ne ladené textové experimenty. Próza subjektu 
s prepiatym autobiografickým ja-rozprávaním je 
však stále mimoriadne exploatovaný žáner, ktorý 
aj tento rok pritiahol množstvo nádejných spisovate-
ľov. Azda jedinou knihou, ktorá obe spomínané 
tendencie dokázala skĺbiť a predovšetkým im 
nepodľahla, sú Jednorožce Barbory Hrínovej. Ako 
jedna z mála dokázala tematizovať aj otázku 
sexuálnych menšín nie ukričaným ideologickým 
spôsobom, ale naopak, jej obrana menšín je 
kultivovaná a najmä výsostne literárna. Istý druh 
ozvláštnenia priniesli vo svojich novelách aj Lukáš 
Cabala a Katarína Fedorová. Stredná a krátka epika 
teda zatiaľ ostáva oproti románom medzi debutmi 
literárne produktívnejšia a práve v nej sa nájde zopár 
ostrých ihiel v kope sena. 

Karlos Kolbas: Všetko 
alebo znič
Levice: KK Bagala, 2020

Adriana Boysová: 
Mimóza
Bratislava: Ikar, 2020
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Z paralelného vesmíru
Konfrontácie s básnickými prečinmi nad-
chádzajúcich autorov by sa mohli chápať 
aj z pohľadu mimozemšťanov ako kurióz-
ne a excentrické. 

Ako z paralelného vesmíru pôsobí (ne)
únavná tvorba Jozefa Darma, predstavu-
júca konzervatívny a zastaraný prístup 
k chápaniu lyriky ako komunikátu,  
ktorý tlmočí autorove myšlienky morali-
zátorským, poúčajúcim a patetickým 
spôsobom. Ostatná Darmova zbierka 
so signifikantným názvom Advent života 
(Vydavateľstvo SSS) implikuje široké 
spektrum tém počnúc osobnými, medzi 
ktoré patrí spomínanie na minulosť,  
uvedomovanie si staroby a premien man-
želskej lásky až po sociálne, spirituálne, 
historické, politické, národné či „buditeľ-
ské“ témy, príznačné sileným dôrazom 
na étos, motivovaným tristným životom 
súčasnej i budúcej generácie: Ja nechcem 
iba / hniezdo – dom, / chcem s Tebou / rodi-
nu a deti. / Nimi dvíhať / k nebu rodu  
strom / koreňov v národe /a v rode / s rodiny 
kmeňom / s korunou plodov ducha /  
nášho / slovenského „rúcha“ / a nie čo zrá-
dza / národ, / pre korisť do kešene / dravcov 
mešca / otročí. (s. 39 – 40)

Vzletné vyjadrovanie typické pre gýč cha-
rakterizuje i zbierku Martina Chudíka 
Za tajomstvom očí (Vydavateľstvo SSS), 
komponovanú ako súbor textov označe-
ných rôznymi ženskými menami,  
ktorých význam sa autor usiluje vysvetliť 
aj prostredníctvom „básnického“ jazyka. 

„Etymologický kalendár mien“ úlisne a ste-
reotypne glorifikujúci ženy od (ako inak) 
Evy až po (ako inak) Máriu dopĺňajú zväč-
ša intímne skúsenosti subjektu s Ľudmi-
lou, Klárou, Veronikou, Stelou a ďalšími, 
čo v konečnom dôsledku pôsobí vzhľadom 
na zámer zbierky kontraproduktívne. 
Tonalitu knihy vystihuje už samotná 
fotografia na obálke, zachytávajúca 
zasnenú dievčinu s výzorom hanblivého 
rozvíjajúceho sa „púčika“, no s odhaleným 
ramienkom na podprsenke, pózujúcu  
pri kmeni stromu. Amatérske fotografie  
rusaliek, ktoré korešpondujú s rovnako 
naivným, sentimentálnym a klišéovitým 
spôsobom písania Martina Chudíka,  
narúšaným občasným erotickým obra-
zom, možno nájsť aj vnútri knihy. Básnic-
ká obraznosť a rýmy autora sú však 
umelecky presvedčivé a prirodzene pôso-
biace asi do takej miery, ako kružnicové 
blúrovanie na spomínaných fotografiách: 
Rada si staviaš vzdušné zámky, / keď cítiť 
lipy v povetrí, / meníš tak dĺžku jednej 
priamky / na svet, čo (s)nami nešetrí. // 
Budem v ňom vzorným kastelánom, / strá-
žiť ho s rukou na kľúči, / aby som mohol 
každé ráno / zamknúť sa v tvojom náručí. 
(Patrícia /urodzená/, s. 19).

Lenka Šafranová (1986)  
Literárna vedkyňa, poetka, 
zástupkyňa šéfredaktora 
časopisu o poézii 
a básnikoch Vertigo, 
lektorka tvorivých dielní 
a porotkyňa viacerých 
renomovaných 
literárnych súťaží. Pôsobí 
na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej vedy 
FF PU v Prešove. Venuje 
sa predovšetkým 
súčasnej slovenskej 
poézii a teoretickým 
problémom literatúry.

Z paralelného 
vesmíru 
až na Voyager
V roku 2020 sme boli vystavení katastrofe 
celosvetových rozmerov, no aj napriek tomu 
vyšlo pár zbierok, ktoré by sme pokojne mohli 
uložiť na zlatú platňu Voyageru a vyslať do 
vesmíru. Ak by sa k obsahu reprezentatívneho 
úložiska (Mária Ferenčuhová, Erik Ondrejička, 
Zlata Matláková, vďaka) niekto dostal 
a dekódoval ho, zaiste by sme „v hanbe 
nezostali“. Avšak, ak by sme mali ukázať 
mimozemským bytostiam, koľko vesmírneho 
odpadu vyprodukovala ľudská rasa za minulý 
rok, ktovie, či by o nás v kozme ešte niekedy 
„zakopli“. 

✒ Lenka Šafranová 
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Téma lásky definuje i zbierku Evy Siskovej Až za 
horizont (Vydavateľstvo SSS) , v ktorej dochádza 
k prelínaniu osobnej a prírodnej „lyriky“. Obsahová, 
ale aj formálna stránka textov sa však vyznačuje níz-
kou kvalitou. Zalamovanie textu do veršov evokuje 
v mnohých básňach väčšmi intuitívny prístup autor-
ky než stratégiu. Inverzie zvyšujúce pátos odkazujú 
na deformované vnímanie lyriky ako vzletnej, orna-
mentálnej a rétorickej výpovede, ktorej výsledkom je 
nezámerný gýč. Siskovej poetika, využívajúca pre-
važne antropofugálne, no len zriedka invenčné  
a pôsobivé metafory, je plná klišé. Pripomína texty 
začínajúcich autorov, implikujúce skreslenú predsta-
vu o lyrike, ale aj špecifický druh sebavedomia, kto-
rého výsledkom je uverejňovanie textov podobných 
Siskovej básni Krídla: Bez teba som ako anjel / bez  
krídel. / Neodleť, / vezmi ma pod ochranu, / sľúb, / že 
zostaneš… (s. 16)

Viaceré texty Martina Prebudilu z knihy Všetko je 
svetlo (Vydavateľstvo SSS) možno len s ťažkosťami 
označiť za poéziu a ešte s väčšími výhradami ako 
lyriku. (Obzvlášť pri uvedenom type textov je dôleži-
té odlíšiť prozaickú organizáciu textu od prozaizácie 
verša a epické stvárnenie skutočnosti od lyriky integ-
rujúcej epické fragmenty.) Mnohé Prebudilove verše 
sú vetami a jeho spôsob reflektovania skutočnosti  
má bližšie k epike ako k lyrike, a to napriek občasnej 
prítomnosti básnických prostriedkov: Po kolokviu 
Dunajské elégie v boteli Marina / vybral som sa na 
prechádzku vrelým mestom / na Laurinskej u pani Oľgy 
Janderlovej / som si kúpil priezračný klobúk / vyrobený 
v Taliansku 100 % z morskej trávy / o kúsok ďalej na 
výklade kaviarne Moaré / zočil som skvelé pozvanie do 
básne / to Zuzka Kuglerová a Ondrej Kalamár / pred-
stavujú dvoch básnikov z Macedónska. (Bratislavské 
dunajské elégie, s. 18) Metafory slúžia Prebudilovi 
väčšmi na ozvláštnenie textov, plnia skôr dekoratív-
nu funkciu, ako by sa podieľali na rozšírení možností 
vykladateľnosti básne. Iritujúca je aj autorova 

„vojvodinská“ syntax, slabá alebo ošúchaná pointa 
a práca s apoziopézou, ktorá má prehĺbiť dôraz na 
(ne)vypovedané, čím zvyšuje teatrálnosť textu.  
Jeden z autorov bizarného doslovu, Ľubomír Feldek, 
však nepotrebuje pri Prebudilovi (paradoxne) ani 

„vetu“ (Martinove veselo-smutné verše, s. 111), aby 
pochopil, že je skutočným a vynikajúcim básnikom: 

„Postačí aj jedna kvapka. Ako napríklad tá, o ktorej 
ma Martin poinformoval už vo chvíli, keď som sa 
s ním prvý raz stretol na bratislavskej Bibliotéke 
a keď mi prezradil, že hoci by mu aj malo roztrhnúť 
mechúr, neprišiel cestou ani o kvapku telesnej 
tekutiny, považoval za povinnosť priniesť ju až na 
Slovensko a pokropiť ňou pôdu svojich predkov. 
Hneď mi bolo jasné, že Martin je správny básnik a že 
tá kvapka, o ktorej hovorí, nemusela byť kvapka 
v mechúri – mohla to byť aj slza v oku.“ (Martinove 
veselo-smutné verše, s. 111)

V roku 2020 vyšiel i výber z tvorby Martina Vladika 
Šesťdesiat básní (Vydavateľstvo SSS). Výber, ktorý 
by mal reprezentovať to najlepšie zo siedmich  
autorových zbierok, ukazuje väčšmi nedostatky ako 
pozitíva. Vladikovo písanie osciluje medzi gýčom 
a prostým popisom bez náznaku básnického videnia 
sveta. Málokedy sa v texte vyskytne obraz, ktorý 
by nebol klišéovitý. Básňam chýba estetická dištan-
cia, čo sa prejavuje najmä v sentimentalite výrazu, 

ale aj v mravokárnosti prítomnej v spoločensky či 
občiansky angažovanej lyrike. Kritika politickej 
scény, stavu štátu a demokracie však pripomína skôr 

„postrehy pri pive“, než konštruktívnu výpoveď. 
Básnik sa nepriamo „pasuje“ za „buditeľa“, ktorému  
text slúži ako nástroj na „otváranie očí“ spoločnosti: 
V Budapešti / transparent na futbalovom štadióne / 
kričal / SLOVÁCI NEMÁTE VLASŤ / SLOVÁCI ZOSTA-
NETE NAŠIMI OTROKMI // Komplexy uhorskej operety 
s historickými omylmi drámy? // Dokedy? (Komplexy, 
s. 58) Viaceré texty iritujú úsilím autora vyvolať  
v čitateľovi prostredníctvom textu súcit, no niektoré 
z nich vyvolávajú skôr nezámernú smiešnosť.

K zbierkam, ktoré fungujú azda iba v priestore para-
lelného vesmíru, zaiste patrí aj kniha Jána Badáňa 
Život je krásny (Wynfield), odkiaľ pochádza i úryvok 
z textu Slovenka: Boh ti dal krásu do vienka / nazval 
ťa prosto Slovenka / tvoje lono / to je veľká záhada /  
záhrada / plná rozkvitnutých ruží / odtrhnúť túžim 
aspoň jednu / veď bez lásky / tam všetky zvädnú / 
no pod dotykom každá skrásnie // Básnici o tom občas / 
píšu nesmrteľné básne… (s. 111)
Možno by niekedy stačilo, ak by si autori pri písaní 
podobných textov predstavili „opačné garde“ – 
ospevovanie mužského lona „invenčne“ prirovnané-
ho ku kobre v nohaviciach, ktorá by bez ženského 
dotyku ostala neskrotená. Azda by si uvedomili,  
ako sa cítia čitateľky (ale zaiste aj čitatelia) pri čítaní 
ich textov, prípadne by si uvedomili, že ich tvorba 
patrí do inej kategórie a žánru, v ktorom je ošúchané 
zobrazenie stereotypného chápania rodových 
rolí a chlipnosť na rozdiel od umeleckých textov 
pozitívom.
Na bizarnom vyznení Badáňovej „všeobjímajúcej“ 
zbierky sa podieľajú i motívy kývajúceho pápeža 
Františka (s. 79), veličenstva internetu (s. 76), cigare-
tového spreja tmy (s. 57), mäsitých ruží (s. 46), plačú-
cej sprchy (s. 42), kauzy Bezáka (s. 107) či osirelej  
vily na Bertramke (s. 108): Bol smutný deň keď zomrel 
Karel Gott / aj slávik zmĺkol hore nad Petřínom /  
smrť zasa siahla kradmou rukou na život / Česko sa 
lúči dnes so svojim synom // Už osirela vila na Bertram-
ke / kráľ hudby veľký tenor nežný aristokrat / odišiel na 
posledné turné / bez bohatstva a bez slávy / a jeho 
piesne znejú vari stokrát / a najviac asi C´est la vie… 
(Zbohom, Karel, s. 108)

Vo vzduchoprázdne
Lepšie, no nijako slávne by vo vesmírnom meradle 
dopadla najpočetnejšia skupina zbierok, ktorá síce 
nemá parametre inej dimenzie, no implikuje viacero 
nedostatkov, devalvujúcich i kvalitatívne presvedči-
vé verše. To je dôvod, prečo spomínané publikácie 

„visia vo vzduchoprázdne“. 

Zbierka Martina Vlada Záznam (Vydavateľstvo SSS) 
pripomína svojou nenaliehavosťou a samoúčelnos-
ťou „umenie pre umenie“. Napriek tomu, že Martin 
Vlado nepatrí k autorom, ktorí by neboli schopní 
reflektovať svet a skúsenosť prostredníctvom básnic-
kej optiky, lavíruje v tvorbe medzi esteticky 
presvedčivou výpoveďou a efemérnymi textami bez 
hlbšej a opodstatnenej problémovosti. V Zázname 
sa vyskytuje najmä druhý typ textov, ktoré nedokážu 
v čitateľovi zarezonovať, pretože im chýba pádny 
dôvod existencie. 

Ivan Sládeček: Prvé 
vydanie
Bratislava: Ladon, 2020

Daniela Šebestová: 
Na vode
Bratislava: Literárna 
nadácia Studňa, 2020

Martin Kočiš: NADIR
Bratislava: Vlna / Drewo 
a srd

Milan Abelovský: Teta 
Mona s Lízou
Bratislava: Vydavateľstvo 
SSS, 2020
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Výsledný efekt je rozplývavý, čo si napo-
kon uvedomuje i lyrický subjekt v básni 
dedikovanej Jozefovi Urbanovi: aj ja píšem 
/ aj ja táram / dve na tri / tri na dve / ako 
kedy (s. 10). Problém však vzniká vtedy, 
keď sa autor pokúša o hlbšiu výpoveď, no 
ostáva pri „táraní“. Neproduktívne sú aj 
infantilné „vtipné“ sentencie založené na 
princípe triviálnej slovnej hry: „pondelok 
ťa vystrelí“ (s. 14), „utorok trvá rok“ (s. 15), 

„streda je šarmantná Ruska“ (s. 16) atď. 
Zbierka sa usiluje kombinovať tradičnejší 
s hravejším prístupom k textu, no humor-
ne ladeným básňam chýba dôvtip a tradič-
ným textom nosná téma a už spomínaná 
uveriteľná problémovosť.

Sklamaním je i zbierka Zdenky Valento-
vej Belićovej Apokryfy podľa Lilit  
(Vydavateľstvo SSS), ktorá nenapĺňa oča-
kávania naznačené v názve ani ich funkč-
ne nenarúša. Namiesto subverzívneho 
pohľadu ženského lyrického subjektu na 
jeho prežívanie a telesnosť, rolu partnerky 
a matky, je v knihe zastúpený väčšmi 
stereotypný pohľad na ženu ako túžiacu 
po láske viac než po čomkoľvek inom, 
dôverujúcu, oddávajúcu sa celou bytosťou. 
Ak sa aj lyrický subjekt usiluje partnerovi 
vzdorovať a poukázať na vlastnú nespokoj-
nosť, pôsobí skôr bezmocne a ostáva len 
pri konštatovaní situácie: Mala by som 
ti byť povďačná, / že si sa so mnou pokúsil /  
zachytiť lúč. / Aspoň si tak myslím. Mala 
by som. / No nie som. / Na čo je dobrá zruč-
nosť uchopenia ilúzií? (Lúč, s. 40)
Problémovosť v jednotlivých textoch vy-
znieva nepresvedčivo, rovnako ako pseu-
dofilozofické uvažovanie založené zväčša 
na známych gnómach.

Úsilie o filozofovanie badať aj a v zbierke 
Ivana Sládečka Prvé vydanie (Ladon – 
Tvorca). Vystihuje ju fragmentárnosť,  
a to aj napriek skutočnosti, že autor použí-
va pri tvorbe básne motívy, ktoré na seba 
asociačne nadväzujú a patria pod konkrét-
ne tematické spektrum. Jednotlivé motívy 
však nie sú v potrebnom vzťahu hierarchi-
zácie a nevytvárajú väzby na základe 
subordinácie, čo má vplyv na text ako 
celok. Básne nerešpektujú základné pra-
vidlá kompozície textu, preto často vy-
znievajú, ako by len plynuli „odnikiaľ 
nikam“, čo sťažuje čítanie básne a má 
vplyv na jej „zapamätateľnosť“.  
Nedostatočná intenzita výpovede sa preja-
vuje najmä v textoch signifikantných nie-
len fragmentárnosťou výrazu, ale aj slabou 
či absentujúcou pointou, zvýšenou mie-
rou reflexívnosti sprevádzanou abstrakt-
nosťou výrazu. Popri ťažkopádnych 
filozofujúcich textoch sa v zbierke nachá-
dzajú aj básne, v ktorých autor pracuje 
s komikou a rešpektuje princípy výstavby 
básnického textu. Viaceré pôsobia origi-
nálne a v porovnaní s prvým typom textov 
presvedčivo a koherentne. Napriek tomu, 

že sa v zbierke nachádzajú aj príklady pr-
voplánového, „lacného  
humoru“, klišé (obzvlášť pri spracovaní 
témy lásky) a stereotypného priblíženia 
ženského objektu, možno v nej nájsť aj 
pôsobivejšie fragmenty, založené na neo-
šúchanom a implicitnom humore: 
Brieždenie / slovám odzvoní. / Beriem noci 
košeľu, / všeličo si dovolím. (57., s. 70) 

Ani pochvalné vyjadrenie Milana Hama-
du na prebale básnickej zbierky a kama-
rátsky doslov Erika Markoviča ešte 
nemusí byť zárukou kvality textov, čo sa 
potvrdzuje aj v prípade knihy Daniely Še-
bestovej Na vode (Literárna nadácia 
Studňa). Šebestová často osciluje medzi 
infantilnou sebairóniou a sentimentál-
nou sebaľútosťou a trýznením. Humor 
v básňach je nezriedka založený na 
ošúchaných myšlienkach a trápnosti: 
Milý obyvateľ / mojich fantázií, / už mi ko-
nečne zasuň / (ak nie iné) / tak tú dýku pro-
sím, / pod ľavý rebrový oblúk // rýchlo 
a odborne. // nech už nastane / prerušenie 
srdcovej činnosti / na tvojej strane // a duša 
sa mi oddelí / od tvojho tela // a ostanem si 
len tak / bezváhavo / bezčasovo / bezchla-
povo. (s. 29) 
Pri zobrazovaní partnerského vzťahu či 
vyrovnávania sa s osamelosťou poetke 
chýba potrebná dištancia od témy. Texty 
vykazujú vysokú mieru explicitnosti 
aj napriek autorkinmu úsiliu ozvláštniť 
jazyk prostredníctvom básnických pros-
triedkov. Slová, na ktoré chce autorka 
upozorniť, zvýrazňuje v zbierke naprí-
klad kapitálkami. Málo básní zasiahne či-
tateľa hlbšie a zanechá v ňom intenzívny 
pocit z prečítaného, preto nemôžem 
súhlasiť s konštatovaním M. Hamadu, 
podľa ktorého „z/Zbierka básní ,Na vode‘ 
znamená prenikavý prínos.“ (komentár 
na prebale knihy)

Za „prenikavo prínosnú“ nepovažujem 
ani knihu Martina Kočiša NADIR (Vlna / 
Drewo a srd), ktorej existencia je motivo-
vaná predovšetkým dlhodobo pretrváva-
júcou situáciou v literárnej vede a kultúre, 
no spôsob jej reflexie (dôraz na textovosť, 
irónia kultúrnych pomerov, kritika lite-
rárnovedných, ale aj tvorivých postupov, 
intermedialita, štýlový a druhový eklekti-
cizmus, prelínanie textu s metatextom, 
citová dištancia a i.) nie je diametrálne 
odlišný od niektorých publikácií experi-
mentálno-dekonštruktívnej línie autorov, 
vychádzajúcich v 90. rokoch 20. storočia. 
Subverzívny prístup autora k textu sám 
osebe nemožno považovať za anachronic-
ký, no spôsob, akým sa realizuje, áno. 
Intertextualita, palimpsestovosť, zvýraz-
ňovanie vizuality textu, jeho negovanie 
ako komplexu lingvistických vzťahov, 
ktoré spája význam, boli javy príznačné 
nielen pre autorov tzv. textovej generácie, 
ale aj pre barbara Kamila Zbruža. 

Problémom je skutočnosť, že tam, kde 
Zbruž končí, Kočiš začína. Kočiš ovláda 
postupy „rozvracania“ textu, evidentne 
sa orientuje aj v knižnej produkcii vyda-
vateľstva Drewo a srd, no byť epigónom 

„epigónov“ už nie je až také vtipné 
a funkčné. Kniha by potrebovala omnoho 
viac súčasných stimulov, podobných šty-
lizovanému startupovému projektu ostrov 
paskosaari: „cieľom projektu je vytvore-
nie pracovného prostredia vhodného pre 
literárnu tvorbu primárne pre autora pro-
jektu a v širšom kontexte aj pre iných au-
torov ako účastníkov rezidenčných 
pobytov (…): pobyty by mali slúžiť ako dl-
hodobý & pravidelný zdroj príjmu pre za-
bezpečenie základných existenčných 
potrieb: sladkovodný ostrov v súkrom-
nom vlastníctve o rozlohe cca 3 400 m2 je 
situovaný v SZ časti fínskeho jazera suva-
svesi“ (o projekte, s. 55)

V porovnaní s experimentálne ladenou 
zbierkou M. Kočiša možno označiť zbier-
ku Milana Abelovského Teta Mona 
s Lízou (Vydavateľstvo SSS) ako konzer-
vatívnu. Čo však oboch autorov napriek 
odlišnému prístupu k umeleckému 
zobrazovaniu spája, je anachronickosť 
textov. Kým v Nadire sa anachronickosť 
vzťahuje na recykláciu metódy a neraz 
i predmetu zobrazenia, v Abelovského 
zbierke súvisí s používaním jazyka: 
Keď ho po dlhom odlúčení opustila / nadob-
ro, vracal sa do Dudiniec. Šiel / minulosťou, 
hlbšie v čase. // Légia rímskych vojakov 
rozváľaná po lúke. / Smradľavá vajcovka 
prýšti / z travertínového sopúcha a hojí // 
rýchlo hojí hlboké rany. (Kúpele, s. 47) 
Expresivita (predovšetkým archaickosť) 
výrazu nie je parodizovaná a evidentne 
kompenzuje nezáživnosť témy. Autor 
používa slová z viacerých (mnohokrát na-
vzájom príliš kontrastných) registrov 
slovnej zásoby, vďaka čomu sa ešte 
prehlbuje bizarný dojem z textu a báseň 
pôsobí nekompaktne. Fragmentárnosť 
textu zapríčiňuje i častá sémantická 
adherencia a skutočnosť, že verše 
príznačné strohým civilným vyjadrova-
ním striedajú verše presýtené metafora-
mi. Nedodržanie miery sa ukazuje ako 
problematické aj pri práci s vysokými 
a nízkymi motívmi a práci s paradoxom, 
ústiacej na viacerých miestach v zbierke 
až k morbídnemu stvárneniu skutočnosti. 
Abelovský nie je typom autora, ktorý 
by si text neuvedomoval. Jeho problém 
spočíva v nezámernom prekračovaní 
estetickej miery a nepochopení dôležitos-
ti jednoty básnického textu.

Do odlišného kvalitatívneho rámca 
možno zaradiť zbierku Erika Ondrejičku 
Za jedinou vetou (Ikar), ktorá sa s s titu-
lom Volanie (doslova) nedá porovnať. 
Kým Volanie reprezentuje autonómne pí-
sanie a unikátnu autorskú poetiku, kniha 
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rozdelený do troch strof, charakteristický striktným poč-
tom slabík 5, 7, 5) a nerešpektujú pravidlá wabi – sabi či 
kiredži, neimplikujú meditatívnosť a duchovný rozmer. 
Väčšinu textov možno označiť len ako trojveršia, pretože 
sa v nich nevyskytujú prírodné motívy reprezentujúce 
určité ročné obdobie a symboly, ktorým zodpovedá 
konkrétny pocit či nálada: Čo rieši človek? / Čo nemá, že 
má druhý. / A zmenu vlády. (s. 16) Bartošove texty 
sa od skutočných haiku, uprednostňujúcich výrazovú 
neutralitu, líšia i dôrazom na ozvláštnenie slova či slov-
né hry s koreňovým základom: Cestou Perúna: rúna  
svastických znakov, / rodopis rodov. (s. 9) Kým haiku doká-
že prostredníctvom okliešteného a konvenčného spektra 
znakov obsiahnuť „vesmír“, nad väčšinou trojverší 
M. Bartoša, využívajúcich široký register znakov, nie 
je potrebné zamýšľať sa. Sústreďujú sa na konkrétny výz-
nam a často neprekvapivú pointu. Len málo textov  
Živej vody spĺňa kritériá, ktorými sa haiku riadi.

V spojení so Zemou
Na rozdiel od predošlých dvoch kategórií sú do uvedenej 
skupiny zaradené zbierky, ktoré majú nielen ambíciu 
presvedčiť čitateľa o svojich kvalitách, ale o nich aj sku-
točne presviedčajú. Nie sú „odtrhnuté od reality“, 
avšak k tomu, aby sa dostali na zlatú platňu Voyageru, 
im čosi chýba. 

Druhá zbierka Lýdie Džundovej V znamení jablka (Art 
Floyd) patrí k tradičnej osobnej lyrike, pričom atribútom 
tradičný možno charakterizovať nielen poetkin spôsob 
zobrazovania, ale aj videnia sveta. Džundovej poézia 
predstavuje z hľadiska mužsko-ženských vzťahov a rolí 
ženský pendant k textom Jána Gavuru: raz naučím svoju 
dcéru to / čo nikdy nepoviem synovi // hádzať kamienky do 
vody / ticho / ako sa len dá / máčať nohy v jarných riekach / 
počítať kruhy v nás // kým ty ulovíš pstruha holými rukami 
/ my dorastieme do dlhých letných šiat (s. 4). Svet ženy, 
partnerky, matky, dcéry má archetypálny ráz, v ktorom 
dominuje pôvodnosť ako hodnota, čo pôsobí najmä 
v kontexte aktuálnej podoby knižného trhu príťažlivo 
a neobyčajne. Odvolávanie sa na praobraz umocňuje prí-
tomnosť biblických, ale aj pohanských motívov či 
motívov spätých so životom a rituálmi predošlých gene-
rácií (primárne žien). Mystickú atmosféru básní akcentu-
je i repetičný motív modlitby či mesiaca ako ženského 
symbolu. O tom, že Lýdia Džundová patrí medzi autorky, 
ktoré rozumejú princípom lyriky a vedia čitateľom 
ponúknuť originálnu básnickú výpoveď, niet pochýb. 
Avšak aj v zbierke V znamení jablka možno nájsť verše, 
v ktorých sa autorke nepodarilo vyhnúť sentimentu.  
Nielen sentiment, ale aj nižšia miera (potrebnej) neurči-
tosti výrazu či viackrát neinvenčná práca s pertraktova-
ným symbolom jablka znižujú kvalitu zbierky, 
obsahujúcej inak esteticky pôsobivé a unikátne obrazy, 
na úroveň lepšieho priemeru. 

Medzi kvalitnejšie zbierky roku 2020 patrí aj kniha Hany 
Koškovej Chránené územie (Lux Libris). Esteticky 
účinné sú najmä tie básne, v ktorých sa sprostredkovanie 
pocitu subjektu viaže na konkrétnu situáciu, udalosť. 
Košková dokáže vytvoriť podmanivé básnické obrazy, no 
ich sugestivita ostáva až na pár (zriedkavých) výnimiek 
na úrovni fragmentov (verša, strofy), kvôli čomu je vý-
sledný efekt básne ako celku menej intenzívny. Estetický 
zážitok z textu sa oslabuje aj vtedy, keď sa autorka usiluje 
priblížiť pocit subjektu prostredníctvom abstrákt.
Naopak platí, že čím viac je v básní konkrét a odvolávaní 
sa na spomínané situácie a dianie, tým lepšie autorka 

Za jedinou vetou asociuje písanie na objednávku. 
Básne vyznievajú napriek kvalitným rýmom 
a precíznej práci s rytmom iritujúco, predovšet-
kým pre evidentné úsilie osloviť širšiu čitateľskú 
verejnosť. V zbierke dominuje téma lásky, túžby, 
snívania, rojčenia, pričom problémovosť je v nej 
marginálna a sekundárna. 
Originálne a prekvapujúce básnické obrazy, 
neraz založené na paradoxe, sa striedajú s klišé, 
s patetickými a infantilnými veršami, ktoré 
nedokáže zachrániť ani náznak humoru: Očami ti 
pridám / na nos ďalšiu pehu / už ich tam máš 
sedem / ako slniečka / Ako ju ošetriť / suchým boz-
kom z liehu / a neutrieť lúku / skrytú pod viečka? // 
Belások si trúfa / ten sa neostýcha / keď vie čítať 
krehké / túžby z myšlienok / preletí nad kvetmi / 
z bzučiaceho ticha / a smelo ťa bozká / rovno na 
členok! (Belások, s. 11). Ondrejičkova zbierka evo-
kuje dlhodobú masovú produkciu K. Peteraja, 
pričom sa zároveň latentne odvoláva na pop poé-
ziu 80. rokov. Problémom je, že spôsobom vypo-
vedania v 80. rokoch zotrváva a z pop poézie si 

„osvojuje“ väčšmi to horšie než to lepšie. 

Básne, sentencie, aforizmy, haiku, v ktorých sa 
vyskytuje humor ako základný nástroj autorskej 
stratégie, sú symptomatické pre zbierku  
Minimax (Petrus), na ktorej spolupracovali Ján 
Štrasser a Bobo Pernecký (autor výtvarnej zlož-
ky). Väčšinu textov možno vďaka určitým zna-
kom taktiež pripodobniť k pop poézii, pretože 
oslovujú širšie spektrum čitateľov preferujúcich 
komunikatívnosť textu, poetické vyjadrovanie, 
no nenáročné dekódovanie, hravosť, výstižnosť, 
básnickú skratku, interaktívnosť, humor, dôvtip, 
nápaditosť a údernosť pointy. Štrasser využíva 
rôzne prostriedky komiky vrátane láskavého 
humoru, irónie, sebairónie, sarkazmu, ale aj čier-
neho humoru. V textoch sa však často vyskytu-
je prvoplánový humor a ošúchané vtipy, ktorými 
sa autor zavďačí iba masovému publiku.
Nepochopeným ostáva i „anestetický“ humor, 
prekračujúci mieru akceptovateľného estetické-
ho cítenia: Malá filcka jar, / mladá šľapka leto / 
zrelá štetka jeseň, / stará kurva zima… / Celý rok 
pekne spolu / šliapeme chodník… (Pekne spolu, 
s. 51) Esteticky účinnejšie sú (iba) na prvý pohľad 
menej expresívne básne, založené na paradoxoch 
a tušenej problémovosti (77 297, Nevkročím…) 
alebo texty s funkviou spoločenskej a politickej 
satiry. Naopak infantilne pôsobia viaceré hry 
s koreňovým základom slov, prefixami, niektoré 
okazionalizmy, ako napríklad feminínny variant 
slova náboženstvo – „nábomužstvo“ (s. 30), 
pripomínajúci obľúbené detské „povedačky“ 
karimatka – kariotec či peňaženka – peňamužík. 
Za redundantné pokladám i ozvláštňovanie  
textu prostredníctvom jeho príznakovej 
obrazovosti.

Okrem tradičných básnických zbierok vyšla 
v roku 2020 i kniha haiku s názvom Živá voda 
Miroslava Bartoša (vlastným nákladom). Jej 
prednosť zaiste nie je v minimalizme (kniha 
obsahuje 300 haiku), typickom pre japonské 
umenie. Mnohé básne si zachovávajú iba formál-
ne znaky haiku, ako napríklad rytmickú organi-
záciu veršov go-šiči-go (17-slabičný útvar haiku je 

Lýdia Džundová: 
V znamení jablka
Bratislava: Art Floyd, 
2020

Erik Ondrejička: 
Za jedinou vetou
Bratislava: Ikar, 2020

Ján Štrasser, Bobo 
Pernecký: Minimax
Bratislava: Petrus, 2020

Miroslav Bartoš: Živá 
voda/Haiku
Vlastným nákladom, 
2020
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Mária Ferenčuhová: 
Černozem
Bratislava: Vlna / Drewo 
a srd, 2020
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20 zachytáva a diferencuje rôzne nuansy emócií, jej 

písanie je tým koherentnejšie a z hľadiska 
estetického zážitku zasahujúcejšie: Fotografie zožrali 
mole / Ihelníček zostal / pod vianočným stromčekom / 
do ihiel sme s bratom / navliekali steblá trávy / 
Pred dom, ktorý nebol náš / sused vysypal korále / brat 
na najhlbšom mieste / jamy našiel rozbušku / vylovil 
ju sieťkou v ktorej otec / nosieval chlieb a šumenie z po-
toka / mal strach z prievanu / a z rozhovorov o mame / 
Čierny kufor bol dlhý ako jej rakva / brat si doň ukryl 
odstrelené prsty / krv z nich mi zostala na sietnici… 
(Neviditeľná fotografia, s. 14)
Košková prirodzeným spôsobom spája problémové 
motívy s každodennosťou, vďaka čomu ešte zvyšuje 
implicitné napätie v textoch a neutralizuje mieru 
expresívnosti v básňach. Kladne možno hodnotiť aj 
schopnosť estetickej dištancie autorky, obzvlášť  
v situáciách zobrazujúcich blízkych ľudí subjektu 
a jeho spomienky.

Spomienky subjektu na detstvo, domov, matku, 
známe miesta, ale aj na rôzne chvíle, ktorých magic-
kosť spočíva v jedinečnej konštelácii javov v konkrét-
nom čase a priestore, charakterizuje aj knihu Jána 
Zambora Brána (Skalná ruža). Zbierka predstavuje 
východiskový, tradičný typ lyriky, založený na mono-
logickosti, subjektívnosti, expresívnosti a zážitkovos-
ti výrazu, pričom v sebe spája prvky osobnej 
a prírodnej lyriky. Kladne hodnotím „experimento-
vanie“ básnika s formálnou organizáciou textov, 
založenou na prelínaní poézie a prózy. Oceniť možno 
i senzuálnosť básní a vznešenosť výrazu evokujúce 
najmä texty domácej proveniencie 60. a 70. rokov 
20. storočia. V kontexte súčasnej lyriky je uvedený 
spôsob písania vzácny a v Zamborovom podaní 
i jedinečný. Problém však nastáva vtedy, keď sa sub-
jekt nechá „ovládnuť“ emóciami, čo sa na úrovni 
textu ako celku prejavuje v nedodržaní miery expre-
sivity, neprimeranej ódickosti, neželanej explicitnos-
ti výrazu, nefunkčnej repetícii myšlienok a emócií 
subjektu, ale aj v používaní klišé. 
Archaickosť výrazu je pre Zamborovu poetiku prí-
značná a opodstatnená, ak báseň (či už explicitne 
alebo implicitne) nadväzuje na poetiku starších auto-
rov zo začiatku alebo polovice 20. storočia. V niekto-
rých veršoch je však miera archaickosti výrazu 
a poetickosti neúnosná a vyznieva anachronicky: 
Na neistej púti zo spleti pút som nakoniec narazil 
na povedomú úžľabinku s chvejivo sa blyštiacou linkou 
potoka. / Dal som sa, kam ma viedlo tušenie, predieral 
som sa papraďou a rôznou chamraďou, mokrinami 
a kriačinami. (Poučný príbeh o blúdení, s. 21)

Poetiku Petra Šuleja (Vlna / Drewo a srd) možno 
ľahko rozoznať aj napriek tomu, že ju autor v priebe-
hu rokov aktualizuje a dotvára. Rotácie charakteri-
zuje pohyb okolo vlastnej osi (čo vyplýva aj z vhodne 
zvoleného názvu zbierky), signifikantný reminiscen-
ciami najmä na druhý autorov triptych – Modrú triló-
giu. Autor sa naň odvoláva prostredníctvom alúzií 
a zároveň spôsobu vypovedania (vrátane práce  
s interpunkciou a inými grafickými znakmi – šiframi, 
majúcimi pre čitateľa inštruktážny charakter). 
Na rozdiel od Modrej trilógie Šulej upúšťa od kybor-
gického mýtu a vyššej miery entropie a sústreďuje sa 
na (ľudskú nie postapokalyptickú) prítomnosť a mi-
nulosť subjektu – básnika, jeho prežívanie mesta, vy-
tváranie personálnej mapy či na vzťah subjektu 

k básnikom domácej literárnej scény, s ktorými má 
jeho tvorba isté prieniky. 
Rotácie sa v porovnaní s Modrou trilógiou vyznačujú 
aj vyššou mierou koherencie textov alebo prehlbova-
ním intratextových vzťahov, prispievajúcich 
k jednote básní ako celkov. Jednotlivé texty sú čita-
teľné aj bez toho, aby v nich percipient musel 
dekódovať intertextuálne väzby, vďaka čomu nie je 
narušená komunikácia medzi čitateľom a textom, 
ako napríklad vo viacerých básňach Modrej trilógie. 
Napriek spomínaným pozitívam nemožno kladne 
hodnotiť napríklad zámernú explicitnosť niektorých 
fragmentov, výrazové či situačné klišé alebo lacný 
humor, vlastný Šulejovej poetike, ktorého sa autor 
zjavne nemieni vzdať, a to aj za cenu zníženia kvality 
textov: jachty veru nekotvia v našich prístavoch / 
na šumienke matelkovi odchovaní / so žobračenkou na 
káve (i., s. 45)

Rovnako identifikovateľná ako poetika Petra Šuleja je 
i poetika Tomáša Straku, ktorého písanie je 
v kontexte súčasnej slovenskej literatúry nezameni-
teľné. Unikátna je i zbierka Spievam (FACE), pozo-
stávajúca z básní a slamov, ktorých angažovanosť je 
v knihe explicitne priznaná. Pri jej čítaní je dôležité, 
aby percipient primárne nehodnotil texty z hľadiska 
morálky a etiky, ale estetiky. Nesústreďoval sa na 
(boho)rúhačstvo subjektu a akceptoval estetiku nási-
lia či škaredosti ako legitímny spôsob zobrazenia 
skutočnosti, ktorý môže byť za istých okolností re-
flektovaný pozitívne. Len vďaka tomu, že Strakovmu 
subjektu „nie je nič sväté“, môže sa zaujímať o člove-
ka do takej hĺbky, aby súčasne vnímal jeho hodnotu 
i bezvýznamnosť. 
Subjekt sa nedokáže zmieriť s apatiou, ľahostajnos-
ťou, nenávisťou, no sám sa k nim v niektorých tex-
toch priznáva, čo z neho robí (v pozitívnom význame 
slova) antihrdinu, „zbytočného človeka“, „občana 
druhej kategórie“ (s. 94), usilujúceho sa (paradoxne) 
prebudiť okolie z anestetiky. Svet, v ktorom sa pohy-
buje, sa zdá na prvý pohľad katastrofický, no subjekt 
prostredníctvom všednosti a prízemnosti poukazuje 
na jeho reálnosť. Jedinečná je i metaforika básní, za-
ložená na výraznej expresivite: Olízaný smrťou, poď, 
pritúľ sa bližšie / Z mesiaca sekera odťala obrovský kus / 
Veľká i primalá, bozk by sa mi zišiel / keď tvoje slová po-
čujem zo svojich úst (Smrťou olízaní, s. 87). 
Z hľadiska estetiky je obhájiteľný aj najsubverzívnejší 
a mimoriadne zasahujúci text zbierky Nugget porn, 
v ktorom autor vytvára paralelu medzi torzom 
ženského tela, na ktorom sa ukája doslova ktokoľvek, 
a súčasnou Ukrajinou. Kým v Nugget porn sa s porno-
grafickými motívmi, estetikou násilia a škaredosti 
pracuje funkčne, v niektorých básňach, ako 
napríklad v texte Enkidu, dochádza k ich nadužíva-
niu a kantovskému „velebeniu násilia“. 
Neprijateľné sú i verše založené na extrémnom kon-
traste vysokých a nízkych motívov, ktoré pôsobia 
lacno a na efekt: To si ozaj myslíš, že do teba / vstrek-
nem nového kristapána / Pyča jedna vyjebaná (Enkidu, 
s. 81). Nepresvedčivá je i občasná zložitá syntax 
založená na kumulovaní slov. Domnievam sa však, 
že T. Straka (erudovanosťou podobný P. Šulejovi) sa 
nemieni vzdať určitých veršov a postupov, aj napriek 
uvedomovanému prekročeniu estetickej miery. 
Vzdáva sa tým však i „vstupenky“ na Voyager, ktorá 
by mu za uvedených okolností patrila.

Hana Košková: 
Chránené územie
Lučenec: Lux Libris, 
2020

Peter Šulej: Rotácie
Bratislava: Vlna / Drewo 
a srd, 2020

Ján Zambor: Brána
Kordíky: Skalná ruža, 
2020
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Medzi autorov, ktorí „vedia, čo robia“, 
patrí i Robert Pospiš. Jeho zbierka 
V tichu (Real Music House) je výsledkom 
poučeného písania, vyznačujúceho 
sa predovšetkým presvedčivou prácou 
s paradoxom, repetíciou (vo význame 
refrénovitosti), varírovaním motívov 
a znakom funkčnej angažovanosti, 
prepájajúcej spoločenské s osobným. Pre 
subjekt je symptomatický meditatívny 
prístup k svetu (čo naznačuje už názov 
zbierky), k ľuďom i k sebe samému, 
čo možno hodnotiť ako uveriteľné, no iba 
dovtedy, kým sa nestane dôležitejším 
samotné vyžívanie sa v rozjímaní než 
skutočnosť sama. Niektoré z Pospišových 
básní síce dobre „znejú“, ale ich myšlien-
ka nie je natoľko zásadná, aby v čitateľovi 
rezonovala. Nedochádza tak k súladu 
medzi formou a významom. Za proble-
matické možno považovať i viaceré 
gnómy, ktoré nemajú objavný charakter, 
preto pripomínajú väčšmi frázy, iritujúce 
svojou rétorickosťou. Za nedostatok 
pokladám aj fragmentárnosť niektorých 
textov, vznikajúcu ako dôsledok spomí-
nanej meditatívnosti a gnómickosti: 
V tichu / Zanechávame zlomené / Aj celé. / 
Pre seba, / Bez nás. // Pod tisícročným  
kameňom / Kvitne nový život. / Nepozoro-
vane. / V tichu, / A predsa / V celistvosti, / 
Ktorá predurčuje rozpad. // Bez nás, / Pre 
seba. (s. 31) 

Opustili Slnečnú sústavu
Uvedená kategória dvoch zbierok obsa-
hujúcich dokopy menej ako desať strán 
predstavuje blízke stretnutie tretieho 
druhu. 

Pri viacerých počinoch Kamila Zbruža sa 
úprimne bavím a nie je to inak ani pri 
prezeraní kníh Graffiti na vlaku/Graffiti 
on the train a Graffiti/Graffiti (Vlna/
Drewo a srd), vydaných dvojjazyčne v slo-
venčine a angličtine, keďže taký význam-
ný rozsah (dvojstrana v jednom i druhom 
prípade) i obsah či názov diel si preklad 
zaslúži. Obe autorove knihy majú subver-
zívny charakter, narúšajú tradičné 
chápanie textu ako relatívne uzavretého 
myšlienkového celku, príznačného obsa-
hovou i formálnou koherenciou jednotli-
vých zložiek. Nemožno ich hodnotiť 
štandardnými kritériami, pretože nimi 
opovrhujú a ironizujú ich. Nemožno ich 
hodnotiť ani ako vizuálnu poéziu, preto-
že nespĺňajú štandardné kritériá na ňu 
kladené. A do tretice ich nemožno hodno-
tiť ani ako výtvarné diela, pretože sú iba 
ich imitáciou. To všetko (a ešte oveľa viac) 
vyvoláva u čitateľa smiech. Obe Zbružove 
knihy sú v našom kultúrnom priestore 
príjemnou záškodníckou činnosťou, re-
prezentujúcou ustálenú „poetiku“ autora, 
ktorý permanentne skúša nielen limity 
textu, (ne)tvorivého procesu, (ne)umenia, 
ale bez váhania prekračuje hranice 

vyzretosť, nadčasovosť, pochopenie 
a uplatňovanie estetickej miery na všet-
kých úrovniach, rozpoznateľná, osobitá 
a pôsobivá poetika založená na presvedči-
vej imaginatívnosti, zážitkovosti, detail-
nosti a výtvarnosti výrazu. Verše 
charakteristické prítomnosťou epických 
fragmentov striedajú impresie, pričom su-
gestivita výpovede spočíva v subtílnosti 
a uveriteľnosti výrazu a implicitnej nad-
väznosti na écriture féminine. 
Autorka navodzuje prostredníctvom básne 
dôvernú atmosféru, pričom nemá potrebu 
zneužiť čitateľovu pozornosť akoukoľvek 
formou exhibície v texte. Matlákovej zbier-
ka sprostredkúva pohľad do svojbytného 
sveta subjektu, ktorý priťahuje obyčajnos-
ťou podanou ozvláštňujúco, no nie na 
efekt: záhradný vesmír ma zneisťuje / pre-
kopávam ho / z dna vyberám hľuzy / jedlé 
korene / zahŕňam jamy / nepatria mi // dnes 
ráno / natieklo toľko októbra až zatopil 
hriadky / ruky mám na pleciach kríka / 
v blate sa nedá pohnúť / drozd pokračuje / 
odštipkáva z duly // každý plod je žltou pla-
nétou // v inom vesmíre / pred seba ukladám 
trpké plody / myšlienky / môžem ich roz-
hryznúť na slabiky / premiestniť / vytvoriť 
nové slová / zapísať pre iných (jesenná rov-
nodennosť, s. 28).
Invenčná je i práca s pointou, ktorá 
vyznieva neraz nevýrazne či triviálne, no 
z pohľadu subjektu je v konkrétnom čase, 
priestore a situácii zásadná.

Odlišný typ textov predstavuje básnická 
zbierka Erika Ondrejičku Volanie (Petrus). 
Okrem toho, že sa v nich viackrát explicit-
ne vyskytuje motív koánu, sami fungujú 
na jeho princípe. Uvažovanie príznačné 
pre koán, založené na zdôrazňovaní nepri-
rodzenosti bariér, ktoré kladie človeku 
racionalita, korešponduje a dopĺňa sa 
s imaginatívnosťou ako s predpokladom 
básnického vnímania skutočnosti. 
Reflexívnosť a meditatívnosť Ondrejičko-
vých básní nie je samoúčelná, naopak, 
odhaľuje potrebu subjektu porozumieť 
sebe i svetu, uvedomiť si napríklad, 
že existencia protikladov vo svete je kon-
štruktom, ktorý odporuje spoločnej 
podstate a difúzii javov: Ako keď sa zotmie / 
a zdá sa / že svetlo zmizlo / ale ono nezmiz-
ne // Navždy ostane vo veciach, do ktorých 
vošlo (s. 23). 
V Ondrejičkových básňach sa viditeľným 
stáva to, čo človek na prvý pohľad nevi-
dí (automaticky to považuje za nejestvujú-
ce) a odkrýva sa neexistencia viditeľných 
vecí: Farba nie je vlastnosťou predmetov // 
a niektoré veci sú / aj keď ich nevidíme //  
Napríklad hviezdy / zakryté vodnou parou / 
alebo denným svetlom // A niečo nie je / aj 
keď to vidíme (Biela diera, s. 34). 
Viacero z básní sa odvoláva na všedné si-
tuácie, vďaka čomu autor „poľudšťuje“ 
metafyzickosť básní a konfrontuje uvažo-
vanie charakteristické pre zenových 
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Slnečnej sústavy a vydáva sa na cestu ve-
smírom. Yeah!

Na zlatú platňu Voyageru
Ak by nebolo nadchádzajúcich zbierok, 
na zlatú platňu by sa ani po druhý raz 
nemusela dostať poézia. Pre Černozem, 
Trvalky a Volanie mala slovenská knižná 
produkcia význam aj v pandemickom 
roku 2020. 

Černozem Márie Ferenčuhovej 
(Vlna/Drewo a srd) možno bezpochyby za-
radiť k tomu najkvalitnejšiemu, čo vyšlo 
v roku 2020. Zbierka zároveň reprezentuje 
to najlepšie v rámci doterajšej autorkinej 
tvorby. V recenzii na Černozem nazývam 
knihu (v pozitívnom význame slova) „epi-
lógom“, pretože pojíma to najproduktív-
nejšie z autorkinej tvorby a spája to do 
kohézneho celku, v ktorom sa jednota pre-
javuje nielen na úrovni básnického textu, 
ale aj zbierky. Dochádza k syntéze moti-
vických rastrov vzťahujúcich sa k téme 
vzniku a zániku, stieraniu hraníc medzi 
mikropriestorom ľudského života, tela 
a makropriestorom sveta či vesmíru 
a k vzniku nových kontextov: nachádza-
me sa / medzi tranzitujúcimi / telesami // 
odtiaľto / to vyzerá ako stretnutie / splynu-
tie / láska / v skutočnosti sa míňame / 
priťahujeme sa / držíme si odstup / aby sa 
vesmír / nezrútil // alebo nevyprázdnil 
(s. 24). 
Autorka dosahuje nasýtenosť obrazov 
vytváraním funkčného napätia medzi 
ambivalentnými a súčasne komplemen-
tárnymi javmi a procesmi.
I keď poetka nerezignuje na emocionalitu 
a expresivitu, v textoch badať nižšiu 
mieru radikálnosti a rezolútnosti uvažo-
vania a väčšie úsilie o zobrazenie viace-
rých možností skutočnosti, čoho 
pozitívnym dôsledkom je tendencia k ob-
jektivizácii výpovede. Subjekt Černozeme 
pôsobí vyrovnanejšie a namiesto „výkri-
ku“ či spovede volí zdôvodnené a zdôvod-
niteľné konštatovanie, ktoré opiera 
o zákony (astro)fyziky. Napriek tomu 
však neprichádza ani o vlastnú neistotu 
a zraniteľnosť (uvedomuje si svoju ľud-
skosť, ale aj perspektívu). „Kým v doteraj-
šej autorkinej tvorbe ,stálo‘ takmer všetko 
na lyrickom subjekte či objekte, ktoré boli 
nositeľmi témy, myšlienky, postoja, 
tenzie, emocionality, odosobnenia, tona-
lity textu a podobne, v Černozemi dochá-
dza k ,odbremeneniu‘ subjektu 
a preneseniu ,váhy‘ aj na oscilovanie 
medzi súbežne existujúcimi zaznamená-
vanými javmi, dodávajúce textom potreb-
nú dramatickosť, napätie, ale aj 
spomínanú interpretačnú vrstevnatosť.“ 
(Šafranová, 2021, v tlači)
Pozitívnym prekvapením roka 2020 je 
kniha Zlaty Matlákovej Trvalky (Vydava-
teľstvo SSS), ktorá patrí medzi to najlep-
šie, čo vyšlo. Zbierku definuje básnická 
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majstrov so súčasnou, každodennou realitou a jej tra-
dičnou reflexiou. Zároveň poukazuje na možnosti, 
prostredníctvom ktorých sa dá všedné dianie chápať 
z iného, zenového pohľadu: Nemožno zastaviť! / Nee-
xistuje! / informuje niekoho vodič / a so všetkým sa dá 
súhlasiť // Nemožno zastaviť to / čo neexistuje (Medzi 
dvoma zastávkami, s. 48). Volanie považujem za 
jednu z najkvalitnejších zbierok roka 2020 a zároveň 
za najlepšiu Ondrejičkovu knihu.

A na záver „hvězda padá vzhůru“  
(alebo aj nie?)
V roku 2020 vyšla i jedna reedícia, antológia, súborné 
dielo a niekoľko výberov z tvorby autorov, ktorých 
možno považovať (neodpustím si vesmírne klišé) 
za stálice na slovenskej literárnej scéne (na nebi by 
bolo predsa už len príliš).

Pôsobivé stvárnenie charakterizuje zbierku Ivana 
Laučíka Na prahu počuteľnosti (Modrý Peter), 
pôvodne vydanú v roku 1988. Viaceré abstraktné ilu-
strácie vnútri knihy evokujú prechodené Laučíkove 
trasy a abstrakcia na obálke zase horizont rozdeľujú-
ci Laučíkovu krajinu na dvoje. Dobre známa 
básnikova zbierka tak dostáva podobu, ktorá je v sú-
lade s poetikou autora a zároveň reprezentuje vkus, 
empatiu a citlivosť vydavateľa.

Príťažlivosť vystihuje aj vizuál knihy Otváracie hodi-
ny (Básne 1964 – 2020) (Modrý Peter), ktorá 
dokumentuje celoživotnú tvorbu Jána Štrassera. 
Publikácia zachytáva predovšetkým dve básnické 
polohy autora – elitársku (v pozitívnom význame 
slova) a ústretovú širšiemu čitateľskému okruhu, vrá-
tane percipientov konzumujúcich literatúru ako 
produkt, ktorý napĺňa ich konkrétne potreby  
a (v porovnaní s predstavami diskurzívneho čitateľa) 
nižšie očakávania. Básne príznačné prekvapujúcou 
a sugestívnou obraznosťou, v ktorej sa neraz funkčne 
ozýva „echo“ konkretistickej poetiky, postupne strie-
dajú aforistické „textíky“ a „hahaiku“ čím sa prízvu-
kuje skutočnosť, že autor je otvorený všetkému 
a všetkým, čo možno pokladať za pozitívne i negatív-
ne zároveň.

V porovnaní s vkusnými knihami Jána Štrassera 
a Ivana Laučíka vyznieva výber Milana Richtera 
z textov Milana Rúfusa s názvom Studňa (Ikar) 
nevkusne, a to napriek tomu, že Rúfusove básne 
dopĺňajú početné ilustrácie Dušana Kállaya. 
Kállayova tvorba väčšmi konvenuje s Andersenovými 
rozprávkami a Carollovou Alicou v krajine zázrakov, 
než s poéziou Milana Rúfusa. Výsledkom spojenia 
Kállayových emotívnych ilustrácií a Richterovho 
tendenčného výberu, vďaka ktorému pôsobí Rúfuso-
vo písanie nezaslúžene „provinčne“, naivne a nežela-
ne „lokálpatriotisticky“, je presiahnutá miera 
expresivity, miestami vyznievajúca až infantilne. 
Vyzdvihovanie Rúfusovej úprimnosti a dobroty, 
ktorú „podčiarkuje“ štylizovaná detská hravosť 
a imaginatívnosť Kállayových ilustrácií, zaiste napĺ-
ňa komerčnú ikarovskú predstavu o poézii. Z estetic-
kého hľadiska sa však javí kontraproduktívne. 
Poplatné vydanie Studne pod značkou Ikar do istej 
miery devalvuje oboch kvalitných autorov, Kállaya 
i Rúfusa, ktorého zbierka Až dozrieme vydaná v roku 
1956 znamenala progresívne a svojbytné ohlásenie 
návratu k estetickým hodnotám. Ten istý básnik je 

vo výbere z roku 2020 predstavený Milanom Richte-
rom ako „svedomie národa“ (s. 268), často vysielajúci 

„poštové holuby priateľstva“ k veľkým osobnostiam, 
k priateľom, ku kolegom „od pera“ i k výtvarníkom 
(s. 270).
Za dôležité považujem, na rozdiel od vydania Studne, 
súborné vydanie troch zbierok Kataríny Kucbelovej – 
Duály, Šport a Malé veľké mesto (Vlna/Drewo a srd), 
ktoré pred chádzali doteraz autorkinej najlepšej 
knihe Vie, čo urobí a podieľali sa (spoločne napríklad 
s textami N. Ružičkovej či M. Ferenčuhovej) na 
formovaní novej podoby lyriky písanej ženami, ktorá 
sa líšila od písania starších etablovaných poetiek, 
ako napríklad M. Haugovej, D. Podrackej, V. Prokešo-
vej. Kucbelovej zbierky pútali pozornosť od začiatku 
a svojou neprehliadnuteľnou existenciou vyvolávali 
nepriamy tlak na literárnu kritiku, ktorá ich nemohla 
nechať nepovšimnuté. 
Ďalším autorom, debutujúcim vo vydavateľstve  
P. Šuleja Drewo a srd, ktorý v roku 2020 vydal výber 
z tvorby, je Michal Habaj. Publikácia Spevy kyborgo-
ve s výborným doslovom generačného kritika tzv. 
text generation J. Šranka, syntetizuje básne zo zbie-
rok 80-967760-4-5, Gymnazistky. Prázdniny trinásť-
ročnej, Korene neba, Básne z posledného storočia 
a Básne pre mŕtve dievčatá, ktoré prepája (okrem 
iného) vytvorenie a kreovanie individuálneho kybor-
gického mýtu (Z. Rédey). Básne vydané v rokoch 1997 
až 2003 (re)prezentujú vývoj autorovej poetiky  
a zároveň predstavujú dokument doby, v akej vznika-
li. Z toho dôvodu možno oceniť skutočnosť, že ich 
autor ponecháva v pôvodnej podobe. 

Návrat k prameňom, a to doslova, reprezentuje 
publikácia Duní Dunaj s podtitulom Antológia slo-
venskej poézie o Dunaji (Vydavateľstvo SSS). Napriek 
tomu, že sa v knihe nachádzajú okrem textov súčas-
ných slovenských a zahraničných autorov aj básne 
slovenských klasikov, antológia má väčšmi kvantita-
tívny než kvalitatívny charakter. Je pozoruhodné, 
ak viacerí autori žijúci v 21. storočí, ktorí prijali  

„pozvanie, aby nadviazali na verše našich klasikov  
o Dunaji a prispeli tak do medzinárodného programu 
antológií poézie o Dunaji“ (Bielik, s. 8), používajú 
slovný register, syntax a štylistiku, ale aj myslenie prí-
značné pre človeka 19., 20. a 21. storočia zároveň. 
Ak mali nadviazať na zidealizovaný a ódický pohľad 
oslavujúci „Rieku práce, piesní a básní“ (Kenda, s. 65), 
podarilo sa im to. Vivat h/Historický, smelý čin, /  
hysterickým ochranárom navzdory. / Chlapské slovo,  
Gabčíkovo! / Slováci skrotili riečny živel. / Rieka práce, 
/ rieka piesní, / rieka básní, / tepna obchodnej infúzie, / 
veľtok Európskej únie, / pamiatka UNESCO / v drieč-
nej riečnej delte. (Kenda, s. 65)

Musím uznať, že cesta slovenským vesmírom nede-
butovej poézie vydanej v roku 2020 bola riadnym  
sci-fi, a to ako verná fanúšička žánru, „odchovaná“ 
na Star Treku, mám čo-to za sebou. Som však 
úprimne rada, že napriek množstvu čiernych dier má 
slovenská poézia stále svojich kapitánov Kirkov, 
Spockov či Troiové, schopných tvorivo sa vynájsť 
a realizovať aj v situácii, keď predstavu o samozrej-
mosti vesmíru nenarúšajú Klingóni či Romulánci, 
ale každodenná realita. 

Zlata Matláková: Trvalky
Bratislava: 
Vydavateľstvo SSS, 2020

Erik Ondrejička: Volanie
Bratislava: Petrus, 2020

Ivan Laučík: Na prahu 
počuteľnosti
Levoča: Modrý Peter, 
2020

Ján Štrasser: Otváracie 
hodiny (Básne 1964 – 
2020)
Levoča: Modrý Peter, 
2020
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Ako dobre, že je politická
Dominika Moravčíková: Deti Hamelnu 
Kordíky: Skalná ruža, 2020

Začnem priamo tým naj-najnádejnejším, 
tým pozoruhodným. Debut Dominiky 
Moravčíkovej pritiahol zaslúženú pozor-
nosť tak kritiky, ako aj širšieho okruhu 
múzických čitateliek a čitateľov. Deti 
Hamelnu som už obšírnejšie recenzoval 
pre časopis Glosolália (2021). Predmetný 
text som uchopil trochu širšie, preto do 
tohto prehľadu z neho vyberiem to 
najpodstatnejšie.

Leitmotívom zbierky je pre mňa tento 
citát z posledného oddielu zbierky Čas 
Koptov: „čo je politické, nie je materské“ 
(s. 91, 93, 95, 97 a 100). Výrok pritom treba 
čítať cez prizmu irónie, a to jednak ako 

„materské je (tiež) politické“ i ako „politic-
ké považujeme za cudzie (ne-materské)“. 
Z takéhoto čítania transparentne vidieť, 
že Moravčíková uvažuje o spoločensko-
politických súvislostiach a dáva do hry 
otázku, ako postupne vykoreniť naprí-
klad negatívne rodové stereotypy, 
xenofóbiu a rasizmus či patriarchálne 
mocenské prejavy (katolíckeho) kléru. 
V súčasnosti je dobré povedať to ešte 
raz priamo: debutová zbierka Dominiky 
Moravčíkovej je aj politická, aj 
feministická.

Deti Hamelnu sú o hľadaní identity 
– samozrejme, aj individuálnej, ale vzhľa-
dom na systémovú povahu vyššie uvede-
ných celospoločenských neduhov ide aj 
o identity nadindividuálne (kolektívne). 
V tomto zmysle Moravčíková skúma 
trecie plochy medzi právom individuality 
na sebaidentifikáciu a spoločenským 
tlakom, prisudzujúcim tejto individualite 
stereotypné vlastnosti jeho či jej inhe-
rentných, de facto nemenných identít 
(etnicita, rod): „tvoje divoké rómstvo // 
sa nedá zoškrabať ani / operačne odstrániť“ 
(s. 31), „etnicita je akýsi úlomok na dne 
človeka / ktorý nemôžeš vytiahnuť / ani 
vysušiť a nechať odumrieť“ (s. 97), „Za seba 
a cirkev môžem povedať, že ide o dieťa / 
ktoré sa stane ženou.“ (s. 21) Posledný 
citovaný úryvok v zbierke zaznieva z úst 
kňaza, reprezentujúceho patriarchálne 
usporiadanie (časti) spoločnosti, v tej 
istej básni je potom jasne vyjadrené gesto 
vzopretia sa patriarchátu lyrickou aktér-
kou (krstené dieťa): „…počas života bude 
otvárať / zašité zranenia / čeriť hladinu / 
a rozkopávať blato na dne rieky.“ (s. 22)

Lyrická aktérka sa pritom stavia nielen 
za feminizmus (proti patriarchátu), ale aj 
za inkluzívne chápanie kresťanského 
učenia (proti pervertovanej podobe 
pôvodne inkluzívneho ideálu): „Kristus 
je láska, ale, / ako sme bolestne zistili, // 
čistá láska nestačí.“ (s. 71) V ideovom jadre 
zbierky teda leží vízia spoločenského 

Matúš Mikšík (1988) 
Absolvoval doktorandské 
štúdium na FiF UK 
v Bratislave, kde 
v súčasnosti pôsobí ako 
odborný asistent 
na Katedre slovenskej 
literatúry a literárnej vedy. 
Venuje sa primárne 
slovenskej poézii 20. a 21. 
storočia, recenzuje pre 
rôzne literárne časopisy. 
V rokoch 2016 až 2018 
bol šéfredaktorom 
Knižnej revue.
Na instagrame tvorí obsah 
profilu @instapretacia.

Tri zaujímavé, 
jeden 
pozoruhodný
Nedávno som si opäť prečítal,  
ako vraj musím nenávidieť každú 
knižku poézie, ktorú musím  
čítať a hodnotiť, a že som len 
„pištoľník, ktorý už knihy nehodnotí, 
ale ostreľuje“. Odhliadnuc od celého 
môjho bytia, ktoré je s reflexiou 
poézie už vyše desať rokov späté, 
aj tento text môže byť dôkazom  
opaku, a to aj vďaka zmene formátu: 
nebudem sa venovať všetkým 
minuloročným debutom, čosi som 
napísal o tých štyroch, ktoré  
sa mi javia ako najnádejnejšie.

✒ Matúš Mikšík
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usporiadania férového ku všetkým indi-
vidualitám a súčasťou tejto vízie je aj 
predpoklad spoločensko-politickej aktivi-
ty, ktorá má k naplneniu vízie viesť. 
Súhrn aktivít, vyvíjaných v tomto progre-
sívnom smere, pohodlne zastrešuje 
koncept „hnutia“ (movement), pričom je 
symptomatické, že samotný výraz (tak 
v slovenčine, ako aj v angličtine) v sebe 
obsahuje aj prvok fyzického pohybu, 
evokujúci v kontexte hlavného naratívu 
zbierky akt odchodu detí z Hamelnu.

Naratív odvedenia detí z Hamelnu 
vnímam ako výraz opustenia príliš tradi-
cionalistického, príliš konzervatívneho, 
patriarchálne usporiadaného sveta 
a myslenia. Hoci tu Moravčíková obaľuje 
texty do mytologickej či rozprávkovej 
vrstvy, celkom zrejmá je možnosť ich 
alegorického čítania – v súlade s vyššie 
napísaným teda aj na prvý pohľad „histo-
rické“ (či „ne-súčasné“) básne majú 
aktuálnu platnosť. Výsledný efekt utvára 
aj meniaci sa jazyk – miestami rozprávko-
vo ornamentálny, inokedy vecný. Práve 
tieto momenty fluidných zmien (jazyko-
vých i tematických) dodávajú Deťom 
Hamelnu dynamiku a ukazujú cieľavedo-
mú prácu nielen na úrovni jedného 
básnického textu, ale i na makrokompo-
zičnej úrovni zbierky. Rozhodne som 
zvedavý a teším sa na ďalšie Moravčíko-
vej básne.

Neuchopiteľné veci, 
vy ste v nás
Daniela Kováčiková: Svet:lom 
Bratislava: Vlna / Drewo a srd, 2020 

Svet:lom Daniely Kováčikovej určite 
zaujme vybrúsenosťou, trochu sa však 
topí vo vlastnej virtuozite. Aj túto zbierku 
som už recenzoval, tentoraz pre časopis 
Fraktál (2021), napriek tomu mám stále 
trochu problém knižku zhodnotiť, 
predovšetkým pre spomínanú virtuozitu 

– technicky, resp. remeselne ide o dobre 

Z hľadiska stavebnosti je dominant-
ným, ale nie vždy funkčne aplikovaným 
prvkom princíp binárnej opozície, resp. 
jednoduchého prevrátenia – často sa 
podieľa na pointovaní textu, nadužívaním 
sa však stáva predvídateľným a v koneč-
nom dôsledku zbierku monotonizuje. 
Samotné pointy majú často gnómický či 
pseudognómický charakter s využitím 
odosobnenej, až vedecky neutrálnej lexiky, 
takže nadobúdajú charakter postulátov. 
Je ťažké zhodnotiť, či tento prístup treba 
čítať subverzívne alebo priamo, vďaka 
čomu je následne náročné robiť úsudky 
nielen o funkcii, ale aj o význame a zmysle 
týchto prvkov – a to vlastne – ako už bolo 
povedané – sťažuje zhodnotenie celej 
zbierky.

Aj málo vie byť veľa
Miloš Karásek: Bez seba 
Bratislava: Asociácia Corpus, 2020 

Miloš Karásek sa v uplynulom roku pred-
stavil zbierkou Bez seba extenzívne aj 
intenzívne – knižka má 164 strán a úcty-
hodnú hrúbku (extenzívnosť), samotné 
texty sú však miniatúrami, koncentrova-
nými do niekoľkých veršov (intenzita). 
Karáskovu prvotinu je azda vhodné porov-
nať s debutom Viktora Suchého Básne 
o počasí (2017) – ide tiež o súbor básnic-
kých miniatúr, lyrických momentiek. 
V Suchého zbierke je textov trojnásobne 
menej, výsledný tvar je preto oproti 
Karáskovi kompaktnejší. Kolekcii Bez seba 
by rozhodne pomohla výrazná redukcia, 
a to nielen vzhľadom na hrúbku knihy 
a možnosť vyvolania ešte intenzívnejšieho 
zážitku z čítania konkrétneho textu, ale aj 
preto, že mnohé básne Karáskovho debu-
tu sú jednoducho nezvládnuté a výsledný 
dojem kazia (k tomu o chvíľu).

Druhým porovnávacím momentom je 
charakter textov – Suchý využíva techniku 
lyrickej momentky, pevne ukotvenej 
v reálnom časopriestore, na rube ktorej sa 
vynára univerzálnejší, všeobecne platnejší 

zvládnutý debut, ktorý nemá prečo nepô-
sobiť vydarene, na druhej strane mi tu 
chýba akási nedefinovateľná a nevypove-
dateľná substanciálnosť (skrátka, niečo).

O nedostatku substanciálnosti som 
písal nielen v spomínanej recenzii debu-
tu, ale aj v pasáži o Kováčikovej cykle 
Miesto zavesené do vzduchu I. – VIII., ktorý 
získal prémiu v súťaži Básne SK/CZ 2020 
(môj text o celom zborníku nájdete 
v Knižnej revue 4/2021 – sú v ňom aj časti 
o debutantských veršoch Maroša Bafiu 
a Michaela Papcuna, ktoré tento prehľad 
komplementujú). Symptomatický je tu 
práve názov uvedeného cyklu, v debuto-
vej zbierke je v tomto zmysle reprezenta-
tívny úryvok: „Medzi viditeľným 
a neviditeľným / Existuje variant c: / 
Nejasné pulzovanie prechodnosti“ (s. 48), 
ktorý je vysunutý aj na zadnú obálku 
knižky. Čitateľ či čitateľka sa teda doslova 
(takmer) nemá čoho chytiť, recenzent či 
recenzentka zasa má a bude mať problém 
zbierku uchopiť (tu argumentujem, 
samozrejme, vlastnou skúsenosťou).

Ku kľúčovosti priestoru v predmetnej 
zbierke odkazuje aj anotácia na stránke 
vydavateľstva a samotná priestorovosť je 
kreovaná vedome (až konštruktérsky) 
v rámci autorskej metódy i zámeru. 
Výsledok je však miestami prekompliko-
vaný alebo – povedané miernejšie – pri-
sofistikovaný, čo výrazne sťažuje 
orientáciu recipienta či recipientky 
v texte a rozkódovanie spleti významov 
je tak (do istej miery) znemožnené. Nedá 
sa pritom oprieť ani o charakter subjektu 
či subjektky, básne Daniely Kováčikovej 
sa totiž nachádzajú v akejsi apórii (ne)
subjektovosti – na jednej strane za texta-
mi tušíme konkrétnu situáciu, odohráva-
júcu sa v súvzťažnosti so subjektnou 
osobou, na strane druhej je však táto 
situácia zovšeobecnená do abstraktnej 
polohy tak, že je v podstate nemožné ju 
rekonštruovať, čo spôsobuje rozptýlenie 
subjektnej osoby a vedie k absolútnej 
neosobnosti. 

Dôležitá je aj téma (ne)komunikovateľ-
nosti, pregnantne zosumarizovaná 
vo výroku: „planéta je cudzia, / takisto 
i jazyk“ (s. 46). Zobrazovanie idey 
o (ne)komunikovateľnosti čohokoľvek 
prostredníctvom scudzovacieho pocitu 
nie je ničím prevratne novým, do kontex-
tu zbierky to však pasuje. Situácia sa 
vyostruje do momentu, v ktorom nikto 
nerozumie nikomu inému, ale ani sebe: 

„Nepovedal si príliš mnoho, / povedal si 
dosť“ a „Povedal som ti príliš mnoho. / 
Nepovedal som ti dosť“ (príznačne 
nazvaná báseň Dialóg, s. 60); „Slová 
v neznámom jazyku mi unikajú.“ (s. 61) 
Tým sa dostávame k ideám významu 
a zmyslu nielen (jazykovej) komunikácie, 
ale i bytia ako takého: „Neustále 
pripomínajúci sa zmysel / všetkého / 
existuje opakovane / v obrate.“ (s. 54)
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význam (toto vynáranie je pritom už 
v kompetencii čítajúcej osoby, ktorá musí 
vykonať príslušnú mentálnu operáciu, 
aby sa dostala za prvú významovú vrstvu). 
Karásek však vynecháva konkrétne časo-
priestorové uchopenie zobrazovaného 
a svoj text už formuluje ako univerzálny 

– práve pre toto vytrhnutie z kontextu sa 
nezanedbateľný počet miniatúr stáva nie 
všeobecným, ale amorfným, beztvarým 
a následne aj mdlým až klišéovitým.

O klišé v Bez seba naozaj nie je núdza, 
dokonca by sa tu dala urobiť pozoruhodná 
taxonómia. V zbierke nájdeme napríklad 
bežné klišé („Kráčam davom. / Kráčam 
znásobenou / samotou“, s. 16); postmoder-
nistické klišé („Všetky slová použité v tejto 
knihe sú / recyklované“, s. 7); ezoterické 
klišé („Krik vtákov / a letiace oblaky. / 
Neviem zastaviť / ani vlastné myšlienky“, 
s. 17); gnómické klišé („N I E K E D Y / 
musíš zostať nažive, / aby si sa už nikdy / 
nenarodil“, s. 26); prepoetizované klišé 
(„Prešiel osamelý cyklista. / Opona dažďa / 
končí prvé dejstvo“, s. 24); či gigaklišé 
(„Tiché ráno, / mláky po nočnej búrke. / 
Duša doplakala“, s. 64). Všetky uvedené 
citáty sú z prvej tretiny knihy – a ešte aj 
v tej sa dalo preberať. Obzvlášť častý je 
motív dažďa, ktorý sa vo svojej tradičnej 
podobe melancholizujúceho prvku stáva 
silným poetickým klišé.

Karásek však má aj viacero dobrých 
básní. Odraziť sa dá od tohto bodu: „Tieto 
riadky píšem niekomu, kto som možno / ja.“ 
(s. 7) V súlade s evokáciou ducha „rimbau-
dovského“ rozdvojenia autora v citovanom 
texte považujem za najlepšie tie miniatúry, 
v ktorých nevystupuje do popredia myslia-
ci subjekt (pretože myslenie sa nezriedka 
zvrhne na mudrovanie), ale necháva, 
aby „to písalo v ňom“. Subjekt takto ostáva 
zachytený v priestore obrazu, ale viac 
zvonka, bez vnucovania záverov vlastného 
myšlienkového procesu čitateľke či čitate-
ľovi: „Hlboko v záhradách / spiace domy. / 
Spoločne bdieme u okna, / môj tieň a ja“ 
(s. 43, predložku „u“ som ochotný prepá-
čiť). Sympatické sú aj čajovacie básne: 

„Dopil som čaj, / pod jazykom slovo. Budem 
ho mlčať / celý deň.“ (s. 54)

premýšľanie o podstate poézie, umožňuje 
pokúsiť sa o vyššie spomínanú „ľudskú 
sebareflexiu“. Pochopiteľné je, že sa nedá 
ísť „hlbšie“ – na úrovni významu a zmys-
lu sa občas síce podarí čosi „originálne“ 
(„Náhodou som pocítila úsmev. / Náhodou 
som pocítila kameň“, s. 41) či „vtipné“ 
(„Baktérie vyzerajú ako vzdialené používa-
teľky“, s. 61), radosť z prečítaného však 
vzápätí sublimuje po uvedomení si 
náhodnosti. Ako najzaujímavejší sa mi 
sui generis javí oddiel Technologické – 
pri jeho čítaní som mal miestami pocit 
bytostného pokusu o vyhmatanie vlast-
nej identity autorky veršov, pričom 
najpozoruhodnejším výsledkom tohto 
procesu je pre mňa báseň Píšem ja, Liza 
Gennart. (s. 73)

V záblesku autoreferenčnosti píše 
entita na jednom mieste „Databáza na 
výsostiach“ (s. 69). Treba sa teda zamys-
lieť aj nad tým, čo definuje tvorbu neuró-
novej siete a samo je takpovediac mimo 
tejto entity. Ide o vstupné dáta. Zuzana 
Husárová (na s. 113) píše, že vstupné dáta 
pochádzajú zo slovenských básní reno-
movaných vydavateľstiev, z relevantných 
literárnych časopisov a z časti zlatého 
fondu SME. Liza Gennart teda nereflektu-
je brakovú tvorbu, negeneruje text 
napríklad z desiatok rukopisov, ktoré 
predmetné vydavateľstvá pre nekvalitu 
odmietli, ani zo stoviek zbierok publiko-
vaných za ostatné roky v menších či 
obskúrnejších vydavateľstvách alebo 
vydaných samonákladom. Napokon 
musím konštatovať, že v porovnaní 
s takýmito „pamätihodnosťami“, ktorých 
som mal pri recenzovaní debutovej 
poézie za posledné roky pod reflexívnym 
pohľadom priveľa, sú Výsledky vzniku 
rozhodne validnejším rozšírením poľa 
slovenskej poézie.

A tým sa rekurzívne dostávame 
k úvodnému odseku môjho textu – môže-
me ísť opäť od začiatku alebo vstúpiť do 
ďalšej iterácie. 

V debute Miloša Karáska sa teda dajú 
nájsť texty, ku ktorým sa dá vrátiť, 
dokonca ich nie je málo (hádam by ich aj 
vydalo na skromnejšiu knižku) – akurát si 
ich treba vhodne pooznačovať, inak 
človek riskuje poškodenie brušiek prstov 
pri extenzívnom listovaní.

Generálka textovania
Liza Gennart: Výsledky vzniku 
Bratislava: Vlna / Drewo a srd, 2020 

Debutovú zbierku poézie v roku 2020 
vygenerovala Liza Gennart – neurónová 
sieť, teda nie osoba, ale istá forma autor-
skej entity. Výsledky vzniku pritom 
nemajú byť prvým krokom na ceste 
nahradenia „ľudského“ básnenia, ale skôr 
akýmsi komplementom, ako píše Zuzana 
Husárová v epilógu Zrod Lizy: „Kontakt 
umelej inteligencie a literatúry so sebou 
neprináša dehumanizáciu písomníctva, 
ale, naopak, prehĺbenie ľudskej sebarefle-
xie, ku ktorej literárna tvorba bytostne 
smeruje.“ (s. 123) 

Tvorba Lizy Gennart je tak vítaným 
príspevkom do diskusie o tom, čo je 
vlastne poézia. Z jednej strany môžeme 
k tejto úvahe pristúpiť na báze textovania 
autorských osobností najmä deväťdesia-
tych rokov 20. storočia, ktoré práve 
hranicu medzi básnením a textovaním 
značne rozostrilo, ešte ďalej do minulosti 
môžeme uvažovať o súvise či nesúvise 
s automatickým písaním v surrealistickej 
poetike (samozrejme, tu sa možno ďalej 
vydať cestou uvažovania o tom, čo je 
ľudské, čo je vedomé a čo podvedomé; 
Liza Gennart totiž netvorí z ničoho, tvorí 
z už existujúcich básní, otázkou teda 
ostáva, či nechcene nevypovedá aj 
o vedomom básnení) a v neposlednom 
rade sú Výsledky vzniku v súradniciach 
súčasnej slovenskej poézie aj hneď vedľa 
ne-tradičných zbierok Kamila Zbruža.

Zároveň môžeme uvažovať o základ-
ných kategóriách (lyrickej) básne – 
po prečítaní debutu Gennart vidíme, 
že kľúčovým výstavbovým princípom 
ostáva opakovanie (v ľudskom básnení 
napojené aj na rytmus), často v anaforic-
kej podobe, pripomínajúcej tu proces 
iterácie, návratu na začiatok a ďalšieho 
pokusu v akejsi fraktálovitej rekurzii. 
Entita však evidentne „nechápe“ verzolo-
gické či obrazné tvarovanie (to, že sa Liza 
Gennart „nepokúsila“ o rým, je prekvapi-
vejšie ako napríklad náhodnosť metafor). 
Navyše sa neurónová sieť zatiaľ nevie 
vyrovnať ani s takými integrálnymi 
prvkami, ako sú podľa Jonathana Cullera 
(Teorie lyriky) apostrofa či hyperbola.

Výsledky vzniku však treba celkom 
staromódnym spôsobom prečítať. Práve 
čas strávený s touto knihou umožňuje 
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20 P ublikácia Epidémie v dejinách s podtitulom Ľudstvo v boji 
s neviditeľnými nepriateľmi (Premedia) vydanej pod editor-
skou taktovkou Branislava Kovára, Olivera Zajaca a Lucie 

Benedikovej bola nominovaná na Knihu roka 2020 časopisu 
Knižná revue.

„Bezprecedentný rozmach medicíny v 20. storočí viedol k tomu, 
že súčasnej mladej generácii už chýba priama skúsenosť s epidé-
miami a ochoreniami, ktoré sa ešte vo svete ich prastarých 
rodičov vyskytovali úplne bežne. Súčasná pandemická kríza vy-
volaná vírusom SARS-CoV-2 je preto len miernym pripomenutím 
ďalšieho, dnes už takmer zabudnutého významu latinského hesla 
‚memento mori‘. Pritom epidémie a pandémie sprevádzali ľud-
stvo od najstarších čias.“(s. 25)

Tematické monografie
Masívny pokrok medicíny a farmakológie spôsobil, že ľudstvo 
v 21. storočí takmer zabudlo na svoju krehkosť vo vzťahu k infekč-
ným chorobám. V monografii Epidémie v dejinách dvadsaťštyri 
slovenských a zahraničných vedcov, historikov a archeológov 
odkrýva príčiny a účinky tých najznámejších epidémií na vývoj 
ľudstva. Jednotlivé nákazy prezentujú chronologicky od praveku 
cez antiku, stredovek s morovými epidémiami až k novoveku, 
ktorý čelil týfusu, pravým kiahňam a cholere. Autori komplexne 
a v kontexte poukazujú na vplyv infekcií na vývoj ľudstva – ne-
mali len devastujúce účinky na civilizácie, ale prispievali aj k ich 
obrode – zameriavajú sa na príčiny ich vypuknutia, boj proti ná-
kazám, preventívne opatrenia, ale aj na to, ako sa vyrovnať 
s množstvom zomrelých. Skúmajú sociálne, hospodárske, ekono-
mické, politické a náboženské dôsledky pre spoločnosti. Publiká-
cia je napísaná ľahkým, sviežim štýlom, krátke odborné texty 
nazerajú na tematiku plasticky z viacerých strán. Kniha prezen-
tuje fakty prostredníctvom výskumov, zrozumiteľne interpretuje 
technológie. Všetko sprostredkúva čitateľsky príťažlivým jazy-
kom. Miernym nedostatkom je opakovanie, prekrývanie informá-
cií, ktoré vyplýva z toho, že jednotlivé kapitoly boli písané ako 
samostatné odborné články. Publikácii by pristala koncepčnosť 
v podobe prepojenia kapitol.

Pod hlavičkou rovnakej edície Civilizácia vznikla aj publikácia 
archeológa a historika Branislava Kovára s názvom Sila zániku 
a podtitulom Kolapsy starovekých a stredovekých spoločnos-
tí. Kniha je zaujímavým príspevkom k jednej z fascinujúcich tém 
ľudskej histórie, kladie si otázky, aké faktory sa podieľajú na zá-
niku na prvý pohľad nezničiteľných veľkých civilizácií. Text má 
svoju logickú hierarchizáciu: cez kolaps a vymedzenie pojmu ci-
vilizácia prechádza ku konkrétnym zánikom a zánikom civilizácií 
(kultúry Egypta, Mezopotámie, Grécka, Keltov, Mayov, Veľko-
nočných ostrovov a Západorímskej ríše), pričom ako protipól sta-
via štyri spoločnosti, ktoré kolaps prežili. Na vybraných miestach 
autor výklad čiastočne dáva do súvislosti so súčasnou pandé-
miou. V závere ponúka krátku povzbudzujúcu analýzu nášho ak-
tuálneho bytia. Kniha prináša poznanie, že kolaps civilizácie je 
kolobehom, ktorý je v histórii ľudstva neustále prítomný a nemu-
sí byť vždy interpretovaný negatívne. Ide o dlhý proces, ktorý je 
ovplyvňovaný viacerými vnútornými a vonkajšími činiteľmi. 

Svojou ojedinelou tematikou dve publikácie z radu historických 
monografií vyčnievajú. Kniha historika Miloslava Szabóa 
Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po 
Kuffu (N Press) a kniha ekonomického novinára Rada Baťa Ako 
skapal tatranský tiger (Premedia). Prvá sa zaoberá tematikou 
potratov a ich postavením v kultúrnych vojnách, zároveň je reak-
ciou na celospoločenské diskusie o umelom prerušení tehoten-
stva, ktoré sa pravidelne objavujú pri opakovanom predkladaní 
tzv. potratových zákonov. Cieľom publikácie je osvetliť najmä his-
torické súvislosti v kontexte slovenského vojnového štátu, ktorý 
k interrupciám zaujímal odmietavý postoj. Autor pátra po odpo-
vediach vo dvoch líniách: historickej (postoj k interrupciám 
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Jana Kičura Sokolová 
(1981)  
Vyštudovala slovenský 
jazyk a estetiku 
na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského 
v Bratislave. Pracuje 
na Inštitúte slovakistiky 
a mediálnych štúdií 
Prešovskej univerzity 
v Prešove. Odborne 
sa venuje vývinu syntaxe 
v ranej ontogenéze 
dieťaťa a štylistike.

Za oponou 
faktu
V pohnutom roku 2020, keď 
téma covidu zahalila celý 
svet, literatúra faktu spracúva 
aktuálnu situáciu vzhľadom 
na jej čerstvosť len čiastočne. 
Autori sa jej dotýkajú opatrne 
prostredníctvom krátkej 
poznámky (najčastejšie 
v predhovoroch), s výnimkou 
edície Civilizácia 
vydavateľstva Premedia, kde 
historici a archeológovia 
prezentujú dejinné kauzality 
vo vzťahu k dnešnému 
pandemickému dianiu.

✒ Jana Kičura Sokolová 
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strane spoločnosť interesuje, no na strane druhej ju 
rozdeľuje. 
Takmer po tridsiatich rokoch vyšlo v minulom roku 
druhé vydanie knihy historika Ivana Kamenca 
Po stopách tragédie (Premedia). Kniha sa považuje 
za priekopnícku prácu, zásadné dielo tematizujúce 
holokaust. Text knihy vznikol už pred päťdesiatimi 
rokmi ako dizertačná práca autora na Historickom 
ústave SAV a sleduje vznik, priebeh a vývoj protiži-
dovských rasových zákonov v rozpätí rokov 1939 – 
1945. Druhé vydanie je reakciou na revizionistické 
snahy, ktoré nepopierajú prenasledovanie židovských 
občanov slovenského vojnového štátu, zároveň však 
tvrdia, že za tragický osud si môžu sami. Tento nara-
tív je v spoločnosti latentne neustále prítomný. Nové 
vydanie je obohatené o podkapitolu, ktorá sa zaoberá 
postojmi židovskej komunity k antisemitskej politike 
vojnovej slovenskej republiky. Autor poukazuje na to, 
že vzdor proti politike štátu mal najskôr podobu 
charitatívnu či obrannú a až neskôr získal rozmer 
aktívneho odboja v Slovenskom národnom povstaní. 
Napriek tomu, že ide o odbornú publikáciu, je čitateľ-
sky príťažlivá.

Minulý rok 4. júna uplynulo 100 rokov od podpísania 
tzv. Trianonskej zmluvy, ktorá významným spôso-
bom ovplyvnila politické a etnické hranice strednej 
Európy. Historik Roman Holec v tomto kontexte 
predstavil komplexnú monografiu Trianon – triumf 
a katastrofa (Premedia). „Trianon znamená v slo-
venskom vnímaní jeden zo začiatkov novej éry, 
pričom vznik Československa má podstatne silnejšie 
miesto v historickej pamäti. Pocity triumfu, ktoré  
vnímali súčasníci, sa už pominuli a sú už dávno preč. 
Maďarské vnímanie Trianonu je podstatne širšie. 
Je za ním koniec čohosi veľkého a historického, súčas-
ne začiatok, ktorý nikto nechcel. Trianon stojí na 
časovej osi oveľa výraznejšie, súčasne sú naň naviaza-
né pocity krivdy a nespravodlivosti, ľudskej i národ-
nej tragédie, pokorenia a izolácie.“ Snaha o vyvážený 
pohľad na dejinnú udalosť, ktorá je odlišne vnímaná 
na opačných brehoch Dunaja, je explicitne prítomná 
už v podtitule knihy. Napriek tomu, že autor na Tria-
non nazerá zo slovenského pohľadu, objektívne ho 
vyvažuje podrobnou historickou analýzou 
a interpretáciou. 
Roman Holec sa neobmedzil len na samotnú Trianon-
skú zmluvu, ale historickú udalosť dáva do kontextu 
s obdobím pred ňou a po nej, čím súvislosti prepája 
a zároveň neponúka čitateľovi len čierno-biele vide-
nie. Udalosť nevníma len dejinne ako ukončenie jed-
nej zlomovej historickej etapy, ale aktualizačne otvára 
otázky, ktoré sa objavujú s bojom za revíziu tejto 
zmluvy a proti jej revízii. Náročnosť a hutnosť odbor-
nej témy historik veľmi funkčne vyvažuje prerozprá-
vaním príbehu v podobe zaujímavej historky, perličky 
či citátu. Za ocenenie stojí aj prítomnosť reflexie 
dobových udalostí v beletrii slovenských autorov. 

Historici Jozef Hyrja a Jakub Drábik založili vydava-
teľstvo Hadart Publishing, ktoré sa špecializuje 
na publikácie z oblasti histórie a spoločenských vied. 
Jeho publikácia Tisovi poza chrbát (ed. Jozef Hyrja) 
predstavuje súbor sedemnástich popularizačných 
textov slovenských vedcov a publicistov, ktoré rúcajú 
predstavy o idylickom slovenskom štáte na čele s ka-
tolíckym kňazom Jozefom Tisom. Kniha predstavuje 
udalosti, témy a ľudí, ktorí takýto obraz o vojnovom 

jednotlivých režimov) a motivačnej (z akých dôvodov 
dochádzalo k odporu voči interrupciám). Prináša 
miernu sondu do dejín interrupcií (Starý zákon, venu-
je sa rímskemu právu, Rakúsko-Uhorsku, Českoslo-
vensku, obdobiu slovenského vojnového štátu, 
komunizmu až smeruje k pro-life predstaviteľom – 
kňazovi Š. Kuffovi a novinárovi M. Hanusovi), ale 
najmä je príspevkom do verejnej diskusie. Napriek 
názvu publikácia pôsobí nevyvážene, smeruje skôr 
k cieľu hľadať odpovede na položené otázky, venuje sa 
prevažne obdobiu slovenského vojnového štátu a po-
stojom cirkvi a ostatné obdobia autor ponúka iba 
prehľadovo. Popularizačne, využívajúc zdrojové do-
kumenty, prináša nové poznatky, autor však nezacho-
váva odstup od textu, čo spôsobuje, že odborný text 
vyúsťuje do polemiky.

Druhá zo spomínaných kníh prináša do literatúry 
faktu živú vodu v podobe tematiky a zároveň sa venu-
je uplynulým tridsiatim rokom vývoja Slovenska. Eko-
nomický novinár a politický konzultant Rado Baťo 
prináša pohľad na hospodársku a ekonomickú trans-
formáciu, ktorú vníma a hodnotí ako premárnenú 
šancu. Ide teda o kritický pohľad (čoho výrazom je aj 
samotný názov), spojený so špecifickým osobnostným 
autorským štýlom. Autor sa zameriava na zlomové 
okamihy a určujúce rozhodnutia, ktoré kreovali hos-
podársky vývin Slovenska od vzniku samostatného 
Slovenska po súčasnosť. Tematicky reflektuje privati-
záciu, dôchodkový systém, zdravotníctvo, reformy, 
euroval, nezabúda na úlohu hlavných aktérov,  
pričom čiastočne otvára aj dvere do zákulisia viace-
rých stretnutí. Text pôsobí ako komentár k udalostiam, 
ktorý autor dopĺňa citáciami priamych účastníkov, 
čo je určite prínosom publikácie. Kniha však pokrivká-
va v kompozícii, pristala by jej istá chronológia, ktorá 
by zabránila opakovaniu a redundancii informácií. 

Téme holokaustu v súčasnom spoločenskom diskurze 
sa venuje monografia Holokaust okolo nás. Roky 
1938 – 1945 v kultúrach spomínania (Marenčin PT). 
Editorsky knihu zostavil Peter Salner. Kompozične je 
rozdelená na dve ústredné časti s charakterom odbor-
nej štúdie. Každá časť vychádza z výskumov, na kto-
rých sa obaja autori podieľali. Nosnou témou je režim 
a holokaust za slovenského vojnového štátu, jeho 
vplyv na preživších, ich potomkov, celú spoločnosť, 
ako aj pokusy spoločnosti vyrovnať sa so slovenským 
vojnovým štátom a deportáciami. Sústreďuje sa na via-
cero okruhov problémov: psychické, fyzické, spolo-
čenské, politické či kultúrne následky udalostí počas 
existencie klérofašistickej slovenskej republiky. Moni-
ka Vrzgulová, ktorej text sa sústreďuje na minulosť, 
súčasnosť a perspektívy, sa v prvej časti zameriava na 
fenomén pamäti, analyzuje vývoj a aktuálne formy 
spomínania, využívajúc metódu oral history, biogra-
fické interview a priame svedectvá, ktoré jej slúžia ako 
zdrojový materiál, najmä vzhľadom ku skutočnosti, že 
spoločnosť sa už prirodzene dostáva do fázy, keď od-
chádzajú poslední preživší i pamätníci. Peter Salner 
prezentuje obsahy a formy spomienkových podujatí. 
Zamýšľa sa nad otázkou, či nedochádza k spoločen-
skému otupeniu, „presýteniu“ tematikou holokaustu. 
V závere konštatuje, že nemožno hovoriť o únave z ho-
lokaustu, ale o stereotypoch pri pripomínaní tohto ob-
dobia. Historické obdobie slovenského vojnového 
štátu a holokaustu predstavuje aj tridsať rokov po 
Novembri ´89 aktuálny fenomén, ktorý na jednej 
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slovenskom štáte demaskujú. Na jednej strane sa Slo-
váci podieľali na arizácii, v mene vlastného prospe-
chu udávali svojich židovských spoluobčanov a ako 
príslušníci Hlinkovej gardy sa podieľali na deportáci-
ách, na druhej strane sa našlo množstvo takých, ktorí 
uprednostnili ľudskosť a dokázali „poza Tisov chrbát“ 
pomáhať, aktívne sa stavať na odpor proti nariade-
niam štátu a angažovať sa pri záchrane spoluobčanov. 
Kniha rozpráva o osudoch ľudí, ktorí sa postavili na 
stranu dobra a ich vzdor prispel k prehre ľudáckeho 
režimu. Autori vychádzajú z dobových dokumentov, 
archívov a oral history. Záverečná kapitola Tomáša 
Strena (namiesto doslovu) je snahou priblížiť etapy 
života Jozefa Tisa na základe nepublikovaných doku-
mentov vo vzťahu k osobnostiam a inštitúciám židov-
skej komunity. 

Keď sa povie Čína, obvykle sa naše predstavy spájajú 
s množstvom ľudí, smogom, jedlom, lacným tovarom 
v historických budovách miest, porušovaním ľud-
ských práv a komunizmom. Kniha Superveľmoc? 
s „príručkovým“ podtitulom Všetko, čo potrebujete 
vedieť o súčasnej Číne (Hadart), prináša ucelený 
pohľad na politické usporiadanie – viaceré územné 
spory, konflikty, kolísajúce medzinárodné vzťahy, 
hospodársko-ekonomické väzby či náboženské a kul-
túrne osobitosti tejto rozľahlej krajiny. Zároveň však 
prostredníctvom mikropríbehov jednotlivcov zachy-
táva ľudskú každodennosť. Mladí editori Kristína 
Kironská a Richard Turcsányi spolu s poprednými 
expertmi na Čínu v samostatne koncipovaných 
kapitolách zrozumiteľným, jasným štýlom obozna-
mujú laickú, ale aj odbornú verejnosť s fenoménom 
Čína, ktorá sa nepopierateľne stáva jednou z najrých-
lejšie rastúcich veľmocí sveta. Publikácia komplexne 
a zoširoka odpovedá na otázku, prečo je to tak.

Historici z Historického ústavu SAV v Bratislave 
(ed. Slavomír Michálek) nadviazali na popularizačnú 
publikáciu História zadnými dverami (Premedia) 
druhou časťou s rovnomenným názvom, doplneným 
o číselné označenie 2. Publikácia je chronologicky 
rozdelená na tri časti, v ktorých sa nachádzajú jednot-
livé príbehy (kapitoly). Nezvyčajné, niekedy úsmevné 
či bizarné príbehy zo slovenských dejín sú určené 
pre milovníkov histórie, ich popularizačný charakter 
sa odráža už v samotných názvoch kapitol, ktoré 
vzbudzujú záujem čitateľa na „prvé prečítanie“. Čita-
teľsky príťažlivá je tematická pestrosť, variabilita. 
Okrem zábavnej, oddychovej funkcie však kniha pri-
náša aj množstvo historických faktov a dobových 
súvislostí. 

Panoptikum miest s nádychom histórie a nostalgie 
zachytávajú publikácie viažuce sa na miesto – mesto. 
Juraj Šebo v knihe Kaviarne, krčmy a vinárne v Bra-
tislave 1960 – 1989 (Marenčin PT) sprístupňuje at-
mosféru a ducha bratislavských kaviarní, vinární, 
viech, krčiem či reštaurácií (Kryštál, Štefánka, Tatra 
revue, Carlton, Metropolka) a ich hostí. Výnimočnosť 
týchto miest sa spája so svojráznosťou osobností, 
ktoré ich pravidelne navštevovali. Boli prostredím, 
kde sa stretávali členovia umeleckých skupín, vznika-
li literárne diela, kde pulzoval život a viedli sa vášnivé 
diskusie. Juraj Šebo faktograficky a sociologicky pri-
náša informácie o najznámejších podnikoch, stručne 
sa venuje ich histórii, dokumentuje autentické sve-
dectvá nielen obrazovým materiálom, ale aj 

rozhovormi. Zachytáva atmosféru a populárnym štý-
lom prináša čitateľovi plastický obraz jedného z feno-
ménov bratislavskej histórie.
Bratislavské fabriky a odbornejší výklad o nich si zvo-
lila historička Viera Obuchová (Marenčin PT) 
v monografii Priemyselná Bratislava. Dnešné hlavné 
mesto bolo na prelome 19. a 20. storočia rozvíjajúcim 
sa priestorom s významným priemyslom. Protikla-
dom je dnešná Bratislava – pôvodné priemyselné are-
ály sa likvidujú (alebo boli zlikvidované), niektoré sa 
podarilo úspešne premeniť na priemyselné pamiatky. 
Autorka na základe archívnych dokumentov predsta-
vuje priemyselné areály a budovy, ich históriu, zák-
ladné fakty o objektoch, výrobkoch a svetových 
úspechoch. Kniha odborne sleduje komplexný vývoj 
priemyslu v Bratislave aj jeho vplyv, význam a prínos 
v danom období pre ňu. 

Paríž bol na začiatku minulého storočia mestom 
umelcov. Historik Martin Vašš v publikácii Zmenení 
Parížom. Slovenskí umelci a Paríž v 20. storočí  
(Marenčin PT) hľadá odpovede na otázky, ako mesto 
na Seine ovplyvnilo, umelecky a osobnostne formova-
lo slovenských umelcov. Publikácia odborne, ale 
s ohľadom na čitateľa predstavuje reprezentatívny 
výber umelcov, najmä spisovateľov a výtvarníkov, 
ktorých pobyt v Paríži ovplyvnil, a zároveň identifiku-
je hlavné etapy tohto vplyvu. Tridsaťpäť medailónov 
má diferencovaný rozsah v závislosti od zdrojov 
a predstavuje verejnosti známe i menej známe mená, 
ktorých hlavným spojením je skúsenosť s umeleckým 
Parížom.

Knižné rozhovory
Minulý rok opätovne prináša žáner knižného rozho-
voru, ktorý sa formoval s rôznymi variáciami v niekoľ-
kých dvoch podobách: ako knižný portrétny rozhovor, 
ako dvojrozhovor ľudí, ktorých spája spoločná téma, 
či knižný rozhovor sprevádzaný výkladovým textom, 
ktorý nadobúda charakter monografie a „intelektuali-
zuje“ dialóg. K prvej skupine patrí rozhovor novinárky 
Ľuby Lesnej s filozofom, politológom a politikom 
Miroslavom Kusým s názvom Byť slušný nestačí 
(N Press). Hovory nesú prívlastok „rozhovory na po-
slednú chvíľu“. Vznikali v roku 2019, keď ich spoluau-
tor prežíval posledné dni svojho života. Vydania 
knihy sa už nedočkal, no nedopovedané vyslovili 
na záver jeho najbližší. Rozhovor sa venuje dominant-
ne reflexii profesijného života, prekrývajúceho sa 
s významnými dejinnými medzníkmi, na ktorých 
sa výraznou mierou podieľal. Kniha sa člení na 
kapitoly, z ktorých každú partneri v dialógu venovali 
samostatnej téme. 
Nosné témy rozhovoru sa dotýkajú detstva, štúdia, 
vedeckého pôsobenia, významným historickým 
míľnikom – 1968 – okupácia, normalizácia, Charta 77, 
disent a ponovembrové udalosti. Na pozadí autentic-
kých rozhovorov sa tak premieta film historických 
udalostí. Miroslav Kusý je racionálny a priamočiary, 
v rozhovoroch nie je prítomná nostalgia ani senti-
ment. Rozprávaniu dominuje vecný a otvorený 
pohľad na jeho pôsobenie vo verejnom priestore i na 
dejinné udalosti a ich predstaviteľov. Fakty, ktoré 
dialogický partner prezentuje, prispievajú k poznaniu 
základných udalostí slovenských dejín. Dokáže sa pri-
hlásiť k vstupu do KSČ a otvorene priznáva pochybe-
nia po roku 1989, na druhej strane nehyperbolizuje 
svoje pôsobenie v disente. Spomienky sa dotýkajú 
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aj jednotlivých osobností cez prizmu situácií, stretnu-
tí a prežitých udalostí. Z podhubia rozhovorov sa 
neustále vynára otázka svedomia a morálna dilema,  
ako sa zachovať v situácii, keď ste vystavení sledova-
niu, perzekúcii a nátlaku. Vzhľadom na okolnosti, 
za ktorých kniha vznikala, jej nemožno vyčítať chýba-
júci hlbší prienik a komplexnejší pohľad na osobnosť 
Miroslava Kusého. Posledná osobná výpoveď Mirosla-
va Kusého nesie významné posolstvo: „Pre mňa 
má angažovaný občan oveľa väčšiu spoločenskú cenu  
ako slušný človek. A to aj v prípade, že sa mýli, 
že vyvoláva hádky, vedie spory, že je považovaný za 
,konfliktného´ človeka. Pravdaže, angažovaný občan 
nie je a nesmie byť protikladom slušného človeka. 
On je jeho nevyhnutným logickým pokračovaním 
v rozvinutej demokratickej spoločnosti. Tam, kde 
slušný človek končí, angažovaný občan začína. Klo-
búk dole pred slušným človekom. Pestujme si ich, 
lebo ich nikdy nie je a nebude dosť. Iba z tohto podhu-
bia nám vyrastajú angažovaní občania, ktorí sú 
ochotní za princípy týchto ľudí bojovať. Títo patria na 
tabuľu cti obce.“

Ján Štrasser patrí k najvýznamnejším autorom kniž-
ného rozhovoru u nás. Dialóg vníma ako spoločnú 
tvorbu pýtaného a pýtajúceho sa. V roku 2020 nezalo-
vil v umeleckom rybníku, ale za partnera v dialógu si 
vybral popredného slovenského psychiatra a psycho-
terapeuta Jozefa Hašta. Rozhovory pod názvom 
Slovo blázon nepoužívam (Artforum) vznikali v prie-
behu polroka – od októbra 2019 do marca roka 2020. 
Štrasser už tradične postupuje chronologicky: orientu-
je sa na detstvo v rodnej Banskej Štiavnici, rodinné zá-
zemie, študentské roky a podnety, ktoré Jozefa Hašta 
smerovali ku kariére doktora psychiatrie. Autor pred-
stavuje svojho partnera v dialógu nielen ako špičkové-
ho odborníka, ale aj ako spoločenskú a občiansku 
osobnosť. Spomínaním sa vracajú do normalizačných 
čias, keď Jozef Hašto zakladá „samovzdelávací 
samizdatový krúžok“, v ktorom sa od roku 1977 
pravidelne raz do mesiaca stretávali psychiatri a psy-
chológovia. Organizovali a viedli vzájomné diskusie 
a prednášky, pričom čerpali z nedostupnej zahranič-
nej, najmä západnej odbornej literatúry. V rozhovo-
roch sa vracajú k Otvorenému listu premiérovi 
Vladimírovi Mečiarovi, pod ktorý sa podpísali sloven-
skí psychiatri a ktorého bol Ján Hašto iniciátorom. 
Pozornosť venujú traumatickej kauze Hedvigy 
Malinovej, ktorú po útoku psychoterapeuticky viedol. 
Významná časť dialógov sa venuje špecifikám 
psychiatrickej vednej disciplíny, jej osobnostiam 
a najznámejším psychiatrickým diagnózam. 
Jozef Hašto otvorene vystupuje ako liberálny demo-
krat. Štrasser sa v tejto súvislosti nebojí siahať po kon-
troverzných témach a Hašto priamo prezentuje svoje 
politické preferencie, pričom sa nevyhýba kultúrno-

-etickým otázkam, ako je eutanázia, homosexualita, 
sobáše párov rovnakého pohlavia a adopcia detí taký-
mito pármi. Vystupuje otvorene a sebavedomo, doká-
že si vziať slovo, ak má pocit, že nepovedal k téme 
všetko. Štrasserovi sa opätovne podarilo komplexne 
predstaviť výraznú slovenskú osobnosť. Predstavil či-
tateľovi odborníka v oblasti psychiatrie a zároveň an-
gažovaného občana, presvedčeného liberálneho 
demokrata vysoko si vážiaceho slobodu. 

Ku knižným rozhovorom, v ktorých autor spovedá via-
cerých respondentov, patrí kniha Ivany Havranovej 

s jednoduchým, ale výstižným názvom Odišli  
(Marenčin PT). Autorka v knihe spovedá priateľov 
a známych, ktorí v časoch okupácie emigrovali 
z Československa a rozhodli sa začať odznova v inej 
krajine. Jedenásť respondentov odpovedá na príbuzne 
formulované otázky, ktoré sa týkali príčin odchodu, 
pocitov prežívajúcich pri emigrácii a nového života 
v cudzej krajine. Niektorí z nich sa na Slovensko vrátili, 
iní sa pravidelne vracajú. Výber spovedaných je po-
merne pestrý, z toho vyplývajú rôzne motivácie 
k odchodu a jedinečné životné osudy, ktoré sa naplnili 
v cudzom prostredí, ale i také, ktorých emigrácia pohl-
tila. Napriek zaujímavej téme a pestrej palete vybra-
ných sa autorke nepodarilo hlbšie preniknúť do témy. 
Rozhovory sú krátke, plávajú po povrchu, dokážu 
na malú chvíľu zaujať čitateľovu pozornosť, no v jeho 
vedomí nezanechávajú intenzívnejšiu brázdu. 

Zaujímavú formu rozhovoru zvolili Monika Vrzgulo-
vá a Peter Salner. Názov Dvojrozhovor o pamäti, 
etnológii, meste (Marenčin PT) je dialógom dvoch 
kolegov etnológov. Knihu vytvorili ako spoločné dielo, 
v ktorom vystupujú ako rovnocenní partneri. V prvej 
časti spovedá Monika Vrzgulová, v druhej si úlohy 
vymenia a pýtajúcim sa stáva Peter Salner. Obaja majú 
k rozhovoru blízko, keďže v rámci svojich etnografic-
kých výskumov sa venujú oral history (s oboma sa 
stretneme pri hodnotení knihy Holokaust). Obaja au-
tori pristupujú k dialógu „vedecky“, keď si vyjasnili 
metodológiu vedenia rozhovoru. Vybrané otázky boli 
spoločné, najmä tie, ktoré sa týkali rodiny, detstva, 
školy a vzťahu k etnológii, pričom pri ich kladení po-
stupovali chronologicky. Zároveň špecifikovali otázky 
pre každého zvlášť s ohľadom na osobnosť. Osobitos-
ťou vzájomného dialógu je predovšetkým jeho podo-
ba, ktorá mala písomnú formu. Dialóg je výrazne 
asymetrický. Respondenti dostávajú pomerne široký 
priestor na odpovede (vyplýva to z písomnej podoby 
dialógu, keď dialogický partner má dostatočný  
čas na spomínanie), ktoré majú charakter rozprávania 
a v tomto kontexte Peter Salner vystupuje ako púta-
vejší z dvojice. Príťažlivé sú najmä časti, v ktorých sa 
autori venujú svojmu detstvu a rodinnému zázemiu, 
zaujímavé sú i pasáže etnografického charakteru, 
v ktorých opisujú svoje rodné mestá (Bratislava, Tren-
čín). Dôležitú úlohu v rozhovoroch zohráva aj blízky 
kolegiálny, priateľský vzťah, ktorý sa zrkadlí v dialó-
goch, a podieľa sa na autentickosti.

Kniha Nezlomní. 18 otvorených rozhovorov o autiz-
me (N Press) prináša odpovede na otázky o podobách 
autizmu, jeho príčinách, o živote s touto diagnózou, 
rodinnej situácii, partnerských vzťahoch. Autor Jozef 
Bednár spovedá štrnásť rodín, ktoré zasiahol autiz-
mus dieťaťa a boli ochotné otvorene rozprávať o prob-
lémoch, starostiach, ale aj radostiach každodenného 
života. Príbeh každej rodiny je jedinečný, tak ako je je-
dinečné každé autistické dieťa. Jednotlivé rozhovory 
s rodinami dopĺňajú rozhovory s odborníkmi v danej 
oblasti, ktorí popularizačne analyzujú problematiku 
autizmu. Rozhovory sú emocionálne nasýtené, vzbu-
dzujú citové pohnutie, sú naplnené vzácnou vnútor-
nou silou, odvahou a bojovnosťou. Kniha sa prihovára 
k rodičom, ktorí majú podobne výnimočné deti, ale in-
tenzívne sa obracia aj k verejnosti so žiadosťou o pod-
poru, spolupatričnosť, empatiu a najmä ohľaduplnosť. 
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K druhej skupine knižných rozhovorov, ktoré sa 
svojím tematickým zameraním a formálnym spraco-
vaním približujú k náučnej komunikačnej sfére,  
patrí rozsiahla knižná publikácia divadelnej kritičky 
Ľubice Krénovej s názvom Martin Huba (Slovart). 
V rámci edície Osobnosti − o osobnostiach slovenské-
ho divadla prináša portrét jeho majstrovského herec-
tva a osobnosti. Hutná monografia prekvapuje svojou 
kompozičnou stratégiou. Autorka komponovala pub-
likáciu vo dvoch vrstvách, ktoré na základe časovej 
postupnosti rozdelila do siedmich kapitol.
Prvý plán predstavuje precíznu analyticko-interpre-
tačnú časť, ktorá sa zameriava na vývinový herecký 
oblúk, klenúci sa od nedostatočne obdarených hrdi-
nov k filozoficky a emočne hlbokým postavám, ale aj 
na pedagogické a režisérske pôsobenie a rozbory 
divadelných hier na pozadí dejín slovenského divadla. 
Ako kontrapunkt vyznieva druhý plán, ktorý má po-
dobu osobného, intímneho interview. Dotýkajú sa tak 
dve žánrové podoby odborného výkladového textu – 
prvý čitateľa „akoby“ uvedie, pripraví na rozhovor 
a druhý rozplieta labyrint zákutí umeleckej tvorby, ži-
votných okolností, umelcových spomienok, postojov 
a hodnôt. Oba plány prinášajú komplexný, plastický 
pohľad na umeleckú osobnosť Martina Hubu, ale aj 
špecifickosť slovenského a čiastočne českého divadel-
níctva v dejinnom a spoločenskom kontexte. Publiká-
cia je výnimočným všestranným dielom, k čomu 
prispieva i citlivé a vkusné formálne spracovanie. 

Zrkadlenie dvoch významných predstaviteľov sloven-
ského divadelníctva prináša kniha Horák – Polák 
s podtitulom Hovory o divadle (Slovart). Vysokoškol-
ský pedagóg, teoretik a priekopník slovenského alter-
natívneho divadla spovedá jedinečného divadelníka, 
činoherného, operného, filmového režiséra a vysoko-
školského pedagóga Romana Poláka. Toto spojenie 
dodáva rozhovorom špecifickú spriaznenú esenciu. 
Text knihy osciluje medzi odborným textom a jedineč-
nou autorskou skúsenosťou, ktorú reprezentuje osob-
ná výpoveď Romana Poláka. Tomu zodpovedá aj 
kompozícia publikácie. Titulu dominujú dve hlavné 
časti. Prvá ponúka esejistický, analyticko-synteticky 
ladený text Karola Horáka, mapujúci biografiu Roma-
na Poláka, jeho rodinné a kultúrno-spolo čenské záze-
mie, ako aj osobnostné charakteristiky. Súčasne 
prináša genézu talentovaného režiséra, pričom sa cie-
lene zameriava na jej prvú fázu, významne poznačenú 
poetikou amatérskeho divadla. Druhá, najrozsiahlej-
šia časť, predstavuje dialóg, v ktorom Karol Horák spo-
vedá Romana Poláka, pričom vo veľkej miere necháva 
komunikačný priestor spovedanému. Rozhovory sa 
venujú prevažne divadelnej réžii. Analyzujú špecifiká 
slovenského javiskového umenia, pričom Polák pred-
stavuje pracovné postupy, metódy a skúsenosti s ino-
národným divadelníctvom. Vyhýbajú sa osobným, 
súkromným témam, tie v okrajovej podobe prenikajú 
na povrch len cez autentickú režisérsku osobnosť Ro-
mana Poláka. Kontúry činorodej osobnosti Romana 
Poláka knihou dostali svoju reálnu, autentickú 
podobu. 

V knihe Zakázaná výstava 77 (Modrý Peter) zostavo-
vateľov Daniela Pastirčáka a Rudolfa Prekopa nehrá 
rozhovor dominantnú úlohu, podieľa sa však na 
dotváraní autentického výrazu tejto nevšednej publi-
kácie. Kniha podáva jedinečné svedectvo o vnútornej 
slobode a odvahe mladých ľudí – stredoškolákov. 

Editori predkladajú „dokument“ o prípade zakázanej 
výstavy v Košiciach a prinášajú prvú zmienku o uda-
lostiach spájajúcich sa s touto výstavou. Skupina štu-
dentov košickej Strednej umelecko-priemyselnej 
školy – Ľubo Badiar, Jaro Beliš, Jozef Groch, Jozef 
Kružidlo, Milan Laciak, Dušan Očkovič, Daniel Pastir-
čák, Rudo Prekop, Edo Štefan a gymnazista Erik 
Groch – v júni 1977 bez súhlasu školy inštalovala vý-
stavu výtvarných prác (grafiky, maľby, plastiky) 
v sprievode poézie a prózy. Uvoľnenú kreativitu 
a frustráciu zo všadeprítomného budovateľského so-
cializmu pretavili do provokatívnych diel. „Zakázaná 
výstava bola práve o tomto: o konflikte medzi slobod-
ným jednotlivcom a režimom. Bola protestom proti 
totalitnej moci, proti duchu doby, ktorý človeka zotro-
čoval nielen zvonku, ale i z vnútra. Azda preto v nej 
bolo toľko skepsy, no bolo v nej ešte čosi: radosť z toho, 
že slobodne tvoríme.“ V spomínanom duchu doby sa 
našiel udavač pod krycím menom Ekonóm, následne 
prišli „opatrenia“ voči mladým študentom. 
Konzekvencie z výstavy mali podobu znížených zná-
mok zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy, 
nepripustenie k maturite a vylúčenie Daniela Pastirčá-
ka zo štúdia. Svedectvo doby prinášajú jednotliví akté-
ri prostredníctvom spomienok, ktoré majú rozličnú 
žánrovú podobu (úvahy, spomienky, listy, rozhovory). 
Reportážne prvky reflektujú jednotlivých aktérov, 
ktorí s dávkou nostalgie, ale s obdivom spomínajú na 
vlastnú revoltu a fragmenty vystavených diel (z väčšej 
časti sa ich nepodarilo zachovať). Text dopĺňajú básne, 
fotografie, reprodukcie výtvarných diel. Kniha zaujme 
aj svojím citlivým výtvarným spracovaním, ktoré at-
mosféru vypovedaného dotvára.

Biografie
Žáner biografie si najčastejšie kladie za cieľ prerozprá-
vať životný príbeh výnimočnej osobnosti. Rovnako 
biografická literatúra opakovane reflektuje a nanovo 
interpretuje životy postáv z rôznych oblastí histórie. 
Zároveň objavuje nové svedectvá ľudských osudov. 
Všetky uvedené pohľady na biografiu priniesol aj 
knižný rok 2020. 
Výnimočný príbeh úspešnej Slovenky prináša kniha 
Žena z Marsu – Michaela Musilová, ktorú napísala 
Lucia Lackovičová (Artis Omnis). Michaela Musilová 
je astrobiologička a marsonautka, ktorá sa venuje 
výskumu extrémofilov. Ide o organizmy, ktoré dokážu 
prežiť v extrémnych fyzických a geochemických 
podmienkach, škodlivých pre ostatné organizmy na 
Zemi. Ako veliteľka posádky sa zúčastnila viacerých 
simulovaných misií na Mars a Mesiac pod záštitou 
NASA. Autorka prináša pohľad na mladú ženu, ktorá 
prekonáva prekážky svojou odvahou, vytrvalosťou 
a ambicióznosťou. 
Michaela Musilová čitateľa sprevádza obdobím det-
stva, keď sa často sťahovala a neustále si musela 
zvykať na nové, najmä školské prostredie, no časté 
sťahovanie jej zároveň prinieslo štúdium viacerých 
cudzích jazykov. Pomerne skoro pochopila, že ju 
to ťahá k vede, najmä k tajomstvám vesmíru a života 
v ňom. Tomuto snu podriadila všetko. Študovala 
na prestížnych zahraničných univerzitách po celom 
svete, pričom na to, aby mohla študovať, musela  
často zháňať financie prostredníctvom grantov a šti-
pendií, uskromňovať sa a hľadať lacnejšie alternatívy 
cestovania, ubytovania a stravovania. Po získaní 
doktorátu na Bristolskej univerzite sa vrátila na Slo-
vensko, aby svoje vedomosti a skúsenosti zúročila. 
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Práve „slovenské“ obdobie poukázalo na smutnú rea-
litu vedeckého výskumu na Slovensku. Aktuálne je 
zamestnaná v havajskom observatóriu, kde sa venuje 
simulovaným misiám na Mars a Mesiac. Kniha o mla-
dej výskumníčke má viacero úrovní: čitateľ ju môže 
vnímať ako motiváciu ísť za svojimi snami napriek 
prekážkam a niekedy aj neprajnosti, zároveň ide 
o knihu, ktorá významne popularizuje vedu a ženu 
ako vedkyňu, ale možno ju vnímať aj ako životopis za-
ujímavej osobnosti. Text publikácie nie je lineárny, 
miestami upúšťa od chronológie, časté sú perspektív-
ne konektory. Miestami sa tak vytráca konzistentnosť 
textu a čitateľ sa dostáva do spleti inštitúcií, výsku-
mov a vedeckých projektov. Napriek tomu je plná ži-
votnej energie a entuziazmu. 

Podobu svedectva má kniha Róberta Cvi Bornsteina 
Záblesky v temnote. Prvých 23 rokov môjho života 
(Marenčin PT). Pôvodne vyšla v hebrejčine, keď mal 
autor 87 rokov, v slovenskom preklade sa dostala  
k čitateľovi až vlani, keď autor oslávil 94. narodeniny. 
Kniha hovorí o pomerne krátkom období detstva 
a mladosti, ktoré poznačilo život autora a životy všet-
kých, ktorí prežili holokaust. Rodený Prešovčan  
prežil svoje rané roky v ortodoxnej židovskej rodine. 
Pod vplyvom udalostí sa musel skrývať na viacerých 
miestach, jedným z nich bola i pivnica rodičovského 
domu, a ako osemnásťročný sa podieľal na ilegálnej 
činnosti a stal sa účastníkom SNP. Po vojne sa stal 
tajomníkom HaŠomer (hnutie, ktorého snahou bola 
židovsko-slovenská syntéza) v Československu 
a v roku 1949 emigroval do Izraela. Autor opisuje situ-
áciu v Československu a v období vojnového sloven-
ského štátu. Reflektuje život židovskej rodiny 
a komunity v rodnom meste. Chronologicky a jedno-
ducho dokumentuje svoj životný príbeh. Kniha  
je zároveň poďakovaním nezištným ľuďom, ktorí po-
máhali prenasledovaným a tiež varovaním pred 
opakovaním chýb z minulosti. 

Spisovateľ Ľubo Olach mapuje osudy slovenských 
osobností, o ktorých vplyve a význame nie je veľmi 
počuť. Po knihách Vavro Šrobár, Guvernér Karvaš pri-
chádza s románom Osuský – zabudnutý diplomat 
(Marenčin PT). Autor sa pri výbere osobností, ktorých 
život spracúva do umeleckej podoby, riadi istou 
multifunkčnosťou, vrstevnatosťou vybranej osobnosti. 
Kniha zaznamenáva diplomatickú činnosť Štefana 
Osuského, ktorý ju podriaďoval výsostne záujmom 
Slovenska, jeho pôsobenie ako vyslanca Slovenskej 
ligy v Ženeve a Paríži, ako aj rozporuplný vzťah 
s Edvardom Benešom. Autor upozorňuje na význam 
Osuského, vyzdvihuje jeho podiel (spolu so Štefáni-
kom) na vzniku Československa, ako aj na podpise 
Trianonskej mierovej zmluvy. Priznáva sa k obdivu 
osobnosti Osuského a rozširuje ho aj na čitateľa. 

„V múzeu Paláca národov v Ženeve je len zopár portré-
tov významných osobností, ktoré sa zapísali do dejín 
Spoločnosti národov, predchodkyne OSN. Patrí k nim 
iniciátor Spoločnosti národov, americký prezident 
Woodrow Wilson, jeden z otcov zjednotenej Európy, 
Aristid de Briand, francúzsky socialistický politik, 
ktorý bol šesťkrát premiérom Francúzska (…). Spolu 
s týmito velikánmi je tam aj Štefan Osuský, jeden z du-
chovných pilierov Spoločnosti národov.“ Ľubo Olach 
tradične pracuje s fiktívnym príbehom, kde sa strieda-
jú dialogické pasáže s výkladovými. Tie faktografické 
dominujú nad rozprávačskou líniou príbehu.

Historik Jozef Leikert nadväzuje knihou Mňačko 
a Izrael (Luna) na monografiu Taký bol Ladislav 
Mňačko (2008). Tentoraz upriamuje pozornosť na dra-
matické obdobie rokov 1967 a 1968, ktoré výrazne 
ovplyvnili nielen československé dejiny, ale aj osobný 
príbeh Ladislava Mňačka. V roku 1967 Mňačko 
odcestoval do Izraela na protest proti prerušeniu 
diplomatických vzťahov vtedajšieho Československa 
s Izraelom a následne poskytol rozhovor zahranič-
ným médiám. Po desiatich mesiacoch, pred au-
gustom 1968, sa vrátil. Následkom bolo vylúčenie 
z KSČ, odobratie štátnych vyznamenaní a štátneho 
občianstva. Po augustovom dianí emigroval do Ra-
kúska, kde žil až do roku 1989. 
Autor v publikácii pátra po odpovediach na otázky, 
aké osobné či politické príčiny sa podieľali na konaní 
jedného z najpopulárnejších spisovateľov v Českoslo-
vensku. Precízne pracuje s dobovými dokumentmi, 
využívajúc najmä archív bezpečnostných zložiek –  
výpovede, svedectvá, dobové články, listy. Čitateľsky 
príťažlivá je línia, ktorá sa venuje vzťahu s osudovými 
ženami – prvou židovskou manželkou Hedvigou 
a druhou manželkou Evou, dcérou Ivana Kraska. 
J. Leikert do hĺbky rozoberá Mňačkov pobyt v Izraeli, 
vyhýba sa subjektívnemu hodnoteniu, nemoralizuje,  
a tak sa značne podieľa na aktualizovaní obrazu 
spisovateľa, ktorý napriek svojej kontroverznosti patrí  
k najvýznamnejším osobnostiam československej 
literatúry.

V roku 1960 sa niektorí politickí väzni (iní nie) nespra-
vodlivo perzekvovaní komunistickým režimom dožili 
prepustenia na slobodu. Jedným z nich bol autor 
knihy Ako sa spieva v klietke (Hlbiny), spisovateľ, 
básnik a bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš. Publi-
kácia reflektuje príbeh väzňa, ktorý sa po siedmich 
rokoch prežitých v Jáchymovských lágroch ocitá 
na socialistickej slobode, spomína na svojich spolu-
väzňov a priateľov (v samostatných kapitolách, v kto-
rých prináša vlastné reflexie, ale aj faktografické 
údaje), ktorí mu po návrate z väzenia nezištne pomá-
hali – medzi nimi sú okrem iných maliari, spisovate-
lia, novinári. Podáva svedectvo o päťdesiatych rokoch 
a o svojej silnej viere, ktorá sa v žiadnom momente 
neoslabila. Kniha je apelom na spoločenstvo, aby ne-
zabudlo na hrôzy komunistického režimu. „Odpustiť, 
ale nezabudnúť, poradili nám naše deti. Nezabúdanie 
je najúčinnejšia metóda, ako sa udržať nad hladinou, 
aby sme videli svoj prístav a nepomýlili si ho s iným.“

V roku 2020 žánrovo dominovali knižné rozhovory 
s ambíciou o portrét a najmä monografie, ktoré 
sa tematicky vracajú do histórie. V tomto kontexte sa 
začína objavovať aktualizačný prvok – na históriu 
sa nazerá z dnešnej perspektívy, na historické témy 
v zmysle ich dôsledkov pre súčasnú spoločnosť. 
Historici ako prví dokázali reflektovať v kontexte his-
tórie súčasnú pandemickú situáciu. V literatúre  
faktu je nesmierne dôležité dostať sa za oponu faktu, 
nielen pridávať fakt ku faktu. V minulom roku sa po-
darilo preniknúť za túto oponu faktografickým, ale aj 
estetickým stvárnením viacerým autorom. Ľubici 
Krénovej a monografii Martin Huba, Danielovi Pastir-
čákovi a Rudolfovi Prekopovi, ktorí multižánrovou 
knihou Zakázaná výstava 77 spojili autentické spomí-
nanie so silou estetického výrazu, a Romanovi Hole-
covi v publikácii Trianon – triumf a katastrofa svojím 
vyváženým aktualizačným výkladom. 
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rozhovorov o autizme
Bratislava: N Press, 2020

Karol Horák, Roman 
Polák: Horák – Polák 
Bratislava: Slovart, 2020

Daniel Pastirčák, Rudolf 
Prekop (eds.): Zakázaná 
výstava 77
Levoča: Modrý Peter, 
2020
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priamo boli vyvolané prepukajúcou 
pandemickou situáciou, ktorú autori 

dokázali tematicky vyčerpať a „vložiť“ 
do kníh s inými, širšími námetmi. Tie sú 
rámcované celými disciplínami, akými 
sú etika (Medzi dobrom a zlom Jána 
Markoša) či environmentalistika (Generá-
cia apokalypsy Juraja Mesíka).
Pandémia v súčinnosti s dlhodobejšími 
krízami (klimatická zmena, prekarizácia 
práce v kultúre) teda niektorých autorov 
a autorky vyburcovala k výkonu. Viaceré 
vydarené tituly však rozvíjajú témy čias-
točne oddelené od partikulárnej historic-
kej situácie, ako napríklad Telesná 
výchova Martina Milana Šimečku (ktorá 
sa venuje okrem iného existenciálnej 
rovine športu, hoci ho takisto situuje 
historicky) či Flanérova košeľa Jany 
Beňovej (otázne je, nakoľko sa bratislav-
ské ulice a ich spoločenský biotop 
premenil či ešte premení v dôsledku 
pandemického roka). 
S dedičstvom minulého režimu vo sfére 
výtvarného a divadelného umenia sa 
vyrovnávajú tituly Po/doby Petra Karvaša, 
Cornevin – Z Paríža do slovenských atelié-
rov a kolektívna monografia Subjektívne 
histórie. Reflexia pandemickej situácie, 
výhľady do komplikovanej budúcnosti 
a predrevolučná minulosť v kontexte 
možnosti slobody umeleckej tvorby teda 
predstavujú hlavné tematické trajektórie, 
ktorými možno popísať esejistickú pro-
dukciu roku 2020.
Esejistické knihy publikované v roku 
2020 sa však zároveň nedajú charakteri-
zovať ničím unikátne spoločným. Táto 
rozmanitosť nie je ani tak dôkazom 
širokej škály výpovedí, ako skôr absencie 
jasného a silného trendu v malej produk-
cii pôvodnej slovenskej esejistiky. Tiež je 
len v malej miere ukazovateľom rozmani-
tosti námetov. V esejistických knihách 
minulého roka sa síce ťažko hľadá jednot-
ný vzorec námetov a tematických okru-
hov, vyznačujú sa skôr uniformitou 
skúsenosti, formalizovaných perspektív, 
ako aj úzusom písania. 
Môžeme sa pýtať, či príslušnosť k jednej 
sociálnej skupine, generácii alebo rovno 
až ku konkrétnym intelektuálnym kru-
hom je pre knižnú esejistickú produkciu 
potrebná. Ak je však odpoveď áno, zna-
menalo by to, že esej je elitný žáner pre 
akademicky činných ľudí a prípadne 
ešte známych aktivistov a podnikateľov, 
ktorí oplývajú kultúrnym kapitálom na 
vydávanie kníh. Ide teda o problém 
distribúcie toho, kto na Slovensku získa-
va podmienky a nástroje na to, aby sfor-
moval a vydal esejistickú knihu. Možno 
nás však to, čo teraz v slovenskej knižnej 
esejistike chýba, čaká v produkcii tohto 
alebo nasledujúcich rokov, pretože gene-
rácia autorov a autoriek, pokrývajúcich 
menšinové alebo nejakým spôsobom 

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

Písanie 
pokoja 
a núdze
Minuloročná úroda pôvodnej 
slovenskej esejistiky sa načasovaním 
svojho publikovania ocitla vo vypätom 
historickom medzipriestore,  
ktorý premenil kontext publikovaných 
kníh a zvýraznil naliehavosť ich 
etických a spoločenských dilem.

✒ Dominika Moravčíková
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celkom unikátne skúsenosti (ktoré 
v minulosti nemuseli byť viditeľné alebo 
akceptované), do knižného publikovania 
ešte len dorastá. Po vyslovení tohto 
pocitu čiastočnej absencie sa presúvam 
k samotnému „preberaniu úrody“ 
a hľadaniu línií podobností a kontrastov 
medzi jednotlivými knihami minulého 
roka, ktorý bol časom stagnácie spoločen-
ského života a súčasne veľkých impulzov. 

Návod na dobrý život
53 pokusov, ako byť lepší je názov titulu 
Jakuba Ptačina, známeho podnikateľa 
a aktivistu, ktorého eseje pôvodne vzni-
kali ako týždenné e-mailové newslettery. 
Ide teda o svieže mikroformy s prvkami 
eseje alebo protoeseje s jednotnou kon-
covkou každého textu, ktorá predstavuje 
nekomplikovanú otázku smerovanú 
čitateľovi/ke. Ako naznačuje názov, meta-
témou všetkých esejí je osobný rozvoj. 
Hoci sú niektoré Ptačinove pointy jednot-
livých problémov práce na sebe predvída-
teľné, akosi to neprekáža – zážitok 
z čítania Ptačina nespočíva v prekvapení 
(hoci aj to občas nastane), ale v pokojnom 
plynutí jeho argumentácie, ktorá je 
sympaticky hravá.
Vďaka svojej prístupnosti môže 53 pokusov 
obstáť ako motivačná literatúra (so všet-
kými svojimi klišé, ale aj so zaujímavými 
štylistickými obratmi), ale zároveň sa dá 
čítať aj trochu inak. Veľkým víťazstvom 
autora je fakt, že jeho newslettery knižnú 
podobu ustoja a aj si ju zaslúžia. Podoba 
knihy totiž tieto eseje „ľahšieho kalibru“ 
neodhalila ako povrchné „rady“ podnika-
teľa, ktorý si samopašne vydal knihu, ale 
zvýraznila ich silné stránky a potvrdila, 
že ako tlačená kniha sa všetko číta lepšie 

– osobne by sa mi Ptačinove newslettery 
odoberať nechcelo, ale s 53 pokusmi 
ako knihou mám pár pekných zážitkov. 
Na tento knižný počin tak možno nazerať 
cez prizmu zmeny formátu, ktorá mení 
skúsenosť čítania a pridáva textu novú 
skupinu čitateľov a čitateliek.

Nová éra kultivácie tela
Telesná výchova Martina Milana Šimeč-
ku má s 53 pokusmi spoločnú orientáciu 
na osobný rozvoj a pohľad na svet cez 
individualizované rozhodnutia, ktoré 
umožnia žiť zdravší a zaujímavejší život. 

v tomto ohľade vždy dobre odôvodnená 
– áno, o telo sa treba starať, ale prečo iba 
tí, ktorí sa vedia o telo starať dobre alebo 
najlepšie, majú podľa Šimečku kvalitné 
a plnohodnotné existencie? 
Aj v niečom zrejme nezamýšľanom je 
Telesná výchova napokon tiež úspešná 
– ukazuje na nemožnosť našej spoločnosti 
vymaniť sa z myslenia o tele, z túžob 
o jeho premene a vylepšení (ktoré posil-
ňujú sociálne siete, športové aplikácie 
a centrálna pozícia mediálneho obrazu 
seba v tom, ako človek vníma svoje 
životné naplnenie) a rovnako z úzkostí 
zo starnutia a z vyčerpania telesných 
možností. Finálna otázka športujúceho 
tela a toho, ako s ním naložiť, ostáva 
nevyhnutne otvorená. 

Slovenské nacionalizmy podľa 
Podrackej a Hruboňa 
Renomovaná esejistka a poetka Dana 
Podracká v minulom roku publikovala 
knihu Hlbiny slovenskej identity, ktorá 
skúma dejiny slovenského kolektívneho 
vedomia, prezentovaného ako čosi abso-
lútne, teda nie ako kultúrny konštrukt. 
Autorka sa v Hlbinách pýši nesmiernym, 
takmer až kozmickým arzenálom literár-
nych odkazov a znalostí, ktorých využitie 
vo vlastnom texte sa však udržiava vo 
sfére metafyziky. Najmä v prípade tema-
tického centra knihy Podracká neukotvu-
je svoju analýzu v žiadnej tradícii 
kritického myslenia o kolektívnej identi-
te. Takéto rámcovanie autorke umožňuje 
bezuzdne rozvíjať radikálne tézy o kolek-
tívnej esencii „slovenskosti“, ktoré 
nepochybne majú svoje poetické kvality. 
Miestami sa však prejavujú zvláštnymi 
výstrednosťami, ktorých neukotvenosť 
v poctivej analýze generuje problematic-
ké významy. Azda najväčšmi sa to deje 
v analýze internetového hnutia Anony-
mous, ktoré je úplne neorganizované 
a amorfné – za Anonymous sa môže 
prehlásiť ktokoľvek chce, preto Anony-
mous často bývajú aktérmi celkom proti-
chodných záležitostí od aktivizmu po 
trolling. Autorka ho však považuje za 
nielen identitárne, ale aj inštitucionálne 
koherentné (čo je tiež problémom jej 
analýzy identity slovenského národa): 

„Napĺňajú stránky nevhodným obsahom“, 
„Znevažujú“, „Nie je im cudzia 

Je to však zložitejšie dielo, ktoré je už 
plnohodnotne esejistické. Ide o rozpravu 
človeka, ktorý disponuje bohatou osob-
nou športovou históriou, dobre pozná 
limity možností pohybu, súťaženia 
v ňom, miesto športu v slovenskej spoloč-
nosti od minulého režimu po súčasnosť. 
Napätie medzi intelektuálnym myslením 
o pohybe a (niekto by možno povedal, že 
malichernými) túžbami po maximálnom 
úspechu v profesionálnom športe je 
nosnou kvalitou knihy autora, ktorý je 
pisateľsky mimoriadne zručný a súčasne 
má nie celkom bežnú skúsenosť s viace-
rými športovými disciplínami a súťaže-
ním v nich.
Šimečka je zvlášť invenčný napríklad 
v písaní o prírode a v spájaní veľkolepej-
ších obrazov s pragmatickejšou pointou 
zameranou na funkcie tela v teréne: 

„Dotykom s pôdou som spojený so živou 
planétou, a hoci je plná nástrah, za tie 
desiatky rokov som si ani raz nevytkol 
členok.“ (s. 103) Vo sfére filozofie mysle 
a tela (od antiky po Descarta) a rozvíjania 
teórií vzťahu spoločnosti k telu je Šimeč-
ka podobne presvedčivý. Slabšiu oblasť 
jeho analýzy predstavuje začiatok podka-
pitoly Nová identita, v ktorej prisudzuje 
ústupu chorôb v 20. storočí pokles kultúr-
neho záujmu o telo: „(…) myseľ sa mohla 
prestať zaoberať telom, ktoré sa tak stalo 
pre literatúru menej zaujímavým.“ (s. 179) 
Následne hneď ohlasuje renesanciu tohto 
záujmu, a to okrem iného knihou a fil-
mom Denník Bridget Jonesovej. Pokračuje 
aj hnutím MeToo a otázkami nároku 
muža na ženské telo (čo trochu sugeruje, 
že sexuálne násilie je predovšetkým 

„telesné“, zatiaľ čo centrom spoločenskej 
debaty vyvolanej hnutím MeToo bolo 
hlavne zneužívanie moci a autority 
a psychologické vzťahy zapojené do 
zneužívania, nie „telo“ ako také). 
Oba príklady nového záujmu o telo oproti 
jeho vymiznutiu z kultúrnej imaginácie 
v 20. storočí nepôsobia v porovnaní 
s inými časťami knihy príliš presvedčivo 
a Šimečka ich možno mohol radšej vyne-
chať v prospech pasáží o descartovskej 
dualite tela a ducha, ktorá je v kontexte 
rozpravy o športovej skúsenosti autora 
naprieč jeho životom vhodnejšia a ktorú 
aj šikovne „zašíva“ do svojich príbehov, 
napríklad v šokujúcej podkapitole Otrava 
trávou.
Zvláštne okrem iného vyznievajú aj 
Šimečkove pozorovania amatérskeho 
behu, z ktorých sála akcentovanie prís-
lušnosti k skupine „lepších“ bežcov. Zdá 
sa, že vo svete Šimečku nie je priestor pre 
alternatívne prežívanie svojho tela, pre 
nemohúcnosť, (chronickú) bolesť, depre-
siu, zlyhanie alebo jednoducho inakosť 
v možnostiach pohybu – takmer všetko 
mimo športu ako takého je pre neho 

„hlivenie“ (ako Šimečka nazýva telesný 
úpadok – s. 28). Šimečkova úzkoprsosť je 

Jakub Ptačin: 
53 pokusov, ako 
byť lepší
Bratislava: Premedia, 
2020

Martin M. Šimečka: 
Telesná výchova
Bratislava: N Press, 
2020
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implantovaná paranoja, manipulácia, 
zrada.“ (s. 149) Podracká správne pozna-
menáva, že za zrodom hnutia stojí ideoló-
gia slobodnej informácie, nech už to 
znamená čokoľvek, ale neskôr popisuje 
hnutie ako čosi diabolské – „Z ich sloga-
nu však mrazí“, (s. 148) „Počínanie Ano-
nymous pripomína podobenstvo o légii 
démonov z evanjelia (…).“ (s. 150)
Celkovo je v písaní Podrackej ťažké 
uchopiť abstrahujúce významy, ktoré 
pôsobia ako poeticky vybrúsené, vnútor-
ne však takmer bezobsažné teorémy. 
Napríklad popis požehnania Urbi et Orbi 
v čase koronakrízy, počas ktorého na 
rímskom Námestí sv. Petra padal na 
dlažbu dážď: „Z hologramu, ktorého sme 
súčasťou, dostávame omnoho viac infor-
mácií, než nám dokáže poskytovať 
svetlina bytia nášho osobného vedomia.“ 
(s. 154), pri kritike moci: „Jazyk sa veľmi 
rýchlo stane tribúnom moci, zrkadlom 
propagandy,“ ako keby samotná propa-
ganda nebola z jazyka zložená, ale ho iba 
odzrkadľovala (s. 25), či pri sledovaní 
rôznych archetypov: „Princípom rozkoše 
je podnecovať rozkoš.“ (s. 31)
Podracká je najúspešnejšia tam, kde je jej 
nástrojom opis. Jej písanie o Dominikovi 
Tatarkovi, Guy Fawkesovi či Petrovi 
Pišťankovi je vláčne a čitateľsky vzrušujú-
ce. Rovnako rozbor deja novely Neva 
Petra Pišťanka patrí k najvydarenejším 
častiam knihy, má výborné tempo a je 
aj čitateľsky vysoko komunikatívny. 
V súvislosti s tým je zároveň pre mňa 
osobitným sklamaním, že Dana Podracká 
ako ženská autorka pri rozkrývaní 
sebou definovaných „hlbín“ slovenskej 
identity píše dejiny mužov a že do svojho 
širokého dejinného naratívu od čias 
Cyrila a Metoda po Pišťanka a Anony-
mous nezapojila slovenskú ženskú 
osobnosť („milenky“ Dominika Tatarku 
nepočítam). 
Podracká (sama sebavedomá autorka) tak 
načrtáva takmer výsostne mužský svet, 
ktorý riadi a transformuje podoby sloven-
skej „identity“ (nie ako kolektívnej 
predstavy, ale ako vnútornej metafyzickej 
veličiny) naprieč dejinami slovenského 
etnika na území rozličných politických 
zriadení (ktoré sa k tejto „identite“ vzťa-
hujú nejasným spôsobom tiež). Implicit-
ne a bez vlastného zámeru tak Podracká 

V prvej ide o „obsah“ básne a tvorby, 
druhý zase združuje texty komentujúce 
organizáciu kultúry na Slovensku. Prvý 
okruh je formálne radikálnejší a autorsky 
zaujímavejší, druhý však predstavuje 
cenné komentáre k stavu financovania 
kultúry na Slovensku. 
Z prvého okruhu vyzdvihnem text 
Šťastná Suomi: sviatok čiernej čipky (s. 115 

– 121), ktorý s jazykovou bohatosťou 
vlastnou Chrobákovej Repar mapuje 
skladbu návštevníkov a návštevníčok 
Festivalu čiernej čipky vo fínskom mes-
tečku Rauma. Za zmienku stojí aj analýza 
vlastnej básne v texte Cesta okolo hlavy 

– básňou: Úvaha nad básňou dvojexpozícia 
(s. 95 – 103). Hoci by si niekto mohol 
povedať, že analyzovať vlastnú báseň nie 
je najlepší nápad, Chrobáková Repar 
práve pri tomto zadaní poskytla nápaditý 
a veľmi intímny text. 
V okruhu zameranom na „praxis“ sa, 
bohužiaľ, autorka nevyhne moralizátor-
skej póze, v ktorej nefunkčne pridáva 
k pojmom ako „kultúra“ a „kultúrna 
politika“ negujúcu vrstvu, napríklad na 
strane 167: „Sem patria aj médiá s ich 
kultúrnou (anti)politikou (…)“ či na 
strane 172: „(…) môže byť sprievodným 
symptómom kultúrneho úpadku a náras-
tu konzumného zamerania v (ne)kultúre, 
a teda aj odcudzenia sa (ne)literatúry 
jej vlastným hodnotovým východiskám.“ 
Tieto „(anti)“ a „(ne)“ možno nie sú 
priamo intelektuálnymi gestami kultúr-
neho elitizmu, ale, bohužiaľ, obnažujú 
fakt, že Chrobáková Repar trvá na jedi-
nom význame pojmu kultúra, a to takom, 
ktorý sa viaže na prevádzku takzvanej 
vysokej kultúry a ktorý ignoruje súčasný 
kritický diskurz (v ktorom sa „kultúrami“ 
označujú aj negatívne fenomény). 
Naozaj ľahko kritizovateľná gradácia 
tohto intelektuálskeho vyhradzovania sa 
voči čomusi popovému, nízkemu a maso-
vo cirkulujúcemu nastáva u Chrobákovej 
v texte s názvom Hniezdenie v kritike / 
slovo o medzigeneračných súvislostiach. 
Na jednom mieste tohto textu autorka 
neodolá ľahkému terču – mládeži (mohli 
by sme tiež povedať generácii Z), ktorá 
je zvyknutá byť „dvadsaťštyri hodín 
denne napojená na rýchlo dostupné 
verejné informácie“ (s. 208), čo Chrobáko-
vá Repar považuje za „prvoplánovo 
nadobudnuté poznatky“. Celkovo sa dá 
povedať, že časť Kníhkolotoč (praxis) 
obsahuje dôležité pozorovania a argu-
menty pre uchopenie komercionalizácie 
slovenskej literárnej produkcie, ale 
miestami z nej sála pachuť akejsi intelek-
tuálskej zatrpknutosti či, lepšie povedané, 
silenej obhajoby územia a nadradeného 
postavenia elitnej literárnej kultúry 
oproti tej, ktorá je široko dostupná (ako 
príklad sviežejšieho prístupu by som 
uviedla rozhovor s Máriou Ferenčuhovou, 
ktorá pripomína boom okolo poézie po 

ukazuje na to, že oficiálne dejiny sloven-
ského národa a jeho elitnej kultúry zahŕ-
ňajú iba mužských aktérov. Ako celok je 
kniha hodná pozornosti predovšetkým 
ako materiál pre štúdium určitej intelek-
tuálskej polohy slovenského nacionaliz-
mu s metafyzickými presahmi, prípadne 
presahmi štúdií digitálnych „tiel“ 
a posthumanizmu. 

Nacionalizmy v nás s podnázvom Eseje 
o živej minulosti Antona Hruboňa je 
menej výpravná a asi aj menej ambicióz-
na kniha než Podrackej opus, avšak 
vyznačuje sa triezvou interpretáciou 
dejinných udalostí a bystrým vytváraním 
paralel medzi ideológiami minulosti 
a ich súčasnými inšpiráciami v krajne 
pravicovej subkultúre. V zásade ide 
o veľmi koncentrovaný a živelný príspe-
vok k téme rozkolísanej predstavy 
o povahe slovenského národa naprieč 20. 
storočím, ale hlavne so záberom na 
vojnový slovenský štát (v niečom je tak 
Hruboňova kniha protikladom Hlbín 
slovenskej identity, ktoré kolektívnu 
identitu nedekonštruujú, naopak, trvajú 
na nej). Možným nedostatkom je zvláštna 
neukončenosť knihy, čo odhaľuje jej 
pôvod v samostatných esejistických 
celkoch namiesto pôvodného zámeru 
širšej knižnej výstavby. Prerod samostat-
ne existujúcich textov do podoby ucele-
nej publikácie sa v tomto zmysle o niečo 
lepšie vydaril Chrobákovej Repar 
v Diagnóze L či Ptačinovi v 53 pokusoch.

Dva tituly Chrobákovej Repar
Literárna vedkyňa a spisovateľka 
Stanislava Chrobáková Repar, ktorá 
minulý rok priniesla až dva knižné tituly, 
je podobným typom svojráznej autorky 
ako Podracká v tom zmysle, že vo svojom 
esejistickom písaní tvaruje vlastný sys-
tém, ktorý je natoľko uzavretý, že takmer 
nie je možné mu čokoľvek vytýkať. Vyso-
ko originálne texty (námetmi aj svojou 
stavbou) v knihe Diagnóza L vznikali 
v priebehu viacerých rokov a vyznačujú 
sa intenzitou autorského výrazu jednotli-
vých častí, ktoré pôsobia vysoko samo-
statne, niekedy až inzulárne. Členenie 
knihy na dva hlavné okruhy Cesta okolo 
hlavy – básňou (poiesis) a Kníhkolotoč 
(praxis) organizuje texty do dvoch línií. 

Dana Podracká: 
Hlbiny slovenskej 
identity
Bratislava: 
Marenčin PT, 2020

Anton Hruboň: 
Nacionalizmy v nás
Bratislava: 
Paradigma 
Publishing, 2020
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vystúpení americkej inauguračnej poetky 
Amandy Gorman a hovorí okrem iného 
aj to, že od „insta-poézie“, teda poézie na 
Instagrame, by sa mohla čomusi naučiť 
aj vysoká poézia – Denník N, marec 2021). 

Predpoklad estetickej hierarchie rôznych 
foriem literatúry je prítomný aj v ďalšom, 
žánrovo odlišnom titule autorky 
s názvom Balans, ponúkajúcom literárne 
pozoruhodne koncentrovaný kvázi-den-
níkový zápis, ktorý striedajú poetické 
kusy. Chrobáková Repar v tejto knihe 
poskytuje kľúč aj k svojmu chápaniu 
pojmu „kultúra“, a teda aj jej opaku 

„ne-kultúry“ – pojem kultúra bez „ne“ je 
pre ňu čosi a priori dobré. Ľudia pracujú-
ci v „kultúre“ to majú ťažké, avšak „kultú-
ra znásilňovania“ je podľa Chrobákovej 
Repar pojmový omyl, ktorý vnáša do 
jazyka chaos. (s. 30) Dvojakosť „kultúry“ 
a „(ne)kultúry“, teda barbarstva, je v Ba-
lanse rozšírená na tri oblasti kultúry: 
štátno-reprezentatívna, populárno-ko-
merčná (často charakteristická „esteticky 
poklesnutými kritériami“ – s. 31) 
a napokon takzvaná živá kultúra (kurzíva 
v origináli – s. 31). Táto taxonómia je 
zaujímavejšia než prostá dvojakosť kultú-
ry a nekultúry, ale ponecháva aj superio-
ritu štátnej či národnej kultúre, ktorá 
má byť istým spôsobom autentickejšia 
než tá komerčná a zároveň esteticky 
nadradená. Toto tvrdenie u Chrobákovej 
nikdy nie je problematizované. 
Podobne ako Diagnóza L, aj kniha Balans 
je komponovaná spôsobom, ktorý ju 
rozdeľuje na dve časti, označujúce dve 
samostatné stratégie písania. V prípade 
Balansu je táto binarita väčšmi integrova-
ná do toku knižného rozprávania,  
pretože dva typy textov sa naprieč knihou  
často cyklicky striedajú. Ide o epistolae  
(s osobnou časozbernou a terapeutickou 
hodnotou, ktorých podkladom boli  
listy písané v rokoch 2012 – 2015) a torzá  
alebo aj „básne v próze“ (s. 254 – 255).
Tematicky je Balans orientovaný na 
viacročný záznam (ženského) života 
v slobodnom umeleckom povolaní 
so všetkým, čo to predstavuje. Martin 
Makara vo svojej recenzii na Balans 
v mesačníku Kapitál poznamenáva, že 
autorka zo svojej kritiky prekarizovanej 
práce vynecháva prekariát platformovej 

uliciach. Niektoré rozhovory s autorkou 
– flanérkou sa dajú definovať ako rozprava 
o rozličných typoch podnikania v najiko-
nickejších bratislavských štvrtiach. 
V niektorých momentoch sa dokonca 
môže zdať, že ide o rafinovanú reklamu. 
Rozpačitosť takéhoto typu prináša 
rozhovor s riaditeľkou pobočky showroo-
mu diamantov na Jantárovej ulici 
(s. 175 – 176). 
V tej istej knihe, ktorá mapuje fungovanie 
nezávislej kultúry a podoby jej sídel 
v Bratislave (Foajé ako sídlo časopisu 
Kapitál, s. 27 – 29 či sídlo zvukového 
laboratória LOM v bývalom priestore 
mäsiarstva, s. 249 – 251), sa tak dočítame 
o tom, ako si solventné ženy kupujú 
diamanty samy pre seba, čo riaditeľka 
pobočky akcentuje ako podnikateľsky 
objavnú informáciu. Pocit PR dielka 
našťastie anuluje fotografia parkoviska 
showroomu, kde vidíme reklamnú 
plochu na sklenej stene podniku, na 
ktorej je zobrazená žena s diamantovými 
náušnicami, pričom priamo pred ňou 
sa vynímajú dva „malebné“ kontajnery. 
(s. 177)
To, že rozhovory s podnikateľkou s dia-
mantmi a tvorcami ľavicového Kapitálu 
sa stretávajú v jednej knihe, má azda 
akcentovať pluralitu, ktorou sa priestory 
mesta vyznačujú. Mne osobne však 
v niektorých prípadoch chýba komentár, 
ktorým by Beňová autorsky výraznejšie 
zarámovala svoje flanérske zážitky, 
a prostredníctvom ktorých by aj ako 
autorka vystupovala do popredia. 
Ideologická neutrálnosť (nie vždy stoper-
centná) Flanérovej košele paradoxne 
trochu naráža aj na jej úvodné motto: 
flanér je údajne človek, ktorý nič nepro-
dukuje, „nič, čo by sa rátalo“ (s. 17). Lenže 
Beňová robí rozhovory práve s „tvorcami 
mesta“ – s tými, čo produkujú veľa 
a často otvorene reflektujú ekonomické 
alebo spoločenské modely, ktoré ich 
typ podnikania alebo kultúrnych aktivít 
nasledujú. Kniha tak nie je oslavou 
flanérstva, skôr činorodosti ľudí, ktorí sú 
v popredí ako najväčší aktéri priestorov 
a kultúrnych aj ekonomických dynamík 
Bratislavy. 
Flanérkou je tak len samotná Beňová, 
u ktorej to, že „nič neprodukuje“, môže-
me pri troche interpretačného strečingu 

ekonomiky, v ktorom majú jeho pracov-
níci ešte ťažšie podmienky než 

„pracovníci a pracovníčky“ kultúry. 
Tento nedostatok širších súvislostí však 
nevnímam ako reálny nedostatok 
v rámci knihy, ktorá má jasne vymedzené 
ambície.
Kompozične a štylisticky Balans v kaž-
dom prípade disponuje originalitou, 
ktorá v minuloročnej esejistickej  

„úrode“ pozitívne vystupuje z množstva 
civilnejšieho písania (knihy Fedora  
Gála, Jána Markoša a Martina M. Šimeč-
ku), ktoré čitateľovi/ke nekladie odpor. 
No ani neponúkne taký podivuhodný 
zážitok zo samotného, vysoko autorsky 
vycibreného písania, ktorý Chrobáková 
Repar vie stopercentne poskytnúť. 

Ako dobre možno poznať mesto
Flanérovu košeľu s podtitulom 8 a pol 
bratislavských ulíc Jany Beňovej – for-
málne unikátnu knihu o bratislavských 
uliciach s exkluzívnymi rozhovormi 
a fotografiami, ktorá sa v minulom roku 
rýchlo vypredala – je ťažké hodnotiť ako 
dielo len esejistické, len reportážne či 
fotoreportážne alebo len také, ktoré 
prispieva k formovaniu kultúrnej pamäti 
mesta. Rytmus striedania textu a lesklých 
stránok s fotografiami od vynikajúcich 
fotografov a fotografiek predstavuje 
vzrušujúci systém, ktorým sa zrejme 
každý typ čitateľa/ky s radosťou nechá 
pohltiť. 
Hybridná povaha Flanérovej košele, ktorá 
je zdrojom jeho príťažlivosti, však záro-
veň môže určitý okruh čitateľov zanechať 
hladných po literárne nasýtenejšej knihe 
(ako vo svojej recenzii pre Rádio Devín 
podotýka Nicol Hochholzerová) alebo po 
spoločensky kritickejšej publikácii. 
Následkom vizuálnej atraktivity a atmo-
sférického náboja sa zmenšuje priestor 
pre otázky problémov mesta a toho, ako 
zlepšovať jeho rozmanité prostredia. 
Na miestach, kde je Beňová kritická 
a zároveň popúšťa uzdu šťavnatej obraz-
nosti, je kniha pre tradičného literárneho 
čitateľa/ku najlepšia. To je napríklad 
v časti o autorkinej skúsenosti zo života 
na Mlynarovičovej ulici v Petržalke. 
(s. 245) Veľkú časť knihy však vypĺňajú 
rozhovory s majiteľmi a majiteľkami 
podnikov sídliacich na sledovaných 

Stanislava 
Chrobáková Repar: 
Diagnóza L
Závod: Fraktál, 2020

Stanislava 
Chrobáková Repar: 
Balans
Bratislava: LIC, 2020

Jana Beňová: 
Flanérova košeľa
Bratislava: Brak, 
2020
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čítať ako jej zámer nepridávať k nazbiera-
ným materiálom výrazný komentár 
a držať sa akéhosi pisateľského flanérstva. 
Je však dôležité pýtať sa, 
akú Bratislavu nám Jana Beňová ukazuje 
a čo sa skrýva medzi riadkami odpovedí 
respondentov.

Sucharkova bohatá mozaika 
Charakter zozbieraných, buď už predtým 
časopisecky publikovaných, alebo 
úplne „šuplíkových“ textov má titul 
Bricolage 44 Pavla Sucharka. V skutoč-
nosti, ako autor prezradil v rozhovore 
pre Knihy na dosah, pôvodne šlo 
o zbierku rozhlasových esejí pre Rádio 
Devín a Reginu. 
Táto kolekcia 44 kratších textov vyniká 
širokým diapazónom námetov (od popu-
lárnej televíznej kultúry k náboženským 
polemikám), ako aj originálnym mysle-
ním, ktoré pôsobí (v dobrom slova 
zmysle) samopašne eklektickým dojmom 
napriek tomu, že Sucharek je akademicky 
činný filozof. Vo veľkej rôznorodosti 
námetov sa možno strácajú individuálne 
kvality najlepších textov. Tým, že texty 
nie sú štruktúrované inak než ich 
organickým striedaním a plynú za sebou 
bez prestania a zhlukovania sa do väčších 
celkov, výsledný dojem z knihy môže 
ostať stratený vo všepohlcujúcom toku 
úvah a nápadov. 
To, že kniha ponúka názov, ktorý odkazu-
je na improvizačnú povahu jej vzniku, 
naznačuje, že nemá jednu nosnú tému 
alebo pevnejší princíp, pod ktorým sú 
organizované jej texty. Podľa mňa však 
takúto jednu nosnú linku kniha má, aj 
keď nie je vyslovená v názve ani v obsahu. 
Mohla byť knihou otvorenejšie priznaná, 
čím by autor umožnil lepšiu orientáciu 
čitateľov vo svojej „brikoláži“.

Rozpačitý dialóg generácií 
Dialóg generácií a čosi navyše je útla 
zbierka textov z produkcie šesťčlenného, 
čisto mužského autorského ansámblu, 
ktorého členovia reagujú na vtedy 
čerstvú pandemickú situáciu vo formáte 
akýchsi „nástrelov“ a reakcií na ne. 
Takto koncipované texty medzi sebou 
komunikujú a namiesto harmonických 
odpovedí jedného druhému sa pokúšajú 
o polemiku, čo sa im podarí až 

v texte Milana Postráneckého, ktorý je bez 
preháňania príšerný a pretkaný prevare-
nými dezinformačnými vyhláseniami 
do takej miery, až som si miestami nebola 
istá, či nejde o paródiu. 
Dialóg generácií a čosi navyše okrem tejto 
bizarnosti pokrivkáva aj po vyššej 
stavebnej stránke. Texty balansujú medzi 
formátom eseje a voľnou e-mailovou 
odpoveďou a niekde sa hranice medzi 
týmto médiami stierajú skôr nezrozumi-
teľným než formálne hravým spôsobom. 
Najzaujímavejšie sú texty Juraja Mesíka, 
ten však preberá materiál zo svojej knihy 
Generácia apokalypsy, ktorej sa budem 
v tomto hodnotení venovať ako poslednej. 
Dialóg generácií a čosi navyše môže byť 
ako celok dobrou pripomienkou, že zosta-
viť knihu založenú na voľnom „dialógu“ 
niekoľkých mužov (!) z intelektuálnych 
kruhov je cesta plná úskalí.

Etika a hriech
Antológia s názvom Očistec obsahuje po 
jednej eseji na námet jedného zo siedmich 
hlavných smrteľných hriechov podľa 
kresťanskej náuky. Každý hriech má „na 
starosti“ jeden renomovaný autor (Veroni-
ka Šikulová, Saša Uhlová či Boris Ondreič-
ka sú tie najprominentnejšie mená). 
Takýto námet predstavuje pre esejistov 
a esejistky tvrdý oriešok, s ktorým sa 
vynikajúco vyrovnali iba niektorí z ansám-
blu. Za najvydarenejšie považujem texty 
od skúsených autoriek Saši Uhlovej a Jany 
Juráňovej (obe a v tomto poradí nastupujú 
so „svojimi hriechmi“ na konci knihy, 
takže editor Slavo Sochor má dobrý zmy-
sel pre gradáciu). 
Najzaujímavejším prínosom Očistca je 
explicitné uchopenie toho, ako veľmi 
zoznam siedmich klasických hriechov 
nesedí nielen na súčasné polemiky okolo 
morálky, ale ani na pomenovanie problé-
mov, ktoré ako (nielen) slovenská spoloč-
nosť máme. Pokus o revíziu významu 
siedmich hriechov – toho, čo je nemorál-
ne, nesprávne či neprípustné v našej 
súčasnej spoločnosti, sa podľa výsledku 
esejí javí takmer nemožné. Jana Juráňová 
vo svojej eseji Pýcha v rúchu pokory a iné 
úvahy (nad hriechom pýchy) správne 
poznamenáva, že „koncept hriechu 
v civilnom živote prakticky prestal existo-
vať“. (s. 93) Otázne je, čím bol nahradený. 
Grafické spracovanie knihy možno nazna-
čuje vzťah so sekulárnym trestom za 
amorálne správanie, čo je väzenie: na 
prvej dvojstrane nachádzame preškrtnu-
tých sedem paličiek, ktoré sugerujú 
počítanie časových celkov vo väzbe. Pou-
žitie obrazov (treba povedať, že v kontexte 
témy hriechu trochu tendenčné) flám-
skych renesančných maliarov Pietera 
Bruegela a Pietera van der Heydena na 
prebale a na dvojstranách medzi jednotli-
vými esejami naznačuje väzbu k imaginá-
cii spoločnosti, ktorá pojem hriechu 

v poslednej tretine knihy, ako priamo 
v nej reflektuje Pavel Frič. (s. 64) 
Kniha je rozdelená na časti Úvod, Rezi-
liencia, Dialóg generácií, Krátka reflexia 
namiesto záveru a ešte aj Post Scriptum, 
ktoré obsahujú úvodné „odpichové“ 
texty a následne odpovede niektorých zo 
šiestich mužov. Editorom zbierky je 
najstarší zo šestice, totiž Fedor Gál. Ten 
v úvode píše, že táto „brožúra“ je adreso-
vaná hlavne stredoškolákom a vysoko-
školákom (s. 7), ktorým sa zjavne chce 
zalíškať priamočiarosťou, toleranciou 
mäkších vulgarizmov („inflácia sračiek“, 
s. 7, „A možno sa na to môžeme zvysoka 
vys…r“ – bodky namiesto slov v origináli, 
s. 49), aktuálnym slovníkom a ponechá-
vaním výrazov prebratých z angličtiny, 
ktoré majú svoje miesto skôr v hovorovej 
reči („jedna z flagship publikácií“, s. 16, 

„naša ‚glorious‘ civilizácia“, s. 26, „forma 
self-feeding loopu“, s. 23). Zadaním 
bolo zjavne ponúknuť študentom komu-
nikatívne texty, ktorými nepohrdnú. 
Vo výsledku tieto texty pôsobia síce 
zrozumiteľne, ale lapidárne, s predvída-
teľným vypointovaním a málo zásadnými 
úvahami nad pojmami (napríklad 
o význame populizmu a otázke, či je vždy 
negatívny, s. 64, nad diskusiou o pome-
novaní pravdepodobnosti, že ľudský 
druh bude vyhladený úplne alebo skoro 
úplne, do ktorej z kategórií hrozieb patrí 
klimatická kríza, s. 23 či úvahami o kon-
venčných výrokoch na tému kolektívne-
ho strachu v čase prepuknutia pandémie, 
ktorá nahlodala historický komfort, 
v ktorom si naša spoločnosť hovela. (s. 32)
Domnievam sa, že Fedor Gál sa v tomto 
projekte prejavil so cťou skôr autorsky 
než editorsky. Jeho text Pohľad seniora je 
svieži a nepríliš sentimentálny a je škoda, 
že podobných textov nie je v zbierke viac. 
Koncept knihy, ktorý mal zaručiť diverzi-
tu generačných pohľadov na spoločenské 
zmeny počas prvej vlny pandémie, 
na dôvažok svojej nedostatočnej premys-
lenosti celkom vynechal ženské autorky. 
Dokonca sa obávam, že v celej knihe nie 
je priznaná takmer žiadna ženská skúse-
nosť, dokonca ani existencia žien. 
Spomína sa iba (!) „projekt Gréta“ (s. 59), 
pričom týmto posmešným pojmom sa 
spochybňuje pozitívny význam klimatic-
kého aktivizmu Grety Thunbergovej 

Pavol Sucharek: 
Bricolage 44
Levoča: Modrý Peter, 
2020

Kolektív autorov: 
Dialóg generácií 
a čosi navyše
Bratislava: Raabe, 
2020
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poznala a vedela s ním nakladať, avšak 
ani tieto bohaté výjavy neposkytujú 
návod na uchopenie vzťahu súčasnej 
spoločnosti k páchaniu zla a k jeho defi-
nícii mimo sféry trestného práva. V apórii 
vzťahu súčasnosti k hriechu ako takému 
publikácia pretrváva a odpovede nedáva. 
Najšikovnejší autori v zostave sa s týmto 
problémom vedia vyrovnať a aspoň 
v metaforickej či poetickej rovine nájsť 
v koncepte hriechu, o ktorom píšu, 
užitočný obsah na premýšľanie. Na hranu 
účinku „hriechovej“ lexiky ide Saša 
Uhlová, ktorá píše o lakomosti globálnych 
elít a jej dôsledkoch na klimatické pod-
mienky Zeme. 

V oveľa komfortnejšej esejistickej pozícii 
je Ján Markoš, autor knihy Medzi 
dobrom a zlom, ktorý vyhľadáva etické 
nuansy v rozličných modelových situá-
ciách. Dobro a zlo definuje čisto sekulár-
ne, na základe logického postupu a čo 
najtriezvejšej úvahy. Vizuálnym vyhoto-
vením kniha pripomína encyklopedický 
výklad vďaka veľmi popisným fotogra-
fiám a samostatným textom vo farebných 
rámčekoch. Vysoká komunikatívnosť 
tohto formátu zrejme smeruje k mladšie-
mu čitateľstvu, prípadne k takému, ktoré 
sa rozličnými, často v súčasnosti politizo-
vanými etickými otázkami zatiaľ do 
hĺbky nezaoberalo a nemá na ne vytvore-
ný pevný názor. Skúsenejší čitatelia, 
hladní po náročnejšom pokrme, si však 
knihu môžu užiť tiež. Hoci na niektorých 
miestach bude pre nich argumentácia 
predvídateľná, inde ich môže veľmi 
prekvapiť (konkrétne výsledok etickej 
úvahy v kapitole Život, smrť a ľudská 
dôstojnosť o prípade Francúza Vincenta 
Lamberta, ktorý bol v stave vegetatívnej 
smrti odpojený od výživy, bol pre mňa 
šokujúci, aj keď dôsledne vyargumento-
vaný a zmysluplný – s. 72). 
Tak či onak, Markoš nepíše svoje etické 
rozbory pre už vopred rozhodnutých 
a ani tak, aby uspokojil konkrétne ideolo-
gické krídlo. V niektorých prípadoch jeho 
argumenty väčšmi ocenia konzervatívne 
založení čitatelia, inde zase liberálnejší, 
prípadne ľavicovo orientovaní. Niektoré 
etické otázky, ako napríklad tá o regulácii 
komentárovej sekcie na facebookových 
profiloch firiem s názvom Mazať či 

výtvarníkov (a jednej výtvarníčky) naro-
dených v rokoch 1945 – 1950. Ďalší umelci, 
čo počas života interagovali s Cornevi-
nom, sa objavujú v oddiele Ďalšie výbero-
vé príbuznosti. 
Osobitné miesto má výtvarník Rudolf 
Fila, u ktorého sa objavuje ozvláštnenie 
v podobe originálneho umeleckého 
kvázislovníka, ktorý autor životopisu 
cituje z Cornevinovej knihy Cestou. Roz-
manitosť typov kapitol v knihe prekonáva 
medze konvenčnej biografie a smeruje 
ku komplexnému záznamu umeleckého 

„ducha doby“, ktorého centrom je Corne-
vin ako spájajúca osobnosť, nie ako jej 
protagonista. Na koniec knihy autor 
umiestňuje rozhovor s Arlette Cornevino-
vou, poukazujúci (zrejme nechcene) na 
marginalizované postavenie žien umel-
cov, ktoré v minulom storočí bolo ešte 
stále veľmi bežné. Cornevinova manželka 
v rozhovore prezrádza mnohé o spoloč-
nom živote, v ktorom sa musela 
absolútne prispôsobiť manželovej kariére, 
presťahovať sa na Slovensko a pracovať 
v cudzine. 

Druhý titul, ktorý sa sústreďuje na ume-
leckú tvorbu a reflexiu výraznej osobnos-
ti, je kniha Po/doby Petra Karvaša, ktorá 
združuje esejistické výpovede dvoch už 
nežijúcich autorov (vrátane samotného 
dramatika Karvaša) a jedného súčasného. 
Milan Šimečka je filozof, ktorý zomrel 
v roku 1990, a Peter Karvaš, ktorý zomrel 
až o deväť rokov neskôr, bol okrem tvorcu 
divadelných hier aj divadelným teoreti-
kom. Knihu vydal Divadelný ústav Brati-
slava v rámci edície Slovenské divadlo 
a jej zostavovateľkou je teatrologička 
Zdenka Pašuthová, v úvode predstavujú-
ca Karvašovu osobnosť vo vzťahu k minu-
lému režimu, ktorému sa musel v tvorbe 
prispôsobovať (a v osobnom živote 
sa musel s týmto vzťahom vyrovnávať). 
Následná veľká esej Milana Šimečku 
s názvom Hra a dejiny, ktorá bola prvý-
krát publikovaná v roku 1967, uchopuje 
takzvané občianske hry Petra Karvaša 
a ich ideologický program. Šimečka 
ponúka komplexnejšie čítanie Karvašo-
vých hier z 50. rokov, ktoré sa všeobecne 
považujú za schematické, a to všetko 
v rámci vynikajúcej analýzy, ktorá je skôr 
filozofická než teatrologická a ktorá 

nemazať? (s. 113 – 126), sa nedajú rozriešiť 
z hľadiska akejkoľvek pozície na politic-
kom spektre. 
Markoš aj vďaka tomuto výberu vníma 
etické otázky ako naozaj výsostne etické 

– teda bez predvarených hodnotových 
šablón, ktoré sa ustálili v izolovaných 
liberálnych, konzervatívnych či ľavico-
vých priestoroch. Markošove Medzi 
dobrom a zlom tak možno čítať aj ako 
návrh na kultivovanie spoločného dis-
kusného teritória, v ktorom je možné 
na základe logickej úvahy dospieť k nie-
kedy predvídateľným záverom, (je však 
dobré „poistiť sa“ celým vyhodnocovacím 
procesom, ktorý Markoš vykonáva pri 
každej etickej dileme knihy), ale inokedy 
nás samých zaskočia. Pretože aj postoje, 
ktoré sa v našej kultúre či v našich 
názorových „bublinách“ chápu ako 
eticky správne, sa nemusia po overení 
Markošovou logickou procedúrou ukázať 
ako bezproblémové alebo najlepšie. 

S časovým odstupom, 
bez jatrenia rán
Kultúrny publicista Alexander Balogh 
je autorom esejistického životopisu 
s názvom Etienne Cornevin – Z Paríža 
do slovenských ateliérov. Kniha sa 
zaoberá francúzskym intelektuálom, 
historikom a kritikom umenia Etiennom 
Cornevinom, ktorý prežil časť života 
v Československu a intenzívne sa zapojil 
do miestneho výtvarného života.  
Za názvom knihy, ktorý je v životopisnej 
literatúre konvenčný a za obálkou so 
strieborným pseudostrojovým písmom 
gravírovaným do pevnej väzby sa skrýva 
dielo, ktoré by si určite mali všimnúť 
(nielen) poslucháči umenia. Ak sa čitateľ/
ka nenechá odradiť touto vonkajšou 
vrstvou diela a prenikne do jej rozpráva-
nia, odmení ho/ju sofistikovaný životopis, 
formovaný po jednotlivých fazetách 
prostredníctvom osobností, ktoré Corne-
vina obklopovali. 
Pre spomínanie na život Cornevina si 
Balogh volí stratégiu postupného pred-
stavovania jeho umeleckých súčasníkov 
a súčasníčok v samostatných kapitolách, 
ktoré obsahujú prehľad ich tvorivých 
prístupov a činnosti vo vzťahu ku Corne-
vinovi. Prví umelci sú zoskupení v tzv. 
Skupine A-R, predstavujúcej generáciu 
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umožňuje znejasniť ustálené presvedče-
nia o politicky konformnom umení, 
vznikajúcom v atmosfére 50. rokov. 
Takpovediac „srdce“ knihy tvorí Karva-
šov text Otvorené otázky o umení a jeho 
spoločenskej prevádzke. 
Za zmienku stojí, že jedna pasáž Otvore-
ných otázok o vplyve kultúrnych politík 
na život umelca zaujímavo komunikuje 
s vyššie spomínanými knihami Stanisla-
vy Chrobákovej Repar. Karvaš v tejto 
pasáži píše, že „necitlivá kultúrno-poli-
tická mašinéria“, s ktorou sa umelec 
dostáva do „tragického nedorozumenia 
alebo i do konfliktu“ (s. 138), zasahuje 
podľa autora všetkých významných 
spisovateľov a umelcov. Karvaš volá po 
zodpovednosti za túto ujmu na umení 
a spoločnosti (s. 138). O tej sa dá hovoriť 
aj v súčasnej kultúrnej prevádzke a po-
rovnať tak škody, ktoré spôsobovala 
politická cenzúra v čase socialistického 
režimu, so súčasnými dôsledkami preka-
rity práce v kultúre na životy a výkony 
umelcov a umelkýň (rozličné ujmy súčas-
nosti zrejme budeme schopní uchopiť 
až s historickým odstupom). 
Z opačnej strany jadro knihy rámcuje 
nový text od Milana Zvadu s názvom 
Život a dejiny, ktorý s historickým odstu-
pom vyznačuje rozmer nadčasovosti 
Karvašovho diela. Na zadnej strane 
Po/dôb Petra Karvaša je umiestnený sken 
obálky rukopisu hry Jazva, na ktorom je 
názov tejto občianskej činohry až dvakrát 
škrtnutý a nahradený iným. Podľa zosta-
vovateľky Zdenky Pašuthovej to symboli-
zuje náročnosť Karvašovej práce pri 
vyjednávaní s predstaviteľmi vtedajšieho 
režimu, pretože s pôvodným a preškrtnu-
tým názvom Zatmenie slnka mali vládni 
cenzori problém (Rádio Devín, 2021). 
Celkovo trojica textov združených pod 
kuratelou Zdenky Pašuthovej vytvára 
publikáciu, ktorá je napriek svojej 
sofistikovanosti prístupná a zaujímavá 
nielen pre teatrologickú obec, ale aj pre 
širší okruh zdatnejších čitateľov/ky. 

Hlboko do vzťahov umeleckej tvorby 
a politickej moci preniká podobne ako 
Po/doby Petra Karvaša kolektívna sloven-
sko-anglická publikácia Subjektívne 
histórie – Sebahistorizácia ako 
umelecká prax v stredovýchodnej 

Analýzy budúcnosti
Posledný oddiel prehľadu minuloročnej 
esejistickej knižnej tvorby zacielim na 
diela, ktoré prostredníctvom uchopenia 
súčasného sveta hľadia do budúcnosti 
a pýtajú sa na jej podobu do takej miery, 
až sa stáva zásadným formotvorným 
materiálom textu. Ide o knihu Generácia 
apokalypsy analytika globálnych rizík 
Juraja Mesíka (Literárna bašta, 2020) 
a dva tituly z edície Skica vydavateľstva 
Absynt pod značkou Kalligram. Tými 
sú Hľadanie kotvy zahranično-politické-
ho analytika a publicistu Dalibora 
Roháča a Myseľ ako objekt experta na 
umelú inteligenciu Martina Takáča. 
Vo všetkých troch prípadoch ide o obsa-
hovo mimoriadne výživné, expertné 
a apelatívne knihy, ktoré čitateľovi/ke 
výrazne rozšíria kontexty premýšľania 
o súčasnom svete a jeho nesmierne 
komplikovaných výzvach. Vo všetkých 
troch prípadoch je pôvodcom pisateľskej 
originality autorov ich vzdelanie a vyso-
ká expertíza v oblastiach, ktorých pozna-
nie sprostredkúvajú formou eseje.

Titul Hľadanie kotvy zahranično-politic-
kého analytika a publicistu Dalibora 
Roháča analyzuje súčasné a minulé 
podoby globálnej spolupráce prostred-
níctvom medzinárodných dohôd, 
predstavujúcich krehké, ale fundamen-
tálne nástroje udržovania (relatívneho) 
mieru medzi globálnymi mocnosťami. 
Kniha Myseľ ako objekt experta na 
umelú inteligenciu Martina Takáča zase 
skúma myseľ v komplexe kognitívnej 
vedy, jej technologickej nápodoby ume-
lou inteligenciou, ako aj jej spirituality. 
Tieto dve knihy sa nedajú kvalitatívne 
porovnávať, pretože Roháčov titul je 
cielene komornejší aj argumentačne 
konzistnejší, zatiaľ čo Takáčovo dielo je 
filozoficky ambicióznejšie a obsahovo má 
širší rozptyl. Je však zaujímavé čítať diela 
v tandeme – určitým spôsobom totiž 
spolu komunikujú, v mnohom sú proti-
kladné a v mnohom si navzájom 
odpovedajú.
Zaujímavé je aj porovnanie miery zapája-
nia osobnej či až intímnej výpovede do 
kníh o globálnych výzvach. O zadaní pre 
publikáciu v edícii Skica Dalibor Roháč 
na začiatku Predslovu prezrádza, že malo 
ísť o „osobnú“ knihu o „medzinárodnom 
poriadku“. (s. 9) Roháčova kniha však 
nepôsobí takmer vôbec osobne (naopak, 
v pozitívnom slova zmysle sa vyznačuje 
veľkým nadhľadom), zatiaľ čo Martin 
Takáč v niektorých pasážach Mysle ako 
objektu dokázal byť intenzívne osobný, 
zrejme najväčšmi v podkapitole „Dospelé 
Božie deti“ (s. 101 – 103), v ktorej opisuje 
životný otras po smrti oboch rodičov 
a vplyv tejto udalosti na jeho vieru. Táto 
zdanlivá odbočka v rozprávaní o mysli 
a umelej inteligencii v skutočnosti ostáva 

Európe, ktorá združuje hutné a vysoko 
odborné texty autorov a autoriek 
zo stredovýchodného regiónu Európy.
Zostavovateľ Daniel Grúň v úvodnom 
článku Seba-historizácia ako umelecká 
prax definuje cieľ publikácie, ktorým je 
rozkrývanie umeleckých stratégií takzva-
nej sebahistorizácie, a to spôsobmi, 
ktoré v období komunistických režimov 
obchádzali bežné inštitucionálne rámce. 
(s. 5) Článok Undergroundový realizmus 

– Inštitucionálne stratégie Györgya Galán-
taia Emese Kürtiovej popisuje metódy 
tvorby alternatívnych umeleckých reali-
zácií v rámci obmedzení maďarského 
socializmu, podobne ako aj ďalší článok 
Pronikat do světa umění pomocí fotografie. 
Sítě Petra Štembery v 70. letech 20. století 
autorky Hany Buddeusovej. Ten ukazuje, 
ako „korešpondenčné sieťovanie (…) 
nahradzovalo nedostatok priameho 
kontaktu a kompenzovalo neexistujúce 
inštitucionálne zázemie.“ (s. 79) 
Jeden z najzaujímavejších článkov knihy 
s názvom Postoje proti umeniu: Goran 
Ðorđević do roku 1985 smeruje k dekon-
štrukcii podstaty umenia ako činnosti. 
Jeho autor Branislav Dimitrijević analy-
zuje, ako umenie v zmysle konceptu 
podrobuje výzvam konceptuálny tvorca 
Goran Ðorđević, podľa ktorého je umenie 
vždy „len výskum“. (s. 102) Za všetky 
ďalšie texty spomeniem ešte Neoddeliteľ-
né histórie. Proces, stelesnenie a obnova 
v diele Any Lupaş Aliny Şerbanovej, ktorá 
skúma tvorbu Any Lupaş v umelecky 
napätom kultúrnom prostredí „sovietizá-
cie“ rumunskej umeleckej scény (s. 255) 
a stratégie zapájajúce ľudovú ornamenti-
ku a folklór vníma ako médiá rozprávania 
osobného príbehu (s. 260). Titul Subjek-
tívne histórie ponúka alternatívne nara-
tívy o tvorivosti a dobovom umeleckom 
diskurze mimo oficialít, známych 
kánonov a platforiem umenia. Spolu 
s Po/dobami Petra Karvaša a esejistickým 
životopisom Etienna Cornevina tvorí 
trojicu kvalitných titulov prichádzajúcich 
v období, keď je už možné pristúpiť 
k skúmaniu umeleckého života za 
minulého režimu s odstupom, bez 
nepríjemných pocitov jatrenia čerstvých 
rán a kráčania po tenkom ľade.

Peter Karvaš, Milan 
Šimečka: Po/doby 
Petra Karvaša
Bratislava: Divadelný 
ústav, 2020
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v jadre otázky Takáčovej eseje, ktorou je 
pôvod ľudského vedomia, možnosť jeho 
nápodoby a etické rozmery umelej inteli-
gencie v kontexte náboženských doktrín. 
Takáč teda funkčne prepája osobnú 
skúsenosť s predmetom svojej knihy. Ako 
bolo povedané, Dalibor Roháč natoľko 
osobný byť nedokáže, ale jeho dielu to 
neprekáža, pretože výklad, ktorý nie je do 
výraznej miery previazaný osobnými 
zážitkami, Hľadaniu kotvy celkom svedčí 
a robí ju koherentnou.
Dalibor Roháč píše o krehkosti medziná-
rodných dohôd a vôbec možnosti medzi-
národného poriadku. Akokoľvek je pojem 

„globalizovaný svet“, či „globalizmus“ 
zložito vyjednávaný a nejasný, Roháč 
s ním nakladá konzistentne a stavia ho 
do opozície voči novej vlne krajne pravi-
cového populizmu. (s. 107) Zlyhania 
medzinárodných spoluprác, medzi aké 
patrí brexit, podľa Roháča ukazujú, že 
v jadre západných demokracií čosi nefun-
guje správne. (s. 111) Nejde teda o prob-
lém medzinárodných dohôd ako takých. 
Naliehavosť Roháčovej „skice“ je podob-
ná tej, ktorou oplýva Generácia apokalyp-
sy, aj keď jej téma je u Roháča 
partikulárnejšia – možnosť zlyhania 
rozličných medzinárodných väzieb 
smeruje k apelu na kultiváciu prostredia, 
v ktorom sú takéto medzinárodné siete 
možné, „než bude neskoro“ (s. 114). Ide 
teda, ako aj v prípade Mesíka, o „esejisti-
ku apelu“, čo nás núti uvedomiť si nalie-
havosť problémov, ktoré presahujú nás 
ako jednotlivcov, naše najbližšie okolie, 
a – ako ukazujú títo experti – aj naše 
laické chápanie sveta. Zložitosť súčasnej 
civilizácie je základnou ohrozujúcou 
veličinou nielen geopolitického udržiava-
nia krajín sveta v stave (relatívneho) 
mieru, čomu sa venuje Roháč, ale aj jeho 
klimatickej stability, o čom píše zase 
Mesík. 
Pre jeho Generáciu apokalypsy je typic-
ký pohľad na svet z jednej radikálnej 
perspektívy, prostredníctvom ktorej 
mapuje podoby organizácie ľudských 
kolektívov a dizajnu civilizácie, ako aj jej 
citlivosť na rizikové situácie. Prostredníc-
tvom tohto zacielenia sa Mesík presekáva 
naprieč viacerými oblasťami súčasného 
života aj epochami dejín (jeho metóda 
generuje otázky a rámce, ktoré trochu 

potrebuje, a odpovedať na túto otázku 
bez toho, aby sme úspech u čitateľov 
a čitateliek jedného typu knižnej produk-
cie odsúdili ako eskapický a iný popísali 
ako politicky dôležitý a produktívny, 
museli by sme pristať na odpoveď, že tie 
najlepšie knihy sa jednoducho vyznačujú 
originálnym gestom, ktoré dokáže 
rozšíriť naše chápanie seba samých – nás 
ako ľudí činných v kultúre, ako umelcov, 
ako obyvateľov mesta, ako habitantov 
planéty Zem. Toto nachýlenie optiky, 
ktoré môže pôsobiť ako celkom malé, 
v nás po dočítaní dobrých kníh zostáva 
a existuje v konfrontácii s ďalšími 
(nielen) knižnými skúsenosťami. To nám 
ponúka pluralitu kolektívneho sebaurče-
nia, umožňuje vidieť seba v rozličných 
súvislostiach a osudových sieťach 
a v neposlednom rade sa zo všetkého 
poznania súčasného sveta nezblázniť. 
Nie sme totiž len Generácia apokalypsy, 
ale napríklad aj obyčajní obyvatelia 
Bratislavy, ktorí vydávajú ľavicový časo-
pis alebo predávajú diamanty. 

redukujú sociálnu realitu na odolnosť 
infraštruktúry, komunikácií a stability 
obchodu). V Mesíkovom rozprávaní je 
obsiahnuté veľmi komplexné spektrum 
rizík, ktorým ako globálna komunita 
habitantov planéty Zem čelíme. Nájdeme 
v ňom aj proroctvá, z ktorých mrazí 
(osobne sa mesiace po prečítaní knihy 
nedokážem vyrovnať s Mesíkovým „pro-
roctvom“ o Blízkom východe a jeho 
kultúrnom a civilizačnom zániku, ktoré 
sa mi pravidelne pripomína a vynára do 
vedomia – kapitola Arabský svet 2011: 
Živé laboratórium kolapsu civilizácie alebo 
Keď nad Arábiou sadne prach, s. 196). 
Mesík je majstrovský v artikulácii civili-
začného desu, vo výpočte globálnych 
rizík a následkov katastrof najrôznejších 
druhov, ale aj v opise krehkosti našich 
spoločností, ktorá je daná absenciou 
obrovských dispozícií pre prežitie, aké 
mali a majú ľudia z predmoderných 
spoločností. Jeho písanie je šťavnaté 
a dychberúce, treba však povedať aj to, 
že charizma jeho písania je niekedy 
založená na efekte desivého proroctva 
a ohurujúcich možností, akými sa môže 
v ľudskej civilizácii všeličo „pokaziť“. 
Preto je dobré brať na vedomie, že v inej 
disciplíne by jeho písanie nefungovalo až 
tak efektne. Vzhľadom na obrovskú 
reálnosť hrozieb, ktoré Mesík popisuje, 
ide v každom prípade o knihu veľkého 
spoločenského významu. Po literárnej 
stránke je, ako by povedala Marta 
Součková, „dobrá, ale nie najlepšia“. 

Záver
Minuloročná pôvodná slovenská esejis-
tická produkcia napriek svojej historickej 
situovanosti ukazuje, že nie sú vždy 
najvzrušujúcejšie práve tie diela, ktoré sú 
na „tepe doby“. Práve čitateľsky najúspeš-
nejšia Flanérova košeľa skôr zaznamenáva 
každodennosť života v meste a iba 
okrajovo to, akými spôsobmi do životov 
jednotlivcov zasahujú alebo nezasahujú 
politické rozhodnutia a spoločenské 
problémy (akým je napríklad kríza 
bývania – Michal Hvorecký v rozhovore 
hovorí, že keby byt na Štefánikovej 
s rodinou nemali vo vlastníctve, nemohli 
by si ho dovoliť, s. 24). 
Ak by sme sa chceli opýtať, aký typ 
esejistickej reflexie naša doba najväčšmi 

Juraj Mesík: 
Generácia 
apokalypsy
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2020

Dalibor Roháč: 
Hľadanie kotvy
Žilina: Kalligram, 
2020

Martin Takáč: 
Myseľ ako objekt
Žilina: Kalligram, 
2020
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20 P odobne ako vlani máme k dispozícii približne 

dve desiatky nových titulov a niekoľko ďalších, 
ktoré sa k literárnovednému výskumu z rôznych 

strán približujú, takže im v článku venujem istú 
pozornosť. Jednu zmenu však možno spomenúť. 
Vlani absentovali personálne monografie, teraz ich 
pribudlo hneď niekoľko, navyše o dôležitých 
osobnostiach slovenskej literatúry (Silan, Laučík, 
Pišťanek). Pokiaľ ide o zastúpenie vydavateľstiev, 
prevažujú knihy z Vedy a Literárneho informačného 
centra, v závese sú univerzitné vydavateľstvá 
a v menšej miere a nesystematicky sa literárnej vede 
venujú aj iné vydavateľstvá. 
V odbornej a vedeckej literatúre do hry viac ako inde 
vstupujú formálne náležitosti. Tu možno upozorniť 
na železné pravidlo, že máloktorá do sveta nedbanli-
vo vypravená literárnovedná knižka je z obsahového 
hľadiska kvalitným príspevkom do aktuálneho 
výskumu. Bohužiaľ, opačne to už neplatí, nie každá 
kniha s peknou grafikou a dobrou formálnou vedec-
kou výbavou je aj prínosom pre odbor. Samostatne 
sa však v článku týmto problémom nevenujem. 
Nevyhýbam sa v ňom ani osobnému hodnoteniu, no 
jeho hlavný cieľ je iný a celkom jednoduchý: priniesť 
odborným záujemcom o literatúru komentovanú 
informáciu o dianí v ich odbore. 

O slovenskej poézii
Kolektívna monografia Príležitosť poézie. Miesto 
príležitostnej poézie Juraja Palkoviča, Bohuslava 
Tablica a Pavla Jozefa Šafárika v dejinách sloven-
skej literatúry (Veda) vznikla v autorskej spolupráci 
Martina Braxatorisa, Lenky Riškovej, Oľgy Vaneko-
vej z Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ivony Kollá-
rovej z Ústrednej knižnice SAV. 
Vo svojich analýzach vybraných príležitostných básní 
Juraja Palkoviča (1769 – 1850), Bohuslava Tablica 
(1769 – 1832) a Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861) si 
autorky a autor všímajú nielen špecifické zámery 
a ciele tohto druhu „funkčnej“ poézie, ale evidujú aj 
jej estetické prvky a umelecké ambície zmienených 
básnikov a zaraďujú ich príležitostnú tvorbu do 
celkového literárneho kontextu na konci 18. a v prvej 
tretine 19 storočia. Súčasťou knihy je aj antológia 

– textologicky spracovaný výber z príležitostnej poé-
zie týchto troch kľúčových básnikov. 

Ku galérii jedného obrazu prirovnáva Ján Zambor 
knihu Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenské-
ho chorľavca žobráka v interpretácii Jána Zambo-
ra (LIC). Ide v nej o prvé úplné vydanie rozsiahlej 
básne (vznikla v r. 1874) mesianistu Hroboňa. Zambor 
ho zaopatril aj predhovorom, literárnohistorickou 
štúdiou, v ktorej sa rozsiahlo zaoberá poetikou a jazy-
kovou povahou Hroboňovho diela, editorskými 
poznámkami, slovníčkom pojmov aj vlastnou básňou. 
Životopisnou esejou prispela Andrea Bokníková 
a krátky úryvok z Hroboňa do angličtiny preložil 
John Minahane. Samotná Hroboňova báseň, tieto 
„plače žobrákove“ vyznávajúce sa „zo vševiny, / zo 
všesrdca priehlbiny“, pôsobí pri tejto koncepcii publi-
kácie a grafike trochu stratene. Je „obložená“ spredu 
aj zozadu rozličnými typmi textov v grafickej úprave 
(D. Koronczi), ktorá trochu preráža „služobný“ účel 
publikácie. Hroboňova poézia vychádza samostatne 
po troch desaťročiach, kniha azda udrží či rovno 
rozšíri povedomie o fenoméne slovenského romantic-
kého mesianizmu a jeho hlavnom protagonistovi.

Radoslav Passia (1977) 
Samostatný vedecký 
pracovník Ústavu 
slovenskej literatúry SAV 
v Bratislave. Výskumne 
sa venuje slovenskej 
literatúre 20. a 21. 
storočia. Vyšli mu 
monografie Na hranici. 
Slovenská literatúra 
a východokarpatský 
hraničný areál (2014) 
a Hľadanie súčasnosti. 
Slovenská literatúra 
začiatku 21. storočia 
(spoluautor, 2014), ako 
aj kniha Deväť životov. 
Rozhovory o preklade 
a literárnom živote (spolu 
s Gabrielou Magovou, 
2015). S Vladimírom 
Barboríkom edične 
pripravil monografiu 
Spisovateľ ako sociálna 
rola (2018). 
Bol šéfredaktorom 
časopisov Romboid 
a Knižná revue. 
Je spoluzakladateľom 
literárnokritického webu 
Platforma pre literatúru 
a výskum (plav.sk). 
Ako publicista 
a moderátor spolupracuje 
s Rádiom Devín.

Niveau 
stable
Podrobnejší prieskum 
žánrových a tematických podôb 
literárnovednej produkcie a jej 
kvantity za ostatné kalendárne 
roky by iste priniesol pekné 
tabuľky a grafy, ktoré by exaktne 
zachytili dynamiku zmien v tejto 
špecifickej oblasti knižnej 
produkcie. V nasledujúcom 
prehľade výsledkov slovenskej 
literárnej vedy v roku 2020 sa 
uspokojme so všeobecným 
tvrdením, že medziročné zmeny 
spomenutých parametrov nie sú 
zásadné a stále plávame 
v stabilných vodách, ktoré veľmi 
nerozbúrila ani pandemická 
situácia.

✒ Radoslav Passia
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Niekoľko vlaňajších titulov sa venuje poézii 20. 
storočia, prevažuje medzi nimi žáner personálnej 
monografie. Takto je koncipovaná napríklad kniha 
Edity Príhodovej Spievam, lebo milujem. Život 
a dielo Janka Silana (LIC). Zaujme kompetentný 
a vyzretý výklad, nie zjednodušujúci, a predsa 
prístupný aj širšiemu publiku. 
Básnika katolíckej moderny Silana predstavuje 
z viacerých perspektív, v centre záujmu bádateľky je 
básnikovo dielo, ale v úzkom prepojení s jeho biogra-
fiou a v primeranej miere aj s kultúrno-spoločen-
ským a politickým kontextom, ktorý hrá pri autoroch 
z okruhu katolíckej moderny nezanedbateľnú rolu. 
Príhodová postupuje diachronicky, Silanove zbierky 
interpretuje v časovej postupnosti a vzájomnej 
previazanosti, pričom od hermeneuticko-semiotic-
kého čítania textov prechádza k spoločensko-kontex-
tualizačným sondám. Napríklad interpretácie 
Silanovej tvorby spred 2. svetovej vojny sprevádza 
kontextová kapitolka o literárnej skupine bohoslov-
cov Piráti krásy (1937 – 1941), interpretáciu Silano-
vých zbierok vydaných v povojnovom vydavateľstve 
Verbum dopĺňa kapitolka o spoločenskom kontexte 
ČSR pred februárom 1948 a o profile Verbumu 
a podobne. Kniha tematicky presahuje Silanov život 
a v závere mapuje aj posmrtné vydania jeho diela 
a obnovenú odbornú reflexiu po roku 1989.

Marián Kamenčík je autorom objemnej knihy 
Z Hlohovca do Honolulu a späť. Rudolf Dilong 
a hlohovská literárna avantgarda (Ex libris ad 
personam Hlohovec), ktorá vyšla s vročením 2019, 
ale do vlaňajšieho prehľadu nebola zaradená. 
Kamenčíkova práca kombinuje literárnohistorický 
a miestopisný prístup, ktoré využíva na zmapovanie 
niečo vyše ročného pôsobenia Rudolfa Dilonga vo 
františkánskom kláštore v Hlohovci (1939 – 1940).
Sonda do básnikovho života v tomto období vychá-
dza jednak z rekonštrukcie miestnych kontaktov 
a reálií, zmapovania Hlohovca ako zdroja literárnej 
inšpirácie, ako aj opisu Dilongovej „nadrealistickej 
misie“ a literárnych kontaktov najmä s predstaviteľ-
mi avantgardy (M. Považan, M. Bakoš). 
Kamenčík sa venuje aj iným literátom spojeným 
s Hlohovcom a Dilongom, predovšetkým Ivanovi 
Kupcovi alebo menej známemu Michalovi Masaryko-
vi. Samozrejme, použitý pojem „hlohovská literárna 
avantgarda“ je značne nadnesený… Topologické 
akcenty sa prejavujú v kapitolkách o aktualizáciách 
Dilongovho diela a miestach spojených s avantgard-
nými literátmi. Informačne nasýtená kniha obsahuje 
aj kalendárium avantgardných a nadrealistických 
stôp v Hlohovci a okolí a bohatú obrazovú prílohu, 
ktoré len zvýrazňujú jej význam pre kultúrnu histó-
riu mesta a regiónu. Škoda len, že dobrý heuristický 
výskum autor neoprel o prepracovanejšiu metodoló-
giu, najmä pokiaľ ide o geopoetickú problematiku.

Literárnovedný knižný debut Matúša Mikšíka má 
názov K jasu a tiesni mierim. Ivan Laučík v inter-
pretáciách (LIC). Fenomén Osamelých bežcov je 
v slovenskej kultúre silne prítomný a aj táto kniha 
dokladuje, že oslovuje stále nové generácie. 
O skupine vznikajú nielen literárnohistorické práce 
(naposledy V. Rácová a Z. Rédey o I. Štrpkovi), ale 
aj film alebo antológie (najnovšiu zostavil J. Štrasser 
pre vydavateľstvo Modrý Peter), samostatná 
kniha o Laučíkovej poézii však doposiaľ nevznikla. 

Mikšík sa po stručnom úvode do básnikovej poetiky 
venuje analýze jednotlivých zbierok. Inovačným 
jadrom je časť venovaná „princípovej teórii“: Laučí-
kovu básnickú tvorbu autor opiera o štyri základné 
princípy: kinetický, metafyzický, eticko-ekologický 
a jazykový (ne-možnosti jazyka). Rozsahom najväč-
šiu časť knihy tvoria interpretácie tucta Laučíkových 
básní v časovom rozpätí od debutu po posledné 
texty. Vznikol tak rozsiahly apendix – no jednotlivé 
interpretácie azda mohli byť funkčne využité pri 
kapitolách venovaných konkrétnym zbierkam, kniha 
by tým získala na ucelenosti. Prínosom je rozsiahle 
kalendárium, ktoré vypracovala Anna Ondrejková 
a obsahuje nielen mnoho faktografie, ale zaujme aj 
empatickou dikciou.

Veronika Rácová zostavila zborník Textologické 
štúdie (UKF v Nitre), zameraný na textové varianty 
básní Jána Raka, Vojtecha Mihálika, Lýdie Vadkerti-

-Gavorníkovej, Jána Ondruša a Tatarkovej novely 
Človek na diaľku. Autorský kolektív tvoria Viliam 
Nádaskay, Martin Navrátil, Veronika Rácová, 
Martina Taneski a Barbora Zlejšia, teda zástupcovia 
a zástupkyne pracovísk, na ktorých sa v súčasnosti 
na Slovensku systematickejšie rozvíja, či zatiaľ skôr 
znovuformuje textologický výskum: Ústavu sloven-
skej literatúry SAV a Katedry slovenského jazyka 
a literatúry FF UKF v Nitre. 
Textové posuny, za ktorými je autor či editor, majú 
vplyv na identitu literárneho diela a porovnávanie 
jednotlivých textových variantov môže byť dôleži-
tým podnetom pre interpretáciu diela. V tomto 
momente sa textológia ako „praktická“ editorská 
disciplína spája s ostatnými prístupmi a disciplínami 
literárnej vedy – v prípade príspevkov v tomto útlom 
zborníku najmä smerom k literárnej historiografii 
a interpretácii umeleckého textu. 

O našej a svetovej próze
Peter Darovec svojou knihou On, Pišťanek (LIC) 
žmurká na dve čitateľské množiny, ktoré sa zvyčajne 
neprelínajú: literárnovednú obec a širšiu kultúrnu 
verejnosť (tu občas zisťujeme, že jej šírka vie byť 
u nás nečakane úzka). 
Monografiu v popkultúrnom mimikry do sveta 
fyzicky vypravili grafik Boris Meluš s výtvarníkom 
Danglárom. Svojím vizuálom určite vybočuje 
z konvencie, no primerane ním komunikuje nielen 
s Pišťankovou poetikou, ale aj s odľahčenejšou, 
čitateľsky ústretovou formou Darovcovho písania. 
Hoci aj on považuje za Pišťankovu kľúčovú knihu 
debutový román Rivers of Babylon (1991), dokonca 
tak, že cez ňu možno porozumieť „socio-kultúrnemu 
obrazu deväťdesiatych rokov 20. storočia“ (s. 23), 
najväčší interpretačný priestor venuje knihe 

„jemnosti a štýlu“ Mladý Dônč: „Ide tu, aspoň 
v decentných náznakoch, aj o jemnosť v zmysle 
citlivosti voči ľudským osudom, ktorá sa s odstupom 
času v textoch tejto knihy čoraz zreteľnejšie vynára“ 
(s. 110).
Výklad je diachrónny, jednotlivé Pišťankove knižné 
prózy sa predstavujú a interpretujú postupne v sa-
mostatných kapitolách. Kniha nemá ani tradičný 
záver, teda taký, v ktorom by svoj výskum sumarizo-
val sám autor – slovo prenechal kolektívu literátov, 
ktorí v krátkych textoch vyjadrili svoj postoj, názor, 
spomienku na Pišťanka a jeho tvorbu.

Literárn
a veda 20

20

Martin Braxatoris, Ivona 
Kollárová, Lenka 
Rišková, Oľga Vaneková: 
Príležitosť poézie
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Daniel Domorák napísal monografiu Stimuly 
existencie. Rekonfigurácia existenciálnej prózy 
v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov  
20. storočia (Veda), v ktorej interpretuje literárne 
texty Ivana Horvátha, Jána Červeňa, Františka Švant-
nera, Leopolda Laholu, Dominika Tatarku a Júliusa 
Barča-Ivana. Autor v teoretickom úvode odlišuje 
pojmy existenciálny a existencialistický, stručne 
rekonštruuje literárnohistorický a filozofický kontext 
problematiky a pokúša sa o rekonštrukciu („rekonfi-
guráciu“) existenciálnej línie slovenskej prózy  
štyridsiatych rokov 20. storočia, pričom mapuje aj jej 
kritickú a teoretickú reflexiu. Existenciálnemu 
priestoru pripisuje isté konkrétne vlastnosti: integrál-
nosť, temporálnosť, tvorivosť, auratickosť, rezonant-
nosť, modálnosť, performatívnosť. Vidíme, že ide 
o kategórie, s ktorými sa operuje aj pri reflexii odliš-
ných typov literatúry a Domorákov výklad sa tu javí 
ako skôr fragmentárny. 
Autor vo všeobecnosti píše so zaujatím, no štylistické 
neobratnosti spojené s nadmierou rétorickosti často 
zahmlievajú kontúry jeho teórie. Hoci sa sústredil na 
štyridsiate roky 20. storočia, projekt ako celok má 
teoretický charakter, pretože existenciálnu poetiku 
vníma ako „typ literatúry“ nezávislý od konkrétneho 
obdobia alebo smeru. V tomto zmysle ho čaká ďalšia 
práca na jej overení na širšom literárnom materiáli.

Knihu Daniela Heviera Priznané prózy Jána 
Johanidesa (LIC) by azda bolo lepšie spomenúť 
v prehľade esejistickej literatúry, autor totiž v úvode 
explicitne uvádza, že to nie je „nijaká akademická 
monografia“, a upresňuje: „Zadanie, ktoré som si ulo-
žil, bolo jednoduché: prečítať na jeden dúšok všetky 
knihy Jána Johanidesa, celé jeho dnes už uzavreté 
dielo. Dielo, ktoré sa pokúsim znovu otvoriť.“ (s. 8) 
Nečítame tu teda analýzy podopreté predošlým 
výskumom Johanidesovho diela, ale „len“ subjektív-
ne priezory do jeho jednotlivých kníh v poradí, 
v akom vychádzali, počnúc Súkromím (1963). 
Garantom celku je kompetentný a interpretačne 
zdatný čitateľ Hevier, ktorý štruktúru knihy ozvlášt-
nil krátkymi medzikapitolkami venovanými špecific-
kým témam a čitateľským výpiskom: Johanidesovej 
metafore, neologizmom, charakteristickým témam 
či motívom a podobne. Stupeň kolážovitosti je 
vysoký, takže môžeme hovoriť až o autorskej knihe 
Daniela Heviera na motívy diela a života Jána 
Johanidesa.

Arabistka Katarína Bešková je autorkou monografie 
Súčasná egyptská literatúra. Dystópia, cenzúra 
a Arabská jar (Veda). Pod súčasnou egyptskou 
literatúrou má na mysli tvorbu od druhej polovice 
90. rokov, ale dôraz kladie najmä na literatúru  
z ostatného desaťročia. Egyptská literatúra sa píše 
v modernej spisovanej arabčine, egyptskom  
dialekte aj po anglicky, autorka reflektuje tvorbu vo 
všetkých týchto jazykoch. „Cieľom práce je identifi-
kovať prieniky medzi egyptskou literárnou 
produkciou a súčasnou spoločenskou, politickou 
a kultúrnou situáciou, s dôrazom na revolučné 
udalosti známe ako Arabská jar, a následne analyzo-
vať literárne texty vo svetle týchto udalostí.“ (s. 10) 
Autorka načrtáva spoločenský kontext súčasnej 
egyptskej literatúry, venuje sa mechanizmom literár-
nej cenzúry a zvláštnu pozornosť venuje žánru 
dystópie, ktorý sa rozvinul aj pod vplyvom 

revolučných udalostí Arabskej jari. Takmer polovicu 
publikácie zaberá antológia literárnych diel, ktorá je 
výborným doplnkom práce venovanej u nás nezná-
mej literatúre. Súčasťou knihy, svojím tematickým 
zameraním v slovenskom kontexte unikátnej, je aj 
stručný slovník pojmov. 

Teoretické práce
Monografia Tomáša Horvátha Medzi invariantom 
a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des (Veda) 
prináša interpretácie literárnych textov 19. a 20. 
storočia s dôrazom na ich žánrové pozadie a vo 
vzťahu ku kódom literárnych smerov. V rozsiahlom 
teoretickom úvode sa Horváth zaoberá vzťahom 
medzi originalitou (singularitou) a opakovateľnosťou 
(invariantnosťou) literárneho diela. Vo vzťahu k tejto 
téme rekonštruuje lingvistické korene štrukturalis-
tickej literárnej vedy a venuje sa žánru ako jednému 
typu literárneho invariantu.
Ako expert na žánre populárnej literatúry potom 
pokračuje v ich detailnej analýze najmä v súvislosti 
s detektívkou, strašidelnou fantastikou, hororom, 
dobrodružným románom, westernom, sci-fi alebo 
utópiou, lebo tieto žánre sa podľa autora vyznačujú 

„vysokou mierou invariantnosti, ktorá dovoľuje pri 
ich analýze pomerne dobre vidieť ich ,čistú‘ žánrovú 
štruktúru, no zároveň registrovať aj odchýlky od nej“ 
(s. 9). Konkrétne to znamená štúdie o pestrom vejári 
autorov, ako sú Witold Gombrowicz, Pavel Vilikov-
ský, Jozef Miloslav Hurban, Richard Marsh, A. C. 
Doyle, Stefan Grabiński, Stanisław Przybyszewski, 
Pavel Rankov, Stanisław Lem a iní. 

Peter Zajac je autorom monografie Od estetiky 
k poetike chvenia (Veda), obsahujúcej staršie aj 
novšie prepracované teoretické a interpretačné texty, 
ktoré majú demonštrovať autorov postupný prechod 
od estetiky chvenia (založenej na Burkovom pojme 
vznešeného) k poetike chvenia, ktorú autor chápe 
ako „novú“, existenciálnu poetiku textu a udalosti. 
To, čo Zajac nazýva „novou poetikou“ je de facto 
pokusom o doplnenie či zavŕšenie komplexnej 
teoretickej koncepcie s príslušným terminologickým 

„faceliftingom“ a integráciou prakticky celého spek-
tra literárnych javov textovej aj netextovej povahy. 
Poetika chvenia je pre Zajaca strešným pojmom pre 
poetiku textu a poetiku udalosti. Predmetom jeho 
záujmu sú existenciálne situácie, ktoré chápe ako 
nevyhnutnú podmienku každej poetiky, ďalej 
ontológia textu aj historická poetika, intertextualita 
a intermedialita, modálne emocionálne naladenia, 
preklad, adaptácia aj apropriácia, programy, mani-
festy, kultúra udalostí, ako aj problematika mocen-
ských literárnych polí. 
Jednotlivé štúdie ponúkajú pestré bádateľské inšpi-
rácie, no pochopenie hlavnej línie výkladu sťažuje 
materiálovo-tematický rozptyl jednotlivých textov 
aj ich dobová intencia, ktorá celkom nezmizla ani po 
prepracovaní pre potreby monografie. 25 bodov 
novej poetiky pribitých na dvere chrámu slovenskej 
literárnej vedy (v tejto knihe na s. 17 – 18) bude potre-
bovať dôkladnejšie a systematickejšie objasnenie, ak 
ho majú farníci prijať a rozvíjať.

Daniel Hevier: Priznané 
prózy Jána Johanidesa
Bratislava: LIC, 2020
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Bratislava: Veda, 2020
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Kritika, metakritika, „postkritika“
Kritická ročenka 2019. Antológia súčasnej literár-
nej kritiky (LIC) má dvoch editorov, k Vladimírovi 
Barboríkovi (próza), ktorý pripravil Ročenku 2018, 
pribudol Viliam Nádaskay (poézia). Koncepcia 
zostala rovnaká: priebežne sledovať kritickú produk-
ciu v printových aj internetových médiách a čitateľ-
stvu ponúknuť relevantný výber najlepších 
kritických textov roku 2019 zameraných na sloven-
skú umeleckú literatúru. 
Barborík a Nádaskay v predslove konštatujú pretrvá-
vajúcu absenciu polemiky ako dôležitého kritického 
žánru. Toto korenie kritiky sa v pozmenenej podobe 
presunulo na sociálne siete a do budúcnosti je 
otázne, či a ako ho vieme pre potreby našej kolektív-
nej pamäti fixovať. Jednu polemickú výnimku však 
predsa len našli a zaradili do zborníka (D. Želinský 
o cene Zlatá vlna). 
Sami editori, produktívni a aktívni kritici, svoje 
recenzie v antológii nemajú, ale ponúkli bilančné 
prehľadové kritické štúdie, z ktorých možno vyčítať 
aj implicitné odpovede na otázky, prečo je nimi 
zostavený súbor 23 textov od 16 autoriek a autorov 
taký, aký je. (Pozn.: Medzičasom už vyšla aj Kritická 
ročenka 2020.)

Ambíciu stimulovať polemiku v malom kritickom 
rybníku môže mať monografia Márie Klapákovej 
Perspektívy prítomnosti. Metakritika slovenskej 
literatúry po roku 2000 (Filozofická fakulta PU 
v Prešove). Pokúša sa definovať súčasnú akademickú 
(profesionálnu) kritiku, jej hodnotové rámce, funkcie 
a postavenie. Po úvodnom upratovaní v pojmoch 
autorka osvetľuje, „čo si súčasná kritika všíma na 
umeleckej literatúre“ (s. 55). Z jej pozorovaní 
vyplývajú viaceré závery hodné diskusie. Ako „meta-
kritička“ napríklad postuluje základné požiadavky 
na kritiku: argumentačnú presnosť, zameranie 
na konkrétny problém, zrejmé kritické stanovisko, 
schopnosť dištancie od posudzovaného textu, číta-
vosť recenzie a vkus recenzenta. 
Klapáková na jednej strane postupuje systematicky –  
prejavuje sa to najmä v logickej štruktúre knihy 

– no premyslený koncept už celkom nepretaví do 
argumentačnej komplexnosti výkladu, ktorý pôsobí 
niekedy fragmentárne. 
Zvolené príklady sú občas voluntárne a rekonštruk-
cie jednotlivých vnútroliterárnych komunikačných 
situácií by mohli byť presnejšie a „nákladnejšie“. 
Tento problém sa objavuje pri momentoch, v ktorých 
kritika ako téma výskumu presahuje do širšieho 
literárno-spoločenského kontextu. Ako príklad 
možno uviesť úvahy o kritike v „tradičných“ literár-
nokritických časopisoch vychádzajúcich pod stre-
chou oficiálnych rôznych inštitúcií, ktoré aj vo 
vymedzenom období prechádzali dosť radikálnymi 
koncepčnými a personálnymi zmenami. Autorka 
ich eviduje, ale nie vždy vo výklade zohľadňuje. 
Zmienka napr. o Romboide by potom mala byť vždy 
v zátvorke opatrená doplnením informácie, ktorý 
z Romboidov po roku 2000 máme práve na mysli 
a pod. Kniha ako celok je však užitočným príspev-
kom do poznania súčasného komunikačného poľa 
slovenskej literatúry.

Stanislava Chrobáková Repar sa vo svojej knihe 
Diagnóza L: Cesta okolo hlavy – básňou. Kníhkolo-
toč (Fraktál) venuje súčasnej literárnej kultúre a jej 

praxi v rôznych jazykoch, kontextoch, pričom naplno 
čerpá z rozličných profesionálno-tvorivých pozícií, 
ktoré zastávala a zastáva. Žánrovo sa kniha vyhraňuje 
trojčlenkou úvahy – interpretácie – články a tematic-
ky v mnohom nadväzuje na predošlú knihu Bielym 
atramentom (2019). 
Chrobáková Repar v prvej časti surfuje po širokom 
spektre problémov súčasnej literatúry a kultúry, 
venuje sa otázkam tvorivého procesu, prekladu, 
rodovej a kultúrnej identite, súčasťou sú aj interpretá-
cie troch básní. Druhú časť knihy tvoria rozsiahlejšie 
články na témy knižnej, vydavateľskej a časopiseckej 
kultúry a kultúrnej politiky vo všeobecnosti. V knihe 
pokračuje autorkina charakteristická poloha medzi 
osobnostnou „svedeckosťou“ a vedeckosťou, otvorený 
až asociatívny štýl. 
Návratnosť niektorých problémov aj formulácií 
spôsobuje, že kniha napriek predstavenému koncep-
tu a premyslenej formálnej štruktúre sa posúva od 
uchopenia problémov „mimo autorky“ k tematizácii 
a prezentácii autorky samej v širokej škále jej intelek-
tuálnych aktivít.

K tradičným edičným podujatiam patrí TOP 5 2016. 
Slovenská literárna scéna v odbornej reflexii 
(FACE). Autori a autorky (K. Csiba, J. Gavura, 
I. Hostová, K. Hrabčáková, M. Kendra, M. Klapáková, 
J. Migašová, V. Rácová, M. Součková, L. Šafranová, 
P. Trizna a P. Zajac) sa vo svojich raz axiologicky, 
inokedy väčšmi teoreticky orientovaných textoch 
vracajú k vybraným relevantným titulom z oblasti 
slovenskej prózy aj poézie, ktoré vyšli v roku 2016. 
Apendixom každého článku je bibliografia doterajšej 
kritickej reflexie o danej knihe. Záverečný príspevok 
sa venuje finalistom výtvarnej Ceny Oskára Čepana 
s dôrazom na dvojicu Julia Gryboś a Barbora Zentko-
vá, ktorá získala v roku 2016 toto ocenenie. Publikáciu 
zostavili Ján Gavura a Marta Součková.

Ďalšie kolektívne práce a zborníky
Autorský kolektív v zložení I. Taranenková, T. Pichler, 
M. Koliová, A. Dušíková, M. Fülöpová, A. Hudymač, 
D. Hučková, M. Habaj, M. Bystrzak, M. Szabó, D. 
Škvarna, B. Bakuła, M. Vojtech, J. Pátková a R. Passia 
pripravil vedeckú publikáciu Kontakty literatúry: 
modely, identity, reprezentácie (Veda). Editorky 
a editor Magdalena Bystrzak, Ivana Taranenková 
a Radoslav Passia knihu venovali literárnemu vedco-
vi Rudolfovi Chmelovi. Jednotlivé príspevky totiž 
nadväzujú na metodologické prístupy 
a výskumné témy, ktorým sa tento literárny vedec 
a kultúrny činovník dlhodobo venoval. 
Jednotlivé štúdie si všímajú predovšetkým otázky 
slovenskej kultúrnej identity a jej polemického for-
movania v prostredí strednej Európy, procesy moder-
nizácie a alternatívne, resp. okrajové myšlienkové 
a umelecké koncepcie potlačené dominantným 
národným naratívom. To všetko spoluformovalo 
slovenskú literatúru a kultúru v 19. a 20. storočí 
a často skryto alebo i otvorene zasahovalo do sociál-
no-politickej reality. Výpravná kniha je dielom grafic-
kej dizajnérky Barbory Šajgalíkovej a obsahuje aj 
množstvo ilustrácií dopĺňajúcich výklad v jednotli-
vých kapitolách.

V tradičnom zborníku K poetologickým a axiologic-
kým aspektom slovenskej literatúry po roku 
2000 VI. (ed. Marta Součková, Filozofická fakulta PU 
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v Prešove) tentoraz publikuje dvadsať autoriek 
a autorov, ktorí naplno využívajú voľné tematické 
zameranie prešovských literárnovedných konferen-
cií. Napriek tomu sa niektorí ani do veľmi širokého 
zadania nezmestili (I. Komanická), čo je však väčšmi 
problém editorky než samotnej autorky, ktorej  
text by bolo iste možné publikovať v primeranejšom 
kontexte. 
Tradičný je rozptyl tematický a metodologický, opus 
obsahuje „hard“ vedecké, metodologicky podložené 
príspevky (napr. M. Forgáč a M. Kendra o autobiogra-
fickej literatúre), texty prehľadovo-publicistické 
(L. Machala), „prerastené“ filozofujúce recenzie 
(P. Markovič o Janáčovi a Medešim), niektoré 
príspevky sú skôr náčrtmi, nezohľadňujú, ba ani 
neevidujú sekundárnu literatúru k téme (L. Šutor 
o drámach V. Klimáčka, podobne P. Markovič). Zbor-
ník však obsahuje aj viaceré podnetné štúdie inter-
pretačného charakteru (R. Majerek o Vilikovskom, 
J. Šrank o Grochovi) alebo diskusie hodný pokus 
o vymedzenie nového priestoru „mladej spirituálnej 
mestskej lyriky“ od J. Juhásovej.

Zborník K vybraným aspektom slovenskej literatú-
ry po roku 1989 I. Lexikografické a recepčné výzvy 
(Filozofická fakulta PU v Prešove – FACE) edične 
pripravil Ján Gavura. Zborník vyšiel ako súčasť 
riešenia grantovej úlohy APVV Slovník diel sloven-
skej literatúry po roku 1989 a má dve časti. 
V našom kontexte, v ktorom sa dlhší čas zanedbávajú 
viaceré literárnovedné disciplíny, literárnu lexiko-
grafiu nevynímajúc, sa ako prínosnejšia javí prvá 
časť, obsahujúca štyri sondy do niektorých doteraj-
ších slovenských, českých a poľských diel literárnej 
lexikografie a prakticko-metodologické skúsenosti 
s ich prípravou (V. Mikula, A. Gemra, L. Machala, 
A. Merenus). Druhá časť obsahuje príspevky 
k problematike recepcie rozličných tém, fenoménov 
či foriem súčasnej literatúry (M. Bočák, J. Pátková, 
M. Klapáková, L. Šafranová, P. F. ‘Rius Jílek, E. Mar-
kovič, Z. Stanislavová, S. Kaščáková).

Zborník Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský: 
pramene – dimenzie – reflexia (Múzeum mesta 
Bratislavy), ktorý edične pripravil kurátor literárnej 
zbierky MMB Daniel Hupko, vznikol pri príležitosti 
145. výročia narodenia J. Jesenského a J. G. Tajovské-
ho. Obsahuje 17 príspevkov rozdelených do troch 
častí, v užšom zmysle literárnovedná je tretia časť, 
prinášajúca štúdie V. Mikulu, K. Cupanovej, D. Do-
moráka, M. Mikulovej, D. Hučkovej a J. Lomenčíka. 
Okrem toho v knihe nájdeme príspevky zamerané 
na pramene a fondy k týmto spisovateľom v našich 
pamäťových inštitúciách, múzeách, knižniciach 
a archívoch aj kultúrnohistorické príspevky o nelite-
rárnych, spoločenských a profesionálnych aktivitách 
J. Jesenského a štúdiu D. Kodajovej o manželkách 
spisovateľov, živeniarkach Hane Gregorovej a Anne 
Jesenskej. Publikácia je dôkazom, že literárne múzej-
níctvo v MMB žije, aj keď bratislavské Múzeum 
Janka Jesenského je dlhodobo zatvorené a zdá sa, že 
z právno-technických dôvodov ešte pár rokov zatvo-
rené bude.

Štefan Timko je editorom zborníka Literatúra a jej 
filmová podoba v stredoeurópskom kontexte 
(Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre), 
zostaveného z príspevkov rovnomennej konferencie. 

V úvode publikácie, ktorej dominujú autori z nitrian-
skeho „domáceho“ pracoviska, nájdeme teoreticky 
orientované príspevky T. Žilku a P. Markoviča, ostat-
né texty majú interpretačný charakter a sú venované 
konkrétnym témam, toposom, resp. filmovým alebo 
televíznym adaptáciám konkrétnych literárnych diel. 
Istým vybočením je článok režisérky Mariany Čengel 
Solčanskej, v ktorom reflektuje svoje filmové spraco-
vanie románu Arpáda Šoltésza Sviňa.

Miscelaneá
Tematicky aj žánrovo rôznorodý až rozbiehavý 
zborník Bolo raz jedno vydavateľstvo… Štvrťstoro-
čie Kalligramu 1991 – 2016 (Absynt) edične pripravil 
Rudolf Chmel, ktorý je aj autorom úvodného slova. 
Vyše 600-stranová kniha obsahuje príspevky viac 
ako štyridsiatich slovenských a maďarských, ale aj 
českých a poľských autoriek a autorov. Väčšina 
z nich patrila k užšiemu či širšiemu okruhu spolu-
pracovníkov tohto zaniknutého vydavateľstva, ktoré 
zohralo v intelektuálnom živote ponovembrového 
Slovenska dôležitú úlohu. Niektoré príspevky majú 
charakter štúdie alebo odborného článku, nájdeme 
tam aj rozhovory, ale prevažujú spomienkové texty, 
napokon, R. Chmel nazýva knihu pamätnicou. 
Odkaz Kalligramu vníma v stavaní hrádze proti 
vytrhávaniu Stredoeurópanov z kontextu celistvej 
(západo-)európskej kultúry. Pre literárnu vedu 
môžu mať svoj význam početné príspevky mapujúce 
rozličnou formou najmä vydavateľské projekty 
Kalligramu z oblasti beletrie a humanitných vied, 
problematiku prekladu a kultúrne či kultúrnohisto-
rické témy.

Zborník príspevkov k životnému jubileu Márie 
Bátorovej Komplexnosť tvorivosti (Ústav svetovej 
literatúry SAV, SC PEN a Veda) edične pripravili 
Renáta Bojničanová a Tamara Šimončíková Heriba-
nová. Je rozdelený na tri časti, prvá prináša takmer 
tri desiatky metodologicky a tematicky pestrých 
štúdií o svetovej a slovenskej literatúre, druhá časť 
obsahuje umelecké texty a tretia spomienky a refle-
xie. Súčasťou knihy je aj rozsiahla obrazová príloha 
zo života jubilantky. Ako celok nás titul vovádza 
do priam rozprávkového života „renesančnej postavy 
slovenskej kultúry“ a potvrdzuje, že aj literárna veda 
si občas žije svojimi paralelnými príbehmi. 

Otvorený záver
Tento prehľad literárnovednej produkcie predošlého 
kalendárneho roka si nenárokuje na vyčerpávajúcu 
úplnosť. Bolo by ho možné rozšíriť o anotácie 
niektorých prác, ktoré som nezaznamenal vlani, 
napr. knihu Štefana Povchaniča Od sentimentaliz-
mu k symbolizmu. Francúzska literatúra 19. storo-
čia (Marenčin PT, 2019), druhé doplnené vydanie 
knihy Antona Eliáša a kolektívu Ruská literatúra 
18. – 21. storočia (Veda), prípadne spomenúť niekto-
ré knižné práce, ktoré sa pohybujú na vonkajších 
hraniciach literárnej vedy, napríklad faktograficko- 
životopisnú knihu Márie Rapošovej Životná odysea 
Martina Kukučína (Slovenská národná knižnica) 
alebo zborník editorky Márie Kusej Preklad vo 
vedách o človeku a dialóg kultúr (Veda), venovaný 
vplyvu prekladovej spoločenskovednej literatúry na 
slovenský kultúrny kontext. 
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Ján Gavura (ed.): 
K vybraným aspektom 
slovenskej literatúry po 
roku 1989 I. 
Prešov: Filozofická 
fakulta PU v Prešove – 
FACE

Rudolf Chmel (ed.): Bolo 
raz jedno vydavateľstvo... 
Štvrťstoročie Kalligramu 
1991 – 2016 
Žilina: Absynt, 2020
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M inulý rok sa niesol predovšetkým v znamení 
globálnej pandémie. Svet sa spomalil a stíšil 
(zvieratá by vedeli rozprávať, keby vedeli  

rozprávať), nezastavil sa však, našťastie pre nás 
ľudí, úplne. Ak vezmeme do úvahy čísla z predchá-
dzajúcich rokov, niečo vyše tridsať titulov zarade-
ných do tohto prehľadu slovenskej fantastiky pritom 
možno chápať ako vari až prekvapujúco objemnú 
množinu fyzických dôkazov toho, že vydávania lite-
ratúry, ani tej žánrovej, sa pandémia nejako výraz-
nejšie nedotkla. A z globálneho hľadiska je to dobre. 
Naša dlhodobá civilizačno-kultúrna skúsenosť predsa 
len ukazuje, že tam, kde nechodí slnko, môže pomôcť 
nielen lekár, ale prospieť môže aj umenie vrátane lite-
ratúry – hoci skôr „len“ ako blahodarné placebo, teda 
niečo, čo užívateľ vníma ako liek.
Vo filozofickom myslení – ťažiskovo u Platóna 
a Jacquesa Derridu – sa objavuje mimoriadne zaují-
mavý výraz farmakon. Ten vlastne priliehavo 
vystihuje domácu fantastickú literárnu produkciu vy-
danú v roku 2020 – významovo sa totiž vzťahuje na 
liek aj jed. A presne tak sa vec má: Zatiaľ čo niektoré 
nižšie tematizované knižné tituly zapôsobili v proce-
se čítania blahodarne až ozdravujúco, iné otrávili. 
Vyšli však aj knihy, ktoré boli celkom v zhode s význa-
mom slova farmakon nejednoznačné či obojaké, a tak 
ich možno čítať ako liek i jed zároveň.

Červenák a… tí druhí
Začnime známymi menami. A najprv tými, ktoré 
rezonujú aj mimo územia pomyselného súostrovia 
slovenskej literárnej fantastiky, teda v zdanlivom, nie 
nevyhnutne žánrovo vymedzenom či špecifickom, 
vnútrozemí slovenskej literárnej tvorby.

Michal Hvorecký stihol v roku 2020 nielen reprezen-
tovať po boku českých autorov a Bena Aaronovitcha 
slovenskú literatúru v poviedkovej antológii 
Robot100, vydanej pri príležitosti stého výročia prvé-
ho výskytu slova „robot“, ale aj publikovať vlastný 
súbor próz. Knihou Čierny lev (Marenčin PT) sa vrátil 
k svojim koreňom, čo je na jednej strane fajn, na 
druhej strane však platí, že od autorovho debutu 
uplynulo viac ako dvadsať rokov. A za ten čas sa toho 
predsa len udialo veľa – vo svete i v literatúre, a to aj 
v spojitosti s tým, ako v jednom i druhom Hvorecký 
figuruje.

Martin Kasarda svojou dystopickou prózou Krajina 
krásnych ľudí (Ikar) opäť raz potvrdil, že vie mimo-
riadne zručne narábať so slovom. Krásni a štíhli ľudia 
sú zdravší, šťastnejší, spokojnejší so sebou i so svojím 
sexuálnym životom. Kto krásny nie je, nestará sa 
o seba, musí platiť. Najprv na to doplácajú starí  
ľudia, ktorí už nie sú prospešní pre spoločnosť, potom 
mentálne či telesne postihnutí. Keďže každý chce byť 
krásny a štíhly, chce dosiahnuť kalokagatiu, dobro-
voľne sa podrobuje novému zriadeniu. Veď krása – 
vonkajšia i vnútorná – je cestou k šťastiu vo viacerých 
podobách. Dve línie jadra románu – rozprávanie 
o Márii a Benovi a životná púť Ričiho Esperanzu – pô-
sobia zo začiatku ako dva odlišné príbehy, zdanie 
však, samozrejme, klame. Kasardov román je každo-
pádne tým pôsobivejší, čím viac ho človek číta ako 
starú dobrú extrapoláciu. „My sme krajina, ktorá si 
o sebe myslí, že má krásne ženy. Urobme z toho pro-
jekt. Krásni ľudia ako ideál dobrej spoločnosti.“ (s. 155)
Hlavný hrdina, poctivec od kosti, nájde kameru 

Fantastika 
ako farmakon
V „koronovom“ roku 2020 
vyšli viac ako tri desiatky 
knižných titulov, spadajúcich 
viac či menej pod hlavičku 
pôvodnej slovenskej literárnej 
fantastiky, resp. žánrovej fikcie. 
Zatiaľ čo niektoré sa osvedčili 
ako efektívna doplnková liečba 
alebo zdraviu prospešný 
doplnok stravy, pri iných sa 
prejavili nežiaduce účinky.

✒ Kristína Jantisová 

Ilustrácia Andreja 
Kolenčíka z knihy 
Gustáva Reussa 
Hviezdoveda (Monokel, 
2020). Súťaž O cenu 
Gustáva Reussa (1991 
– 2002) sa tento rok 
slávnostne obnovila.

Kristína Jantisová
Za kryptonymom K. J. sa 
skrýva autorský subjekt 
definovaný celkom 
bytostne nadšenectvom 
vo vzťahu k populárnej 
kultúre, záľubou 
v žánrovej fikcii všetkého 
druhu a "knihožrútstvom".
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20 do auta a chce zistiť, komu patrí. Do pátrania zapája 

svoju kamarátku Ninu a jej partnera Gaba. To je 
vlastne základné východisko mysterióznej prózy 
Jozefa Kariku Smršť (Ikar), ktorá je komorným prí-
behom troch ľudí, hľadajúcich a rozkrývajúcich, 
následne však prežívajúcich nočnú moru. Zápletka 
sa pritom vinie okolo pátrania po prízraku stareny 
v čiernom, zjavujúcom sa v Západných Tatrách, 
okolo pátrania, ktoré sa postavám vymkne z rúk. 
Pred veterným démonom totiž niet úniku… Na roz-
diel od Kasardu sa Karika vo svojom románe ako 
spisovateľ nejaví práve v najlepšej kondícii. Proble-
matické nie je v tomto prípade iba písanie v zmysle 
takého toho obyčajného ukladania slov do viet, ale 
napríklad aj v zmysle odkazov do mimotextovej 
reality, ktoré pôsobia násilne, či budovanie drama-
tického oblúka v rámci žánrovej fikcie.

Rok 2020 bol podľa všetkého – pokiaľ ide o posilňo-
vanie vlastnej spisovateľskej značky doma – dobrým 
rokom pre Juraja Červenáka. Autorovi napokon vy-
šiel Anjel v podsvetí (Slovart), teda siedma kniha 
z obľúbenej série detektívok o kapitánovi Steinovi 
a notárovi Barbaričovi. Príbeh, súvisiaci so strate-
ným anjelom a labyrintom podzemných chodieb, sa 
odohráva v Plzni, kam Stein so svojím pobočníkom 
Jarošom putujú na žiadosť kapitánovho brata Leo-
polda. Červenák tu opäť potvrdil, v čom je jeho sila – 
spojenie histórie a detektívneho žánru totiž v jeho 
rukách funguje viac ako dobre. Napriek tomu, že ide 
už o siedmy prípad kapitána Steina, nestráca sa drajv 

– príbeh je komplikovaný, ale pútavý, nechýbajú ani 
zvraty a šokujúce odhalenia.

Trochu z iného súdka je ďalšia Červenákova kniha 
Štrkáč Callahan (Artis Omnis). Tri westernové prí-
behy s prvkami fantasy a hororu prenášajú čitateľov 
na Divoký západ. Štrkáč Callahan je lovcom ľudí, 
ktorý sa počas svojej „kariéry“ stretáva nielen so zná-
mymi osobnosťami (napr. bratia Earpovci), ale aj 
s monštrami rôzneho druhu. Zombie, upíri či obludy 
z podzemného chrámu mu krížia cestu pri naháňaní 
zločincov, na ktorých je vypísaná odmena. Štrkáč je, 
podobne ako jeho skoro-menovec z filmov s Clintom 
Eastwoodom, drsniak, dokáže sa dostať z každej 
situá cie, čo je však z pohľadu čitateľov vari dôležitej-
šie, má svojský a priam odzbrojujúci humor, ktorý 
pobaví i v ťažkých chvíľach.

Nestáva sa často, aby sa slovenský spisovateľ dočkal 
znovuvydania svojej knihy, Červenákovi sa to však 
podarilo – v reedícii totiž minulý rok vyšiel aj 1. diel 
série dobrodružstiev kapitána Báthoryho Strážcovia 
Varadína (Slovart). Meno Juraj Červenák je v kontex-
te slovenskej žánrovej fikcie prosto zárukou kvality. 
Keď je reč o roku 2020, nedá mi nespomenúť, že ako 
jeden z mála participantov pozdvihol úroveň projek-
tu Slovensko Noir – o tom však viac nižšie.

Známe fantastky, známi fantasti
Písaniu fantastiky sa u nás programovo venuje viace-
ro na úrovni mena už medzičasom viac či menej roz-
poznateľných autorov a autoriek. V roku 2020 sa 
novým titulom vo svojej bibliografii o slovo prihlásila 
nielen Katarína Soyka, ale napríklad aj taký Vlado 
Štefanič. Dámy majú prednosť, začnime teda 
fantastkami.

Draky, mágia, dobrodružstvo – to je spojenie, ktoré 
tvorí jadro knihy Hlas draka Kataríny Soyky 
(Hydra). Próza je pritom príbehom Rije, mladej siroty, 
dievčiny, ktorej odmieta ktokoľvek pomôcť, a tak sa 
uchýli k miestnej strige. Tam sa začína jej obozna-
movanie sa s nadprirodzeným svetom, v podstate jej 
zrod (alebo prerod?). Nejde o knihu pre dospelých, 
avšak celkom ani o knihu pre deti (hoci jedni i druhí 
si v nej isto čosi nájdu). Cieľovou skupinou sú mlá-
dežníci a ešte presnejšie dievčatá. Tie sa napokon 
dokážu najväčšmi stotožniť s Rijou, putujúcou 
v príbehu tohto dievčenského fantasy v sprievode 
strigy Agnes, lesnej mátohy a čarovného koreňa 
na chrbte draka, aby spoznala svet, našla lásku a po-
mohla drakom, ktorí sa tak neodlišujú od ľudí.

Lívia Hlavačková vo svojej útlej knihe Gwind (Artis 
Omnis) tematizuje svet plný mágie, do ktorého sa 
z „nášho“ sveta dostane dievčina Anna. Ako cudzin-
ka (Gwind – odtiaľ názov) sa dostáva do komunity 
vrahov, v ktorej má na výber zo štyroch možností. 
Prvou je smrť, druhou väzenie v cele, treťou zostať 
v komunite a pomáhať s bežným životom a štvrtou 
pridať sa k spoločenstvu a stať sa jedným z vrahov. 
V hlave Hlavačkovej sa zrodil veľmi dobrý nápad, prí-
beh je pútavý a dá sa zhltnúť na jeden raz. Je tu však 
jedno malé „ale“: Hlavná hrdinka je ufňukaná bytosť 
s často nepochopiteľným správaním, ktorá potrebuje 
neustále dumať nad tým, či dokáže byť ako ostatní 
zo spoločenstva a či dokáže zabiť na povel. Ako sa 
ukáže, odpoveď je áno aj nie… Kam sa táto young 
adult fikcia bude ďalej vyvíjať, to sa uvidí v ďalších 
častiach, protagonistka s pribúdajúcim vekom a stra-
nami azda trošku okreše alebo aspoň obsahovo 
zušľachtí svoje vnútorné monológy.

Jedna neškodne pôsobiaca aplikácia a k tomu poli-
tická revolúcia – to je tematický základ románu 
Richarda Brenkuša Satamaranga (Artis Omnis). 
Autor čitateľom ponúka predstavu sveta, v ktorom 
politickú revolúciu nevedú manifesty a organizova-
né skupiny, ale ľudia spojení aplikáciou. Jeho politic-
ký triler sa odohráva v bližšie neurčenej budúcnosti, 
v ktorej sú geneticky modifikované borovice či drony 
a iné stroje každodennou súčasťou života. Román je 
kompozične rozdelený do deviatich kapitol, pričom 
sa v nich striedajú nielen hlavné postavy, ale aj roz-
právač. Je to dobre zvolený spôsob, ako vo fragmen-
toch a predsa celistvo vykresliť tematizovaný svet. 
Ak niečo románu škodí, tak je to istá monotónnosť 
a v nadväznosti na ňu neprehľadnosť.

Po troch rokoch od svojho debutu sa útlym románom 
Evan (Art Floyd) znovu prihlásil o slovo aj Jakub 
Mišči. Na svete sa objaví „nákaza“, ľudia sa menia na 
krvilačné beštie pripomínajúce zombie. Každý sa 
snaží prežiť, ako sa dá, preživší jedinci sa grupujú do 
rôznych skupín a komunít. Jedna taká je na opevne-
nej farme pri Brezne, kam zavíta trinásťročný Evan, 
čiastočný autista, ktorý má schopnosť komunikovať 
s temnotou, skrývajúcou sa za nákazou. Čo sa sub-
žánrovej príslušnosti týka, Miščiho solídna próza je 
postapokalyptickou fikciou, čo znamená, že je na-
mieste čítať ju ako implicitnú výstrahu pred súčas-
ným ľudským konaním.

Juraj Červenák:  
Štrkáč Callahan
Žilina: Artis Omnis, 2020

Juraj Červenák: 
Strážcovia Varadína
Bratislava: Slovart, 2020

Juraj Červenák: Anjel 
v podsvetí
Bratislava: Slovart, 2020

Michal Hvorecký:  
Čierny lev
Bratislava: Marenčin PT, 
2020
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K tomu najlepšiemu, čo v roku 2020 v kontextoch 
pôvodnej slovenskej literárnej fantastiky uzrelo svet-
lo sveta, patrí fantasy román Vlada Štefaniča 
Pustovník: Muž s leopardom (Kumran). Je pravda, 
že miestami zo stránok románu cítiť priveľa pátosu 
a akejsi mravokárnosti (v tejto súvislosti akiste stojí 
za zmienku, že autor je katolícky kňaz), lenže s kaž-
dou ďalšou prečítanou stranou si vlastne čitateľ 
čoraz väčšmi uvedomuje, že je to tak v poriadku, lebo 
tu nemá dočinenia s pózou v próze, teda s praktikou, 
v rámci ktorej autor do svojho textu strká to či tamto 
zrnko životnej múdrosti iba preto, aby pôsobil akože 
hlbokomyseľne – ideálne on i jeho text. Štefaničov 
román je však každopádne najsilnejší vo dvoch mo-
mentoch: 1. protagonista je inšpiratívnym a mimo-
riadne sympatickým hrdinom, pôsobí človečensky 
napriek tomu, že je len konštruktom, 2. ako prvá 
kniha série je Pustovník: Muž s leopardom vynikajúco 
zvládnutou žánrovou fikciou, skutočne až esenciál-
nym fantasy, a to tak na úrovni obsahu, ako aj formy. 
A hoci sa vraví, že neradno súdiť knihu podľa obalu, 
v prípade Štefaničovho románu sa toho vonkoncom 
netreba báť.

Pokračovania – stredy a konce
Aj v roku 2020 sa čo-to nielen začínalo – napríklad 
práve Štefaničova fantasy séria Pustovník –, ale čo-to 
iné buď pokračovalo, alebo sa uzatváralo. A hoci to 
možno vyznie necitlivo, nie všetko pokračovať muse-
lo a je dobré, že niečo sa už uzavrelo.

Druhá časť tetralógie Anny Em Kniha Ohňa s názvom 
Relikvia Immuto (Art Floyd) sa opäť odohráva 
v malom slovenskom drevárskom mestečku. Lili, 
Trystan a Thomas tentoraz, ako to predznamenáva 
názov, pátrajú po relikvii Immuto. Nie sú však jediní, 
kto ju hľadá, a tak sa Draci opäť stretávajú s Tútormi 
a boj dobra so zlom pokračuje. Možno jediným, ale 
zato obrovským problémom knihy je – čo inak vôbec 
nie je ojedinelý úkaz nielen v slovenskej literatúre – 
naivná ženská protagonistka. Autorka prosto napísa-
la genderovo stereotypnú postavu, ktorá je priveľmi 
ufňukaná (alebo rovno ukňučaná?) a potrebuje všet-
ko dookola riešiť.

Spoločenstvo II.: Zrod vlčieho impéria (Maxim) je 
literárnym návratom Laury Ensi k svorke vlkov pod 
vedením Raine Acary. Biela vlčica sa podujíma na 
strastiplnú cestu – cieľom je spojenie vlkov a boj 
proti Venatorom. Stretáva sa s Ammou, predkyňou 
vlkov, a putuje dimenziami, aby sa stretla s Bohyňou 
a Necnomom, temným bohom Venatorov. Raine 
musí urobiť niekoľko ťažkých rozhodnutí, aby došla 
do želaného cieľa. Nezaobíde sa to však bez obetí. 
V tomto dobrodružnom príbehu, v ktorom nechýba 
napätie ani nejaké tie zvraty, je dôležitou tematickou 
zložkou láska, vlci (alebo s odkazom na autorkino 
vysvetľujúcu poznámku vari Vlci?) sú napokon verní 
a partnerov si hľadajú na celý život. Neodpustím si 
tu ešte jednu poznámku: Slogan vydavateľstva 
Maxim „Máme radi bestsellery“ prezrádza o knihách, 
ktoré „zdobí“, viac, ako by azda mal…

Peter Kalva sa vracia v druhom diele série Svet ľudí 
nazvanom Stanica (Enribook) do neutešenej budúc-
nosti, v ktorej je nedostatok na dennom poriadku. 
Róbert Greissel, mladý takmer vyštudovaný lekár, sa 
dostáva do ženskej väznice v trestaneckej kolónii na 

hranici Európy a Ázie. Keď sa zblíži s jednou z väzen-
kýň a rozhodne sa s ňou utiecť na východ – na úze-
mie zamorené po výbuchu atómovej elektrárne –, 
oprát rozprávania sa napriek očakávaniam neujíma 
romantika. Na prebale tejto dystopickej knihy sa 
o tematizovanom svete budúcnosti napokon píše, že 
v ňom „pre sladkú romantiku niet miesta“. Kam sa 
vyvinie príbeh o svete, v ktorom sú ženy na jednej 
strane utláčané a zneužívané a na druhej sú nedo-
statkovým „tovarom“, to sa asi ešte len ukáže.

Do sveta drakov, vlkolakov a čarodejníkov vovádza 
čitateľov Stano Fatul. V záverečnej časti svojej fanta-
sy trilógie Kniha Lysanthys 3: Slzy čarodejníkov 
(Vlastným nákladom) dochádza k zrodeniu najväč-
šieho čarodejníka posledného obdobia a k jeho boju 
proti zlu. Videnie sveta mladého čarodejníka sa  
však nestotožňuje s postojom vlkolakov a ich cesty sa 
rozchádzajú. Je teda len prirodzené, že napätie 
medzi nimi vyústi do boja a kruh – príbehu i série – 
sa uzatvára.

V roku 2020 sa v pomyselnom kruhu uzavrela aj séria 
Nepriatelia Urdisu Viktórie Drgoncovej. Hoci tretia 
časť nazvaná príznačne Skaza Urdisu (Art Floyd) ako 
rozprávanie funguje celkom solídne (mimochodom, 
kruh sa odzrkadľuje aj v dramatickom oblúku na osi 

„z väzenia do väzenia“), Drgoncovej kniha trpí dvomi 
neduhmi: po prvé, pre (sub)žánrové stereotypy 
a klišé pôsobí ako nejaký literárny prefabrikát natre-
tý farbou slovenskej trikolóry, po druhé, v dôsledku 
nie zriedkavých štylistických a iných slovesných 
lapsusov ako remeselne nie práve zvládnutý kus. 
V pamäti mi napríklad utkvela v tomto smere 
príznačná veta: „Žiaden zvuk pre nich nemohol byť 
lákavejší ako vôňa čerstvej krvi.“ (s. 96)

Nováčikovia a(lebo) DIY-pankáči
„Kastový systém kombinujúci prvky fašizmu v orga-
nizácii spoločnosti a komunizmu v hospodárstve 
a výrobe“ (s. 212) sa odkrýva v debutovom románe 
Jakuba Fila Posledné storočie: Návrat do Dimony. 
Táto postapokalyptická apelatívna beletria odkrýva 
pohľad na suchom zdevastovaný svet, ku ktorému 
speje súčasná spoločnosť. Autor vo svojom samovy-
daní predostiera nie veľmi vzdialenú budúcnosť  
(rok 2076), ktorú si musia čitatelia vyskladať z popisu 
udalostí z pohľadu rôznych postáv. Príbeh nie je 
rozprávaný chronologicky, čo môže miestami pôso-
biť mätúco, preto treba pozorne sledovať časové 
údaje na začiatku každej kapitoly. Rozprávanie je 
každopádne dynamické, k čomu prispievajú nielen 
striedajúci sa rozprávači, ale aj forma denníkových 
zápiskov, ktoré ozrejmujú účinky klimatických 
zmien na životy postáv.

Solídny nápad a zaujímavý príbeh – tak by sa v krát-
kosti dal zhodnotiť debut Anarchorance Ivety  
Pernišovej (Elist). Zo Zeme miznú deti, ktoré unáša-
jú „mimozemšťania“ zo sústavy Visuma. Planéty 
Spoločenstva ohrozuje spoločný nepriateľ, proti kto-
rému sa snažia nájsť najvhodnejšiu obranu. Do tohto 
prostredia sa dostáva mladá Lyra, ktorá sa spolu 
s ďalšími unesenými snaží prísť na to, ako sa dostať 
späť na Zem. Román je to čitateľsky vďačný, s poten-
ciálom osloviť nielen mladšiu generáciu. Problémom 
je len chýbajúce explicitné vysvetlenie. To, že čosi 
vie autor(ka), ešte neznamená, že to budú vedieť aj 

Lucia Lackovičová: 
Michaela Musilová – 
Žena z Marsu
Žilina: Artis Omnis, 2020

Ivan Aľakša (ed.): 
Fantázia 2020. Antológia 
fantastických poviedok
Šaľa: Fantazia media, 
2020

Jozef Karika: Smršť
Bratislava: Ikar, 2020

Judita Hansman 
a František Lintner (eds.): 
Slovensko Noir
Bratislava: Ezopo, 2020
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čitatelia. Niekedy treba zodpovedať tú najdôležitej-
šiu otázku: Prečo? Autorkino nesprávne používanie 
slova „moc“ (vo význame „veľmi“) je inak vyslovene 
otravné – platí napokon, že čo je moc, to je moc. 
Knihe na atraktívnosti rozhodne uberajú aj hrubé 
gramatické chyby a pomerne časté preklepy.

Prvotina autorky s nie práve slovensky znejúcim 
menom Kim Martinová Elixír na lásku (Maxim) je 
sentimentálnou romancou s fantazijným ozvláštne-
ním. S ohľadom na to, aké postavy obývajú fiktívny 
svet, je vlastne celkom namieste vnímať tento román 
ako akúsi ľudsko-psiu magentovú knižnicu. Najväč-
ším problémom knihy je – okrem nedostatkov, ktoré 
by človek v debute tohto druhu azda aj očakával 
(nadužívanie apoziopéz, často umelé dialógy, príliš-
ná infantilita a naivita atď.) – hľadanie odpovede 
na otázku, akej vekovej skupine čitateliek je primár-
ne určená. A priznávam, odpoveď nepoznám, Marti-
novej román je totiž v tomto smere vnútorne, na 
úrovni obsahov a toho, ako ich tematizuje, rozporu-
plný. Na druhej strane je mi však tak nejako sympa-
tické, že Elixír na lásku sa na rozdiel od mnohých 
iných kníh na nič nehrá, nič nepredstiera – maličké 
srdiečka zdobiace názov na obálke (a vlastne prebal 
vôbec) sú v tomto smere napokon veľavravné.

Relatívne rozsiahlym debutom Afterparty (Elist), 
inak súborom próz a – nekoncepčne – jednej kvázi-

-básne, sa v roku 2020 uviedla aj Ingrid Rudavská. 
V súvislosti s touto knihou sa v prvom rade exem-
plárne potvrdzuje, že menej je niekedy skutočne viac. 
Vyše päťdesiat textov v jednej zbierke by bolo priveľa 
aj vtedy, ak by to boli texty kvalitné. Rudavskej po-
viedky sú však často až príliš fragmentárne a deficit-
nosť nie je kľúčovou črtou len sveta a životov postáv, 
teda obsahu, ale aj formy. Škoda, lebo niektoré Ru-
davskej námety a nápady sú fajn. Väčšina poviedok 
v tomto zbere (škoda, že nie výbere) však nedosahuje 
úroveň čohosi iného ako len akýchsi impresívnych 
(alebo expresívnych?) psychologicko-hororových 
skíc. Nedá mi ešte nedodať, že rasistickejší text ako 
autorkinu poviedku Biznis na Polianke som hádam 
v živote nečítala…

Žánrovou prvotinou ako víno alebo ako hrom – jed-
noducho vynikajúcim debutom – je Slepý život 
(Elist) autorského subjektu schovaného za, aj na po-
mery pseudonymov, kryptickým menom H. J. Bor-
nemisza. Ide o také to veľké, výpravné, epické 
fantasy, to, pri ktorom má človek občas chuť preklí-
nať všeobecne vysokú mieru gramotnosti súčasnej 
civilizácie. Lenže Slepý život, inak prvý diel série, to 
nehrá iba na kvantitu – naopak. Hoci spočiatku sa do 
vlaku románu naskakuje ťažko, spôsob, akým Borne-
misza komponuje celé rozprávanie, sa nedlho po za-
čiatku odhalí v plnej kráse ako efektívny a čitateľov 
celkom pohltí. Aj bez ohľadu na dôvtipnosť formy, 
resp. koncepcie, definovanej pravidelným strieda-
ním perspektív štyroch rozdielnych hlavných postáv, 
je tento román dôležitým debutom – ukazuje totiž, 
ako je možné byť originálny aj v rámci takého nasýte-
ného alebo dokonca presýteného (sub)žánrového 
segmentu, akým je epické fantasy.

O veľkolepú epickosť sa snaží aj jeden z DIY-punká-
čov Peter Kent vo svojom románe, ale v skutočnosti 
skôr literárnom polotovare, Legenda o kameňoch 

života (Zrodenie bohov). Bohužiaľ, neúspešne. 
Problematická nie je len nedostatočná pisateľská 
zručnosť autora, resp. cit pre písanie ako také, ale 
aj vysoká miera opisnosti, priveľa vysvetľovania a ba-
nálnosť či infantilná sentimentálnosť. Inak, je prinaj-
menšom čudné, keď sa v románe prvý dialóg objaví 
až v tretine knihy.

Horor či skôr temná fantastika Dozorcovia zasadená 
do slovenských reálií ďalšieho DIY-punkáča Lukáša 
Kordiaka zase dopláca predovšetkým na slabú 
zápletku a napriek všetkej snahe chatrný dramatický 
oblúk rozprávania.

Celým radom štandardných neduhov samovydaní 
trpí aj zbierka šiestich žánrovo rôznorodých, ale 
rámcovo fantastických poviedok Tomáša Kováča 
Našepkávač a ostatní. Niektoré autorove námety 
a nápady nie sú úplne na zahodenie, miestami  
však priam až krikľavo nezvláda elementárne spiso-
vateľské grify.

Hoci román Šťastie naivných Petra Dika je žánrovo 
inde – ide napokon o fantasy s prvkami akčno-dob-
rodružného naratívu (motív hľadania pokladu), 
nedostatky predchádzajúcich kníh sa v ňom akoby 
spájajú: dramatický oblúk je neuspokojivý, koniec 
zle napísaný a kniha je paradoxne silnejšia mimo 
svojho ťažiska (napríklad, niektoré vedľajšie postavy 
sú zaujímavejšie ako postavy hlavné). Pri tejto knihe 
mi napadá uviesť, že keď už sa človek rozhodne 
vydať knihu v móde DIY, mal by myslieť na druhý pár 
očí vychytávajúci chyby v texte.

Štandardy samovydania výraznejším spôsobom ne-
prekračujú, hoci sa o to nepopierateľne snažia, ani 
prvotiny Kataríny Morvai Zariekanie a Juraja Kotu-
liča Buntu Modrá anomália. Zatiaľ čo prvý titul je 
žánrovým hybridom s aj tak pomerne jasnou cieľo-
vou skupinou, stretáva sa v ňom rodinná (melo)
dráma, romanca s fantazijným ozvláštnením, triler 
a trochu krimi, druhý titul – pokiaľ ide o príbeh, titul 
vlastne komorný – sa hlási k hard sci-fi a k tradícii 
intelektuálnych žánrových fikcií. Zatiaľ čo kniha 
Kataríny Morvai trpí asi najväčšmi nevypísanosťou 
autorky, kniha J. K. Buntu premotivovanosťou 
autora, resp. všetkým tým, čo v nej byť nemuselo, 
prinajmenšom nie explicitne.

Z DIY počinov ma napriek istým nedostatkom naj-
väčšmi zaujal Piesočný gambit Norberta Novosáda. 
Je to slušne napísaný, obsahovo i formálne šťavnatý 
a v najširšom zmysle slova zábavný (teda nie nevy-
hnutne komický) kus literárnej fantastiky, v ktorom 
sa spája westernová poetika s military sci-fi i a fanta-
sy. Novosád sa ako autor hrá s textom i čitateľmi 
(odkazujem na Medzihru, ktorou – hoci niekoho tým 
asi podráždi – ukazuje, v čom spočíva rozdiel medzi 
fabulou a sujetom). Vážim si každopádne, že evident-
ne disponuje sebareflexiou, keď v Poďakovaní píše, 
ako dúfa, že čitatelia sa pri jeho knihe bavili, a keď 
konštatuje toto: „Môžete si pri písaní aj prsty dolá-
mať, ale aby sa vaša kniha nestala prostým výplo-
dom šialeného grafomana, musí prejsť rukami 
a očami ďalších ľudí.“ (s. 197)

H. J. Bornemisza: Slepý 
život
Liptovský Mikuláš: Elist, 
2020

Richard Brenkuš: 
Satamaranga
Žilina: Artis Omnis, 2020

Vlado Štefanič:  
Muž s leopardom
Stará Ľubovňa: Kumran, 
2020

Martin Kasarda: Krajina 
krásnych ľudí
Bratislava: Ikar, 2020
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Kolaborácie a iné špecialitky
Okrem antológie fantastických poviedok Fantázia 
2020 (Fantazia media), ktorá vyšla ako výstup z na-
teraz posledného ročníka literárnej súťaže Martinus 
Cena Fantázie, teda okrem ďalšieho zo série titulov, 
predstavujúcich už nejaký ten piatok dôležitý high-

-light slovenského literárno-fantastického roka, 
uzrelo svetlo sveta niekoľko zaujímavých slovesných 
špecialitiek.

Milým prekvapením je napríklad „zbierka poviedok 
alternatívnej histórie, fantasy a scifi venovaná 
Novembru ‘89“ Iná Nežná – Čo nebolo a/ale mohlo 
byť (OZ Force Majeure). Osem autorov ponúklo vo 
svojich prózach nový pohľad na revolúciu (mysliaci 
tank, cestovanie v čase, elixír, pre ktorý ľudia 
páchajú samovraždy, opakujúci sa deň, nadprirodze-
né bytosti, svet, v ktorom sa o moc delia fašisti 
a komunisti, „superhrdinovia“), zakaždým iný a oso-
bitý, zakaždým inšpiratívny.

Kniha pre deti, ktorú napísali deti, to je Statočný 
rytier Tiler (Sportmedia). Ide o projekt Dušana Da-
miána a 3. A, rozprávajúci príbeh odvážneho rytiera, 
ktorý sa vydáva na dobrodružné výpravy po konti-
nente Zedixa. Autorom každej z kapitol je jeden 
alebo viacerí tretiaci, v niektorých prípadoch sa 
k nim pridal aj autor projektu. Už samo osebe ide 
o skvelý nápad, kto napokon rozumie detskému čita-
teľovi viac ako dieťa? Kolektívne dielo s detskou 
dušou dopĺňajú ilustrácie Stelly Smoligovej, tie sú 
detsky naivné, napriek tomu pozoruhodné a krásne 
vizuálne dopĺňajú výpravu čitateľov po stopách ry-
tiera Tilera. (Mimochodom, v roku 2020 publikoval 
Dušan Damián aj samostatnú knihu – mytologickú 
prózu Legendy Leopardie. Pre odrastených čitateľov 
ide miestami až o príliš naivné rozprávanie, mladým, 
ktorým budú postavy mladých bohov hľadajúcich 
svoje miesto v živote a svete blízke, by však vyhovo-
vať mohlo.)

Špecialitkou je aj kniha Michaela Musilová – Žena 
z Marsu Lucie Lackovičovej (Artis Omnis). Nespadá 
do oblasti literárnej fantastiky, je však príbehom 
výnimočnej slovenskej astrobiologičky, ktorá sci-fi 
číta, ale predovšetkým ho žije. Lackovičovej kniha sa 
dá chápať ako motivačná literatúra, a práve to je jej 
pozitívom i negatívom zároveň.

Kniha Hviezdoveda alebo životopis Krutohlava, 
čo na Zem, okolo Mesiaca a Slnka skúsil a čo 
o obežniciach, vlasaticiach, pôvode a konci sveta 
vedel Gustáva Reussa (Monokel), ktorá tiež vyšla 
v roku 2020, má predovšetkým historickú hodnotu. 
Ide predsa o prvé slovenské sci-fi, ktoré autor napísal 
už v roku 1856. Celkovo je kniha rozdelená na šesť 
častí, v ktorých autor spojil súdobé poznatky z astro-
nómie, geografie a fyziky a formou dialógu ich čitate-
ľom predkladá spolu s Krutohlavovými názormi na 
vec. Náučné pasáže sa tak striedajú s Krutohlavový-
mi príbehmi. Okrem cesty na Mesiac, úvah o Slnku 
a cestovania po planétach sa čitateľ dozvedá čo-to 
o kométach, Mliečnej ceste a o Zemi. Reussov fantas-
tický cestopis pritom dopĺňajú nielen vydarené ilu-
strácie Andreja Kolenčíka, ale aj doslov, v ktorom 
literárna vedkyňa Ľubica Schmarcová osvetľuje kon-
texty textu slovenského pioniera fantastiky.

Historicky hodnotným kusom slovenskej literárnej 
fantastiky, oživeným v roku 2020, teda po rovných 
100 rokoch, je aj nerozsiahly text Jozefa Dohnányho 
Aké bude Slovensko o 100 rokov (Zabudnuté knihy). 
Treba asi dodať, že ide o text utopický…
Dielikmi hodnými pozornosti v pomyselnej skladač-
ke slovenskej literárnej fantastiky za rok 2020 sú 
na jednej strane vnútorne pestrá antológia fantastic-
kých poviedok viac ako dvadsiatky autorov Zajtra 
bude včera (Hydra) a na druhej strane viac-menej, 
čo sa výrazu či atmosféry týka, „monochromatická“ 
zbierka (mini)próz s mnohovravným názvom Mory-
táty z pera Petra Krištúfka (Artforum). Pri prvom 
titule sa mi s ohľadom na „farmakonový“ rámec tejto 
bilancie žiada odcitovať jednu vetu z Predslovu Tona 
Stiffela: „Lákavý pocit úžasu je ako droga.“ Vo vzťahu 
k druhému len toľko, že je to knižočka, ktorá má 
dušu – a to na viacerých úrovniach… 

Tento sčasti hodnotiaci prehľad domácej literárnej 
fantastiky za rok 2020 uzatvára knižný, resp. multi-
mediálny projekt Slovensko Noir (Ezopo). A uzatvá-
ra ho preto, že je, bohužiaľ, modelovým literárnym 
farmakon – liekom i jedom zároveň. Zatiaľ čo idea, 
z ktorej celý projekt vzišiel, bola výborná, to, v čo sa 
napokon zhmotnila v podobe textov 17 autoriek a au-
torov, má od znamenitosti ďaleko. Kniha je proble-
matická vo viacerých ohľadoch, tie najdôležitejšie sa 
však týkajú jej nekoncepčnosti. Dať dohromady nie-
koľko literárnych textov, poviedok, ktoré by boli slo-
venské (pôvodom i tematickým zameraním) 
a zároveň noir, je super nápad, len sa toho treba nao-
zaj aj držať. Lebo priširoké a príliš rozplývavé chápa-
nie slova „noir“ je nebezpečné a v konečnom 
dôsledku neproduktívne. Lebo básne – a ani básne 
takej autority, akou je Ľubomír Feldek – prosto nie sú 
poviedkou, a preto sa do poviedkovej knihy jednodu-
cho nehodia. Lebo úryvok z románu Pavla Vilikov-
ského Pes na ceste tiež nie je poviedkou. Lebo esej/
glosa Milana Lasicu o mýtoch a legendách tiež nie je 
poviedkou. Ilustrácie Kataríny Vavrovej sú priam 
fantasticky čarovné, otázka však je, či sú noirové 
(či sa hodia do knihy s názvom Slovensko Noir) 
a najmä, či sa hodia k jednotlivým textom. „Farma-
konová“ rozporuplnosť definuje tento titul aj vnútor-
ne/hlbšie, vydarené poviedky (historická detektívka 
Mátohy na Krížnej Juraja Červenáka, mrazivo-gro-
teskná Halucinácia Máriusa Kopcsaya) sa ocitajú 
vedľa slabších, ak nie rovno nevydarených. Lebo na-
príklad metafiktívnosť poviedky Cesta zo Žiliny Ja-
kuba Nvotu je v roku 2020 vyslovene trápna, a lebo 
je čudný – a nie v tom pozitívnom zmysle slova – zá-
žitok čítať v nejakej poviedke takúto autorskú kon-
štrukciu: „Len čo sa poranená končatina dotkla zeme, 
prešiel naprieč mojím krásnym, dokonalým, vyšpor-
tovaným, štíhlym, hladkým a opáleným telom 
odporný kŕč.“ (s. 10) Alebo takúto: „Zabodla som do 
kolegu svoje krásne, podmanivé hlboké oči.“ (s. 17) 
Pán autor, nestálo by za to zvážiť zmenu rozprávača?

Slovensko Noir, ale aj niektoré ďalšie tituly vydané 
v roku 2020 jednoducho potvrdzujú, že s farmakami – 
aj tými literárnymi, fantastickými alebo nie – treba 
zaobchádzať nanajvýš opatrne. Lebo to, čo sa 
v lekárni či v kníhkupectve môže javiť ako vhodný 
liek, v konečnom dôsledku môže byť jedom. 

Alexander Schneider 
(ed.): Iná nežná
Prešov: OZ Force 
Majeure, 2020

Gustáv Reuss: 
Hviezdoveda
Bratislava: Monokel, 
2020

Katarína Soyka: Hlas 
draka
Bratislava: Hydra, 2020

Lívia Hlavačková: Gwind
Žilina: Artis Omnis, 2020
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Č astejšia a výraznejšia práca autorov s formatív-
nou či poznávacou funkciou literárneho textu do 
istej miery odzrkadľuje aj potrebu súčasnej spo-

ločnosti vychovávať a vzdelávať aktuálnu generáciu 
v informačne presýtenom svete s pochybnými morál-
nymi vzormi. Ako sa to autorom darí, zosumarizuje-
me v závere bilančného hodnotenia s odporúčanými 
titulmi pre rodičov, učiteľov či knihovníkov, aby 
vedeli ponúknuť dieťaťu kvalitnú knihu z roku 2020.

Poézia na koni
Po 37 rokoch Erik Markovič našiel rukopis jedinej kni-
hy pre deti Jána Ondruša (1932 – 2000), konkretistu 
z okruhu tzv. trnavskej skupiny, ktorá vyšla pod ná-
zvom Kreslím koňo koňaté vďaka Literárnej nadácii 
Studňa. Ondruš dokončil knihu v roku 1983, vydava-
teľstvo však zoškrtalo texty a autor ju odmietol vydať 
v takto okresanej podobe. Ako už naznačuje názov ti-
tulu, v ktorom je aliterácia a novotvary, zbierka hýri 
jazykovou vynaliezavosťou, tvorivosťou a hrou. On-
druš sa hrá s jazykom a jeho možnosťami, prekrúca 
ho a vytvára rôzne novotvary, kreované podobne ako 
detské okazionalizmy, ktorými si dieťa vynaliezavo 
kompenzuje svoju nedostatočnú slovnú zásobu. Celá 
zbierka môže hravou formou rozvíjať jazykový cit 
detského čitateľa. Pritom sa nezabúda ani na zvuko-
vú stránku textov, preto mnohé nabádajú recipienta 
k ich spievaniu. Kompozične a zvukovo vyniká trojica 
Vlak, Nôž a Žaba, kreované na podobnom hravom 
princípe. Dôraz sa kladie predovšetkým na zábavnosť, 
k čomu sa využíva neobmedzená fantázia a nonsens: 
zvieratá krava kravitá, kôň konitý a sliepka sliepkatá 
disponujú výnimočnými vlastnosťami a schopnosťa-
mi, podobne ako dopravné prostriedky žigulo žigulá-
re, bicyklo bicykláre a motorko motorkulum. Básne 
výborne dotvoril vtipnými farbičkovými ilustráciami 
Daniel Hevier, ktoré pôsobia detsky autenticky.

Po výberových publikáciách tak takéto básne píše he-
vier (2018) a tak takéto básne pre deti píše hevier (2019) 
vybral Daniel Hevier do tretice svoje najlepšie texty, 
tentoraz piesne, ktoré vyšli pod názvom tak takéto 
texty piesní píše hevier (Trio Publishing, il. autor), 
čím sa kompenzuje nedostatkový žáner piesní, pop-
-poézie pre mládež. Mnoho piesní hudobne zrealizo-
vala skupina TEAM a Pavol Habera, pričom súčasťou 
zbierky sú aj doteraz nezhudobnené texty. Čitateľa 
určite potešia aj autorove zaujímavé komentáre 
k niektorým textom. V rámci edície „Prvé čítanie“ vo 
vydavateľstve Matys vyšla Hevierova kniha Dočíta-
nia, decká! (il. autor), je teda určená čitateľovi od 
šiestich rokov. Synkretický titul tvorí abecedár, hravé 

„hevierovské“ básničky a krátke zábavné rozprávky, 
pričom učenie jednotlivých písmen podporujú auto-
rove ilustrácie.

Poetka pre dospelých Mirka Ábelová napísala aj 
prvú knihu pre deti Pes Moko a jeho oko (OZ Brak, 
il. Ivana Šáteková). Milý príbeh vo veršoch je o ina-
kosti a priateľstve psa Moka a chlapca Viliho, ktorí 
spoločne hľadajú oko pre Moka, čím sa vzájomne 
zbavujú samoty. Počas cesty stretajú zvieratá, ktoré 
takisto disponujú nejakou odlišnosťou (napríklad 
ryba je s nohami a žltá myš s bodkami), čo funkčne 
prehlbuje daný problém. Veršovanie o vonkajšej 
a vnútornej kráse je veľmi kultivované, samozrejme, 
v tom množstve rýmov sa nájdu aj slabšie rýmové 
dvojice. Miestami by mohli byť menej explicitne 

Dávid Dziak (1992)  
Vyštudoval učiteľstvo 
slovenského jazyka 
a literatúry a etickej 
výchovy na Filozofickej 
fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. 
Pôsobí ako odborný 
asistent na Katedre 
komunikačnej a literárnej 
výchovy na Pedagogickej 
fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. 
Špecializuje sa na 
literatúru pre deti 
a mládež. Nedávno mu 
v spoluautorstve  
(Zuzana Stanislavová, 
Martin Klimovič) vyšla 
monografia (K)rok 
za (k)rokom v slovenskej 
literatúre pre deti 
a mládež (Hodnotové 
aspekty pôvodnej poézie 
a prózy v rokoch 1990 – 
2020). Píše aj básne pre 
deti. 

Zabúdanie 
na krásu
Bilančné hodnotenie literatúry pre 
deti a mládež 2020 je pre lepšiu 
orientáciu rozdelené na poéziu, 
spoločenskú prózu, personifikovanú 
rozprávku bez výraznejšej mágie, 
inštruktívnu literatúru a literatúru 
faktu. Už toto delenie poukazuje na 
pestrosť slovenskej detskej literatúry, 
ako aj na dôležitý znak súčasnej 
literatúry pre deti, ktorým je žánrová 
kontaminácia. Tým, že kniha  
pre deti plní viacero funkcií, dochádza 
k relativizácii žánrových hraníc. 
To predstavuje pre autorov aj „tenký 
ľad“, pretože sekundárna funkcia 
často prevýši primárnu – estetickú 
funkciu a výsledok je potom 
rozporuplný.

✒ Dávid Dziak 
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V crowdfundingovom vydavateľstve Ezopo (s ešte 
štedrejšou podporou ako kniha P. Kaisera) vyšli 
Veruške Bobekovej (vlastným menom Viera Kočiš 
Čechová) tri textovo-obrazové naratíva pre deti,  
a to Ripka; Maruška; 6 detí, ktoré si sama aj ilustro-
vala. Ide o tri príbehy vo veršoch, kde sa konvenč-
ným spôsobom stvárňuje téma hendikepu, pomoci 
a rodiny. Z hľadiska genológie ide o epickú, príbeho-
vú poéziu s výraznou ilustračnou zložkou, ktorá 
je určená deťom mladšieho školského veku. Vo všet-
kých troch tituloch je veršovanie na veľmi slabej 
úrovni – vyznačuje sa enormným množstvom gra-
matických rýmov (v rýmových dvojiciach sú najmä 
verbá). Viackrát možno identifikovať aj neprirodzenú 
syntax či narušený rytmus. V poradí prvá kniha 
Ripka má formu denníka, v ktorom protagonistka 
Ripka píše o svojom hendikepe – od narodenia je 
nemá (ako ryba, čím sa vysvetľuje jej pomenovanie). 
S touto nepriazňou osudu sa snaží vyrovnať, čo au-
torka spája s priamejším didaktizmom, keď sa ostat-
né deti vysmievajú rôznym odlišnostiam. Prijatie 
svojho hendikepu sa však nekreuje postupne ani ori-
ginálne. Autorka do narácie neinvenčne vkompono-
vala aj motív smrti babky, s čím sa spájajú explicitné 
a neautentické pocity so sentimentom. Zatiaľ čo 
v prvej knihe sa len náznakovo pracovalo s fantasti-
kou, druhú knihu – Maruška, možno označiť za ver-
šovanú rozprávku. Bobeková opäť vytvára naráciu 
prostredníctvom tragickej osudovosti: ružová víla dá 
hrdinke Maruške pri narodení srdce plné lásky, čier-
na sudička jej dá do vienka odpadávanie vlasov za 
každý dobrý skutok. Podobne ako v prvom titule aj 
tu autorka stvárňuje motív smrti, tentoraz však na 
konci zomiera protagonistka, ktorá nezištne pomáha 
vo svete napriek vedomiu, že ju to zabije. V prvoplá-
novom závere teda nedochádza k žiadnemu prekva-
peniu, Maruška koná dobro, hoci vie, že ju to pomaly 
zabíja. Bobekovej posolstvo je však problematické, 
keďže nepracuje so žiadnym druhým plánom (to, že 
z Maruškiných vlasov sa po jej smrti stali pavučiny 
počas babieho leta, nepovažujeme ani za vhodné po-
solstvo, ani za dostatočný druhý významový plán). 
Podobne plytká je aj tretia kniha, rozprávka vo ver-
šoch s názvom 6 detí, v ktorej sa opäť zameriava na 
osudovosť a smrť. Šesť detí je šesť duchov, ktorí žijú 
spolu v jednom dome, čo je zobrazené pomerne ho-
rorovo. Zomreli im rodičia, pričom najstarší súrode-
nec sa mal o nich postarať. On sa však rozhodol pre 
cestovanie a rodičia naňho uvalili kliatbu. Ak sa chce 
zbaviť kliatby nepokoja, musí za seba nájsť náhradu, 
ktorá sa postará o tých šesť detí. Už ako starec nijako 
invenčne ne/prekabáti dievča – pripomínajúce Ma-
rušku z predošlej časti –, ktoré ho na chrbte donesie 
do toho domu, tam ju nechá a ona sa následne posta-
rá o šesť duchov, z ktorých sa nakoniec stanú živé 
deti. Posolstvo je explicitne vyjadrené v klišéovitom 
závere. Opäť sa narácia modelovala bez akýchkoľ-
vek hlbších významových rovín.

Pesničky obľúbeného speváka pre deti Mira Jaroša 
opäť dostali aj knižnú podobu pod názvom Knižka 
pre (ne)poslušné deti (Ikar, il. Edita Hajdu), ktorá je 
adresovaná predškolákom. Zbierka obsahuje päť dlh-
ších básní/piesní, v ktorých sa využíva refrén, preto 
sú určené aj na spievanie. Ide o konvenčné veršovač-
ky zo života detí, prírody, zvieratiek (najvydarenejšia 
je báseň Strašidlá o prekonávaní strachu), v ktorých 
sa objavujú ošúchané aj gramatické rýmové dvojice. 

zobrazené pocity. Príbeh má však predvídateľnejšiu 
naráciu a záver.

Svoju štandardnú úroveň si udržiavajú poetky Jana 
Šimulčíková v knihe Básničky pre šikovné jazýčky 
(Perfekt) a Gabriela Dittelová v zbierke Kuk do  
knižky (Trio Publishing). Oba tituly sú adresované 
predškolákom a prvočitateľom. Ich poetika je milá 
a hravá s jemným humorom. V solídne zvládnutých 
textoch obe autorky tematizujú pre dieťa predškol-
ského veku blízke javy ako obliekanie, jedenie, spa-
nie či hranie sa. Súčasťou kníh sú aj básničky 
o prírode, kvetoch a zvieratkách, ako aj intertextuál-
ne básne o známych rozprávkových bytostiach. Rie-
kankovým textom možno vyčítať len miestami 
konvenčnejšie spracovanie tém. Obe zbierky sú ilu-
stračne a graficky príťažlivé, Šimulčíkovej texty spre-
vádzajú detsky autentické ilustrácie z Výtvarnej 
súťaže Karola Ondreičku – Mesiac detskej tvorby, 
ktorú organizuje Združenie Korytnačky, a Dittelovú 
vydarene ilustroval Ľuboslav Paľo.

Svojej najnovšej zbierky Štvorlístky (Mayor) sa, žiaľ, 
nedožila skúsená dvojdomá poetka Dagmar Wagne-
rová (1939 – 2020). „Básničková babka“ v tematicky 
pestrej zbierke najväčšiu pozornosť venuje zvieracej 
ríši, ktorú personifikuje, pri čom často využíva 
humor. Autorka často pracuje aj so zvukovou strán-
kou veršov. Škoda, že kniha nemá lepšiu grafickú 
a ilustračnú zložku.

Nápadité texty zo školského prostredia (o učiteľoch, 
učení, známkach, spolužiakoch, láske a pod.) ponú-
ka Pavol Jurga v zbierke Svet gombička (Perfekt, 
il. Ján Hanuliak). Zábavné básne by mohli osloviť či-
tateľa na rozmedzí mladšieho a staršieho školského 
veku. Ich najsilnejšou stránkou je vypointovanie, 
hoci v knihe sa popri lepších textoch nájde aj viacero 
slabších básní. Rozkolísanú kvalitu zbierky znižuje 
ilustračná zložka.

Slabšia v pointovanom komponovaní je Paula Sabo-
lová Jelínková v knihe Čo je nové v básničkove 
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
il. Martin Kellenberger). Zbierku tvoria básne na rôz-
norodé témy, od prírody cez veci a ich personifikova-
nie po ľudské vzťahy. Autorka sa snaží o lyrické 
obrazy a humor. Veršovanie je štandardné, niektoré 
texty sú nápaditejšie, iné menej.

Po štyroch rokoch vydal svoju druhú básnickú zbier-
ku pre deti Vladimír Leksa-Pichanič s názvom 
Chcel by som byť slonom na Srí Lanke (Perfekt, il. 
Anna Gajová). Podobne ako v prvej knihe autor kreu-
je texty s epickým podlažím zväčša o zvieratách, 
pričom sa snaží o humor, ktorý miestami je vydarený, 
miestami nie. Najväčším nedostatkom je opäť  
práca s rytmom a s tým spojená ťažkopádnejšia syn-
tax. Solídne nápady sú teda zle spracované.

Problémy s rytmom a rýmom má aj Pavol Kaiser, 
ktorý po roku prišiel s druhou knihou pre predškol-
ský vek Čvirikov prvý let (Smart Guys, il. Marcel 
Králik). Titul vyšiel vďaka štedrej crowdfundingovej 
podpore. Ide o konvenčný zvierací príbeh vo veršoch, 
ktorý je priamočiarejší a predvídateľnejší. Text sa 
zameriava na strach Čvirika pred prvým letom, čiže 
na hodnotu odvahy, pričom sa pracuje s vtipom.

Ján Ondruš:  
Kreslím koňo koňaté
Ilustrácie: Daniel Hevier
Bratislava: Literárna 
nadácia Studňa, 2020

Daniel Hevier: tak takéto 
texty piesní píše hevier
Ilustrácie: Daniel Hevier
Bratislava: Trio 
Publishing, 2020

Daniel Hevier:  
Dočítania, decká!
Ilustrácie: Daniel Hevier
Bratislava: Matys, 2020

Mirka Ábelová:  
Pes Moko a jeho oko
Ilustrácie: I. Šáteková
Bratislava: Brak, 2020
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Súčasťou titulu sú aj otázky a úlohy, ktoré slúžia buď 
na osvojenie faktov (pod otázkou je formálne prevrá-
tená odpoveď), alebo na rozvíjanie nižších kognitív-
nych procesov.

Fakty zo sveta vtákov sprostredkúva prostredníc-
tvom básničiek Anna Sláviková v zbierke Vtáčiky 
okolo nás (Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry, 
il. Peter Cpin, fotografie Miroslav Saniga). Už názvy 
niektorých textov naznačujú (Lekár ďateľ, Múdra 
sova), že básne budú konvenčné. Poznatky (o výzore, 
potrave, správaní, prostredí, význame daného  
druhu vtáka) sú podané priamočiaro deskriptívnym 
spôsobom a s častým využitím gramatických rýmov.

Didaktizujúce veršovačky napísala Petra Gmucová 
do debutového leporela Afrika z kufríka (Ikar, il. a di-
zajn Katarína Hutníková), určeného recipientom od 
osemnástich mesiacov. Leporelo je súčasťou kufríka, 
čo nepochybne zaujme mnohých rodičov. Viacerých 
rodičov prilákajú aj moralizujúce štvorveršia s častým 
gramatickým rýmom, ktorých cieľom je poučiť dieťa 
o dôležitosti cvičenia, čistoty, upratovania, jedenia 
zeleniny atď. Robí sa to však príliš priamočiaro.

Triviálny jednoduchý veršovaný príbeh v knihe 
Čmeliak Vinco (Fortuna Libri, il. Sabína Liptáková) 
Moniky Novákovej je určený recipientovi predškol-
ského veku. Čmeliak Vinco každého naokolo 
obviňuje z krádeže jeho pančucháčov, pričom rozuz-
lenie je prezradené na začiatku knihy vo venovaní: 

„Venujem všetkým zábudlivcom.“ Recipient sa teda 
už na začiatku môže dovtípiť, že pančucháče čmeliak 
niekde zabudol, pričom miesto, kde ich zabudol, 
nie je vôbec originálne. Otázne je, prečo čmeliak naj-
prv neprehľadal vlastný dom, ale najprv začal vonku 
obviňovať ostatné zvieratá. Nepracuje sa teda ani 
s klimaxom, ani s prekvapením.

Vlastným nákladom vydala Vlasta Lipárová vo vyda-
vateľstve Enribook zbierku Farebný rok (il. Marian-
na Lipárová). Príroda a zvieratá sú v textoch 
spracované konvenčne, bez akejkoľvek originálnosti 
či prekvapivej pointy.

V poradí tretiu zbierku inštruktívnych básničiek vy-
dala Soňa Antalová pod názvom Aká farba, aký 
kvietok? (ECO-AS, il. Andrea Rolková). Leporelo 
priamočiaro a neinvenčne predstavuje farby pros-
tredníctvom kvetov, pritom sa čitateľ oboznamuje aj 
s tým, ako daný kvet vyzerá, aké má využitie a pod. 
Poznávacia funkcia jednoznačne prevažuje nad 
estetickou.

Zvuk, chuť a vôňa detstva 
Druhú knihu pre deti vo vlastnom vydavateľstve 
vydal Peter Gärtner pod názvom Čakanie na sneh 
(il. Marta Matus). Ako už naznačuje názov titulu, 
chlapčenský ja-rozprávač s nadšením čaká na sneh, 
s čím premyslene súvisia mnohé detaily, preto 
z textu cítiť zvuk, chuť a vôňu zimy. Atmosféra od 
konca jesene do Vianoc je lyricky pôsobivá a jemne 
nostalgická a príjemne ju dotvárajú ilustrácie. Príbeh 
možno zasadiť do 90. rokov na slovenské sídlisko, 
preto čitateľ mladšieho školského veku sa pravdepo-
dobne bude pýtať dospelých na neznáme reálie 
vtedajšej doby. To však nenaruší porozumenie, práve 
naopak, detský recipient zistí, čo sa robilo v zime 

v čase bez moderných technológií. Z narácie pôvab-
ne cítiť autobiografickosť, preto krátke epizódky 
pôsobia verne, čo určite osloví aj dospelého čitateľa.

O čosi mladšiemu recipientovi, na pomedzí pred-
školského a mladšieho školského veku, je adresova-
ná druhá časť o živote detí Kajky a Gorana Tone 
Revajovej, ktorá vychádza po roku s názvom Kiko 
jeden, Kiko dva. Schody do mora (Trio Publishing, 
il. Katarína Krajčovičová). Protagonisti sú trocha 
starší, tematizuje sa ich dovolenka pri mori 
v Chorvátsku. Opäť sa výborne strieda presvedčivá 
chlapčenská perspektíva s dievčenskou. Podobne 
ako v prvej časti je narácia detsky autentická, nežná, 
prirodzená a s jemným humorom.

Podobnému čitateľovi je určená aj próza Krištof, vra-
bec z prvej Cé (SPN – Mladé letá, il. Juraj Martiška) 
skúsenej prozaičky Marty Hlušíkovej. Autorka si 
naďalej udržiava svoj kvalitatívny štandard. Solídny 
príbeh reflektuje pocity žiaka prvého ročníka a tému 
školy, krivého obvinenia, rodiny, priateľstva a (teles-
ného a sociálneho) hendikepu.

O čosi mladšie dieťa reflektuje Alžbeta Skalová v (za-
tiaľ dvojdielnej) sérii o predškolákovi Gabkovi (obe 
Fortuna Libri, il. Marek Mertinko). Prvá časť Gabko 
a jeho rodina sa zameriava na životné situácie det-
ského protagonistu v rodine (narodeniny, spanie, ob-
liekanie, upratovanie), druhá časť Gabko v škôlke na 
udalosti v materskej škole (odlúčenie od rodičov, je-
denie, umývanie, hranie). Oba tituly ponúkajú štyri 
jednoduché, no milé príbehy, ktoré recipientovi pred-
školského veku autenticky (napríklad cez prirodzený 
detský egocentrizmus) sprostredkúvajú životné skú-
senosti predškoláka. Poznávacia a didaktická funkcia 
je v nich funkčne zakomponovaná, vďaka čomu 
vzniklo prínosné čítanie pre predškolákov.

Téma mentálneho hendikepu je prítomná v próze 
Náš brat Hlavička (Slovart, il. Juraj Balogh)  
Juraja Raýmana. Ide o solídny dobrodružný príbeh 
s prvkami detektívky o priateľstve a akceptácii člove-
ka s postihnutím. Pocity chlapca s autizmom sú 
stvárnené originálne prostredníctvom skupiny motí-
vov súvisiacich s morom, s čím sa pracuje na viace-
rých miestach. Príbeh, určený čitateľovi od desiatich 
rokov, sa vyznačuje dynamickou naráciou, napätím 
a humorom. Miestami je však nedostatkom zjedno-
dušenie, neprimeranosť či predvídateľnosť.

Naopak rozvláčnou naráciou bez výraznejšieho napä-
tia a prekvapenia sa vyznačuje druhá časť o hrdinke 
Anči s bujarou fantáziou Anča z Pomaranča a ta-
jomný neznámy (Slovart, il. Jana Malatincová) Kata-
ríny Škorupovej. Ústredným problémom príbehu je 
tentoraz návrat otca z Afriky po trištvrteroku, a teda 
jeho ne-prijatie dcérami, keďže nechal manželku 
s troma deťmi. Autorka sa snaží o vtip, mnohé časti 
teda pobavia čitateľa mladšieho školského veku. 

Skúsená prozaička Mária Lazárová tentoraz vydala 
textovo-obrazový príbeh Láska za plotom (Rory, 
il. Andrea Schmidtová), kvalitou zaostávajúci za 
štandardom, ktorý autorka nastavila vo svojich pre-
došlých knihách. Idylický príbeh konvenčne 
zdôrazňuje vzťah starých rodičov k vnúčatám pros-
tredníctvom ich vzťahu k zvieratám. 

Jana Šimulčíková: 
Básničky pre šikovné 
jazýčky
Ilustrácie: Kolektív 
autorov
Bratislava: Perfekt, 2020

Gabriela Dittelová:  
Kuk do knižky
Ilustrácie: Ľuboslav Paľo
Bratislava: Trio 
Publishing, 2020

Peter Gärtner: Čakanie 
na sneh
Ilustrácie: Marta Matus
Vlastným nákladom, 
2020

Toňa Revajová: Kiko jeden, 
Kiko dva. Schody do mora
Ilustrácie: Katarína 
Krajčovičová
Bratislava: Trio Publishing, 
2020
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Július Belan pokračuje v knižnej sérii o futbalovej 
kariére Carlosa, a to štvrtou časťou To je finta, Car-
los! (Slovart, il. Lea Schulze), určenou čitateľovi 
od desiatich rokov. Z veľkých trávnatých futbalových 
ihrísk sa dej presúva na malé betónové ihriská pou-
ličnej ligy. Popri futbale, čo určite zaujme chlapcov, 
sa tematizuje priateľstvo a vzťah s frajerkou, ale 
nedynamické rozprávanie sa vyznačuje rozvláčnos-
ťou, verbalizmom, nefunkčným detailizmom 
a deskriptivizmom i snahou o humor. Titul na konci 
obsahuje aj úlohy a test na typ hráča, ktoré však roz-
víjajú len tie najnižšie kognitívne úrovne recipienta.

Ako vždy, ale s jednou výnimkou 
Po dvoch výborných rozprávkach prišla Slavka  
Liptáková s poetickou novelou Nová oktáva (Stodo-
la Lišov, il. Zuzana Mlynarčíková), ktorú možno 
adresovať dospievajúcej mládeži a dospelým. Zloži-
tosť problému a jeho náznakové zobrazenie si 
spomedzi tínedžerov vyžaduje skúsenejšieho a vní-
mavejšieho čitateľa. Protagonistkou príbehu je jede-
násťročná Moma, veľmi talentovaná klaviristka, 
ktorá stráca fyzický cit v prstoch a tým priamoúmer-
ne aj vnútornú stabilitu, čo súvisí s krehkým obdo-
bím dospievania. Autorka autenticky stvárňuje 
jej prežívanie, a to aj cez druhý, kompozične oddele-
ný, príbeh, ktorého hrdinku možno interpretovať 
ako akési Momine dvojča, jej vnútorný, snový svet či 
druhé – paralelné ja.

Naopak ľahšie čítanie dospievajúcej mládeži ponúka 
skúsená prozaička dievčenských noviel a románov 
Lena Riečanská v próze Chráň moje tajomstvá  
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
il. Martin Kellenberger). Tematicky, schémou aj štan-
dardnou kvalitou je text podobný autorkiným predo-
šlým knihám. Riečanská sa opäť zameriava na život, 
problémy a pocity dospievajúceho dievčaťa, tentoraz 
štrnásťročnej Sofie, ktorej zomrela mama pri autoha-
várii, čo umožnilo autorke venovať sa vyrovnávaniu 
sa so smrťou blízkej osoby, ne-prijatiu otcovej novej 
partnerky, jeho odchodu do Afriky splniť sen zosnu-
lej manželky a následnému presunu detí z Bratislavy 
do dediny (bez signálu) na východné Slovensko. 
Prozaička však až príliš konkretizuje pocity protago-
nistky cez „denníček-spovedníček“, ktorý pôsobí 
sentimentálne a v ktorom je miestami neprimerane 
použitý jazyk ôsmačky. Podobne ako v predošlých 
prózach, aj sem Riečanská zakomponovala nejaký 
aktuálny problém, konkrétne znečisťovanie prírody, 
pričom sa sem-tam nevyhla moralizovaniu. Popri-
tom sa solídne tematizuje to, čo aj v predošlých 
knihách, a to rodina, starí rodičia, priateľstvo, láska, 
škola, hudba a šport s občasnou snahou o humor.

Najväčším pozitívom románu Zostanem s tebou 
(Slovart) Miroslavy Varáčkovej je dôkladné zamera-
nie sa na problém striedavej starostlivosti a jej dô-
sledky na život sedemnásťročnej Terezy. Text je 
zručne napísaný, číta sa ľahko, hoci niektoré myš-
lienky či názory protagonistky, priameho rozprávača, 
sú miestami príliš dospelé. Popri hlavnom probléme 
sa tematizuje aj otcova nová priateľka a postupný 
proces jej prijatia, priateľstvo, škola, umenie a láska, 
pri ktorej sa už autorka sentimentu nevyhla. Kniha 
určite osloví čitateľov od pätnástich rokov.

Tému hendikepu, praktickú slepotu, stvárňuje Domi-
nika Elizabeth Hladíková vo svojej najnovšej próze 
Maličkosti (E.J. Publishing, foto: Ivana Palečková). 
Zaujímavosťou je, že samotná autorka, podobne 
ako sedemnásťročná protagonistka Mia, má zrakový 
hendikep, autorka pri písaní teda vychádzala aj 
z vlastných skúseností, preto text nadobúda autobio-
grafický charakter, čo potvrdila Hladíková vo viace-
rých rozhovoroch. Rovnako priznáva, že písanie má 
pre ňu artterapeutický účinok. Kniha teda môže mať 
biblioterapeutickú funkciu pre ľudí so zrakovým po-
stihnutím a môže formovať toleranciu vo vzťahu 
k ľuďom so zrakovou odlišnosťou. Text, adresovaný 
čitateľovi od štrnástich rokov, zobrazuje (miestami 
zjednodušene) aj tému priateľstva, rodiny a lásky, 
riešenie problémov je však predvídateľnejšie. Najväč-
ším nedostatkom je neprimeranejší jazyk: sedem-
násťročná hrdinka (priamy narátor) občas hovorí 
jazykom prislúchajúcim niekomu mladšiemu, dvad-
saťročný Peter, naopak, rozpráva príliš dospelo, res-
pektíve ich prehovory či statusy na sociálnej sieti 
vyznievajú ako motivačné citáty, teda klišéovito.

Ústrednou témou novely Ľubice Brix Zadné vrátka 
(Equilibria) je šikana a jej dlhoročné dôsledky. Príbeh 
sa začína, keď má Lucia jedenásť rokov a prestupuje 
na inú základnú školu. Tam sa začína šikana, ktorá 
trvá tri roky. Následne sa povrchovo predstaví štú-
dium na gymnáziu a vysokej škole a Lucia má zrazu 
štyridsať rokov, pričom sa stále vyrovnáva s traumou 
z detstva. Najväčším nedostatkom prózy je jej vševe-
diaci rozprávač, ktorý doslovne všetko pomenúva 
a všetko určuje, pričom sa miestami nevyhýba ani 
moralizovaniu či patetizmu. Autorka hypertroficky 
pracuje s abstraktnými slovami a ku koncu knihy sa 
uvažovania o šikane začínajú opakovať, pričom sa 
daný problém neprehlbuje.

Mnohých tínedžerov oslovil aj román Algoritmus 
lásky (Vydavateľstvo Motýľ) Lenky Kyselicovej. 
Autorka strieda perspektívu dvoch priamych 
narátorov, Anny a Filipa, ktorí sa do seba zaľúbia. 
Na začiatku príbehu sa nahromadilo veľmi veľa 
problémov, osemnásťročná Anna prežila detstvo len 
s mamou, ktorá strieda jedného partnera za druhým, 
v prostredí plnom drog, bitiek a mafiánov, ktorými 
bola hrdinka aj znásilnená, po čom sa neúspešne 
pokúsila o samovraždu. Následne pred protagonistki-
nými očami zabijú jej mamu a druhýkrát sa neúspeš-
ne pokúsi o samovraždu. Tak sa dostáva do programu 
na ochranu svedkov. Na Filipovi, idealizovanom 
chlapcovi, Kyselicová podobne nahromadila veľa 
problémov: samovražda brata, rozvod rodičov, otcova 
nová manželka, ktorá čaká syna, čiže Filipovho 
nevlastného brata, a rakovina matky. Po tomto úvode 
začína osudová láska spomenutých dvoch hrdinov, 
pri ktorej sa nešetrí sentimentom, klišé 
a patetickosťou.

Podobnú skupinu čitateľov oslovil aj román 
Netopierka (Vydavateľstvo Motýľ) Michaely Elly 
Hajdukovej, ktorý disponuje podobnými nedostat-
kami ako vyššie hodnotené prózy. Hlavná hrdinka, 
sedemnásťročná Linda hrá v rockovej kapele, 
ktorá sa stane úspešnou. Text upozorňuje na 
aktuálny problém, negatívnu stránku médií, ktoré 
môžu ohýbať informácie, a tým ovplyvňovať mienku 
spoločnosti. Popritom sa tematizuje rodina (rozvod), 

Marta Hlušíková: Krištof, 
vrabec z prvej Cé
Ilustrácie: Juraj Martiška
Bratislava: SPN – Mladé 
letá, 2020

Alžbeta Skalová: Gabko 
a jeho rodina
Ilustrácie: Marek 
Mertinko
Bratislava: Fortuna Libri, 
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oktáva
Ilustrácie: Zuzana 
Mlynarčíková
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Marek Vadas: Krutá 
Marta
Ilustrácie: Daniela 
Olejníková
Bratislava: Brak, 2020
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škola (so snahou o vtip), priateľstvo a láska (idylický 
priateľ), pričom sa autorka nedokáže vyhnúť 
sentimentu. V šťastnom závere sú všetky problémy 
i vzťahy vyriešené (s mamou, priateľom, priateľkou 
i nepriateľkou).

Obsahom i jazykom anachronicky pôsobí kniha 
Lastovička (Daxe, il. Zuzana Pallaghyová) Pavla 
Komlóssy-Okáliho. Text nefunkčne kontaminuje 
idealizovaný príbeh s faktami. Protagonisti (približ-
ne 14- až 15-roční) sú infantilní, dialógy neprirodze-
né, jazyk patetický a sentimentálny.

K rozprávkam bez výraznejšej mágie
Marek Vadas spolu s ilustrátorkou Danielou 
Olejníkovou nadviazali na úspešnú spoluprácu 
z predošlej knihy a vydali ďalší vydarený textovo- 
obrazový príbeh Krutá Marta (OZ Brak), adresovaný 
deťom predškolského veku. Próza pôsobivo 
reflektuje etiku vzťahu k zvieratám a fakt, že mnohé 
zvieratá sú cítiace bytosti. To sa pôvabne realizuje 
cez tradičnú akciu, reakciu a následnú zmenu 
nezbednej protagonistky – „krutej“ Marty. Celostra-
nové plnofarebné ilustrácie Olejníkovej vtipne 
dotvárajú príbeh a sú jeho organickou súčasťou. 
Krutá Marta môže esteticky účinne formovať detskú 
empatiu k zvieratám.

Zábavný príbeh napísala Zuzana Csontosová pod 
názvom Hurá, ide sa na výlet! (Albatros, il. Marta 
Matus). Najväčším pozitívom knihy, určenej 
čitateľovi od siedmich rokov, je premyslená práca 
s humorom: zvieratá sa vyberú na dovolenku, 
čo umožnilo autorke kreovať vtipné charaktery či 
situácie. Komické sú aj Csontosovej komentáre 
narácie, ktorá je pútavá a dynamická.

O text tretej časti o pavúčej rodine Websterovcov: 
Aký pavúk, také vlákno (Slovart, il. Boris Šima) 
podľa rovnomenného animovaného seriálu RTVS sa 
postarala Vanda Rozenbergová. Šesť vydarene 
vystavaných dobrodružstiev, adresovaných čitateľovi 
od ôsmich rokov, zdôrazňuje hodnotu viacgenerač-
nej rodiny, priateľstva, práce, radosti a starostlivosti. 
Aktuálnosťou pôsobivo vyčnievajú posledné dva 
príbehy, a to o akceptácii odlišnosti a nástrahách 
internetu. Príjemná narácia plynie ľahko a dynamic-
ky, vyzdvihujeme aj vytváranie novotvarov zo sveta 
pavúkov.

Podobné hodnoty (rodina, domov, priateľstvo, pomoc, 
darovanie) zdôrazňuje aj leporelo Márie Nerádovej 
Brlôžky (Meda, il. autorka), ktoré vyšlo vďaka 
crowdfundingovej podpore. Kniha je funkčne 
prispôsobená najmladšiemu recipientovi. Príbeh je 
jednoduchý, každá dvojstrana predstavuje jeden 
brlôžok. Po jednotlivých brlôžkoch putuje najstaršie 
kozliatko, ktoré poslala mama koza po čerstvý kvások. 
Bytosti brlôžkov napriek tomu, že kvások nemajú, 
vždy niečo kozliatku ponúknu, preto sa každá 
dvojstrana končí vetou: „Kozliatko sa poďakovalo 
a utekalo ďalej“. Aditívna kompozícia sa končí 
cyklicky, kozliatko sa vráti domov s kváskom. 
Prostredníctvom motívu cesty sa dieťa predovšetkým 
oboznamuje s rôznymi zvieratami. Najväčším 
prínosom leporela je jeho ilustračná zložka, ktorá 
milý príbeh dotvára. Ilustrácie brlôžkov sú plné 
detailov, v ktorých autorka často uplatňuje humor.

Svoj štandard si udržiava Roman Brat v zbierke 
jedenástich próz a rozprávok Ja nechcem byť 
mimozemšťan a iné príbehy (Perfekt, il. Miroslav 
Regitko), určených čitateľovi od deviatich rokov. 
V poradí prvý text, spoločenská próza s využitím 
fantastiky, je dlhší, ale nejde sa v ňom do hĺbky 
problému (obezita, láska, mimozemský pôvod 
a fantastická schopnosť). Ostatných desať textov je 
krátkych, zväčša ide o konvenčnejšie rozprávky 
o láske, priateľstve, lakomstve a namyslenosti.

Zaujímavý nápad, personifikovanie hviezd, tmy 
a strachu malej hviezdy z tmy spracovala do 
komiksovej podoby dvojica Bea Révayová a Matej 
Mazák, ktorý mal na starosti celostranové ilustrácie. 
Kniha Malá Hviezda (Matje!), ktorá vyšla vďaka 
crowdfundingovej podpore, môže prispieť k preko-
návaniu strachu dieťaťa. Malej hviezde Rozmarínke, 
zastupujúcej dieťa, spadne lampášik na Zem, a preto 
sa ocitá v nočnom lese, v ktorom si vo fantázii 
vytvára strašidelné predstavy. Ich reálnu nestrašidel-
nú podobu jej pomáha odkrývať samotná Tma 
s podobou dievčatka, čím ju zaúča, aby dokázala 
svietiť, lebo zo strachu z tmy to nedokáže. Text je 
určený deťom od ôsmich rokov, ale pokojne ho 
možno čítať aj recipientom predškolského veku.

Solídnejším štandardom je aj kniha 10 prípadov 
detektíva tchora Hektora (Fortuna Libri, il. 
Magdalena Takáčová) od Dany Hlavatej. Detektív 
tchor Hektor spolu so svojím asistentom prasiatkom 
Alfonzom Klobásom riešia desať jednoduchších 
prípadov zo zvieracieho sveta. Niektoré prípady sú 
lepšie prepracované, iné menej vydarené.

Podobne kvalitatívne nevyvážená je aj kniha 
krátkych komiksov Šašo Vtipťapo (Admiral Films) 
Andreja Kolenčíka a Tomáša Grečka, ktoré 
vychádzali v časopise Bublina. Protagonistom je 
šašo s názvom Vtipťapo a ako už jeho nomen omen 
naznačuje, primárnym cieľom textov je pobaviť 
čitateľa, čo sa niekde darí, niekde zas nie, pretože  
ide o prvoplánový a miestami trápny humor. 
Niektoré vtipné odkazy pochopia len dospelí 
čitatelia, rovnako je otázne, do akej miery detský 
recipient porozumie takým slovám, ako napríklad 
vysoká literatúra, duchovný rozvoj či dezinformácia 
a ich parodovanie. Vtipťapo zväčša usmerňuje 
neschopného kráľ(k)a, čo umožnilo autorskej dvojici 
reflektovať rozličné problémy ako materializmus, 
ekológia, detská práca, hoaxy atď. Niektoré príbehy 
sú paušálne, bez výraznejšieho nápadu a pointy.

Slabšiu rozprávku Ako sa stal Gusto pilotom 
(Slovart) napísala Lucia Zednikovičová, ktorá je 
zároveň aj ilustrátorkou knihy. Jednoduchá narácia 
o ceste za snom, v ktorej sa vrabec Gusto chce  
stať pilotom, je určená čitateľovi od štyroch rokov.  
Príbeh je však neinvenčný, bez výraznejšieho 
napätia, prekvapenia a hlbších významových rovín.

Podobne neinvenčná je aj rozprávka Muška 
v ružovom pyžame (Fortuna Libri, il. Edward Foxell) 
Moniky Novákovej. Protagonistkou je hlúpa 
a naivná, ale charakterovo dobrá mucha Fonzínka, 
ktorá je neprávom obvinená zo sfúknutia pouličnej 
lampy, preto hľadá v lese niekoho, kto by ju opravil. 
Následne sa stereotypne tematizuje sedem stretnutí, 

Zuzana Csontosová: 
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prostredníctvom ktorých sa nepodnetne pranierujú 
ľudské negatívne vlastnosti ako vzťahovačnosť, 
pýcha či ohováranie.

Ne-súdržnosť funkcií 
Logopédka a autorka viacerých kníh pre najmenších 
recipientov Svetlana Kapalková napísala ďalšiu 
podnetnú knižku Nina ide spinkať (OZ Krajina 
čitateľov, il. Martin Krkošek) pre deti od jedného 
roka, čomu je vhodne prispôsobená veľkosť aj väzba 
titulu. Jednoduchý krátky príbeh sa odohráva  
pred spaním, v ktorom mama predstavuje pre Ninu 
bezpečie a čítanie pred spaním príjemné ukončenie 
dňa. Kapalková premyslene pracuje s kompozičnou 
a jazykovou stránkou, opakujúcu schému a kratučké 
vety so slovami s nízkym počtom slabík, vybrané 
podľa frekvencie používania, využíva, aby detský 
recipient dostatočne porozumel príbehu. Slovami 
dať a môj sa vyjadruje prirodzený egocentrizmus 
dieťaťa, ktorý je v texte vyvážený starostlivosťou 
protagonistky o svojho plyšového zaja. Pravidelným 
čítaním tejto inštruktívnej knihy pred spaním možno 
nenápadne pripraviť dieťa na spánok.

Na pomedzí inštruktívnej rozprávky a literatúry 
faktu je František z kompostu (Monokel) Simony 
Čechovej, podobne žánrovo kontaminovaný 
ako autorkin debut Včelár Jožko z minulého roku, 
pričom si to opäť sama vydarene ilustrovala. 
Textovo-obrazový naratív, určený deťom od troch 
rokov, poukazuje na úlohu dážďoviek v ekosystéme 
(v debute Čechová poukazovala na význam včiel). 
Hodnota dážďoviek sa kreuje prostredníctvom 
procesu sebapoznávania v stretnutiach s ostatnými 
živočíchmi, čím sa detský čitateľ oboznamuje aj 
s významom iných živočíchov. V závere sa premysle-
ne vyzdvihuje kompostovanie a koniec titulu 
obsahuje informácie o dážďovkách a komposte.

K inštruktívnej literatúre možno zaradiť aj knihu 
Jany H. Hoffstädterovej To sme my (E.J. Publishing, 
il. Marta Mészárosová), pretože v texte je len náznak 
príbehovosti, t. j. zobrazuje sa jeden deň štvorročné-
ho Artúra, ktorý je členom netypickej rodiny. 
Inštruktívnosť spočíva práve v predstavení nezvyčaj-
nej rodiny a vo formovaní tolerancie k odlišnosti: 
Artúr má troch nevlastných súrodencov, jeho sestra 
Ester a brat Maťo majú iného otca a sestra Tereza má 
inú mamu. Hlavnou myšlienkou je, že aj atypická 
rodina môže byť funkčná a šťastná. Rodinu dotvárajú 
starí rodičia, náznakovo – cez ilustráciu – sa pracuje 
aj s motívom smrti starého otca a následne nájdením 
nového partnera. Podobne náznakovo cez ilustráciu 
sa zobrazuje homosexuálny pár a multikulturaliz-
mus. Text nijako nevyniká, môže byť však podnetom 
na začatie rôznych diskusií s dieťaťom. Titul zaujme 
najmä celostranovými ilustráciami plnými detailov, 
zaujímavostí a humoru. Kniha obsahuje aj úlohy 
(napríklad kresba svojho rodostromu priamo do 
knihy) a otázky, ktoré však rozvíjajú len tie nižšie 
kognitívne procesy (zväčša identifikovanie informá-
cie v texte alebo v ilustrácii).

Marta Mészárosová ilustrovala aj titul Etiketa. 
Pravidlá slušného správania (Slovart), ku ktorému 
text napísala Mária Hurbanová. Kniha, adresovaná 
recipientovi od piatich rokov, explicitne poskytuje 
návody, ako správne zdraviť, podávať ruky, stolovať, 

obliekať sa a ako sa správať v električke, v kine, na 
návšteve či na schodoch. Niektoré informácie sa 
vzhľadom k adresátovi – dieťaťu mohli vybrať 
primeranejšie a zobraziť sa z detskej perspektívy. 
Dominantná a prínosná je ilustračná zložka, v rámci 
ktorej vyzdvihujeme aj prácu s humorom.

Zámerom knihy Lucie Senajovej Dobrodenkovej 
O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom (INFRA 
Slovakia, il. Elena Rabčanová) je formovať u dieťaťa 
predškolského a mladšieho školského veku akcepto-
vanie a prijatie odlišností, konkrétne dieťaťa 
Rudka s jazykovými ťažkosťami, pričom sa snaží aj 
povzbudzovať deti s nejakým hendikepom. Kniha 
obsahuje dva príbehy. V prvom je dejovosť úplne 
potlačená, fakty o predčasne narodenom dieťati, 
oneskorenom vývine či hendikepe nie sú podané 
nijako zaujímavo. Druhý jednoduchý príbeh 
zdôrazňuje myšlienku, že každý je v niečom dobrý. 
Prínosné môžu byť fakty a otázky na krajoch strán, 
ktoré nabádajú k dialógu medzi rodičom a dieťaťom.

Po roku vydala Paulína Feriancová už štvrtú časť 
série „Sme školáci“ pod názvom Nika, Leo a zázrač-
né pierko. Sme štvrtáci (Albatros, il. Eva Chupíko-
vá). V próze s prvkami fantastiky sú boldom alebo 
farebne vyznačené vybrané slová. Príbehy sú však 
rozvláčne a nenápadité. Po každej časti nasledujú 
dve otázky, ktoré sa pýtajú len na identifikovanie 
informácie v texte. V závere kniha obsahuje osem 
inštruktívnych básničiek, v ktorých sú nahromadené 
(a boldom zvýraznené) vybrané slová bez pointy, 
a teda s minimálnou umeleckou hodnotou. Titul, 
určený čitateľovi od deviatich rokov, obsahuje opäť, 
podobne ako predošlé časti, aj hru.

V poradí už štvrtú inštruktívnu knihu o pocitoch 
vydala Iryna Zelyk. V titule Ja a pánko Hnev 
(Female Force, il. Viktoria Radushynska) s podtitu-
lom Pozoruhodná kniha o tom, ako ovládnuť svoj  
hnev sa tentoraz zamerala na ovládanie hnevu. Text 
má rovnaké nedostatky ako predošlé autorkine 
knihy. Opäť sa využíva neproduktívna schéma, a to 
rozpoznanie pocitu, jeho následné prijatie a napo-
kon zvládnutie. Opäť sa to realizuje neprimerane vo 
vzťahu k detskému recipientovi, t. j. detský aspekt 
sa podceňuje aj preceňuje, no nerešpektuje. Využíva 
sa neprimeraný jazyk, ktorý je príliš abstraktný, 
patetický a priamočiary, a teda detskému svetu 
vzdialený.

Detská psychologička Petra Arslan Šinková vydala 
knihu Mami, oci, poďme sa porozprávať (Príbehy 
na rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa) 
(Fortuna Libri, il. Katarína Gasko) s cieľom rozvíjať 
u predškolského dieťaťa emocionálnu stránku. To sa 
realizuje cez tri banálne a priamočiare príbehy 
o socializácii, sebavedomí a šikane. Súčasťou titulu 
sú aj rady pre rodičov.

Emocionálnu stránku recipienta by mali rozvíjať aj 
dve knihy Sone Vancákovej Ďakujem, mami  
a Ocko – môj hrdina (obe Equilibria, bez vročenia, 
il. Ľudmila Andiľová). Oba bezpríbehové texty len 
idealizovaným a deskriptívnym spôsobom vymenú-
vajú vlastnosti, schopnosti či zručnosti (autorkiných) 
rodičov, čím sa ďakuje rodičom za výchovu. 

Simona Čechová: 
František z kompostu
Ilustrácie: Simona 
Čechová
Bratislava: Monokel, 
2020

Soňa Uriková, Tomáš 
Kompaník: Jašo na 
jarmoku
Ilustrácie: Dominika 
Šikulincová
Bratislava: Aha Slovakia, 
2020

Katarína Kosánová, 
Andrea Gregušová: 
Ako umelci vidia svet
Ilustrácie: Nataša 
Štefunková
Bratislava: Slovart, 2020

Andrea Gregušová, 
Zuzana Mitošinková: 
Vincent. Pátranie 
po stratenej vode
Ilustrácie: Lucia 
Žatkuliaková
Bratislava: Egreš, 2020
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Ne-príťažlivé fakty
Po troch rokoch Katarína Kosánová a Andrea 
Gregušová vydali druhú časť o výtvarnom umení 
pod názvom Ako umelci vidia svet (Slovart, 
il. Nataša Štefunková). Prínosný titul zážitkovo 
predstavuje dvadsať slovenských výtvarníkov. Táto 
interaktívna kniha obsahuje rôznorodé a poväčšine 
podnetné úlohy pre čitateľa od siedmich rokov. 
Svojím konceptom môže byť veľkým pomocníkom 
pre učiteľov (nielen) výtvarnej a literárnej výchovy, 
pretože má výborný potenciál funkčne formovať 
estetické cítenie a výtvarnú kompetenciu dieťaťa.

Aj ďalšia kniha Andrey Gregušovej v spoluautorstve 
so Zuzanou Mitošinkovou pod názvom Vincent. 
Pátranie po stratenej vode (Egreš, il. Lucia 
Žatkuliaková) funkčne prezentuje dieťaťu mladšieho 
školského veku poznatky, k čomu efektívne prispieva 
bohatá ilustračná zložka na každej strane. Ako 
je pre vydavateľstvo Egreš typické, a za to si zaslúži 
uznanie, jeho knihy sa snažia systematicky formovať 
vzťah detí k životnému prostrediu. Titul Vincent 
poukazuje na význam hodnoty vody, ktorá je 
základom všetkého. Pre knihy tohto vydavateľstva je 
charakteristická žánrová kontaminácia, (nielen) tu 
sa kombinuje literatúra faktu s inštruktívnou 
literatúrou, rozprávkou a detektívkou. Vodník 
Vincent spolu so sestrou Ester a učiteľkou Minerál-
kou Búrlivou pátrajú po stratenej knihe kníh 
Vodovode, ktorá obsahuje všetku múdrosť vody. 
Pri pátraní im pomáhajú rôzni vodníci (s čím sa 
autorky vyhrali), napríklad lesní, morskí, dažďoví, 
ľadoví či podzemní (každý druh má svoju funkciu). 
Popritom sa čitateľovi v dostatočnej miere prezentu-
jú rôzne informácie o vode: predovšetkým jej 
význam pre život, kolobeh v prírode, ale aj charakte-
ristika jazier, plies, vodných nádrží, potokov,  
riek, morí, ľadovcov atď. a s tým súvisiaca fauna 
a flóra. Informácie sú podané pre detského čitateľa 
zrozumiteľne. Inštruktívnosť spočíva vo formovaní 
potreby ochrany vody, čo explicitne potvrdzujú 
záverečné rady, ako vodu chrániť . Knihu odporúča-
me využiť pri výučbe prvouky či prírodovedy.

Tomáš Kompaník prišiel s dobrým námetom, ktorý 
zrealizovala Soňa Uriková do prozaickej podoby 
s názvom Jašo na jarmoku (Aha Slovakia, il. Domini-
ka Šikulincová). Barborke sa na jarmoku stratí  
pes Jašo a následne sa navzájom hľadajú. Prostred-
níctvom jednoduchého príbehu a striedaním 
personálnej a animálnej perspektívy sa autori snažia 
oboznámiť detského čitateľa s tradičnými ľudovými 
remeslami, ako napríklad s čipkárstvom, rezbárstvom 
či kováčstvom. V popredí je teda hodnota práce, 
dotvorená významom rodiny a priateľstva. Ide o prí-
nosný titul, určený recipientovi od piatich rokov, 
keďže ľudoví remeselníci postupne zanikajú 
a súčasné dieťa ich takmer vôbec nepozná. Kniha 
na konci obsahuje aj informácie o tematizovaných 
remeslách.

Remeslá sú súčasťou aj synkretického titulu Poviem 
ti, ako to bolo. Život detí v tradíciách, hry, piesne 
a kroje (Perfekt, il. Štefan Cpin a Miroslav Regitko) od 
Ivana Mrvu. Cieľom publikácie je predstaviť, ako 
kedysi žili deti, ich hygienu, stravovanie, mená, 
hračky, odev, prácu, hry, vzdelávanie, zvyky, tradície, 
nebezpečenstvá (aj epidémie a s tým súvisiace 

očkovanie) atď. Zaujímavo podané informácie 
funkčne dotvárajú rôzne žánre, a to najmä frazémy, 
piesne, básne, riekanky, vyčítanky a hádanky. 
Súčasťou textov je slovník archaizmov a historizmov 
a rôzne zaujímavosti. Kniha môže byť dobrým 
pomocníkom pri výučbe vlastivedy.

Štrnásť remesiel predstavuje aj Valentína Figeľová 
v knihe Džbány, košíky, medovníky. Spoznaj naše 
remeslá (Slovart), ktorú si sama ilustrovala. Informá-
cie nie sú podané veľmi atraktívne, pomáhajú však 
ilustrácie. Za každým remeslom sa nachádza úloha 
(zväčša ide o kreslenie).

Pes je protagonistom debutu Zuzany Dušičkovej 
Timo a hviezdna obloha (Zum Zum Production), 
ktorý vyšiel vďaka crowdfundingovej podpore. 
Z hľadiska žánru jednoduchý príbeh je na pomedzí 
rozprávky a literatúry faktu: pudlíka Tima v lese 
sprevádza netopier Štrubik, ktorý mu ukazuje 
objekty na nočnej oblohe. Detský čitateľ sa tak 
priamo oboznamuje s hviezdami, mesiacom, 
Polárkou, Malým a Veľkým vozom, Veľkou medvedi-
cou, meteoritmi a pod., čo možno využiť pri výučbe 
prírodovedy. Atmosféru hviezdnej oblohy dotvárajú 
celostranové ilustrácie Adely Režnej.

Zaujímavú osobnosť predstavila starším čitateľom 
Diana Mašlejová v knihe Štefánia, korunná 
princezná (Bratislavské rožky, il. Bianka Török 
a Gábor Gyenes), a to belgickú princeznú Štefániu 
(1864 – 1945), ktorá žila v kaštieli v Rusovciach,  
čo je mestská časť Bratislavy. Ide o celkom pútavo 
podanú autobiografiu, hoci autorka sa miestami 
nevyhla sentimentu či nadnesenejšej narácii.

Prvú osobnosť, Milana Rastislava Štefánika,  
zo série „Veľkí ľudia z malej krajiny“ predstavili 
Róbert Čemerička a Stanislava Čemeričková 
v knihe Ja som Milan (Snowball, il. Milica Doláková), 
ktorá vyšla vďaka crowdfundingovej podpore. 
Prostredníctvom ja-rozprávania sa detský čitateľ 
konvenčným spôsobom spočiatku oboznamuje so 
Štefánikovou kariérou hvezdára, ktorú narušila  
prvá svetová vojna. Následne sa autori zameriavajú 
na jeho snahy o samostatnosť Československa.  
Kniha môže poslúžiť učiteľom ako úvod k predstave-
niu tejto veľkej osobnosti našej malej krajiny.

Aj komiks Dobrodružstvá Milana Rastislava 
Štefánika vyšiel vďaka crowdfundingovej podpore. 
O text, scenár sa postaral Tomáš Kriššák, ilustrácie 
zabezpečil tandem Tomáš Eniac Cíger a Frenky 
Hříbal. Dielo je určené stredoškolskej mládeži, čomu 
zodpovedá abstraktnejší jazyk, avšak s tým súvisí aj 
nadnesenosť textových častí. Výsledok je teda 
rozporuplný; kým spočiatku bola narácia odľahčená 
humorom či fantastickými motívmi, postupne 
zážitkovosť klesá (a s tým aj estetická funkcia textu) 
a začína dominovať nadmerná informovanosť bez 
priestoru na „nadýchnutie“ čitateľa.

Užitočný môže byť pracovný zošit Anetty Vaculíko-
vej Škriatok Zdravý tanier (Zum Zum Production, 
il. Adela Režná), ktorého zámerom je formovať 
u dieťaťa zdravý vzťah k jedlu. Čitateľa siedmimi 
kapitolami o jedle, jeho zložení, pôvode, výrobe atď. 
sprevádza škriatok Zdravý tanier. Niektoré 

Ivan Mrva: Poviem ti ako 
to bolo
Ilustrácie: Štefan Cpin, 
Miroslav Regitko
Bratislava: Perfekt, 2020

Mária Lazárová: Láska za 
plotom
Ilustrácie: Andrea 
Schmidtová
Bratislava: Rory, 2020

Diana Mašlejová: 
Štefánia, korunná 
princezná 
Ilustrácie: Bianka Török, 
Gábor Gyenes
Bratislava: Bratislavské 
rožky, 2020

Pavol Jurga: Svet 
gombička
Ilustrácie: Ján Hanuliak
Bratislava: Perfekt, 2020
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informácie sa mohli podať zrozumiteľnejšie alebo zážitkovejšie. 
Súčasťou zošita sú aj rôzne úlohy.

Na život dážďoviek sa zamerala Lucia Šukolová vo svojom debute 
Dážďovky (E.J. Publishing, dizajn Boris Meluš), určenom najmlad-
ším recipientom. Text však dážďovky originálnejšie nepredstavuje; 
vecne informuje, ako vznikajú a žijú, čím sa kŕmia a v závere 
vysvetľuje ich pomenovanie. Neprimeraná je dĺžka niektorých viet 
a pojem kokón, ktorý sa v texte ani nevysvetľuje. Leporelo v tvrdej 
väzbe, inšpirované Montessori pedagogikou, zaujme predovšetkým 
vizuálnou stránkou. Čierno-biele ilustrácie, pri ktorých sa využívajú 
najmä geometrické tvary, mierne vystupujú z väzby, čo dieťa 
navádza, aby po nich ťahalo prstom, čím sa môže rozvíjať jeho 
jemná motorika. To môže byť podnetom na písanie prvých písmen.

Na záver
V poézii pre deti stále dominuje jazykovo orientovaná poetika 
s dôrazom na zábavnosť, pričom v nej absentuje výraznejšia 
reflexívnosť a záujem o ťažšie témy. Jednoznačne však možno 
odporučiť zbierku Kreslím koňo koňaté Jána Ondruša, ktorá svojou 
originálnosťou zo slovenskej detskej poézie vyčnieva. Overenú 
kvalitu predstavujú publikácie Daniela Heviera tak takéto texty 
piesní píše hevier a Dočítania, decká! V tomto roku vynikol aj 
zaujímavý básnický debut pre deti Pes Moko a jeho oko Mirky 
Ábelovej. Predškolákov a prvočitateľov môže zaujať Kuk do knižky 
Gabriely Dittelovej a Básničky pre šikovné jazýčky Jany Šimulčíkovej.
Autentické životné skúsenosti dieťaťa sú zobrazené v príbehoch 
Čakanie na sneh Petra Gärtnera, Kiko jeden, Kiko dva. Schody do mora 
Toni Revajovej a Krištof, vrabec z prvej Cé Marty Hlušíkovej. 
Pre predškolákov odporúčame sériu o Gabkovi Alžbety Skalovej. 
Veľké problémy možno identifikovať v príbehoch pre mládež 
a tínedžerov. Tieto prózy sú síce zväčša dynamické, napriek 
stovkám strán sa čítajú ľahko a rýchlo, ale autori sa najmä pri 
zobrazení vnútorného sveta a citov, predovšetkým lásky a problé-
mov, nedokážu vyhnúť šablónovitosti a sentimentu. Napriek 
tomu ide o populárne tituly, ktoré tínedžeri čítajú. Píšu o nich 
literárne blogy či recenzie, v drvivej väčšine veľmi pozitívne. 
Za zamyslene stojí fakt, že samotní autori (a vydavateľstvá) posielajú 
týmto blogerom svoje knihy zadarmo (s očakávaním priaznivého 
hodnotenia). Našťastie, jeden titul predsa len možno odporučiť 
tínedžerom, a to novelu Nová oktáva Slavky Liptákovej.
Rozprávka, kreovaná na personifikácii bez výraznejšej mágie, 
priniesla tri podnetné tituly: pre predškolský vek Krutú Martu 
Mareka Vadasa na rozvoj empatie k zvieratám, na výborné 
pobavenie knihu Hurá, ide sa na výlet! Zuzany Csontosovej a tretiu 
časť Websterovcov. Aký pavúk, také vlákno Vandy Rozenbergovej 
na príjemné vyzdvihnutie hodnoty rodiny.
Problémy má inštruktívna literatúra, ktorá zámerne pracuje 
s mimoestetickými funkciami (napríklad formovanie vzťahu 
ku kompostovaniu, tolerancie k netypickým rodinám či slušného 
správania), a preto je ťažké udržať ich pod estetickou funkciou. 
Darí sa to v ďalšej knihe Svetlany Kapalkovej Nina ide spinkať 
a Simony Čechovej (František z kompostu).
Mnohé knihy z kategórie literatúry faktu možno využiť pri výučbe 
viacerých predmetov na prvom stupni základnej školy, napríklad 
(nielen) na výtvarnej výchove Ako umelci vidia svet Kataríny 
Kosánovej a Andrey Gregušovej, na prvouke či prírodovede Vincent. 
Pátranie po stratenej vode dvojice Andrea Gregušová a Zuzana 
Mitošinková, na vlastivede Jašo na jarmoku Sone Urikovej či Poviem 
ti, ako to bolo. Život detí v tradíciách, hry, piesne a kroje Ivana Mrvu.

Poznámka: Štúdia je čiastkovým výstupom grantového projektu 
KEGA č. 005PU-4/2021 Zlatý fond literatúry pre deti a mládež 
(100 plus 1 najlepších kníh pre deti – 100 plus 1 najlepších kníh pre 

-násťročných). 

Pavol Kaiser: Čvirikov 
prvý let
Ilustrácie: Marcel Králik
Bratislava: Smart Guys, 
2020

Juraj Raýman: Náš brat 
Hlavička
Ilustrácie: Juraj Balogh
Bratislava: Slovart, 2020

Mária Hrubanová: 
Etiketa. Pravidlá 
slušného správania
Ilustrácie: Marta 
Mészárosová
Bratislava: Slovart, 2020

Mária Nerádová: Brlôžky
Ilustrácie: Mária 
Nerádová
Bratislava: Meda, 2020
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20 R ozprávky špecifickým spôsobom tlmočia sym-
bolické psychologické témy. Bohužiaľ, niektorí 
autori rozprávkové posolstvá veľmi zjednodušu-

jú, čitateľa nenechajú nad témou uvažovať, dokonca 
ho nenechajú prežívať emócie, hnevať sa, báť sa 
a prípadne si interpretovať rozprávku po svojom, 
skrátka, svojho čitateľa podceňujú. Tomuto splošťo-
vaniu rozprávky často asistujú popisné a schematic-
ké ilustrácie, ktorá majú iba dekoratívnu funkciu.
Klasické rozprávky obrazným spôsobom sprostredkú-
vajú varovania pred násilím, vzbudzujú v čitateľoch 
empatiu a pochopenie pre protagonistov s ich mno-
hokrát ťažkými a krutými rodinnými konfliktmi, 
nekonečnou prácou, hladom a túžbou po láske. Ty-
pickí rozprávkoví hrdinovia nachádzali pomoc 
v rozprávkovej mágii a všemocnej prírode. A toto sa 
nezmenilo ani v uplynulom roku rozprávok a povestí.

Klasické rozprávky: dobro, pravda, nádej
Rok 2020 priniesol výber klasických rozprávok via-
cerých národov. Slovenské, ale aj ruské, bieloruské 
a dokonca amazonské rozprávky. 
Minulý rok vyšli dva diely Slovenských rozprávok 
a povestí Boženy Němcovej (Tatran) v preklade 
a edičnej úprave Jany Pácalovej a bohato ilustrova-
né Igorom Piačkom. Pre mnohých je možno prekva-
pením, že slovenské rozprávky zozbierané Pavlom 
Dobšinským a jeho spolupracovníkmi vyšli najskôr 
v českom preklade Boženy Němcovej, ktorá ich nie-
len preložila, ale aj umelecky preštylizovala. V Páca-
lovej Doslovoch sa dozvieme o metóde prekladania 
a upravovania slovenských rozprávok Boženy Něm-
covej viac. Němcovej láska k rozprávkam je v textoch 
stále prítomná a prenesie sa aj na čitateľov. Veď roz-
právka nám prináša nádej, lásku a mágiu. 

Rozprávky O hlúpej žene, Bača a šarkan, Pecko spros-
táčik a mnoho ďalších nájdeme aj vo Veľkej knihe 
slovenských rozprávok prerozprávaných Ľubo-
mírom Feldekom. Kniha vydavateľstva Slovart je 
bohato ilustrovaná imaginatívnymi a dojímavými 
ilustráciami Petra Uchnára.
Ľubomír Feldek sa tak zaraďuje medzi známych zbe-
rateľov a interpretov slovenských rozprávok, ako sú 
napríklad Samuel Reuss, Pavol Dobšinský, Samo 
Czambel, Jiří Polívka, Frank Wollman, Viera Gašparí-
ková a ďalší. Zároveň sa stáva originálnym rozpráva-
čom starých známych rozprávok, ktoré kolujú 
a kolovali po Európe. Svojím empatickým a príťažli-
vým prerozprávaním ponúka večné posolstvo roz-
právky: nádej, že všetko sa na dobré obráti, že láska 
prekoná všetky prekážky, že dobro zvíťazí nad zlom 
a že po krutom hlade príde bohatá hostina. Avšak  
Feldek neprelieva len staré víno do novej fľaše, ponú-
ka aj nové príchute a perspektívy. Súcitne pozerá na 
Popoluškinu sestru Doru a jej sklamanú túžbu 
po princovi. Feldek nás rozprávkou znovu zachraňuje 
pred zúfalstvom a strachom.

Aj amazonskí hrdinovia bojujú zo strachom a boles-
ťou. Kniha rozprávok Veľkej Amazónie Strom života 
(Petrus) je autorským dielom Dávida Ursinyho,  
ktorý rozprávky nielen vybral, preložil, šetrne 
aj vhodne upravil a doplnil bohatými poznámkami, 
ale ich aj prekrásne ilustroval. Amazonské rozprávky 
a mýty doteraz slovenský čitateľ nepoznal, preto je 
tento projekt naozaj výnimočný. Kniha obsahuje 
zdroje, z ktorých autor rozprávky a mýty vybral, 
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Katarína Labudová (1976) 
Získala doktorát 
z literárnej komparatistiky 
na Masarykovej  
univerzite v Brne. Učí 
anglicky písanú literatúru 
na Filozofickej fakulte 
Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Zaoberá 
sa najmä románmi 
Margaret Atwood 
a Angely Carter. Okrem 
postmodernej literatúry 
sa venuje ľudovým 
rozprávkam. Jej štúdia 
Dead Mothers and Absent 
Stepmothers in Slovak 
and Romani Fairy Tales 
bola uverejnená 
v publikácii The Absent 
Mother in the Cultural 
Imagination (Åström, B., 
ed.). V žilinskom Artfore 
moderuje pravidelné 
Literárne večery. 

Čarodejné 
cesty a mapy 
v rozprávkach 
a povestiach
Hoci nás pandemický rok 
2020 uväznil v našich 
domovoch, cestovali sme 
aspoň vďaka rozprávkam 
a povestiam, keďže témou 
mnohých rozprávkových kníh 
boli cesty a mapy. Cestovali 
sme po Slovensku, ale aj 
s Marcom Polom do Číny 
a s mačkami do Kanady. 
Mnohé z rozprávkových kníh 
by tak mohli slúžiť ako 
prázdninová cestovateľská 
inšpirácia.

✒ Katarína Labudová 
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Božena Němcová: 
Slovenské rozprávky 
a povesti I., II.
Ilustrácie: Igor Piaček
Bratislava: Tatran, 2020
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a autorov poctivý prístup sa prejavuje aj v jazyku. Text 
a ilustrácia spolu komunikujú, sú zviazané atmosfé-
rou kultúrnej oblasti Amazónie a neuchopiteľným 
prepojením reality a mágie. Dozvieme sa, prečo má 
para orech tvrdú škrupinu, ako vzniklo vodné lekno 
uapé aj ako vznikla noc. Centrom knihy je rozprávka 
Strom života, v ktorej, podobne ako v biblických mý-
toch, začínajú ľudia nanovo potom, čo sa k prírode aj 
k ľuďom správali bezohľadne. V amazonských roz-
právkach zohráva veľkú úlohu bohatá príroda, zviera-
tá počnúc jaguárom cez motýle a opičky až po žaby 
a včely. Láskavý a úctivý vzťah k prírode je pre život 
amazonských indiánov nevyhnutný a ľudská chamti-
vosť, lenivosť a sebectvo sú potrestané večným 
trestom. 

Autorské rozprávky: rodina, príroda 
a tajomstvá duše
Úcta k prírode a rodinným vzťahom, ale aj tvorivosť 
a humor spájajú rozprávky Pavla Rankova, Moniky 
Kompaníkovej, Dany Podrackej, Veroniky Dianiško-
vej, Braňa Jobusa a iných autorov.
Princezné a princovia (Artforum) sú vtipné, hravé 
a originálne autorské rozprávky Pavla Rankova. 
Sú nielen o princoch a princeznách alebo o kráľoch 
a zbojníkoch, ale vystupujú v nich aj nadprirodzené 
rozprávkové bytosti ako piadimužíci a draci, no aj pa-
náčikovia zo stavebnice. Rankov sa koncentruje na 
komplexné psychologické aspekty súčasnosti. Jeho 
rozprávky sa dotýkajú duše. Knihu ilustrovala Shiho 
Dono jemnými až snovými ilustráciami, ktoré bri-
lantnou štylistikou vynikajúco dopĺňajú vyrozprá-
vané príbehy princov a princezien. Rankovov jazyk 
je síce moderný, prispôsobený detskému čitateľo-
vi, ale stále rozoznávame typické rozprávkové štylis-
tické postupy, slovosled a lexiku: „No a práve vtedy, 
keď Múdry, Mocný a Milý prichádzali, strhol sa na trhu 
veľký huriavk, lebo jeden taký zlodej s lepkavými prsta-
mi sa pokúsil okradnúť istého mládenca.“ (s. 81) Veľmi 
vítaným prvkom je humor, a tak si rozprávku užijú aj 
deti, aj rodičia.

Netypická prvá osoba rozprávania v rozprávkovej 
knihe Dany Podrackej Strážca zadných dvier (Per-
fekt) nás do rozprávky prenesie okamžite. Alegoric-
ký rozhovor rozprávačky s chlapcom, ktorému sa 
v ústach ligocú zlaté koráliky, je rozhovorom o poslaní 
a poznaní. Nostalgiu za strateným krajom detstva po-
cíti čitateľ hneď na začiatku: „Pochádzaš z tohto kraja. 
Poznajú ťa tu kamene, potoky aj stromy.“ (s. 9) Príbe-
hom a hlbokou šachtou nás sprevádza mapa, ktorá je 
na vnútornej obálke. Referencie na Banskú Štiavnicu 
sú aj na ilustráciách Jany Bálik. Farebná škála a spô-
sob ilustrácií evokujú detské knihy z polovice dvad-
siateho storočia. Výnimočná grafická úprava textu je 
prežiarená žltými symbolmi, ktoré presvetľujú písmo 
rovnako ako zlaté koráliky. Zároveň majú funkciu 
oddeliť priamu reč jednotlivých postáv. Ako v klasic-
kej rozprávke aj tu sa stretávame so symbolickými 
postavami pútnika, démona, troch krásnych panien. 
Hlboký význam Strážcu zadných dvier musí čitateľ 
pochopiť a objaviť sám pre seba, rovnako ako démon: 

„Naklonila sa nad neho a šepla: ‚Staň sa človekom!‘ 
‚Myslíš, že to dokážem?‘ spýtal sa démon. No vzápätí si 
aj odpovedal: ‚Pokúsim sa!‘“ (s. 117) Rozhovor samého 
so sebou a cesta do seba má hlboké posolstvo. Objaviť 
ho musí každý sám. Pokúsiť sa. 

Druhé vydanie Hlbokomorských rozprávok Moniky 
Kompaníkovej je textuálnym aj vizuálnym umelec-
kým dielom. Čitateľa, či už detského, alebo dospelého, 
na prvý pohľad upútajú veľmi tvorivé ilustrácie Vero-
niky Holecovej s vtipnými komentármi, ktoré dávajú 
život a psychologický rozmer podmorským živočí-
chom. Sme 11 000 metrov pod morom a v tme stretá-
vame rybu Bibu aj hada Rada. A hoci sa príbehy čítajú 
ako fantastické príbehy o fantastických tvoroch, Malý 
atlas v závere nám predstaví skutočné hlbokomor-
ské živočíchy. Spolu s rozprávačom plávame medzi 
kôrovcami, natierame si zuby krásnym svetielkujú-
cim atramentom chobotnice, chytáme sa za chvosty 
s červami a monohoštetinavcami. Kompaníkovej text 
je prirodzený, veselý, ale aj do podmorského sveta 
v náznakoch preniknú smútky a trápenia z ľudskej 
súše: osamelosť, bezdomovectvo, márnivosť, závisť 
a nepriateľstvo. Odpoveďou je utešenie Biby: „Ja mám 
teba, a ty máš mňa. To je najdôležitejšie.“ (s. 75)

Morský svet a morské dobrodružstvá nás čakajú aj 
v knihe Veroniky Dianiškovej. Pirátske rozprávky 
(Modrý Peter) majú zladenú farebnosť obálky a písma 
s témou plavenia sa po modrom mori v jasnom slnku. 
A hoci loď je v skutočnosti dom, pirát je deduško, 
mladšia setra je hrozivá kapitánka Snoža, plavčíčkou 
je najmladšia sestra, ktorá ešte nemôže drhnúť 
podlahy ani roznášať jedlo, atmosféra objavovania 
a plavby je zachovaná. Pirátka, ktorá má na staros-
ti lodný denník, zapisuje denné udalosti ako dob-
rodružstvá. Zaujímavo nadväzuje na dievčenskú 
dobrodružnú tradíciu Robinsky, ktorá bola tiež najmä 
rodinným a psychologickým príbehom. Kniha je 
priamym vstupom do detskej fantázie. Príbeh pre-
plnenej lode je príbehom veľkej láskavej a družnej 
rodiny – posádky. Dialogickosť, imaginácia, neča-
kané zvraty a zarámovanie rozprávky v realite robia 
z Pirátskych rozprávok veľmi pútavé a príjemné čí-
tanie doplnené ilustráciami Jaroslavy Džuppovej. 
A hoci náročný vizuál knihy prvoplánovo pre detské-
ho čitateľa nie je, jeho dešifrovanie by mohlo byť vý-
zvou a dobrodružstvom.

Šarm a humor naozaj nechýbajú rozprávkam Branisla-
va Jobusa. V knižke Ako Štefan Drco vyhral kopu 
hnoja (Slovart) sa (ne)rozprávkový a nerozhodný 
(ne)hrdina Štefan Drco rozhoduje o vlečke hnoja, 
ktorú vyhral na zábave: „Čo mi na to povie moja milo-
vaná Marhuška?! Pomyslel si Štefan pri nie veľmi 
veselej predstave, ako sa domov dovalí s kopou hnoja.“ 
(s. 13) Kopa hnoja prinesie veľa úžitku, ale aj rozhodo-
vania rôznym zvieratám. Kohút Fifinbrus sa rozhodu-
je medzi márnivosťou a pokorou a je za to odmenený 
kikiríkaním nielen na kope hnoja, ale až na veži, 
odkiaľ ho počuje celá dedina. Dilemy dobroty a hnevu, 
zrady a vernosti, ale aj otázky striedmosti a prejedania, 
pracovitosti a lenivosti sa riešia na a v kope hnoja. 
Branislav Jobus nemoralizuje, nekáže, čitateľ sa sám 
dočíta, ako to dopadne, ak sa hrdinovia rozhodujú 
v prospech neresti. Stačí, keď otočia knižku a budú 
čítať z druhej strany. Príbehy sú zasadené do súčas-
nosti, do sveta s wifi, práškovacím lietadlom a chemic-
kým postrekom, ale jazyk si zachováva rozprávkovú 
dikciu a dynamiku. Okrem morálnych dilem, ktoré sú 
pre rozprávky typické, je kniha preniknutá aj ekologic-
kými témami. V komiksovom štýle ju ilustroval 
Martin Ondrušek, ktorý podporuje dynamický a tvo-
rivý spôsob čítania výborných Jobusových textov. 

Ľubomír Feldek: Veľká 
kniha slovenských 
rozprávok
Ilustrácie: Peter Uchnár
Bratislava: Slovart, 2020

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

Pavol Rankov: Princezné 
a princovia
Ilustrácie: Shiho Dono
Bratislava: Artforum, 
2020
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Knižka autorských rozprávok Alexandry Salmela 
Strom (LIC) tiež pracuje so silným ekologickým odka-
zom: v spustošenom svete rastie posledný strom, je 
z neho zoschnutý a zakrpatený pahýľ „Veď to ani nie je 
strom, ale chatrná bylina, ktorá sa zlomí aj pod motý-
ľom.“ (s. 46) Veční korčuliari si uzurpovali celú krajinu, 
hladní hrivnatí dvojnožci sú hladní a pomstychtiví 
a všetci chcú strom. Strom, ktorý rastie až do neba 
chráni strašný Blöeglöek a vrčí dokonca aj na Prin-
ceznú. Odvážna, bystrá a praktická Princezná nosí so 
sebou „LEDovú hadicu, rapkáč, svetelný meč, balíček 
leukoplastu, za dve hrste minuloročných gaštanov, päť 
šušiek“ (s. 60), má všetko a chce ešte aj tú najžiarivej-
šiu hviezdu z neba, aby si ju dala na čelo a preto sa 
chce vyškrabať na strom. Rozprávková kniha rozvíja 
témy chamtivosti a klamstva. Do kontrastu sa, ako 
v každej dobrej rozprávke, stavajú priateľstvo, starost-
livosť a spolupráca oproti klebetám a intrigám. Prin-
cezná sa pomocou Blöeglöeka učí vnímať okolie 
a Blöeglöek začne veriť a snívať o slobode: „Všetky by-
tosti na pustatine spoločne zatúžili po svete, ktorý zá-
zračne ožil v obrovskej korune magického stromu.“ 
(s. 52) Pozitívnym prvkom Stromu je vtipná hra s jazy-
kom na lexikálnej (autorka ponúka hravé neologizmy 
ako nelietavce, kotkodavce), ale aj fonetickej úrovni, 
kde pracuje so zvukovou podobou reči („TČŠŠČČŠŠ-
ŠČČŠŠČŠŠŠ!!!!!!!“ s. 64)
 Kniha je nádherne ilustrovaná Martinou Matlovičo-
vou. Obálka v kráľovskej modrej farbe v kombinácii 
so zlatou je luxusná, tak ako život v slobode, mieri 
a prekvitajúcej krajine.

Aj nasledujúca kniha sa venuje ekologickým témam. 
Detská kniha Škriatok Bertil a záhada strateného 
potoka (Slovart) skúsenej spisovateľky Márie 
Lazárovej je o kamarátstve, čítaní, ale aj o ochra-
ne prírody. Škriatkovi kamaráti, myšky Pipo a Olívia 
nosia Bertilovi piškóty, aby im čítal. Bertil má asi sto 
rokov, chodí oblečený v zelenom, čo môže signalizo-
vať dôležité ekologické posolstvo knižky. Kniha má 
formu rozprávky v rozprávke, ktorá zdôrazňuje ochra-
nu vody a prírody. Myšky sa rozhodnú nájsť stratený 
potok a ich dobrodružstvo a nové priateľstvá s lišia-
kom, netopierom a sovou škriatok Bertil zapíše spolu 
s prísloviami o vode: „Bez vody nie je kvet, bez kvetov 
nie je med.“ (s. 101) Ilustrácie Hedvigy Gutierrezovej 
deťom priblížia Prachové dievčatko aj Vodojeda.

Princezná Kleofínka (Fortuna Libri) autorky Moniky 
Novákovej je nežným príbehom s jemnými detailný-
mi ilustráciami Veroniky Jelenovej. Ocitneme sa 
v spiacom lese, kde počujeme šuchotanie trávy a cíti-
me sladké vône a šteklenie. Mikrosvet Malinového 
kráľovstva, v ktorom sa pečú malinové koláčiky, 
mališky, pre víly, princezné a kráľa. Ale na mališky má 
chuť aj diviačik zafúľaný od žltého peľu. Vône sú 
motívom aj v rozprávke Kráľ a princezná, kde sa 
Kleofínka kúpe vo vanilkovom mlieku, po ktorom plá-
vajú lupienky ruží. Kleofínke nie je dobrý žiadny princ, 
je presvedčená, že všetko zvládne sama. Po dob-
rodružstvách sa princezná vydá nie z povinnosti, ale 
z lásky. Tradičný rozprávkový koniec romantickej 
rozprávky pre nežné duše, ktoré túžia po kráse.

O drobných obyvateľoch zelenej lúky je aj druhá kniž-
ka rozprávok z roku 2020 autorky Moniky Nováko-
vej. Ušiačikovia (Fortuna Libri), zelení škriatkovia 
s nápadnými ušami, sa priatelia s lienkou, kradnú 

pavučinu, aby si mohli nachytať muchy, zostrojujú 
ďalekohľad a pripravujú svadobnú kyticu pre chrústa 
a jeho vyvolenú. Kniha, ilustrovaná Dagmar Medzve-
covou, je určená pre deti, ktoré začínajú samostatne 
čítať, a môže im slúžiť ako učebná pomôcka.

Vnímajkovia (V.I.A.C.) autorky Ľubice Matušákovej 
majú v podnázve hrejivé rozprávky… bez záporných  
hrdinov. Možno práve takáto koncepcia z nich robí 
jednorozmerné a poučujúce príbehy. Aký je to príbeh, 
ak v ňom nie je komplikácia a konflikt? Rozprávky 
majú dobrý cieľ predchádzať šikanovaniu a učiť det-
ských čitateľov empatii a citlivejšiemu vnímaniu. 
No snaha autorky ušetriť detského čitateľa od nega-
tívnych skúseností splošťuje a veľmi zjednodušuje 
také komplexné témy, akou je marginalizácia postih-
nutých alebo sociálne znevýhodnených. 

Rozprávkové cestovateľské dobrodružstvá
V knihe rozprávok Medarda Slovíka Goral Karol 
a zázračná bylina (Tlačiareň Kubík) s ilustrácia-
mi Miroslava Knapa jednotlivé rozprávkové príbehy 
spája hlavná postava gorala Karola, ktorý si privo-
lal rohatého čerta, aby mu pomohol s hľadaním ne-
vesty (a s chudnutím). Za jeden podpis mu čert 
Peter sľubuje premenu na švárneho šuhaja a k tomu 
nevestu, ale po smrti by musel ísť do pekla. Karol by 
sa radšej z takejto dohody vykúpil a čerta prekabátil. 
Aj sa mu to podarí, hoci to nebude jednoduché. 
Pri svojich dobrodružstvách stretne zbojníkov, ale aj 
babku bylinkárku, ktorá mu sľúbi pomoc a upečie mu 
aj moskále z ovsenej múky. Rozprávkové príbehy sú 
ozvláštnené regionálnymi špecialitami, ale najmä au-
tentickými goralskými pesničkami a milým humorom.

Pes Gordon, Bombura a záhady spod Kráľovej 
Hole (Perfekt) autorky Márie Vrkoslavovej-Ševčíko-
vej sú príbehy so sympatickým rozprávačom, anglic-
kým kokršpanielom Gordonom, ktorý ich rozpráva 
veľmi prirodzeným jazykom a priateľským tónom. 
Reálie regiónov osviežujú povesti, od rámcového 
textu odlíšené aj farebne. Ilustrácie dopĺňajú geogra-
fické aj historické fakty. Príbehy obsahujú dávnu aj 
menej dávnu históriu a nevynechávajú ani bolestivé 
ekologické témy alebo prenasledovanie Židov a arizá-
ciu: „V jeden podvečer bol pristavený na železničnej 
stanici vlakový transport s nákladnými vagónmi, 
do ktorých neľudským spôsobom naložili breznian-
skych občanov židovského pôvodu a odviezli ich do 
koncentračného tábora. Len niekoľko breznianskych 
židovských rodín sa po druhej svetovej vojne vrátilo 
späť do mesta.“ (s. 38)
Mapa na vnútornej strane obálky dokresľuje cesto-
pisnú povahu textu, ktorý je dynamický aj vďaka 
hlasom iných rozprávačov: rodákov z obcí, pracovní-
kov múzeí alebo učiteľov. Detskí ale aj dospelí čitate-
lia si možno podľa tejto knihy naplánujú prázdninové 
cesty. Inšpiráciou môžu byť aj ilustrácie Juraja Mar-
tišku a Maximiliány Martiškovej.

Kým cesta psa Gordona objavuje viaceré slovenské 
oblasti, kniha Rómer, záchranca rozprávok  
(Bratislavské rožky) je spätá s konkrétnym priesto-
rom Bratislavy. Zoltán Szalay (pôvodne v maďarčine) 
priblíži deťom osobnosť kňaza a vedca Flórisa Róme-
ra. Rozprávky obsahujú referencie nielen na historic-
ké osobnosti a rímskych hrdinov, ale aj na fyzikálne 
objavy, vtákojašterov a lingvistickú pestrosť nášho 

Monika Kompaníková: 
Hlbokomorské 
rozprávky
Ilustrácie: Veronika 
Holecová
Vlastným nákladom, 
2020

Branislav Jobus:  
Ako Štefan Drco vyhral 
kopu hnoja
Ilustrácie: Martin 
Ondrušek
Bratislava: Slovart, 2020

Veronika Dianišková: 
Pirátske rozprávky
Ilustrácie: J. Džuppová
Levoča: Modrý Peter, 
2020

Dana Podracká: Strážca 
zadných dvier
Ilustrácie: Jana Bálik
Bratislava: Perfekt, 2020
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regiónu. Rozprávky nie sú len poučné, ale aj nápadi-
té a vtipné: „‚Volám sa Florián, som archeológ. Veľmi 
sa mi páčia ruiny, ktoré ste zanechali po celej Európe.‘  
‚Och, to je maličkosť!‘ kývol rukou Marcus.“ (s. 23) 
Takto sa rozpráva múdry rímsky cisár Marcus 
Aurelius s Floriánom. Rovnako veselé sú ilustrácie 
Zsolta Lukácsa. Dôležitou súčasťou knihy je aj slov-
ník cudzích slov a „zložitých názvov“, kde sa nielen 
dozvieme, kto bol svätý Gerard a Aeneas, ale aj čo je 
taxidermia a šnicel.

Podobným spôsobom je koncipovaná aj Peťkova  
Zázračná päťka Heleny Kráľovej (Elist), hoci nejde 
iba o malý priestor Oravy alebo Horehronia, ale do-
konca svet. Tu však regionálne referencie a krátke 
príbehy pôsobia trochu umelo, nasilu a tendenčne: 

„Nuž a Peťko sa rozhodne vylepiť na stenu svo-
jej izbičky plagát Žofie, hneď vedľa Harryho Pottera 
a Batmana.“ (s. 10) Putovanie po Slovensku si hrdi-
novia spestria výletmi po Európe a po svete. Presú-
vajú sa zo Srí Lanky a Maldív na Sicíliu a odtiaľ do 
Poľska, Estónska a na Island a potom zas na Jamajku. 
Vždy sa naučia niečo o faune a flóre, prípadne o ze-
mepise danej krajiny. Sympatické je, že autorka ponú-
ka aj niekoľko základných fráz v danom jazyku, hoci 
aj bez návodu na výslovnosť. V závere núti malého 
čitateľa vystúpiť z hry fantázie: „Pochádza Ušoplesk 
z planéty Ušo? Skutočne Haluška pretekala na súťaži 
cestovín v Ríme?“ (s. 63) Príbeh tak záverom potvrdzu-
je násilnú, hranú dobrodružnosť a didaktickosť. 

Naopak, veľmi živo a autenticky pôsobí Cesta do  
krajiny draka (Monokel), veľkoformátová kniha  
Patrika Orieška, ktorá obsahuje opisy krajín, prírody 
a ľudí na ceste z Benátok do Svätej zeme a do Kataju, 
do krajiny Draka. Dobrodružnou púťou nás sprevádza 
dvanásťročný rozprávač, legendárny Marco Polo, 
v sprievode otca a strýka. Aj samotného chána zaujali 
obrovské skúsenosti a vedomosti o svete a poslal roz-
právača do sveta. Rozprávač cestuje celé roky a ko-
mentuje, čo vidí, ale nemôže nájsť živého draka, hoci 
po tom túži. Aj spiatočná cesta je obrovským dob-
rodružstvom. Vidí ľudí oblečených v krásnych kožuši-
nách, ale aj nahých, jazdcov, či holohlavých mníchov 
a lupičov. Aj krajiny, ktoré vidíme, sú rôznorodé, 
prechádzame zelenými pastviskami aj horou zo soli, 
postupujeme podľa obrázkovej mapy ilustrátorky 
Han (Hana Križanová). Farebnosť a štruktúrovanosť 
jej ilustrácií vytvára ďalšiu vrstvu cestopisnej rozpráv-
ky, keďže pripomínajú mapu používaním pohľadu 
zhora, prípadne symboly jednotlivých krajín a náro-
dov. Pre deti môže byť aj kreatívnou výzvou nakresliť 
si mapu krajín, ktoré už navštívili, prejsť si prštekom 
po prerušovaných čiarach výtvarníčky a/alebo vyhľa-
dať si a pozrieť skutočné mapy krajín, ktoré sa spomí-
najú v rozprávke.

Cestovanie je hlavnou témou aj moderného rozpráv-
kového príbehu Mačky letia do Kanady (Buvik) 
kultovej autorky 60. rokov Jaroslavy Blažkovej, ktorá 
v roku 1968 emigrovala do Kanady. Mačičky Lízička 
a Princeska prežívajú dobrodružnú cestu, na ktorú sa 
musia zbaliť, prekonať prekážky na letisku aj v cudzej 
krajine. Veselý tón, hravosť a originalitu Blažkovej 
dynamického rozprávania, ktoré ani po rokoch ne-
stráca svoju sviežosť, vtipne dopĺňajú hravé ilustrácie 
Martiny Matlovičovej, ktoré v sebe nesú detskú tvo-
rivosť a zábavu. 

Regionálne zvláštnosti a poklady 
v povestiach 2020
V rozprávkach z roku 2020 je silným motívom najmä 
objavovanie a cestovanie a to je silne prítomné aj 
v povestiach.
V ilustrovanej knihe Igora Válka Povesti o slovenskej 
vode (Matica slovenská) vyvierajú podivuhodné po-
vesti o podivuhodných vodách Slovenska. V Bardejov-
ských Kúpeľoch večeria smutná a unavená cisárovná 
Sisi, Alžbeta Bavorská, a počúva známy príbeh o žen-
skom vtipe, ktorý ju rozveselí, a z vďaky daruje faráro-
vi „krásne vypracovaný prsteň“. (s. 15) V Skamenených 
dukátoch kastelána Pokyho ožíva príbeh chamtivos-
ti a surovosti kastelána Pokyho, ktorého posadla čier-
na myšlienka uzavrieť „liečivý prameň, ktorý vyviera 
pod hradom“ a prisvojiť si tak bohatstvo, ktoré prináša. 
V povesti napokon zvíťazí spravodlivosť nad chamti-
vosťou. V Povestiach o slovenskej vode sa dozvieme, 
ako sa zrodil Dunajec, prečo Hron tečie spod Kráľovej 
hole až do mora, aj o spievajúcej Orave a tatranských 
plesách a vlasatých vodopádoch. Všetky príbehy sú 
zakomponované do podrobných geografických aj his-
torických súvislostí a mnohé už známe povesti rám-
cuje zaujímavý príbeh. V plynulom texte Igora Válka 
sú kurzívou vyznačené archaické slová a dialektizmy, 
ktoré sú vysvetlené v Slovníčku na konci knihy. Sú-
časťou sú podrobné historické a geografické vysvetliv-
ky k jednotlivým povestiam, ale aj zoznam pôvodných 
zdrojov povestí. Knihu ilustroval Stanislav Lajda.

V podobnom trende sú písané aj Povesti z Poľany 
a Podpoľania (Matica slovenská) autora Petra  
Urbana, ktorý sa čitateľom takto prihovára: „Spoznaj-
te cez povesti tento pozoruhodný, krásny a jedinečný  
región Slovenska! Pretože Poľana a Podpoľanie sú na-
ozaj nevšednou krajinou príbehov. Možno neskromne 
dúfam, že po prečítaní tejto knižky budete chcieť 
aj navštíviť miesta, kde sa odohrávali. A to nielen pre 
tvrdenie starých Detvanov o tom, že kto nebol na  
Poľane, nevidel svet…“ (s. 6) Tajomné Podpoľanie  
Urbanových povestí dotvárajú výnimočné ilustrácie 
Jána Kurinca. Tlmená farebná paleta, hĺbka obrazov 
a zaujímavá perspektíva vytvárajú magickú atmosfé-
ru a vyvolávajú aj túžbu po domove. Podpolianske 
povesti hovoria aj o ťažkom živote, osamelosti a smút-
ku. Stracený rozpráva príbeh nenápadného vrchu, 
ktorý dostal meno Stracený. Je to tragický príbeh 
nemanželského Miška, ktorý žije utiahnutým a samo-
társkym životom odháňaného a šikanovaného dieťaťa. 
Chlapček sa pred Vianocami rozhodne doniesť mame 
a babke malý vianočný stromček, ale stratí sa v stude-
nom lese, kde sa rýchlo stmieva: „Po lícach mu stekali 
veľké slzy. Spakruky si ich utrel. V tme sa neodvažoval 
ísť neznámym, čoraz tajomnejším lesom, a preto 
si pod starým smrekom vyhrabal do snehu jamu.“ 
(s. 141) Príbeh strateného chlapčeka navždy pripomí-
na Stracený vrch.
Na konci knihy je Slovník nárečových a menej zná-
mych výrazov, v ktorom sa dozvieme, čo je „padláš“ 
a „žabica“, alebo sa dozvieme, čo znamená, keď sa 
povie „kláty rizňovať“. V Poznámkach a vysvetlivkách 
autor veľmi podrobne opisuje geografické a historické 
reálie podpolianskeho regiónu a jeho povestí.

Takúto štruktúru zachováva aj ďalšia kniha cyklu 
povestí Vydavateľstva Matice slovenskej Povesti  
a príbehy karpatských Rusínov autorov Petra Mišá-
ka a Petra Vrlíka. Unikátne a pre mnohých z nás asi 

Monika Nováková: 
Princezná Kleofínka
Ilustrácie: V. Jelenová
Bratislava: Fortuna Libri, 
2020

Monika Nováková: 
Ušiačikovia
Ilustrácie: D. Medzvecová
Bratislava: Fortuna Libri, 
2020

Ľubica Matušáková: 
Vnímajkovia
Ilustrácie: Ľubica 
Matušáková
Trstená: V.I.A.C, 2020

Mária Lazárová: Škriatok 
Bertil a záhada 
strateného potoka
Ilustrácie: H. Gutierrez
Bratislava: Slovart, 2020
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úplne neznáme príbehy, ktoré si (podľa anotácie na obálke) „medzi 
sebou rozprávali ľudia z hustých karpatských lesov a prekrásnych polo-
nín od čias, keď kraj spravovali chrabré rusínske kniežatá, krivdy naprá-
vali statoční zbojníci a svet ľudskej fantázie ovládali bájne bytosti, draci, 
čerti, víly a kamenní strážcovia pokladov“. Drak je centrom príbehu 
hneď prvej povesti Ako knieža Koriatovič s drakom bojoval. Drak Veremij, 
ktorý sa usídlil na hore Černek, požiera každý mesiac dvanásť detí. 
Rusínov, našťastie, od tyranie draka oslobodí chrabrý knieža Koriatovič: 

„Žlté telo mŕtveho draka na kúsky rozsekali a do vôd Latorice pozmetali, 
nech ich vlny do Dunaja a až do Čierneho mora zanesú. Na šírej rovine 
z každého kvietka vyletela dušička do kvapky ľudskej krvi a na dieťa 
sa premenila. Koľko kvietkov, toľko detí, všetku ľudskú krv vzali drakovi 
naspäť, ostalo po ňom len žlté jazero žlče.“ (s. 9) Zázračné uzdravenia, 
historické víťazstvá a oslobodenia, príbehy lásky a zrady dotvárajú fareb-
né a poetické ilustrácie Anny Hausovej.

Zo Slovenska sa prenesieme do iného kraja, pod Vitorog. Bilingválnu srb-
sko-slovenskú knihu povestí Povesti spod Vitoroga (CompuTech) 
obohacujú podrobné poznámky, ktoré vysvetľujú regionálnu históriu, 
geografiu, etnografiu aj dialekt. Okrem poznámok sa za textom nachá-
dzajú zemepisné reálie, ale aj stručné portréty slovenskej autorky 
Kataríny Mikolášovej, prekladateľa a ilustrátora. Čitatelia v knihe spo-
znávajú nové sviatky a jedlá v rámci zaujímavých povestí, ktoré autorka 
napísala dynamickým jazykom, popretkávaným výrazmi zo srbského, 
ale aj chorvátskeho jazyka. Výnimočné ilustrácie Ivicu Stevanovića 
dokresľujú mystickú atmosféru tohto krásneho regiónu: „Pod majestát-
nou horou Vitorog jeho ovce pokojne spásajú štedré dary okolitých svie-
žozelených pastvín. (…) Krajina je divoká, ale pohostinná k svojim 
obyvateľom.“ (s. 11) Okrem legendárnych bytostí, ako je rohatá Vitoroga, 
svätý Juraj a svätý Nikola, bosniansky kráľ Tvrtko a s nimi súvisiacich 
historických povestí a legiend, sa čitateľ stretne s témou opakovania 
smutnej a bolestivej histórie: „Sú noci, ale aj dni, ktoré radšej nemali byť. 
Sú deti, ktoré tie udalosti nikdy nemali zažiť. Krvavé a plné strachu.  
Človek by si myslel, že ak sa raz niečo také prihodí, nikdy sa to nebude 
opakovať, lebo ľudia si tú hrôzu budú pamätať a viac ju nedopustia.  
Ľudská pamäť je však krátka. A iba krajina potichu zaznamenáva, ako sa 
v čase, ktorý neustále plynie, vždy ďalšie a ďalšie deti stávajú sirotami 
kvôli chamtivosti tých, ktorí sú oveľa mocnejší ako detské slzy.“ (s. 12) 

Zhrnutie ciest
Všetky rozprávky roku 2020, či už čerpajú z minulosti a tradičných roz-
právok rôznych národov (amazonské, slovenské, rusínske, srbské), 
alebo sú magickým transformovaním súčasných dobrodružstiev do roz-
právkovej formy, majú silný spoločný motív: nádej, že sa všetko na 
dobré obráti (Strážca zadných dvier), túžbu po láske (najmä v rodine 
ako v Pirátskych rozprávkach alebo v Rozprávkach o princoch a prin-
ceznách) a po dobre a spravodlivosti (Ako Štefan Drco vyhral kopu 
hnoja). Ako sme spomenuli v úvode, mnohé z rozprávkových kníh spája 
motív cestovania, objavovania a máp. Rozprávkoví hrdinovia cestujú 
po mori (Pirátske rozprávky, Cesta do krajiny draka), po súši (Pes 
Gordon, Bombura a záhady spod Kráľovej Hole) aj vzduchom (Mačky 
letia do Kanady). Objavujú mikrokozmos (Princezná Kleofínka)  
aj kozmos (rozprávka Obyčajný chlapček a princ Minik z knihy Pavla 
Rankova Princezné a princovia). Rozprávkoví protagonisti cestovaním 
spoznávajú zvyky a pamiatky z cudzích krajín, ale aj svoje vlastné 
nálady a rodinné vzťahy. Vytvárajú mapu vlastnej rodiny a vlastnej duše. 
Viaceré spomínané knihy sú aj cestou v čase, niektoré do minulosti, ale, 
najmä do súčasnosti, čo je pre tradičné rozprávky, ktoré sa odohrávajú 
v dávno-pradávnom bezčase, netypické. Súčasnosť sa v rozprávkach pri-
pomína najmä digitálnymi technológiami, ale aj jazykom, ktorý je  
veľmi neformálny, ale aj humorný a hravý. Väčšina rozprávkových kníh 
z tohto výberu má výrazne prepojený text a ilustráciu, často na vysokej 
úrovni. Ilustrácie sú často nielen vizuálnou, ale aj intelektuálnou vý-
zvou pre čitateľa, ktorý pomocou obrazu spolu s príbehom objavuje aj 
nové súvislosti (najmä Strážca zadných dvier, Cesta do krajiny draka  
a Hlbokomorské rozprávky).  

Alexandra Salmela: 
Strom
Ilustrácie: Martina 
Matlovičová
Bratislava: LIC, 2021

Patrik Oriešek: Cesta do 
krajiny draka
Ilustrácie: Han
Bratislava: Monokel, 
2020

Zoltán Szalay: Rómer, 
záchranca rozprávok
Ilustrácie: Zoltán Lukács
Bratislava: Bratislavské 
rožky, 2020

Helena Králová: Peťkova 
Zázračná päťka
Ilustrácie: Helena Králová
Liptovský Mikuláš: Elist, 
2020

R
oz

pr
áv

ky
 a

 p
ov

es
ti

 p
re

 d
et

i 2
0

20

78 Knižná Revue

Knižná Revue
➲ Mesačník o knihách

 
Vydáva 
Literárne informačné centrum,  
IČO 31 752 381 
 
Redakcia 
šéfredaktorka Tina Čorná Sikorová, 
Dominika Madro, 
Daniela Balážová

 
Adresa redakcie 
Knižná revue, Námestie SNP 12,  
812 24 Bratislava, 
02/204 73 518, 0918 640 831, 
krevue@litcentrum.sk 
www. litcentrum.sk 
 
Obálka 
Petra Feriancová: Objekt Porifera 
(2017) /  In: Zbierka Agovino /  
Foto: Marko Horban © 
 
Grafika 
Vojtech Ruman  
a Barbora Gavláková 
Jazyková úprava 
Lujza Bakošová 
Tlač 
ULTRA PRINT, s. r. o. 
Rozširuje 
MEDIAPRINT-KAPA, 
PRESSEGROSSO, a. s. 
 
Objednávky na predplatné prijíma 
ARES, Elektrárenská 12091,  
831 04 Bratislava, 02/4341 46 64  
a L. K. PERMANENT, spol. s. r. o., 
Mária Škardová 
tel.: 00421/2/49 111 201 
e-mail: skardova@lkpermanent.sk 
web: www.lkpermanent.sk 
Poštový priečinok 4, 834 14 
Bratislava 34, 02/4911 12 01 
 
Redakcia si vyhradzuje právo na 
krátenie a úpravu zaslaných 
príspevkov. Názory redakcie sa 
nemusia zhodovať s názormi 
prispievateľov. Autorské práva 
vyhradené © Knižná revue / 
Literárne informačné centrum 
 
Kniha roka 2020 © 
 
EV 2983/09, MIČ: 49 315. 
Podávanie novinových zásielok 
povolené RPP 
Ba-Pošta 12 dňa 21. 10. 1993, 
č. j. 129/93. 
 
ISSN 1210-1982 (tlač. verzia), 
ISSN 1336-247X (online) 
 
Knižná revue č. 9 vyjde 
16. septembra 2021

Ročné predplatné 
Knižnej Revue 15 €.



pondelok – piatok 10.00 – 18.00
sobota 10.00 – 14.00LETNÁ 

ČITÁREŇ
Medická
záhrada 7. 8. 2021 

od 14.00 do 18.00
Kupodivu 

SWAP kníh
Dajte svojím prečítaným 

knihám druhú šancu
 

10. 8. 2021 o 17.00 
Rozprávanie o Bratislave 

Príbehy 20. storočia 
s Post Bellum 

a hudobným sprievodom 
Free N’ Loop

 

11. 8. 2021 o 16.00 
Čítanie nás baví

Pes Moko a jeho oko 
autorské čítanie 
Mirky Ábelovej

(pre deti od 5 rokov)
 

2. 8. 2021 
od 17.00 do 19.00 

Kupodivu language 
exchange

Precvičte si cudzí jazyk 
a spoznajte iné kultúry 

3. 8. 2021 o 17.00
Čítanie v tráve 

s Lenkou Dzadíkovou 
Z knihy na javisko

 – k dejinám bábkového 
divadla

 

4. 8. 2021 o 16.00
Kozliatka 

v podaní divadla TUŠ
Divadielko na motívy 

knihy Kozliatka
 (pre deti od 2 rokov)

12. 8. 2021 o 17.00 
Fest Anča pre deti:

Túlavý šarkan
Premietanie

(pre deti od 4 rokov)
 

17. 8. 2021 o 17.00
Čítanie v tráve

Autorské čítanie 
Medziriadkov 

– platformy pre mladú 
literatúru

 18. 8. 2021 o 16.00
Notový Danny 

interaktívny koncert 
pre deti

 

24. 8. 2021 o 17.00
Čítanie v tráve

Štvrťstoročie edície 
Aspekt s Janou Juráňovou 
a hudobným sprievodom 

25. 8. 2021 o 16.00
O vlkovi, ktorý vypadol 

z knižky
Bábková inscenácia

Odivo 
(pre deti od 4 rokov)

14. 6. – 31. 8. 2021 www.starlib.sk

 AUGUST

Mediálni partneri



V lete číha na deti potvora menom prázdninový útlm. 
Áno, za zložitý návrat do školy či škôlky môže práve ona. 
Vedci však odhalili účinnú obranu – 4 až 6 prečítaných 
kníh za jedno leto!

Zažite kopu zábavy s Prečítaným letom, ponúka nielen 
tipy na detské knižky, ale aj aktivity a hry, s ktorými 
porazíte prázdninový útlm ľavou zadnou :-)

Prečítané leto 2021

Užite si prázdniny 
s knižnými kamarátmi!

www.precitaneleto.sk




