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Editoriál 
Letné dvojčíslo Knižnej revue už 
tradične patrí výročným hodnote-
niam pôvodnej tvorby. V deviatich 
textoch naši spolupracovníci 
pokrývajú komplexne to najpod-
statnejšie, čo u nás za posledný 
rok vzniklo v oblasti prózy, 
poézie, literárnej vedy, esejistiky, 
literatúry faktu, krimi, fantasy, 
detskej literatúry a rozprávok.
Môžeme v nich nájsť výnimočné 
tituly, o ktorých sa bude ešte 
dlho hovoriť, ale aj tie, na ktoré sa 
možno neprávom zabudlo. 
Hodnotenia však hlavne dávajú 
možnosť urobiť si celkový obraz 
o šírke tém a výrazových postupov, 
ale aj o nastupujúcich tendenciách 
v knižnej produkcii.
Okrem toho vám prinášame aj 
pohľad do vojnovej zóny. Na troch 
autorských ukrajinských príbe-
hoch, v emigrácii i medzi sirénami, 
sledujeme, aké zložité je pretaviť 
skúsenosť s agresiou do literatúry. 
I keď vojna v Donbase trvá už 
od roku 2014 a vzniklo o nej množ-
stvo románov, súčasnosť dáva 
príležitosť skôr denníkom, repor-
tážam a dokumentom, ktoré nesú 
znaky poézie.
Reagujeme aj na aktuálne dianie 
doma a prinášame vám inšpiratív-
ny rozhovor s islandským autorom 
Hallgrímurom Helgasonom, ktorý 
Slovensko navštívil pri príležitosti 
Mesiaca autorského čítania, 
a rozprávanie o návšteve poľskej 
reportérky Małgorzaty Szejnert.
Obálku zdobí dielo dvojice Jarmila 
Mitríková a Dávid Demjanovič 
s názvom Nútenie smrtky pomá-
hať pri žatve. Obraz odkazuje 
na históriu zobrazovania smrtky 
v dejinách umenia a vizuálnu 
reprezentáciu žatvy počas 
socializmu. V súvislosti s udalos-
ťami za našimi východnými 
hranicami poskytuje aj množstvo 
interpretácií.

Veľa inšpirácie…

S úctou
Marek Vadas
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Ako písať 
  o vojne
Vojna mení jazyk, posúva 
významy slov. Na strane 
agresora strácajú význam, 
na strane obetí chýbajú.  
Slová, ktoré poznáme a bežne 
používame, nám nestačia 
na popísanie zločinov.

✒ Marek Vadas

M oskva chrlí cynické výrazy na zastretie svojich 
činov a krajina sa utápa v klamstvách. Demi-
litarizácia, denacifikácia, ohrozenie zo strany 

NATO, nesúhlas so vstupom do EÚ – to všetko sú len 
zámienky. Rusko chce Ukrajinu pohltiť, chce ju vlast-
niť. Všetko ostatné je výhovorka na prekrytie nevypro-
vokovanej agresie.

Pôvodne zamýšľané „oslobodenie“ a hladké pri-
pojenie území sa rýchlo zmenilo na vojnu s rysmi 
genocídy. Ukrajinci už pre Rusov nie sú obyčajní 
nepriatelia, ale zradcovia ich imperiálneho sna. Už 
neoslobodzujú, ale vraždia, znásilňujú, unášajú deti. 
Za hranice ich už nútene odviezli státisíce. V ruskej 
najsledovanejšej televíznej politickej diskusii hostia 
celkom vážne uvažujú nad tým, koľko miliónov obetí 
je potrebných, aby sa Ukrajina vzdala. Slová diskuté-
rov i tamojších politikov dávno stratili civilizačný ná-
dych, v ich prehovoroch nenájdete náznaky ľudskosti. 
Okrem lží a bludov ponúkajú len vyhrážky a od reality 
odtrhnuté volania po veľkom impériu a návrate báj-
nych území. Sú to tie, ktoré im práve napadnú.

Pre barbarov z ríše teroru život nemá cenu, aj mi-
lión mŕtvych občanov vlastnej krajiny počas pandé-
mie zahalilo mlčanie. Pár desiatok tisíc obetí z radov 
vojakov naverbovaných z najchudobnejších častí Rus-
ka nestojí za zmienku. O to menej sa u nich uvažuje 
o Ukrajincoch ako o ľuďoch. Sú to len nutné obete 
a bude ich toľko státisícov alebo miliónov, koľko bude 
treba. Potom prídu ďalší, z iných krajín.

Európa, pokojne žijúca od 2. svetovej vojny v bla-
hobyte a mieri, riešila doteraz okrem životnej úrovne 
väčšinou otázky slobody, ľudských práv a rozširova-
nia demokracie a na takú mieru agresie a cynizmu 
nebola pripravená. Odrazu sa pre ňu otvoril starý 
svet, o ktorom si myslela, že je zabudnutý. Nevie, ako 
o vojne hovoriť, ako ju vlastným občanom vysvetliť, 
ako ju pochopiť.

Byť psychicky pripravený na vraždenie u  seba 
doma alebo v  susedstve sa nedá, no Európa po-
sledných dvadsať rokov realitu zľahčovala. Hrôzy 
posledného svetového konfliktu a holokaustu, zdo-
kumentované historikmi a  zachytené v  prózach, 
zostali hmlistými spomienkami či študijným mate-
riálom, ktorý bol v úzkych kruhoch odbornou témou 
a nedotýkal sa súčasnosti. Vyspelejšej a poučenejšej, 
bezpečnejšej. Z myslí sa tak počas desaťročí mieru cel-
kom vytratil des a obyvatelia zabudli, čo sú primárne 
existenciálne otázky.

Svetlo v očiach detí
Výraz ako „zločin proti ľudskosti“ je významovo 
správny, no zďaleka nepostihuje všetko, čo sa za na-
šimi východnými hranicami deje, neilustruje dosta-
točne hĺbku tragédií. Slová, ktoré používame, nestačia 
na popísanie zločinov. Zoči ‑voči desivej realite zostá-
vajú v šoku aj spisovateľky a spisovatelia. Predovšet-
kým tí ukrajinskí.

„Prestala som písať pre deti. V súčasnosti toho nie 
som schopná, potrebujem čas. Jazyk sa počas vojny 
zmenil, zmilitarizoval sa, zvulgárnel. Významy sa po-
súvajú, slová naberajú iný obsah,“ hovorí poetka Kate-
ryna Michalicyna, ktorej detské knihy sa vydávajú po 
celom svete. Z procesu písania jej zostali iba momen-
ty, ktoré sama nazýva „chvíle fixácie“, keď si do hlavy 
ukladá udalosti a pocity. Všetko ostatné musí počkať, 
dozrieť. Súčasné dni sú plné životne dôležitých vecí, 
ktoré majú prednosť. Básne a detské knihy majú čas, 
teraz je chvíľa pre záznamy, reportáže, denníky.
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Doma vo Ľvive sa venuje dobrovoľníctvu a berie 
každú prácu, ktorá sa naskytne: triedi lieky, pripra-
vuje balíčky na front, ale hlavne pomáha utečencom 
z najpostihnutejších oblastí, z miest, ktoré ruská ar-
máda premenila na ruiny.

Ľviv odjakživa žil literatúrou. V časoch vojny sa 
tu pravidelne konajú čítania v sprievode miestnej fil-
harmónie pod názvom Medzi sirénami. Aj v utečenec-
kých centrách sa často prednáša poézia, ktorá dokáže 
uvoľniť nahromadený stres, oslobodiť zadržiavané 
emócie, rozviazať jazyky, podnietiť dialóg. „Nedávno 
som čítala jednu svoju staršiu báseň o mojej babičke, 
ktorá bola v mladosti násilne presídlená z Poľska na 
Ukrajinu a jednu pani to dojalo k slzám. Prezradila 
mi, že v tých veršoch videla seba, svoj dnešný osud. 
Len pred pár dňami utiekla z Kramatorska,“ hovorí 
o svojich zážitkoch z čítaní.

Najviac času strávi na workshopoch s deťmi, kto-
rým sa venovala aj pred vojnou. „To svetlo v očiach 
detí, ktoré si pamätám z minulosti! Kam sa podelo? 
Je pre mňa životne dôležité byť im oporou. Vidím na 
nich, ako im knihy a hry pomáhajú. Nie pre pocit bez-
pečia, o ten už definitívne prišli.“

Od vojny k vojne
Spisovateľka Jevhenija Kononenko momentálne žije 
vo Francúzsku, no prvý mesiac vojny prežila doma 
v Kyjeve. „Opustiť teraz krajinu je emocionálne veľmi 
náročné. Milióny mojich krajanov bojujú na rôznych 
frontoch a vy na nich myslíte vo dne v noci. I keď sa 
ženám s deťmi podarí v Európe nájsť útočisko, problé-
my a traumy si nesú so sebou. Môj syn zostal doma, je 
vojakom,“ vysvetľuje svoju situáciu. Kononenko sa vo 
svojich románoch vracia do histórie. Pred rokom vy-
šla v českom vydavateľstve Volvox globator jej kniha 
Katovo poslední přání, odohrávajúca sa v Kyjeve po-
čas Hitlerovej a Stalinovej nadvlády. „Vojnový Kyjev 
je najmenej zmapované obdobie, o tom sa nesmelo 
hovoriť, napríklad sa mlčalo o tragédii Židov, boli za-
rátaní medzi ruské obete nacistov. Literatúry o Veľ-
kej vlasteneckej vojne vzniklo na Ukrajine neúrekom, 
ale pod vplyvom sovietskej ideológie. Boli to falošné 
knihy a nechcem, aby literatúra o tejto vojne dopadla 
rovnako,“ hovorí a vzápätí vysvetľuje, aké náročné je 
pre ňu v týchto dňoch písať. Nenávisť voči agresorovi 
je príliš silná, blokuje schopnosť sústrediť sa na prácu, 
ale aj modliť sa, byť pokorný pred Bohom.

„Žijeme v inej normalite. Marec v Kyjeve bol tra-
gický, ale aj inšpiratívny. Zatiaľ však o tom nechcem 
hovoriť. Písanie románu mi vždy trvalo dlho, od témy 
musím mať odstup. Dnes je mojou úlohou robiť si po-
známky, uchovať si všetky príbehy a udalosti. Barbari 
strieľajú do krížov v kostoloch. Prichádzajú v autách 
s nakreslenou orlicou a nápisom ‚humanitárna po-
moc‘, ale tie autá sú pojazdnými krematóriami. Všet-
ky tie veci, každá drobnosť musí byť zaznamenaná.“

Kde sa začína poézia
Básnik Ostap Slyvynsky pracuje na projekte Vojnové-
ho slovníka (Словник війни). Zaznamenáva výpovede 
ľudí, ktorí utiekli pred bombardovaním a priamymi 
bojmi, ale aj lekárov a vojakov, všetkých, ktorých sa 
vojna priamo dotkla. Myšlienka vznikla spontánne, 
keď ako dobrovoľník pracoval na železničnej stanici 
vo Ľvive, neskôr v dočasných útulkoch pre utečencov. 

„Z hotspotov neprichádzali len ľudia, ale aj ich príbe-
hy. Bol som akýmsi cudzincom, anonymným uchom – 
človekom, ktorý ponúka nielen základné veci – jedlo, 
teplé nápoje a informácie, ale aj možnosť oddýchnuť 
si a vyrozprávať sa. Veľmi často som bol prvý, kto tie 
príbehy počul. Niektorí sa o ne chceli podeliť, niek-
torí v šoku mlčali a niektorých bolo treba len jemne 
povzbudiť, opýtať sa a potom sa už ich rozprávanie 
premenilo na nezastaviteľný prúd,“ vysvetľuje, ako sa 
k príbehom dostal. Zvyčajne boli všetky rozprávania 
podobné vo svojej zápletke. Rozdiel bol len v detai-
loch, ktoré si zapamätal ako prvé a neskôr si tie útržky 
príbehov doma zapísal.

„V určitom momente som si uvedomil, že tie frag-
menty sú ako záznamy v slovníku. Sú založené na nie-
ktorých dôležitých slovách. Stali sa nimi počas vojny 
a pochádzajú z dávnej minulosti. Niektoré zmenili 
svoj význam, napríklad ‚sklad‘ v zničenom Irpine: 
pred vojnou to bol sklad kníh, ale potom sa z neho 
stal sklad ľudských tiel. Alebo ‚hviezda‘: pásiky lepia-
cej pásky nalepené na oknách proti rozbitiu skla pri 
výbuchu pripomínajú vianočné hviezdy.“ Časti Voj-
nového slovníka sú už preložené do viacerých jazykov. 
Zaznamenávajú veľký ohlas silou svojej bezprostred-
nosti. Herečka Tilda Swinton a herec Alan Cumming 
z nich nedávno čítali na festivale v New Yorku.

„Jeden z prvých čitateľov Vojnového slovníka mi 
povedal, že tieto príbehy sú poézia. Bol som prekva-
pený, pretože som to ako poéziu nevnímal, pre mňa 
to bol čistý dokument. Koniec koncov, nenájdete 
tam žiadnu fikciu. Mojou úlohou bolo rozprávanie 
len mierne štylisticky upraviť a zvýrazniť najsilnej-
šie fragmenty. Ale možno práve tu sa začína poézia. 
Keď je príbeh zbavený zbytočných detailov, ľahko na-
dobúda univerzálny význam. Už to nie je tu a teraz, 
ale kdekoľvek a kedykoľvek,“ hovorí Ostap Slyvynsky. 
Najnáročnejšou stránkou tejto práce je nájsť hranicu, 
za ktorou môžete človeka rozprávaním jeho príbe-
hu zraniť. Preto niektoré časti neuverejnil, hoci pat-
rili medzi najsilnejšie a najdojemnejšie. Zneli príliš 
osobne.

Sám od začiatku ruskej agresie napísal len dve 
básne, aj to na objednávku. „Často som sa sám seba 
pýtal prečo. Zdá sa mi, že realita, v ktorej sa nachá-
dzame, nám nedáva priestor pre fantáziu a metafo-
rický spôsob myslenia. Preto len zaznamenávam reč 
niekoho iného. Sú to jeho metafory, to on má na ne 
právo a nie ja. Tak to cítim. Som len vysielač. Ale aj 
keď sprostredkujete slová niekoho iného, môže z nich 
vzniknúť poézia.“ 

Poetka Kateryna 
Michalicyna
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„Jazyk sa počas 
vojny zmenil, 
zmilitarizoval 
sa, zvulgárnel. 
Významy 
sa posúvajú, 
slová naberajú 
iný obsah.“
Kateryna Michalicyna

5Júl/August  2022



R
oz

h
ov

or

Spisovateľ 
 by mal 
nasledovať 
svoj inštinkt
Stretnutie so všestranným 
islandským umelcom 
Hallgrímurom Helgasonom 
počas Mesiaca autorského 
čítania patrilo k mojim 
splneným snom. Dokáže 
písať o hraničných životných 
situáciách s humorom 
a nadhľadom. Jeho príbehy sú 
drsné, nemilosrdne ironické, 
namierené proti spoločnosti 
aj sebe samému. 

✒ Dado Nagy

V akej rodine ste vyrastali? Mali vaši rodičia vzťah 
k umeniu?

Bol to mix. Brat mojej starej mamy z otcovej strany 
bol jedným z mála skladateľov vážnej hudby. A sestra 
starej mamy z maminej strany sa preslávila ako jed-
na z prvých islandských výtvarníčok. Odišla študovať 
na výtvarnú akadémiu do Kodane a ako prvá mala na 
Islande výstavu. Mama pracovala v škôlke a celý život 
sa venovala detským knihám a môj brat patrí v súčas-
nosti k najlepším islandským autorom detských kníh. 
Viem, že umelcom som chcel byť odmalička. Šiel som 
študovať na výtvarnú akadémiu. Bolo to jednoduch-
šie ako povedať rodičom – asi by som sa chcel stať spi-
sovateľom. Veľa som maľoval a písať som začal popri 
tom. Svoj prvý román som však vydal až ako tridsať-
ročný. Mal som vtedy komplex, že je to príliš neskoro. 
Môj idol – najväčší islandský spisovateľ a nositeľ No-
belovej ceny Halldor Laxness vydal svoj prvý román, 
keď mal iba šestnásť rokov. Vždy som ho nesmierne 
obdivoval, bol mojím hrdinom.

A prečo? Dospievajúci majú zvyčajne úplne iné idoly.
To sa ťažko vysvetľuje, bola to obrovská osobnosť. 

Doteraz tak Laxnessa na Islande vnímame. Bol viac 
ako prezident – čosi ako svätý muž islandskej kultú-
ry. Určite na mňa zapôsobila jeho povesť, ale aj jeho 
romány a poézia, ktorými som celoživotne unesený. 
Písal elegantným štýlom ako Nabokov a jeho tvorba 
je nesmierne inšpiratívna. Bol ako páv, ktorý ukazuje 
svoju veľkoleposť. Ale mal aj veľký zmysel pre humor 

– jeho výroky sú legendárne.

Musel vás naozaj silne ovplyvniť, keďže na jeho 
tvorbu často odkazujete a venovali ste mu dokonca 
jeden svoj román.

Áno, keď v roku 1998 zomrel, tri týždne po jeho 
smrti sa mi zjavil vo sne. Ležal mŕtvy na otvorenom 
poli v trojdielnom anglickom obleku. Okolo šiel malý 
chlapec, strčil mu do úst prst a Laxness sa zobudil. 
A aj ja som sa zobudil. Vtedy som si uvedomil, že autor 
po smrti zostane žiť iba vo svojej tvorbe. A tak som na-
písal román o tom, ako Halldor Laxness uviazne v jed-
nom zo svojich najúspešnejších románov. Zobudí sa 
a musí žiť svoj posmrtný život so svojimi literárnymi 
postavami v dome na farme. Román bol prijatý tro-
chu nejednoznačne, lebo Laxness, ako som už pove-
dal, je na Islande posvätný a dotýkať sa jeho pamiatky 
je takmer svätokrádež. Navyše som bol kritický k jeho 
komunistickej minulosti. V tridsiatych a štyridsiatych 
rokoch podporoval Stalina. Nikdy sa s komunizmom 
kriticky nevyrovnal. 

Čo ste museli obetovať pre svoju literárnu kariéru? 
Nazvali by ste to obetou?

Ani nie. Založenie rodiny som odkladal tak dlho, 
ako sa len dalo, takže medzi dvadsiatkou a štyridsiat-
kou som bol zvyčajne sám, bez detí a akýchkoľvek zá-
väzkov. Bol som si vedomý, že keď chcem byť umel-
com, musím to robiť naplno a na rodinu mi nezostane 
veľa času. Ale v roku 2003 som mal 44 rokov môj život 
bol zrazu bez rodiny úplne prázdny. A tak som si ju za-
ložil. Z osemdesiatych rokov som už mal jednu dcéru, 
potom sa mi narodili ďalšie dve deti. Postupne mi pri-
búdali povinnosti. Moja mama je už dosť stará a trpí 
Alzheimerom. Musím sa o ňu starať a to je takisto ča-
sovo náročné. Ale snažím sa udržať si čas na písanie. 
Snom umelca je väzenská cela bez rušivých vplyvov, 
kde je oňho dobre postarané. Aby nemusel robiť nič 

Hallgrímur Helgason 
(1959)
Narodil sa v Reykjavíku. 
Spisovateľ, výtvarník 
a prekladateľ. Prekladateľ 
Shakespeara do 
islandčiny. Vystavoval 
v New Yorku, v Paríži, kde 
striedavo žil na prelome 
osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov. 
Prozaicky debutoval 
v roku 1990, trikrát bol 
nominovaný na cenu 
Severskej rady za 
literatúru (1999, 2007, 
2013). Medzinárodný 
úspech dosiahol 
románom 101 Reykjavík 
(1996), ktorý opisuje 
príbeh bizarného 
vzťahového trojuholníka 
medzi tridsaťročným 
nezamestnaným synom, 
jeho matkou a jej 
milenkou. Do češtiny boli 
preložené jeho prózy 
10 rad nájemného vraha, 
jak vyčistit kvartýr (2011) 
a Ženská na 1000 stupňů 
(2021). Jeho najnovší 
historický román má 
názov Šesťdesiat kíl slnka 
(2021).
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Hallgrímur Helgason na nádvorí Rómerovho domu.
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iné, iba tvoriť. To bol vždy môj sen. Ale oddeliť písa-
nie od života je nezmysel. Musíte aktívne žiť so všet-
kým, čo k tomu patrí. Inak budú vaše knihy prázd-
ne a plytké. Mám 62 rokov, som dvakrát rozvedený, 
v roku 2015 sme prišli o vnuka, prežil som veľa krás-
nych, ale aj smutných životných udalostí. Minulý rok 
zomrel môj otec. Toto všetko nás ovplyvňuje a vyvolá-
va pocity, pod ktorých vplyvom dozrievame – autor-
sky aj ľudsky. A ak ste si v živote prešli peklom aj ra-
jom, otvára vám to hĺbku a rozhľad.

Čo najsilnejšie ovplyvnilo štýl, ktorým píšete 
a maľujete?

Myslím si, že najdôležitejším momentom v mojom 
umeleckom vývoji bol rok 2015, keď som vydal svoj 
autobiografický román Morská choroba v Mníchove. 
Opísal som tam osobnú skúsenosť so znásilnením 
a najhoršiu zimu môjho života. Mal som vtedy 20 ro-
kov. Dovtedy som o tom nikomu nepovedal – rodičom, 
žene ani priateľom. A zrazu to bolo vonku. Dlho som 
uvažoval, čo na to povedia moje deti. Bol to pre mňa 
veľký krok. Spočiatku mala tá kniha pozitívne ohlasy, 
ale dosť ma zlomili negatívne a výsmešné reakcie mo-
jich islandských kolegov a novinárov. Boli to tri ťažké 
mesiace. Vyvolalo to vo mne úzkosti a depresie. Keď 
som si čítal článok, kde si z tej udalosti niekto robil 
srandu, cítil som, akoby ma znova znásilnili. Keď som 
však v sebe prekonal aj túto fázu, bol som silnejší a slo-
bodnejší. Z mojej duše sa vtedy niečo uvoľnilo a mal 
som pocit, že teraz už môžem napísať, čo len chcem. 
Dovtedy som stále v podvedomí cítil, že sa za niečo 
skrývam. Moji dovtedajší hrdinovia boli sarkastickí 
outsideri žijúci na okraji spoločnosti. Všetci skrýva-
li svoje pocity a rozoberali ich iba sami so sebou. Po 
tomto románe som už písal inak.

Veľa diskusií vyvolal aj váš román Ženská na 1000 
stupňov. Dotýkali sa vás negatívne reakcie?

V tomto prípade ani nie. Faktom je, že z kontroverz‑
nosti môžu knihy najmä profitovať a verejné škandali-
zovanie ich môže iba presláviť. Keď ľudia protestujú, 
hádajú sa, píšu rozhorčené kritiky alebo kričia, že kni-
ha by mala byť stiahnutá z predaja, tým vlastne doka-
zujú, že to dielo má v sebe život. A nezostane ležať bez 
povšimnutia na poličke. Snažím sa to brať pozitívne. 
Príbeh románu Ženská na tisíc stupňov vychádza zo 
života konkrétnej islandskej ženy. Na základe jej ži-
votného príbehu som napísal román, ktorý je kom-
bináciou historických faktov a fikcie. Problém nastal 
s rodinou tejto ženy. Snažil som sa im vysvetliť, že 
ide o fikciu a ako spisovateľ sa nemôžem obmedziť 
iba faktami. Mám slobodu vytvárať literárnu postavu, 
ktorá je síce inšpirovaná reálnou postavou, ale vyfor-
moval som ju podľa seba. 

Kládli ste si pri písaní otázky, nakoľko etické je vy-
ťahovať rodinných kostlivcov zo skrine a či pre 
príbuzných nemôže byť vytváranie takéhoto obrazu 
dosť bolestné?

Je to pochopiteľné, lebo knihy majú moc. Keď 
napíšete svoj vylepšený životný príbeh, môžete tak 
ovplyvniť svoj imidž na niekoľko budúcich generá-
cií. Ak si ho dokonale vytvarujete podľa vlastných 
predstáv, ešte o dvesto rokov si vás tak budú pamätať. 
V tom je sila kníh. Realita je dávno preč – a kniha zo-
stala ako jediná vec, ktorá nám sprostredkuje daného 
človeka. Preto príbuzní tak bojovali o to, aby si ľudia 
nespájali ich starú mamu s touto knihou. Je to pocho-
piteľné. Hlavný problém spočíval v tom, že otec pre-
dobrazu mojej literárnej hrdinky spolupracoval počas 
druhej svetovej vojny s nacistami. A súčasne bol sy-
nom prvého islandského prezidenta. Toto najväčšmi 
poznamenalo život mojej postavy. V podstate jej ho 
zničil. Ťažko sa to vraví, ale je to tak. Je tam veľmi 
bolestná situácia, ktorou som chcel vyjadriť zlo a ab-
surditu vojny. A práve s ňou sa už rodina nedokázala 
zmieriť. Často som premýšľal, či som naozaj nezašiel 
za čiaru, ale pre knihu bola táto vypätá scéna veľmi 
dôležitá. Musel som si vybrať, či vyhoviem rodine 
a túto kapitolu vyhodím. Budem dobrým človekom 
a zlým umelcom. Alebo chcem byť najmä dobrým spi-
sovateľom – a zlým človekom. Vybral som si druhú 
možnosť. Spisovateľ by mal poslúchnuť svoj inštinkt.

Občas o sebe žartujete, že ste štátny zamestnanec, 
ako bol váš otec. Čo tým presne myslíte?

Na Islande funguje úžasný grantový systém, ktorý 
umožňuje štyridsiatim spisovateľom, aby sa naplno 
venovali iba písaniu. Žiadosť sa podáva raz ročne. Keď 
ste úspešný a produktívny, môžete si byť istý, že grant 
získate. Ja poberám grant už pätnásť rokov a ešte asi 
desať ďalších autorov má túto dlhodobú grantovú 
podporu rovnako ako ja. Čiže, štát nás platí, aby sme 
písali. Tento systém u nás funguje vyše 30 rokov a už 
niekoľko generácií autorov sa môže venovať iba lite-
ratúre a nemusí si hľadať druhú prácu. Bolo to podľa 
mňa dôležité rozhodnutie a myslím si, že už vidieť vý-
sledky. Islandská literatúra má za sebou veľmi dobré 
obdobie a prekladá sa do mnohých jazykov.

Ako vnímate, že Island sa stal v posledných rokoch 
pomerne módnou krajinou vyhľadávanou turistami 
z celého sveta?

Tak to by som nikdy v živote nečakal. Pre nás bol 
Island celé roky zaostalým zapadákovom, ktorý pre-
šiel z doby kamennej rovno do 21. storočia. Hanbili 
sme sa, že sme z Islandu, a nenávideli ho. A zrazu sa 
všetko otočilo. Všetci nám vravia – vy ste z Islandu, to 
je super. Všetko sa zmenilo, keď sa Björk stala slávnou. 
Zrazu sme boli na mape. A teraz sa Island stal módou. 
Stále to nedokážem pochopiť. Možno je to tým, že sme 
takí odlišní. Island je veľmi tvorivá krajina. Každých 
päť rokov tam vyrastie nové pohorie. Musíme pre 
ne vymýšľať mená, takže sme odkázaní na kreativi-
tu. Stále sa tam niečo deje. Dobré aj zlé. Búrka môže 
strhnúť vaše auto z cesty, islandské počasie je naozaj 
nestále. Preto všetkým radím, aby si dávali veľký po-
zor. V priebehu pár sekúnd je z leta zima. Uprostred 
júla môže začať snežiť. Je dobré byť pripravený. 

Hallgrímur Helgason: 
10 rad nájemnéhovraha, 
jak vyčistit kvartýr
Praha: Plus, 2011

Hallgrímur Helgason: 
Ženská na 1000°
Praha: Argo, 2021

Dado Nagy
Rozhlasový moderátor 
a literárny publicista. Pre 
RTVS pripravil televíznu 
sériu Moja knižnica, na 
rádiu Slovensko moderuje 
program Literárna revue.
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Fakty 
s pôvabom 
 beletrie
Keď sa poľská reportérka 
Małgorzata Szejnert pustila 
do písania knihy o Ellis Island, 
niekdajšej vstupnej bráne 
pre imigrantov do USA, 
zrejme netušila, že jej literárna 
reportáž o pár rokov 
nadobudne na aktuálnosti. 
A Poľsko aj Slovensko, odkiaľ 
ľudia odchádzali a odchádzajú 
(nielen) do Ameriky, budú 
zažívať skúsenosť s príchodom 
ľudí, ktorí utekajú. 

✒ Daniela Balážová

Emigrácia je úzko spätá s mojou rodinou, viacerí 
moji príbuzní sa v čase 2. svetovej vojny rozpŕchli 
po svete a ja som tiež v jednom momente skúša-

la emigrovať do Ameriky – priznala sa 86‑ročná Mał-
gorzata Szejnert v rozhovore s Oliverom Rehákom pri 
predstavení jej knihy Ostrov kľúč (Absynt) na festiva-
le Jeden svet.

Do Spojených štátov odišla so synom v roku 1984, 
pár rokov po zavedení stanného práva v  Poľsku. 
V Amerike dlho nezostala. Keď vo vtedajšom Soviet-
skom zväze nastúpil do vedenia komunistickej strany 
Michail Gorbačov, generácia aktivistov, ktorá odmie-
tala represívny režim v socialistickom východnom 
bloku, naraz cítila, že prichádza zmena a chcela byť 
jej súčasťou. Svoj návrat do Poľska v roku 1986 preto 
považuje za niečo „veľmi prirodzené“. „Čas ukázal, že 
sme mali pravdu“. Po návrate spoluzakladala denník 
Gazeta Wyborcza a takmer 15 rokov viedla jeho repor-
tážnu rubriku. Spomína na to ako na úžasné obdobie 
svojho života.

Medzi humanitou a krutosťou 
To, čo prežívala v čase, keď sa sama chystala na emigrá-
ciu, ju však ovplyvnilo – väčšmi súcití s ľuďmi, ktorí 
museli opustiť svoje domovy. Do Ameriky neprišla cez 
Ellis Island, z ktorého vidno aj sochu Slobody (hoci 
od chrbta), ani ho vtedy nenavštívila – múzeum bolo 
v rekonštrukcii. Šok z objavenia Ellis Island a duchov 
odmietnutých príchodzích i tých, ktorí rozhodovali 
o ich osude, prišiel až o niekoľko rokov neskôr. 

Rozhodnutie napísať knihu a nájsť čo najviac ma-
teriálov a dokumentov ju viedlo k ďalším objavom. 
A napokon k odhodlaniu sústrediť sa na tých, o kto-
rých sa veľa nepísalo a nehovorilo – na ľudí, ktorí na 
ostrove pracovali a „ktorí denne zažívali konflikt me-
dzi hodnotami demokracie a humanizmu, s ktorými 
vyrastali a boli s nimi stotožnení a krutosťou, ktorú 
museli vykonávať, keď museli plniť imigračné záko-
ny“. Napríklad lekári, ktorí mali akoby šesť sekúnd na 
to, aby v dave „odhalili“ skutočné i potenciálne zdra-
votné problémy prichádzajúcich, čo v konečnom dô-
sledku viedlo v drvivej väčšine k odmietnutiu vstupu 
do krajiny. A neraz k tragédiám.

O príbehoch emigrantov našla veľa kníh, ale ľu-
ďom, ktorí rozhodovali o prijatí či neprijatí utečencov, 
sa nevenovala takmer nijaká pozornosť. „Aj môj pre-
kladateľ, Američan, ktorý preložil knihu do angličtiny, 
bol prekvapený. Nevedel o tom, že 3,8 % prichádzajú-
cich bolo deportovaných. V škole sa učili len o tých, 
ktorí sa dostali do Ameriky a nehovorilo sa o tých, 
najmä z východnej Európy, ktorí boli odmietnutí.“
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Małgorzata Szejnert pri 
predstavení knihy 
Ostrov kľúč na festivale 
Jeden svet v Bratislave.

Małgorzata Szejnert: 
Ostrov kľúč
Preklad: Karol Chmel
Žilina: Absynt, 2022
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Hoci Małgorzata Szejnert rozpráva o „hriechoch 
voči imigrantom“, nesúdi. Mnohí zamestnanci na El-
lis Island podľa nej neodmietali imigrantov z dôvodu 
cynizmu, vnútornej krutosti či nedostatku empatie, 
ale preto, že im to prikazovali imigračné pravidlá. 

S odstupom času sa však pozastavuje nad tým, či 
státisíce ľudí, ktorí v prvej polovici 20. storočia pri-
chádzali do Ameriky, boli pre krajinu vôbec problém. 

„V tom čase prišlo cez ostrov 17 miliónov utečencov. 
Ak to porovnávame s dneškom, keď do Poľska prišli 
z Ukrajiny vyše štyri milióny ľudí a v Bratislave žije 
asi toľko ľudí ako je teraz ukrajinských utečencov vo 
Varšave, tých 17 miliónov pre veľkú Ameriku nebol až 
taký problém.“ 

Utečencov vo svete pribúda a Małgorzata Szejnert 
v sebe nezaprie reportérku, ktorá naďalej sleduje vý-
voj. „Myslím si, že to, čo v tom čase zažívala Ameri-
ka a iné krajiny, je stále nič v porovnaní s tým, čo nás 
teraz čaká. Tento rok muselo vo svete opustiť domo-
vy 100 miliónov ľudí, v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom je to nárast o 10 miliónov najmä ľudí z Ukraji-
ny a zo Sýrie.“ 

Dolovanie v histórii
Obavy z migrantov, z toho, že ak ich bude príliš veľa, 
vzrastie nezamestnanosť, znížia sa príjmy a zároveň, 
že budú záťažou pre sociálny a zdravotný systém, že 
sa nebudú vedieť začleniť do spoločnosti, ale aj stano-
venie kvót na počty imigrantov – to všetko je v knihe 
Ostrov kľúč o období spred sto rokov. Zdá sa, že v po-
stojoch ľudí k utečencom sa odvtedy takmer nič ne-
zmenilo a chvíľami má človek pocit, že číta vyhlásenia 
mnohých terajších politikov. A nie je to len preto, že 
Szejnert píše o histórii súčasným jazykom.

Čo ju vlastne viedlo k záujmu o históriu? Túto 
otázku si už dávnejšie kládla sama sebe a uvedomila 
si, že to malo viacero dôvodov. Roky žila v režime, kto-
rý dejiny skresľoval, a preto chcela históriu lepšie spo-
znať. „Celé roky sme sa učili nejakú falošnú klamnú 
verziu a to vo mne vyvolalo hlad po pravde.“ Navyše 
po rokoch neustáleho písania aktuálnych spoločen-
ských reportáží prišla istá únava a – ako hovorí Szej-
nert – veľa jej kolegov z Gazety Wyborcza dnes píše 
historické knihy. 

Ich chuť písať o minulosti živým jazykom podnie-
tila aj štúdia historika Martina Kulu, ktorý sa zamys-
lel nad tým, ako o historických témach píšu historici 
a ako žurnalisti. „Vzdal úctu novinárom a skritizoval 
kolegov historikov. Veľmi nás to povzbudilo, mali sme 
pocit, že dokážeme dodať histórii život, že vieme písať 
o ľuďoch a ich príbehoch, nie plochú chronologickú 

históriu. Cítili sme, že vieme z histórie vydolovať nie-
čo viac. Myslím si, že dnes je to trend. V súčasnosti je 
veľa projektov, ako oživovať históriu a možno aj my 
sme k tomu prispeli.“

Zhodou okolností práca a objav historika Witolda 
Kulu, otca spomínaného historika, do veľkej miery na-
štartovali aj hlbší záujem Małgorzaty Szejnert o Ellis 
Island. Počas 2. svetovej vojny objavil škatule listov – 
ako hovorí Szejnert – svedkov zločinu, ktoré spácha-
li cárske úrady na rodinách emigrantov do Spojených 
štátov. Na korešpondenciu emigrantov z Ameriky do 
poľských miest v ruskom područí totiž dozerali cen-
zori, ktorí sa snažili zabrániť ďalšiemu vysťahovalec-
tvu. A tak listy, ktoré písali emigranti svojim rodinám 
a posielali im „šífkarty“ (lístky na loď), cenzori zadr-
žali a rodinám ich nikdy nedoručili. Tieto listy nie 
sú len svedectvom o prežívaných traumách, ale svo-
jím spôsobom aj pokladom. „Okrem rodinných drám 
zachytávajú aj vtedajšie obyčaje, jazyk, veľa detailov 
a rád, ako sa pripraviť na cestu vrátane šífkariet,“ ho-
vorí Szejnert.

To, čo sa dialo pred nalodením, opísal v knihe 
Americký cisár Martin Pollack. Ten napísal aj krátky 
text k slovenskému vydaniu knihy Ostrov kľúč. Ako 
si všimol Oliver Rehák, v poľskom vydaní Americké-
ho cisára je zas doslov Małgorzaty Szejnert – knihy 
sú „komplementárne čítanie, Ostrov kľúč pokračuje 
tam, kde Americký cisár končí“. Podľa Szejnert však 
vznikli nezávisle od seba. „Nevedela som, že Martin 
píše knihu Americký cisár, on asi o mojej knihe vedel, 
lebo vyšla skôr.“ S Martinom Pollackom sa pozná nie-
koľko rokov a na jeho knihe oceňuje aj materiál, ktorý 
rozvíja jej text o Ellis Island. „Viac sa venoval ženskej 
téme a tomu, čo som ja iba zmienila – téme obchodo-
vania s ľuďmi.“

Fenomén literárnej reportáže
Martin Pollack v slovenskom vydaní Ostrova kľúč píše: 

„Małgorzata Szejnert sa v Poľsku i vo svete považuje za 
fenomén literárnej reportáže, za nedosiahnuteľný vzor 
celej generácie ambicióznych reportérov. (…) Príbeh 
ostrova pri New Yorku vyrozprávala s okúzľujúcou 
presnosťou a mimoriadne zručne. Nenapodobiteľne 
zobrazila jednotlivé ľudské osudy a osobné histórie, 
ktoré pohromade tvoria výnimočný príbeh.“ 

Małgorzata Szejnert hovorí, že literárna reportáž 
musí mať v prvom rade výrazného hrdinu. Zároveň 
musí mať dej, ktorý čitateľa vtiahne tak ako dobrá be-
letria. Lenže – a to je podstatné – napriek tomu, že dej 
musí byť dobre vystavaný a oživený pre čitateľa zaují-
mavými detailmi, stále musí byť obmedzený faktami. 

„Reportér si nemôže dovoliť skĺznuť do fikcie, aj keď 
si musí zachovať pôvaby fikcie… Je to reportáž, ktorá 
je blízka beletrii, ale má v sebe obmedzenia literatú-
ry faktu, pretože takýto text musí byť od začiatku do 
konca čistá pravda.“

Poľská reportérka a autorka viacerých literárnych 
reportáží dodáva, že tento žáner má v jej krajine dlhú 
tradíciu a nebol cudzí ani veľkým spisovateľom. „Vy-
žaduje si dobrú techniku písania, aby obmedzenia sú-
visiace s faktami boli v súhre s literárnosťou a dobre 
čitateľné. Možno ten názov literárna reportáž nie je 
celkom správny. Mohli by sme to volať – diela, ktoré 
sa dobre čítajú.“ 

Nemôžete vstúpiť. Kvóta 
na rok 1620 je vyčerpaná. 
(Karikatúra Hendrika 
Willema van Loona 
v knihe Ostrov kľúč)

Zd
ro

j: 
A

bs
yn

t 

9Júl/August  2022



Šk
ol

a 
u

m
el

ec
ký

ch
 re

m
es

ie
l

R eprezentatívna kolektívna monografia je výsled-
kom dlhodobého záujmu Slovenského centra di-
zajnu o Školu umeleckých remesiel (ŠUR), ako 

aj o to, čo reprezentovala a pomáhala presadiť predo-
všetkým na poli dizajnu, umenia či estetiky.

Napriek tomu, že ŠUR sa stala významným poj-
mom, upozornili zostavovateľky publikácie Simona 
Bérešová, Klára Prešnajderová a Sonia de Puineuf 
v úvode na akési informačné vákuum v kultúrnych 
dejinách spojené s konkrétnymi udalosťami, fungova-
ním a osobnosťami. Tento historický dlh sa rozhodli 
napraviť nadviazaním na výskum Ivy Mojžišovej, 
ktorá sa ŠUR ako jedna z mála venovala od 60. rokov 
20. storočia a bola autorkou prvej monografie o ŠUR 
Škola moderného videnia (Artforum, 2013).

Prvým z  výstupov tohto výskumu otvoreného 
širokej verejnosti bola výstava Nebáť sa moderny! 
na Bratislavskom hrade (2018/2019), na ktorej spo-
lupracovala veľká časť autorov a autoriek aktuálnej 
publikácie.

Prepojenie s praktickým životom
Monografia prezentuje školu prostredníctvom tema-
tických kapitol, ktoré postupne približujú spôsob jej 
fungovania v kontexte pôsobenia v dobovej kultúre.

V prvej časti sa koncentruje na vznik, program 
a zánik školy, pričom veľmi prístupnou rozprávač-
skou formou sprostredkúva sled udalostí, vedúcich 
k založeniu školy a postupný rozvoj od večernej školy 
k dennému štúdiu. Predstavuje i jej lokálny príspevok 
do diskusie o fúzii umeleckých akadémií a umelecko-
priemyselných škôl, ako aj o nevyhnutnej transformá-
cii učňovských škôl v kontexte mechanizácie a iných 
zmien. Samotná ŠUR totiž fungovala v prepojení s uč-
ňovskou školou a toto spojenie vedome rozvíjala vo 
svojich aktivitách.

Je dôležité spomenúť, že nedostatok tradície 
a chýbajúce zázemie pri budovaní verejného výtvar-
ného školstva v novom štáte paradoxne poskytol vý-
hodu nezaťaženosti, ktorá umožnila aplikáciu nových 
myšlienok bez ohľadu na úzus „starých“ princípov.

Nasledujúce kapitoly venované jednotlivým 
oddeleniam prezentujú ich fungovanie v rámcoch 
modernistického myslenia, ale aj v širšom zámere 
spoločensko ‑estetickej transformácie. Všadeprítom-
né bolo prepojenie vizuálnych kvalít a praktického 
života – škola nechcela vychovávať nezamestnaných 
umelcov, ale ľudí schopných uplatniť sa v podmien-
kach umeleckopriemyselnej výroby či v  relatívne 
nových odvetviach reklamy, ako dokladá kapitola, 
približujúca aranžérske oddelenie alebo mimoriadne 
pokrokové oddelenie filmu.

Neprehliadnuteľne vkusne
Záujem o účelovosť kráčal ruka v ruke s novými este-
tickými kategóriami v umení aj v umeleckom remes-
le. Slovami jedného z pedagógov Antonína Hořejše 
mala „krása z galerií vyjít na ulici, krása ze salonů do 
obchodů a obchodní výklady měli se stát nepřehléd-
nutelnou řadou vzorných vkusných děl…“ Princípy, 
ktoré sa uplatňovali v modernistickom videní, pokiaľ 
ide o kompozície, tvary a farby v tzv. vysokom umení, 
sa pretavovali i do typografie, fotografie, keramickej 
a textilnej tvorby, drevárstva či práce s kovmi. Ich 
nositeľom sa stal predovšetkým riaditeľ Josef Vydra 
a pedagogický zbor, zostavený z množstva osobností, 
ako boli napríklad Ľudovít Fulla a Mikuláš Galanda.

Jana Babušiaková (1988)
Nezávislá kurátorka 
a kritička. Zaujíma 
sa o presahy aktuálnych 
spoločenských tém na 
súčasnú podobu maľby, 
objektu a inštalácie,  
ako aj o popularizáciu  
umenia formou výstav 
vo verejnom priestore. 
Pravidelne prispieva 
do odborných periodík 
a novín článkami, 
reflektujúcimi oblasť 
vizuálneho umenia.

Tento dlh 
sme splatili 
 v prvom 
rade sebe

Škola umeleckých remesiel 
vznikla v roku 1928 a jej 
pôsobenie trvalo niečo vyše 
desať rokov – školský rok 
1938/39 sa pre politické udalosti 
stal jej posledným. Napriek 
tomu, že desať rokov v živote 
inštitúcie nie je veľa, zanechala 
v našej kultúre nezvyčajne 
hlbokú brázdu, ktorú sa 
nepodarilo zahladiť ani dvom 
totalitám. Dokazuje to  
i hrúbka publikácie ŠUR.  
Škola umeleckých remesiel 
v Bratislave 1928 – 1939.

✒ Jana Babušiaková 

Simona Bérešová,  
Klára Prešnajderová, 
Sonia de Puineuf (eds.): 
ŠUR. Škola  
umeleckých remesiel  
v Bratislave 1928 – 1939
Grafický dizajn 
a spracovanie:  
Mária Rojko
Bratislava: Slovenské 
centrum dizajnu /  
Slovart, 2022
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Obaja sú širokej verejnosti známi predovšetkým 
ako výtvarníci, presadzujúci radikálne nové avant-
gardistické formy v  maliarstve. Prvky tzv. elemen-
tarizmu, založeného na zjednodušovaní foriem, 
vychádzali z typografických prvkov a niet divu, že 
tento prístup obidvaja umelci aplikovali vo vyučova-
com procese na praktické odbory. Fungovalo to však 
i opačne – Katarína Bajcurová v časti o maliarskom 
oddelení upozorňuje na ovplyvnenie Fullovej voľnej 
tvorby postupmi z pedagogickej praxe, ako je naprí-
klad technika obrazovej koláže či montáže.

Inovatívne riešenia
Na celkovom rozprávaní vidieť, že práve pedagogic-
ký zbor a  jeho zloženie najväčšmi formovalo obsa-
hovú konštrukciu školy. Výber vyučovaných tém bol 
ovplyvnený záujmom o zahraničné trendy – Vydra 
trval na tom, aby pedagógovia prinášali skúsenosti 
z iných krajín.

Predstavenie pedagógov a pedagogičiek sa stalo 
kruciálnou časťou rozprávania o každom oddelení. 
Zaujímavá bola možnosť porovnávať ich prístupy; 
napríklad v grafickom oddelení Fullovu hravú typo-
grafiu základných tvarov a  asymetrickej kompozí-
cie v kontraste so striktnou praktickosťou dizajnéra 
Zdeňka Rossmanna, ktorý uprednostňoval prehľad-
nosť doplnenú naratívnosťou fotografie.

Normatívnosť a zjednodušovanie tvorí priesečník 
s fungovaním priemyselnej výroby, ktorú ŠUR podpo-
rovala a hľadala inovatívne riešenia, schopné obstáť 
v masovej výrobe. Prirodzene sa preto škola pokúšala 
nadväzovať spoluprácu s lokálnymi podnikmi – prí-
kladom môže byť kapitola venovaná textilnému odde-
leniu a jeho kooperácii s textilným podnikom Detva. 
Silný bol záujem reagovať s ohľadom na lokálnosť vo 
výrobných možnostiach a materiáloch ako miestne 
typy dreva či látok.

Nové vizuálne cítenie
Meniaci sa svet si skrátka žiadal nové schopnosti 
a nové vizuálne cítenie. Aj preto sa neoddeliteľnou sú-
časťou textov o oddeleniach stali otázky pedagogické-
ho či výchovného charakteru. Vo viacerých kapitolách 
autorky priblížili, ako pedagógovia postupovali vo vý-
učbe od jednoduchých cvičení a oboznamovania sa 
s materiálom po komplexnejšie riešenia. Zdôrazňoval 

sa priestor pre experiment, znalosť a rešpektovanie 
materiálu. Vďaka tomu sa prijímali aj neklasické in-
špiračné zdroje – keramička Júlia Horová napríklad 
študentov konfrontovala s primitívnymi vzormi.

Nové prístupy k tvorbe otvorili i nové možnosti 
vzdelávania detí. V rámci skorého podchytenia bu-
dúcich talentov fungovalo na ŠUR i detské oddelenie 
s novátorským prístupom k detskej tvorivosti.

Mozaiku výučbových programov editorky poskla-
dali z množstva citátov dobovej literatúry, časopisov 
i korešpondencie aktérov ŠUR. Publikácia disponuje 
bohatým obrazovým archívnym materiálom, ktorý 
prezentuje praktické ukážky žiackych či pedagogic-
kých prác, štúdií, ale aj interiéry učební a život v nich 
a dokazuje poctivú výskumnú prácu. Design publiká-
cie Márie Rojko sa pritom inšpiruje typografickými 
princípmi a vizuálom ŠUR.

Mimoriadny odkaz pre dnešok
V druhej časti s názvom Kontexty a presahy ŠUR pri-
spievatelia rozširujú jej obraz v sieti iných udalostí 
a vzťahov, ktorých sa prvá časť zacielená inam do-
tkla len zľahka. Mimoriadne inšpiratívna je v tejto 
súvislosti kapitola historika Ivana Kamenca, ktorá 
priblížila hľadanie našej kultúrnej identity a zápas 
čechoslovakizmu s myšlienkou slovenskej národnej 
svojbytnosti, ktorý sa odvíjal popri presadzovaní 
nových umeleckých smerov a obhajobe národného, 
ľudového charakteru umenia.

Lokálne súvislosti dopĺňa pohľad na aktivity do-
máceho umeleckopriemyselného hnutia, ako aj na 
modernizačné obrodné snahy v otázke kultúry bý-
vania. Širšie medzinárodne súvislosti, v ktorých ŠUR 
figurovala a stala sa významným prostredníkom kul-
túrnej výmeny so zahraničím, zhrnula kapitola Škola 
v sieti Sonie de Puineuf.

Katarína Bajcurová zas doplnila dôležité súvislos-
ti s voľným umením a nemenej dôležité bolo Soniou 
de Puineuf spracované priblíženie fenoménu ume-
leckého časopisu, ktorý sa stal platformou pre dialóg 
o nových vizuálnych formách, čo ostatne možno vi-
dieť i v poznámkovom aparáte.

Publikácia rozhodne splatila dlh ŠUR, ktorá si 
takéto široké spracovanie zaslúžila. Zároveň necha-
la otvorené ďalšie možnosti skúmania oblastí, ktoré 
možno potenciálne spracovať hlbšie. Jej prehľado-
vý, ale fundovaný pohľad je však to, čo potrebujeme, 
aby sme pochopili, aký odkaz nám ŠUR zanechala. 
Vizuálny jazyk a hodnoty tohto umeleckého učiliš-
ťa sa stali reprezentantom nového štátu a Slovenska 
v ňom – sebavedomého, moderného, tolerantného 
a demokratického.

V dnešnej dobe, keď naša kultúrna stratégia trpí 
absenciou vízie, je odkaz ŠUR v podobe nových ambi-
cióznych riešení v meniacom sa svete a odvahy hľadať 
národnú unikátnosť v lokálnosti, no mimo skratko-
vitej gýčovej mytológie, veľmi dôležitý. Rovnako ako 
dôvera v hodnotu estetických kvalít a vkusu vo výrobe 
a designe, ktoré sú dnes často utlačené a spochybnené 
cenovým dumpingom či kvantifikáciou dát zákazníc-
kych preferencií. 

Autorky a autori 
textov: 
Katarína Bajcurová, 
Mária Beňačková 
Rišková, Simona 
Bérešová, Vladimíra 
Büngerová, Lada 
Hubatová-Vacková, 
Ivan Kamenec, 
Viera Kleinová, 
Adriena Pekárová, 
Klára 
Prešnajderová, 
Sonia de Puineuf, 
Silvia Seneši 
Lutherová, Maroš 
Schmidt, Zuzana 
Šidlíková
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Vzťah medzi matkami a dcérami je 
spolu s priateľstvom ústrednou 
témou románu súčasnej talianskej 
prozaičky Silvie Avallone – 
Priateľstvo. Je to jej ďalšia kniha, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve Inaque.

✒ Katarína Gecelovská

P rotagonistka a  rozprávačka Elisa spomína na 
niekoľko rokov svojho dospievania, ktoré v nej 
zanechali hlbokú stopu. Ako 14‑ročná bola „vy-

trhnutá“ z  detstva stráveného s  matkou a  bratom 
v piemontskom meste Biella a „presadená“ do bytu 
svojho takmer neznámeho otca v prímorskom mes-
tečku T. Tam sa zoznámila s osudovými postavami 
svojho života: ako vášnivá knihomoľka si prežila 
romantické zoznámenie a prvý bozk v knižnici s krá-
savcom Lorenzom a ako dcéra rodičov, hádajúcich sa 
a vyrábajúcich scény na verejnosti, spoznala Beatri-
ce, ktorá bola z navonok dokonalej rodiny. 

Najlepšie priateľky
Z protikladov – Elisa je šedá myška milujúca poéziu 
a Beatrice sa zaujíma o módu a ašpiruje na kariéru 
modelky – sa stanú najlepšie priateľky. Okrem roz-
dielov ich toho aj veľa spája: ani jedna z nich sa medzi 
rovesníkmi neteší popularite, obe dosahujú v škole 
vynikajúce výsledky a majú komplikovaný vzťah k svo-
jim matkám. Práve vzťah medzi matkami a dcérami je 
spolu s priateľstvom ústrednou témou románu. Elisina 
aj Beina matka sa kvôli rodine vzdali sľubnej kariéry: 
jedna dráhy basgitaristky v rockovej kapele a druhá 
dráhy modelky. Zatiaľ čo Elisa sa o matkinej hudobnej 
minulosti dozvie až v dospelosti – aj to náhodou – Bea 
má matkine modelingové ašpirácie neustále pred oča-
mi: ich dom je plný fotografií a matkin diár preteká 
kontaktmi na „veľké zvieratá“ v modelingovom biznise. 
Beatrice sa má stať úspešnou modelkou. Cíti, že matka 
ju neprijíma ako jedinečnú bytosť odlišnú od nej sa-
mej a že je pod neustálym tlakom matkiných ambícií. 
Elisa bola, naopak, svojou mamou zanedbávaná už od 
detstva (úloha matky dvoch detí žijúcej bez manžela ju 
vyčerpávala) a v čase skamarátenia sa s Beou dokonca 
opustená (matka s bratom sa po stroskotanom pokuse 
o obnovu spoločného života s otcom vrátia do Bielly, 
zatiaľ čo Elisu nechajú v T). Priateľky nachádzajú jedna 
v druhej sestru a útočisko. Elisa túži po jedinom – aby 
navždy ostali priateľkami, no Beatrice sníva o sláve 
a bohatstve. 

Čitateľ už od začiatku vie, že niekdajšie najlepšie 
kamarátky už trinásť rokov nie sú v kontakte. Približne 
odkedy sa z Beatrice stala hviezda virtuálneho sveta 
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Talianska autorka Silvia Avallone na knižnom veľtrhu 
v Göteborgu v roku 2019.

Silvia Avallone: 
Priateľstvo
Preklad: Ivana 
Dobrakovová
Bratislava: Inaque, 2022

Katarína Gecelovská 
(1988)
Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru 
a estetiku, učila 
v Košiciach. V súčasnosti 
pôsobí ako doktorandka 
na Masarykovej 
univerzite v Brne (odbor 
literárna komparatistika). 
Je členkou Spišského 
literárneho klubu, 
píše poviedky a publikuje 
recenzie v časopisoch 
Fraktál, Glosolália a na 
portáli Knihy na dosah.

a jej tvár je všade: na internete, v televízii, v časopi-
soch, na billboardoch… Obdivovaná, napodobňovaná 
a nenávidená. A všetko sa to začalo vďaka internetu. 
Internet, jeho vplyv na naše životy a nesmierne zme-
ny, ktoré so sebou priniesol, sú ďalšou z tém románu. 
Prichádza nenápadne zo strany Elisinho otca – pro-
fesora informatiky na univerzite – ktorý má v tých 
časoch ako jeden z mála doma počítač a prístup na 
internet. On otvorí fascinovanej Beatrice dvere do vir-
tuálneho vesmíru, ona v ňom vycíti budúcnosť a bez 
zaváhania sa jej chopí. 

Knihy verzus internet
Priateľstvo však nie je príbehom o tom, ako sláva mení 
charaktery a ničí medziľudské vzťahy. V Beatrice bolo 
niečo zlomené dávno predtým, než sa stala známou 
po celom svete, a hoci sa spočiatku zdá, že jej sláva 
zapríčinila rozpad priateľstva s Elisou, nie je to celkom 
tak – ako nám (aj sebe) vo svojich spomienkach po-
stupne odhaľuje Elisa. Celé roky nenapísala nič osobné, 
hoci si počas dospievania viedla denník a túžila sa stať 
spisovateľkou. Až po prvom roku na univerzite píše 
niečo iné ako eseje o literatúre. Spomína na kľúčové 
roky s Beatrice a s prvou láskou Lorenzom, na detstvo 
v Bielle a traumy s ním späté. Písanie a knihy predsta-
vujú v románe protipól k svetu moderných technológií. 
Protipól, ktorý napriek Beinej predpovedi – „V roku 
dvetisícdvadsať budú všetci na internete, nikto už 
nebude čítať. Literatúra je už teraz zastaraná, ako to, 
že to nevidíš?“ (s. 315) – pretrváva. 

K najväčším pozitívam románu patrí psychologic-
ká prepracovanosť hlavných postáv a ničivého vplyvu 
narušeného vzťahu s matkou na životy dcér. Autorka 
zobrazuje bytostnú potrebu matkinej blízkosti, po-
zornosti a prijatia, ako aj nemožnosť vykoreniť ju zo 
seba ani v dospelosti či po matkinej smrti. Túto po-
trebu vystihuje scéna: „V ten deň som bola nervózna. 
Neznesiteľná, otrávená, že som doma a chorá. Mala 
som päť rokov a chcela som svoju mamu. Byť v jej 
náručí, dať sa čičíkať a bozkávať. Nenechala som ju 
upratovať, dívať sa na telku, ísť na záchod, nič, lebo 
mala byť so mnou, každú sekundu len a len so mnou. 
A tak som fňukala, stískala ju, dusila. (…) Vidím sa, 
ako jej visím na nohe.“ (s. 380) Elisa mala spoločnú 
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izbu s matkou až do 14 rokov a neskôr sa podob-
ným spôsobom drží aj ďalších blízkych osôb. Chce 
sa chytiť a už nikdy nepustiť: „Bolo by pekné, keby 
sme ostali navždy v  T a  nedokončili ani školu. 
Keby sme túto noc obe otehotneli a oni by si nás 
vzali, žili by sme celý život vedľa seba, ty v byte 
nad nami a ja pod vami alebo naopak. Neodísť, 
nepísať, nepokúsiť sa o žiadny projekt. Naše deti, 
ktoré spolu vyrastajú ako súrodenci, a my doma, 
kde celý deň nič nerobíme. Nerozlučné či ešte 
viac: rovnaké.“ (s. 208) 

Podobnosť s Ferrante
Autorka sa otvorene hlási k dvom dámam talian-
skej prózy: Else Morante a Elene Ferrante. Mo-
rantin román Lož a čary sprevádza Elisu na ceste 
dospievania, ale aj v dospelosti. Je to kniha zviaza-
ná s detstvom v Bielle (nikdy ju nevrátila do tamoj-
šej knižnice). Pasážami z tejto knihy sa inšpiruje 
pri písaní listu Lorenzovi. Pri ich neskoršej e‑mai-
lovej komunikácii si vypožičia autorkino priezvis-
ko ako pseudonym a mesiace si s Lorenzom píšu 
ako Morante a Moravia – známy spisovateľský 
manželský pár. Po tridsiatke prednáša o románe 
Lož a čary na univerzite a snaží sa jeho čaro priblí-
žiť mladým poslucháčkam, visiacim na mobilných 
telefónoch a sledujúcim Beatricin blog. Prepojenie 
s Elenou Ferrante je votkané priamo do dejovej lí-
nie a ústredných postáv. Elisa a Beatrice už na prvý 
pohľad pripomínajú Elenu a Lilu z Geniálnej pria-
teľky: jedna je nenápadná a introvertná a druhá je 
svojská a rebelantská. Stane sa z nich nerozlučná 
dvojica spojená osudovým priateľstvom. A podob-
ne ako priateľstvo Eleny a Lily, aj Elisino a Beino 
prežíva vzlety a pády, aj keď v inom čase a za iných 
okolností. Elena sa na sklonku života snaží zachy-
tiť a zvečniť minulosť a vzťah s Lilou písaním, čím 
chce zmariť jej snahu zmiznúť, vymazať sa. V pod-
state to isté robí aj Elisa, no len s odstupom tri-
nástich rokov – zaznamenáva, čo Beatrice zakrýva 
(utajuje pred médiami): svoje dospievanie, matku 
a priateľstvo s Elisou. 

Podobností s Geniálnou priateľkou je trochu 
veľa a mohli by vyvolať podozrenie, že sa Avallo-
ne snaží „zviezť“ na popularite Ferrante a použiť 
osvedčenú „schému“. Tohto pocitu som sa pri čí-
taní nevedela celkom zbaviť, ale napriek tomu sa 
mi javil Avallonin román presvedčivý a obohacu-
júci. Pretože na druhej strane: má azda Ferrante 
patent na písanie o silnom ženskom priateľstve, 
akokoľvek bravúrne sa jej to už podarilo? Určitý 
posun možno u  Avallone vidieť v  zasadení do 
odlišného časového rámca, ktorý umožňuje klásť 
nové otázky: Ako internet vplýva na budovanie 
obrazu, aký o sebe vytvárame a na možnosť vy-
mazať sa? Ako zabudnúť a pohnúť sa ďalej, keď si 
môžeme kedykoľvek vyhľadávať informácie o bý-
valých partneroch a priateľkách na sociálnych sie-
ťach a napísať im smsku? A v neposlednom rade 
mi pripadá, že Priateľstvo je paradoxne viac romá-
nom o vzťahu k matke a o vplyve primárnych vzťa-
hov na všetky ďalšie, než o priateľstve. Vytknúť by 
som mohla úplný záver románu, ktorý sa mi zdá 
neuspokojivý a splošťujúci, dokonca trochu mo-
ralizujúci. Zbytočne zjednodušuje to, čo predtým 
na štyristo stranách rozvíjal a otváral viacerými 
smermi. 

Ľudská totalita 
v Marenčinovom hľadáčiku

Keď mi nedávno Albert Marenčin mladší priniesol 
výtlačok prvej z dvoch ohlásených knižiek 
s názvom Ľudská totalita, len tak medzi dverami 
mi k otcovmu poslednému bilancovaniu povedal: 

„Žiaľ, vo všetkom mal pravdu.“ Vlastne ma vydavate-
ľovo stručné zhodnotenie neprekvapilo. Vždy som 
považoval Alberta Marenčina (1922 – 2019) za 
bohaplnú výnimku slovenskej literatúry. Považoval 
som ho za autora, ktorý vedel od seba odstúpiť 
o poriadne dlhý krok a práve tak vzniknutý priestor 
zodpovedne vyplniť iróniou. V jeho podaní neraz 
aj preveľkým sarkazmom a nasledujúcimi neodvola-
teľnými konzekvenciami.
Ľudská totalita Alberta Marenčina má aj upresňujú-
ci podtitulok: Zápisky – myšlienky – úvahy 
1996 – 2017. Práve ten zodpovedá za spomenutú 
dĺžku odstupu od seba samého a na scénu tak uvá-
dza pohľad z pomyselnej druhej strany. Napokon 
z jednej či druhej strany ide o to najťažšie: 
Byť a zostať autorom z jedného kusa, ako sa hovorí.
Naisto túto túžbu nemnohých dostal Albert Maren-
čin do vienka od André Bretona. Zhruba zapamäta-
ná Bretonova rada znela takto: „Píšte o sebe. To 
poznáte najlepšie.“ Nazdávam sa, že inak to nebolo 
ani s Albertovými zápiskami, myšlienkami, 
úvahami, ktoré si začal zapisovať 74‑ročný básnik, 
dramatik, filmár i výtvarník a ktoré sú obsiahnuté 
v Ľudskej totalite, dôstojnom zavŕšení jeho ozaj 
bohatej tvorby. Mimochodom, zapisovať si ich začal 
do menšieho dizajnérskeho skvostu, ktorý dostal na 
Vianoce roku 1993. Darček potom obdivoval tri roky 
a na sviatok Troch kráľov 1996 ho začal zapĺňať 
prehútavaním, čiže všetkým možným, čo poprehá-
ňal mysľou, respektíve v mysli, ako nás učí slovníko-
vé zadefinovanie hútania. Spúšťačmi či rovno 
inšpiráciou mu boli diela autorov, ku ktorým sa rád 
vracal — nielen z profesijných dôvodov —, ale 
hoci aj jedna (vypísaná) veta z práve čítaného textu 
či v rozhlase vysielaného rozhovoru alebo z esejis-
tickej úvahy. Príkladom za ostatné nech je niekedy 
na jeseň roku 2006 vypísaná veta z románu 
G. G. Márqueza: „Život nie je to, čo prežívame alebo 
sme prežili, ale čo si z toho zapamätáme.“
Pravda, s Albertom Marenčinom to nikdy nebolo 
ľahké, pretože to bolo podmaňujúco škriepne. 
Nepochybne bol a zostal verejným intelektuálom, 
ktorému rovno z oka duše vypadli tieto dve vety: 

„Čo na srdci, to na jazyku. Ale častejšie: Čo na 
žlčníku, to na jazyku.“ Nepochybne bolo celkom 
prirodzené, že jedného dňa siahol po vianočnom 
dare spred pár rokov a začal sa predumávať 
poznámkami o Ľudskej totalite. Napadá mi ešte 
jeden nezvratný dôkaz. Albert bol brilantným 
polemikom, ale čas mu dosť rázne obmedzil miesta, 
kde sa mohol stretnúť s oponentmi aj priaznivcami. 
Vlastne mu tie miesta čas obmedzil na priestor 
bytu na bratislavskej ulici Fraňa Kráľa. Tam  
si v pracovni do posledných dní očami láskal svoje 
intelektuálne (zbierkové) poklady, len nesmel 
chcieť si niečo z nich prelistovať, pretože nastalo 
tzv. „večné“ hľadanie.

 ✒ Juraj Mojžiš

Juraj Mojžiš (1938)
Filmový a výtvarný 
teoretik, filmový architekt 
a scénograf. Je autorom 
viacerých knižných 
monografií. Za zbierku 
esejí Voľným okom II. 
získal v roku 2010 
Cenu Dominika Tatarku.

Albert Marenčin: 
Ľudská totalita. 
Zápisky – myšlienky – 
úvahy 1996 – 2017 
Bratislava: Marenčin PT, 
2022
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O ušľachtilej hudbe
Alessandro Baricco, známy 
predovšetkým ako prozaik, je 
aj vyštudovaný hudobný teoretik. 
Istý čas pôsobil ako hudobný 
kritik, ale – ako zistil – 
toto povolanie je vraj smutné...

✒ Ivan Marton

Taliansky prozaik, dramatik, scenárista a esejista 
Alessandro Baricco si získal popularitu a preni-
kavé celosvetové renomé predovšetkým svojou 

bohatou literárnou tvorbou. Jeho úspešné romány 
Oceán more, Hodváb, Trikrát na svitaní, Mladá neves-
ta a Pán Gwyn sa vďaka vydavateľstvu Slovart dosta-
li aj do rúk slovenského čitateľa. Málokto u nás však 
vie, že Baricco je aj vyštudovaným hudobným teore-
tikom a popri svojej umeleckej spisbe istý čas pôsobil 
ako hudobný kritik v denníkoch La Stampa a La Re-
pubblica (a z tohto obdobia si odniesol prekvapujú-
ce poznanie, že povolanie hudobného kritika je vraj 
smutné). Autorovo solídne muzikologické vzdelanie 
sa pretavilo do dvoch zbierok esejí s názvom Génius 
na úteku (1988) a Hegelova duša a kravy z Wiscon-
sinu (1992). Tá druhá nedávno vyšla v preklade Sta-
nislava Valla vo vydavateľstve Artfórum v spolupráci 
s OZ Konvergencie.

Pre zorientovaného čitateľa
Zdanlivo excentrický názov knihy vychádza z dvoch 
citátov o hudbe umiestnených na frontispise útlej 
publikácie – z  druhého zväzku Heglovej Estetiky 
a z univerzitnej štúdie o dojivosti kráv v americkom 
Wisconsine. Napriek autorovej literárnej zručnosti nie 
je to čítanie, ktorému by sa dokázal pohodlne oddať 
hudobný laik, skôr naopak: vyžaduje si vzdelaného 

Alessandro Baricco: 
Hegelova duša a kravy 
z Wisconsinu
Preklad: Stanislav Vallo 
Bratislava: Artforum, 
2022

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

a v klasickej hudbe dobre zorientovaného respondenta. 
V štyroch kapitolách tejto úvahy o tzv. osvietenej hud-
be a modernosti sa Baricco zamýšľa nad fenoménom 
ušľachtilého naratívu hudby 18. a 19. storočia, ktorú 
súčasné publikum v dôsledku interpretačnej transfor-
mácie „znovu nachádza“ a „znovu objavuje“. 

V úsilí o zjednodušenie by sa pisateľov problém 
dal charakterizovať tézou, „čo je hudobné dielo, čo 
nie je a načo je na svete“ (aby sme parafrázovali ná-
zov slávnej eseje Václava Černého o literárnej kritike). 
Riešeniu problému ako nazerať na hudobné dielo sa 
v minulosti podrobne venovali najmä hudobní feno-
menológovia (za všetkých spomeňme poľského este-
tika Romana Ingardena a jeho štúdiu Hudobné dielo 
a jeho totožnosť). Baricco si pri analýze hudobných ar-
chetypov minulosti počína nadmieru umne, no svoje 
úvahy posúva ešte ďalej: model tzv. osvietenej hudby 
stavia do protikladu s princípmi hudobnej avantgardy 
(dodekafonická a seriálna hudba), pričom tvrdí, že vo 
vývoji hudby došlo začiatkom 20. storočia k prudkej 
a násilnej ruptúre, v dôsledku ktorej je dnes „súčasná 
hudba umelo udržiavanou realitou, ktorá nemá žiad-
ne publikum“. Ľudia jej vraj nerozumejú, vyhýbajú sa 
jej, v lepšom prípade ju tolerujú. (Ako človek z odbor-
ných kruhov, ktorý stál v roku 1991 pri zrode domáce-
ho festivalu súčasnej hudby Melos‑Éthos a niekoľko 
jeho ročníkov aj viedol, mu musím dať za pravdu). 

V záverečnej kapitole svojho textu s názvom Spek-
takulárnosť Barrico načrtáva iné možnosti moderni-
ty v prístupe k rozvíjaniu genetického dedičstva tzv. 
osvietenej hudby. V  jeho ponímaní tieto možnosti 
reprezentujú dve charizmatické osobnosti hudby 
zo začiatku 20. storočia: Giacomo Puccini a Gustav 
Mahler. Puccini, tvrdí Baricco, vytvoril novú ideu 
divadelného spektáklu, kde spolunažívajú umenie 
a odpad, vulgárnosť a noblesa či banalita a poézia. 
Mahlerov symfonizmus zasa pracuje s pyrotechnic-
kou surovinou grandióznej a hypnotizujúcej procesie, 
ktorej výsledkom sú ohromujúce plátna, evokujúce 
kino, určitý druh filmovej hudby (spomeňme si hoci 
na Viscontiho filmové spracovanie Mannovej novely 
Smrť v Benátkach, ktoré v druhej polovici 20. storočia 
vyvolalo ošiaľ z Mahlerovej hudby). Skrátka, hudobná 
avantgarda je v Bariccovom ponímaní trhlinou, his-
toricky neúspešným „lingvistickým experimentom“, 
ktorý zrušil spektakulárnosť tzv. osvietenej hud-
by, presadzovanej novátorskou tvorbou Pucciniho 
a Mahlera. Tento princíp v zhode s Bariccom výstižne 
charakterizuje gnóma skladateľa Vladimíra Godára, 
ktorou zavŕšil jednu zo svojich brilantných muziko-
logických esejí: „Budúcnosť má len tá hudba, ktorá 
má aj minulosť.“

Musica colta
Záverom krátka poznámka. Stanislav Vallo, ktorý 
náročný Bariccov text preložil doslova majstrovsky, 
v Poznámke prekladateľa vysvetľuje, prečo si z viace-
rých možných slovenských ekvivalentov talianskeho 
výrazu „musica colta“ zvolil termín „osvietená hudba“. 
Dá sa s tým súhlasiť, je to jedna z možností, no ja som 
si pri čítaní textu v duchu spontánne nahrádzal vý-
raz „osvietená“ slovom „ušľachtilá“, ktorý sa mi zdal 
výstižnejší. Až som napokon dospel k noticke na zad-
nom prebale knihy, kde sa termín musica colta naraz 
prekvapujúco ocitol v preklade nie ako osvietená, lež 
ako ušľachtilá hudba. Čaro nechceného… 

DEVIN.RTVS.SK

1.- 5. 8. 2022 

Gabriela Magalová: Tajomstvá 1. – 5. časť 
Ranníček

Krátke rozprávky pre najmenších poslucháčov, ktorí počas prázdnin  
nepohrdnú dobrodružstvom a nádychom tajomstva.

5. 8. 2022

Dušan Mitana: V električke 
Čítanie na pokračovanie. 

Kultová poviedka Dušana Mitanu zo sedemdesiatych rokov 20. storočia.  
Text, ktorý autorovi priniesol morálne odsúdenie, obvinenie z „kafkovčiny“,  
ale aj slávu a čitateľov vďačných za nádych erotiky v próze.

6. 8. 2022

Karel Hvížďala 
Fakty

Portrét českého novinára, dramatika a spisovateľa.

7. 8. 2022 

Stendhal: Haydnov život  
Fakty

V roku 1808 Stedhal vo Viedni písal priateľovi listy o skladateľovi Haydnovi,  
ktoré sa stali základom biografie. 

11. 8. 2022 

Martin Solotruk: Metafyzická domácnosť 
Verše

Všetci sme súčasťou metafyzickej domácnosti a všetci sme na jednej lodi.  
Aj o tom je Solotrukova poézia každodennosti.

18. 8. 2022 

Jozef Palaščák: Rozhlas jedna báseň 
Ars litera

O poézii v rozhlase.

29. 8. – 1. 9. 2022

Ivana Dobrakovová: Pod slnkom Turína 1. – 5. časť 
Čítanie na pokračovanie

Spisovateľka z desiatky Anasoft litera 2022 píše o hrdinke žijúcej v Turíne,  
ktorá všetkých väzní vo svojom „válove“, a zdá sa, že všetko smeruje ku katastrofe.

6. 9. 2022 

Monodrámy STOKA
Šesť monológov postáv pokúšajúcich sa nadviazať kontakt s okolím,  
s ľuďmi, ale i kontakt so sebou samým.

Premiéry v Rádiu Devín
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Knihy som rozdelila do voľne koncipovaných 
kategórií založených najmä na téme, ktorej 
vyjadrenie však sprevádzajú často podobné 

poetologické riešenia: dejiny a pamäť, psychologic-
ké prózy, spoločnosť a politika, próza subjektu.  
Nenárokujem si na nespochybniteľnosť zaradenia 
toho‑ktorého diela do konkrétnej skupiny, pretože 
mnohé z textov majú synkretický charakter; ich 
nejednoznačné žánrové signály a komplexnosť  
témy by mohli dielo nasmerovať naraz do viacerých 
kategórií. Napríklad prózy akcentujúce pamäť 
a spomínanie prirodzene vykazujú typologickú 
príbuznosť s prózami subjektu; diela ženskej litera-
túry zas do veľkej miery rozoberajú psychologické 
aspekty človeka. A potom sú tu idiosynkratické 
prípady ako historická detektívka, horor s prvkami 
lyrizovanej prózy, eastern a podobne. Zaradila som 
ich do skupín podľa tendencií, ktoré som považova-
la za dominujúce. Azda neštandardne absentuje 
samostatná kategória žánrovej literatúry – tituly 
tohto zamerania som zaradila do vyššie uvedených 
skupín podľa témy. Kategórie preto slúžia skôr pre 
základnú orientáciu v širokom poli minuloročnej 
literárnej „úrody“.  Treba povedať, že rok 2021 sa 
v porovnaní s poslednými rokmi vyznačuje viacerý-
mi esteticky presvedčivými dielami. A zároveň sa 
zdá, že niektoré poetiky (napríklad próza subjektu) 
sa už vyčerpali. Aj najlepšie výkony sú skôr rekapi-
tuláciou známych postupov a hoci vzbudzujú  
rešpekt, neprekvapia ani neočaria. Texty zamerané 
na problémy spoločnosti sa zas akosi nevedia vyma-
niť z modelovosti – čitateľ z nich môže mať pocit,  
že literárnosť je len v služobnom postavení ideí 
a ideológie. Napriek tomu však niet pochýb, že rok 
2021, povedané zjednodušene, bol „silný“ rok.

Dejiny a pamäť
K dielam tematizujúcim dejiny a pamäť možno 
zaradiť typologicky značne odlišné diela a viaceré 
z minuloročných titulov stoja na rozhraní poetík aj 
žánrov. Niektoré z nich sa pohybujú medzi umelec-
kou literatúrou a literatúrou faktu (non‑fiction), 
centrom iných je subjekt a jeho spomienky na 
minulosť a patria sem aj diela žánrovej literatúry. 
Väčšina minuloročných próz tematizujúcich  
minulosť ťažila najmä z kontrastu medzi „veľkými“, 
všeobecnými dejinami a konkrétnym príbehom 
jednotlivca. Spisovatelia sa zameriavali na dejiny 
20. storočia, a to najmä na obdobia 1. ČSR, Sloven-
ského štátu a socializmu, príbehy ďalších sú zas 
umiestnené do starších období.

Román Proces s mŕtvym Mariany Čengel Solčan-
skej (Ikar) predstavuje práve jedno z diel prepájajú-
cich individuálne a spoločenské dejiny. Autorka  
sa zameriava na rodinu archeologičky Cyrily Gregus 
a rekonštruuje príbehy niekoľkých generácií.  
Rozprávanie o rode sa prepája s príbehom Jozefa 
Tisa, zahŕňajúcim najmä jeho povojnový súdny 
proces, ako i fragmenty z jeho dovtedajšieho pôso-
benia a mladosti. Treba povedať, že Tiso je prozaič-
kou vykresľovaný pomerne stereotypne ako obézny 
spupný človek pôsobiaci plocho, ako karikatúra. 
Z hľadiska kompozície ide o koláž, mozaiku v šir-
šom zmysle: text je bohato popretkávaný čierno‑bie-
lymi fotografiami, ako aj v užšom zmysle: prechody 
medzi minulosťou a aktuálnou prítomnosťou 
a zmeny perspektív sú pomerne prudké a časté. 

Tamara Janecová (1988) 
Na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského 
vyštudovala slovenčinu 
a ruštinu. 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. 
V LIC tento rok vyjde jej 
monografia o Máriusovi 
Kopcsayovi s názvom 
Proti wetrysku.

Čas mohutného 
 prílivu alebo 
odlivu?
Minuloročná prozaická produkcia 
bola pomerne bohatá z hľadiska 
počtu vydaných kníh a čo je 
podstatné, aj pokiaľ ide o umelecky 
pôsobivé diela hodné čitateľskej 
pozornosti. Mojou ambíciou nie je 
vytvoriť komplexný zoznam 
zahŕňajúci všetky publikované tituly. 
Vyšlo ich niečo vyše stošesťdesiat. 
V prehľade próz sa dotknem menšej 
polovice a spomeniem šesťdesiatštyri 
titulov – niektoré z nich stoja ozaj 
iba za zmienku, iným som venovala 
väčší priestor. 

✒ Tamara Janecová
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Stúpajúc vyššie Andrey Salajovej (filmotras) je  
dielo, ktoré bolo pôvodne napísané v cudzom jazyku 
(vo francúzštine) a v roku 2021 vyšlo v slovenčine. 
Rozhodla som sa ho zaradiť do prehľadu próz, preto-
že autorka je Slovenka a tematizuje slovenské dejiny. 
Spočiatku sa čitateľovi môže zdať, že ide o iróniu, 
recesiu, no postupne táto nádej vyprcháva. Románo‑
vé dianie je zasadené do roku 1955 a zameriava sa na 
problematiku kolektivizácie. Kohútová a Olšanský, 
bývalí partizáni, dostávajú kolektivizačnú misiu 

– založiť roľnícke družstvo v obci Lesnice na severo-
východe Slovenska. Počas nej sa má preveriť lojalita 
Kohútovej. Poznatky o komunizme ako z učebnice 
pre základné školy sú do prózy vkladané mechanicky 
a toto približovanie reálií a základných historických 
a spoločenských faktov môže na slovenského čitateľa 
pôsobiť rušivo, podobne ako neprirodzené dialógy 
a nepresvedčivé vnútorné monológy. Autorka využi-
la aj postupy populárnej literatúry, prvky dobrodruž-
nosti, preto možno hovoriť o akejsi východnej 
variácii na western, teda eastern: hlavná hrdinka sa 
prechádza stále s rukami vo vreckách a steblom  
trávy v zuboch, nechýbajú drsné scény, počas milo-
vania si všimne „prudkú zmenu v jeho tvári a pocíti-
la, ako sa jeho telo naplo. Pochopila, že sa chystá 
vyvrcholiť do nej. Bez váhania vsunula ruku pod 
vankúš, vytiahla zbraň a priložila mu ju k spánku.“ 
(s. 194) Kohútovej röntgenovému zraku neunikne 
žiadne zblednutie (a bledne i červenie sa v próze 
mimoriadne často) alebo zmena tónu hlasu. Nechý-
ba tu ani gýč: „Áno, vyzerala chladná, vzdialená 
a zatrpknutá, ale v hĺbke… Hlboko v nej zostalo to 
malé dievčatko, ktoré žaslo nad kvapkami dažďa  
na listoch stromov.“ (s. 94) Dielo malo zrejme vysoké 
ambície predviesť žánrovú šarádu, výsledkom je 
však próza pochybnej umeleckej kvality. 

Utópiu v Leninovej záhrade Lukáša Onderčanina  
(Absynt) tvoria príbehy členov československého 
robotníckeho družstva Interhelpo, ktorí sa v medzi-
vojnovom období vydali do sovietskeho Kirgizska, 
aby pomáhali budovať komunistické komúny. Sujet 
sa rozvíja ako chronologické a paralelné rozprávanie 
viacerých komplikovaných ľudských osudov. Roz-
právač sa v tomto texte sťahuje do úzadia, je vecný 
a nenápadný. Jeho kultivované podanie harmonicky 
dopĺňajú dialogické pasáže a vnútorné monológy 
postáv. V diele vystupujú aj známe osobnosti ako 
Alexander Dubček a jeho otec Štefan, Peter Jilemnic-
ký či Július Fučík. Rozprávanie o konkrétnych  
ľuďoch sa prelína s pasážami osvetľujúcimi dobový 
československý a sovietsky kontext, ktoré však nie  
sú faktograficky ani rozsahom vyčerpávajúce; infor-
mujú čitateľa iba do tej miery, aby boli príbehy  
vykreslené plasticky. Pre rozprávanie je príznačný 
historický prézent, vťahujúci čitateľa do deja: „Niek-
torí Slováci a Maďari sa natešene nahrnuli k prednos-
tovi Kolimárovi a zasypali ho otázkami. Tá hlavná 

– táto stanica a akési jurty na obzore – to je naozaj 
Pišpek, najväčšie kirgizské osídlenie, kde im Rudolf 
Mareček sľuboval rozkvitnuté jablone, zelené háje 
a úrodnú pôdu? Prednosta ukázal na východ, kde sa 
v diaľke v tieni topoľov rysovali kontúry budov. 
Z vlaku sa ozývali prvé vzlyky. Sklamané ženy  
s malými deťmi začali hneď vyčítať mužom, kam ich 
to doviedli. ,Tak to sme prišli na koniec sveta,‘  
utrúsil niekto z davu, keď sa rozhliadol okolo seba.“ 
(s. 137) Súčasťou diela je rozsiahly archívny materiál, 

fotografie, mapy, úryvky z listov i dobovej tlače. 
Vydavateľ označil dielo za historický dokumentárny 
román, v diskusiách sa hovorilo skôr o literatúre 
faktu. Hoci tejto próze dominuje poznávacia funk-
cia, vecné informácie sa v nej nezobrazujú ako  
holé fakty. Dokumentárny materiál je spracovaný 
umelecky, využívajú sa jazykové prostriedky a lite-
rárne postupy typické pre beletriu.

Marek Vadas v diele s názvom Šesť cudzincov  
(KK Bagala) tematizuje protirómsky pogrom, ku 
ktorému došlo na Slovensku v obci Pobedim v roku 
1928. Príbeh vychádza zo skutočnej udalosti,  
dlhodobo prehliadanej a širšej verejnosti neznámej. 
Práve potláčanie faktov a mlčanie o zle, mlčanie 
väčšiny tvorí hlavnú myšlienku tohto diela. Udalosti, 
ktoré sa odohrali v mestečku P., čitateľ rekonštruuje 
na základe rozprávania viacerých postáv. V rámci 
ôsmich poviedok sa rozvíjajú štylisticky diferenco-
vané výpovede, ktoré spoločne vytvárajú presvedči-
vú polyperspektívu. 

Napriek odlišnej problematike i priestoru pripo-
mína táto kniha predchádzajúce autorove knihy, 
jeho poetika je inšpirovaná literárnou fantastikou 
(Borges, Cortazár), prelínajú sa v ňom realistické 
i fantastické prvky, nadprirodzeno. Z literárneho 
hľadiska kniha neprináša niečo nové, no hodnotný 
je jej metonymický potenciál – možnosť na základe 
konkrétnej udalosti vypovedať o väčších spoločen-
ských celkoch, ako hovorí aj jedna z postáv, krčmár: 

„Celé vám to rozprávam len ako príklad, ako  
potenciálnu možnosť, že sa u nás predsa len niečo 
stalo alebo sa mohlo stať v akomkoľvek inom meste, 
dnes alebo v minulosti.“ (s. 41) Upozornením na 
protirómske pogromy Vadasovo dielo prispieva 
k diskusii o tej časti našej minulosti, s ktorou sa naša 
spoločnosť ešte nevyrovnala. 

Príbeh historickej detektívky Pre hrsť dukátov  
(Slovart) zasadil Juraj Červenák do začiatku 17. sto-
ročia, komplikovaného obdobia protitureckých 
a náboženských vojen. Cisár Rudolf II. nariadi  
vyšetrovanie viacerých zločinov, ktoré sa odohrali 
v okolí Kremnice: vražda, lúpežné prepadnutie 
a zmiznutie vzácnych dukátových razidiel kremnic-
kej mincovne. Prípad vyšetruje štiavnický notár 
Matej Barbarič a kapitán Stein. Dielo je založené na 
pútavej zápletke a dynamickom napredovaní deja, 
veľký priestor je v texte venovaný dialógom. V texte 
sa prelínajú prvky historického a detektívneho  
románu, preto v ňom rozpoznať zámer poučiť  
i pobaviť. Zámer je chvályhodný, no jeho realizácia 
pokrivkáva, vysvetlivky dobových reálií nie sú vždy 
do textu plynulo zakomponované, ale nápadne 
z neho vytŕčajú: „Notár sa na revanš dozvedel,  
že Kroner je pastierom málopočetného katolíckeho 
stádočka v meste a správcom arcibiskupského 
domu, nazývaného aj Pizethaus. Slovom pizetum 
označovali podiel na vyťaženom bohatstve v ban-
ských mestách, ktorý podľa dávneho práva patril 
katolíckej cirkvi, v Uhorsku zastúpenej Ostrihom-
ským arcibiskupstvom.“ (s. 87) Dielo je štýlovo  
synkretické, obsahuje archaicky pôsobiace stručné 
synopsy na začiatku kapitol, výrazy v latinčine  
(in tortura, domine), archaizmy (ženština, prežrela), 
historizmy (turňa, ostrva, buzogáň), ale aj vulgariz-
my a hovorové výrazy (halabala dogabaných).  
Pre zdôraznenú poznávaciu funkciu a autenticky 

Mariana Čengel 
Solčanská: Proces 
s mŕtvym
Bratislava: Ikar, 2021

Marek Vadas: Šesť 
cudzincov
Levice: KK Bagala, 2021

Andrea Salajová: 
Stúpajúc vyššie
Vištuk: filmotras, 2021
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pôsobiace vykreslenie doby a jej kontextu možno 
knihu zaradiť ku kvalitnejším žánrovkám.

Anton Pižurný v Povestiach a legendách (Ikar) 
priblížil pätnásť príbehov slávnych i menej známych 
hradov a zámkov, rozpráva o Budatíne, Ľubovni, 
Levickom hrade, Devíne, Muráni a ďalších. Autorov 
štýl charakterizuje básnický jazyk plný poetizmov 
a knižných výrazov, blízkosť k poézii potvrdzujú aj 
lyrické básne dopĺňajúce jednotlivé poviedky.  
Autor venuje pozornosť aj slovenskej krajine, vytvára 
na jednej strane idealizovaný obraz Slovenska ako 
vrchárskej krajiny: „Malebné vrchoviny s hlbokou 
dušou zelených lesov, ale aj vysoké horstvá, kde  
kraľuje orol“ (s. 35), ale neopomína ani rovinu s jej 

„žírnymi lánmi pšeničného zlatého mora“ (s. 105). 
Príbehy hradných pánov a ich poddaných sú  
vyrozprávané s pátosom, celé dielo charakterizuje 
konzervatívna poetika národnoobrodného razenia. 
V diele sa vyskytujú aj nadprirodzené prvky,  
bytosti ako víly, dominantnými motívmi sú láska 
a boj dobra a zla. Možno ho zaradiť do literatúry  
pre mládež.

Román Evy Maliti Fraňovej O príjemných pocitoch 
(Slovart) sa zameriava na život dvoch historických 
osobností, Pavla Pálffyho de Erdöd a jeho manželky 
Louise de Vilmorin. Dej sa odohráva v 30. a 40. 
rokoch minulého storočia. Kultivované rozprávanie 
je modelované s istou mierou umeleckej licencie. 
Občas možno nadobudnúť dojem, akoby bol text 
poznačený poetikou diel ženskej literatúry  
z 19. storočia, nechýba mu sentimentalita a aj hlavná 
hrdinka je typologicky príbuzná romantickým  
aristokratkám. Práve tejto žene je v diele venovaná 
pozornosť, personálny rozprávač približuje vnútor‑
ný svet francúzskej šľachtičnej Louise, značne  
otrasenej pomermi a kultúrou strednej Európy. Žije 
v prepychu, napoly ponorená v ľahkej depresii  
a hoci jej už tiahne na štyridsiatku, nevyzná sa sama 
v sebe. Vie síce, že chce písať, ale nevie o čom, nemá 
tému. Namosúrene čaká na služobníctvo, ktoré jej 
nosí jedlo, zlú náladu zaháňa rozmiestňovaním 
starožitných sošiek a váz po kaštieli, „čítať gratulá-
cie bolo pre ňu povznášajúcim programom na celý 
deň“ (s. 91). Často zažíva frustráciu z problematické-
ho napĺňania ambície písať: „Od tvorivého vzrušenia 
zle spala a v ich honosnom hoteli jej prekážala raz 
perina, čo ju ťažila, hoci bola ľahká ako pierko,  
inokedy zase uteráky, ktorými sa nedalo dosucha 
poutierať.“ (s. 83) Autorka ju (možno nezámerne) 
vykreslila skôr ako aristokratku pôvodu a majetku, 
než aristokratku ducha.

Medzi diela tematizujúce dejiny možno zaradiť 
aj biografický román Jozefa Banáša s názvom Som 
Baťa, dokážem to!

Nasledujúce diela v tejto kategórii akcentujú viac 
pamäť a spomínanie. Autobiografický román 
Viliama Klimáčka Beat (Marenčin PT) v sebe  
prepája rodinnú líniu a reflexiu hudobného obzoru 
človeka vyrastajúceho v socialistickom režime 
Československa. Príbeh je rozprávaný v prvej osobe 
a zasadený prevažne do minulosti („Dnes som už 
hudobný dinosaurus“, s. 46) v retrospektívnych 
vstupoch sa autor vracia k spomienkam na svojich 
rodičov a brata, ktorý v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia emigroval na západ a spáchal tam 

samovraždu. Kniha je venovaná tým, „ktorým sa 
náhodou podarilo ujsť“ (s. 24). Pre prózu je príznač-
ná snaha priblížiť reálie aj čitateľom mladšej 
generácie bez osobnej životnej skúsenosti so 
socialistickým režimom, miestami však Klimáček 
prechádza k literárne neveľmi pôvabnému encyklo-
pedizmu, keď sprostredkúva informácie základného 
všeobecného rozhľadu. Množstvo odkazov na dnes 
už neexistujúce hudobné skupiny, mladej generácii 
nič nehovoriace požmurknutia, nielen dištancuje 
text od určitej čitateľskej vrstvy, no tieto pasáže nie 
sú ani literárne pôvabné – veď aký čitateľský zážitok 
môžu priniesť pasáže ako „Keith Emerson ham-
mondkami staval zvukové steny hodné gotického 
chrámu, Ian Anderson vydychoval na flaute nežné 
melódie, tvrdené gitarou Martina Barreho“ (s. 48). 
Dielo je určené skôr pamätníkom a hudobným 
fajnšmekrom. 

Moje javisko Svet Andrey Coddington (Ikar) je 
životným príbehom herečky židovského pôvodu 
Dalmy Špitzerovej. Dielo vzniklo ako beletrizovaná 
reportáž, v ktorej autorka umelecky spracovala 
nahrávky dialógov s Dalmou Špitzerovou. Do textu 
sú plynulo zakomponované úryvky jej priamej reči 
a samotná Dalma je aj rozprávačkou v 1. osobe: 

„krásne to napíš“, inštruuje autorku, „čo nevieme, to 
dotvor! Sľubuješ?“(s. 17) Rozprávanie je teda jej 
evokovanou, dotvorenou „autobiografiou“. Hlavný 
priestor v texte sa venuje priamemu svedectvu 
rozprávačky o holokauste, príbehom ľudského 
poníženia a bezcitnosti. Spomína najmä na obdobie 
druhej svetovej vojny, ukrývanie sa, útek, rekapitu-
luje osudy svojich blízkych, najmä sestier a rodičov, 
ako i Juraja Špitzera, svojho budúceho manžela. 
Zopár kapitol v románe je venovaných aj životu po 
vojne a Dalminej hereckej kariére. Z hľadiska poeti-
ky sa zvýraznenou emocionalitou až sentimentál-
nosťou dielo približuje ženskému románu (žúžoľovo 
čierna noc, alabastrová pleť, vlasy čierne ako uhoľ), 
na druhej strane si rozprávačka zachováva od  
udalostí emocionálny odstup, minulosť neprikráš-
ľuje. Vzhľadom na jej skúsenosť s oboma totalitami, 
fašistickou i socialistickou, je voči slovenskej  
spoločnosti značne kritická. Próza poukazuje aj na 
napätie medzi tým, ako sú dejiny reflektované 
historiografiou a aká bola životná skúsenosť súčas-
níkov: „Ak si niekto myslí, že história, ktorej som  
ja na rozdiel od teoretikov bola priamym svedkom, 
sa dá prekrútiť, chcem veriť, že sa mýli.“ (s. 80) 

Dušan Dušek sa v diele Potok pod potokom  
(Slovart) venuje tematickému okruhu pamäti a rodi-
ny, ktorý nerozvíja ako ucelený príbeh. Sujetová 
línia je tu značne oslabená, kompozícia je fragmen-
tárna, sujet sa rozvíja „skokovo“, zastavuje sa v este-
ticky vykreslených miniatúrach, ktoré vychádzajú 
zo žánru črty, anekdoty či gnómy. Medzerovitosť 
a náznakovitosť vytvárajú paralelu k aktu spomína-
nia i zabúdania, ako o tom hovorí sám rozprávač: 

„Táto kniha je o zabúdaní, teda o tom, čo zabudol 
a čo v nej nie je, aj preto je taká tenká. Toho, čo 
zabudol, je oveľa viac, bola by z toho oveľa hrubšia 
kniha, no bez jediného výtlačku.“ (s. 14) Prózu 
charakterizuje nápadná prítomnosť prvkov poézie, 
metaforickosť („namiesto vlasov mal už za ušami 
iba trochu strieborného ihličia“, s. 28). Veľká, bás-
nicky dôkladná pozornosť je venovaná jazyku, ktorý 
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je hravý, neraz invenčný. Dôležitú úlohu hrá detský 
aspekt ozvláštňujúci rozprávanie, jazyk i pohľad na 
svet. Korešponduje s ním aj vizuálna stránka diela: 
množstvo rôznych fontov písma v nadpisoch i v ob-
sahu, farebné ilustrácie, kresby, obrázky poštových 
známok, rukopisné poznámky. Literárnou i vizuál-
nou stránkou kniha evokuje súkromný zápisník.

V zbierke poviedok Ľútostivosť Stanislava Rakúsa 
(KK Bagala) možno ľahko spoznať autorov nezame-
niteľný rukopis. O „banálnych“ príhodách píše 
dlhými, komplikovanými súvetiami s početnými 
vsuvkami a vysvetľujúcimi časťami, štylisticky 
nákladne, precízne a zároveň, paradoxne, akoby 
roztržito. Ako naznačuje už samotný názov, oproti 
jeho predchádzajúcim dielam sa však zvýraznila 
melancholická modalita. Leitmotívom piatich 
poviedok Ľútostivosti je smrť vo všetkých fázach 
ľudského života. Pred úzkosťou, ktorú vyvoláva 
vedomie jej blízkosti, sa Rakúsov rozprávač utieka 
k spomínaniu, fabulácii, pozorovaniu a rojčeniu. 
Pokiaľ ide o námety, prózy sú pomerne odlišné. 
V úvodnej poviedke Dom na Agátovej ulici sa 
Rakúsov rozprávač vracia v spomienkach do obce 
Búrovce (predobrazom sú zrejme Šúrovce – autoro-
vo rodisko) a empaticky približuje osudy jej obyva-
teľov. Ich príbehy tvoria látku pre rozvíjanie 
kukučínovsky ladenej témy bláznovstva na dedine, 
ktorá sa transformuje do nebezpečného šialenstva. 
Titulná poviedka Ľútostivosť je rámcovaná motívom 
cesty. Rozprávač, takmer osemdesiatnik, bezdetný 
vdovec, sa vydáva na druhú stranu republiky, aby 
navštívil svoje rodisko. Neprichádza však na návšte-
vu, z rodiny ostal sám. Jeho návrat nemá konkrétny 
cieľ, no prechádzka po predmestí, kde vyrastal, je 
podnetom pre spomínanie, bolestivú rekapituláciu 
vlastnej i kolektívnej minulosti obyvateľov obce. 
V Cintorínskej štvrti relatívne pokojný život protago-
nistu nepriaznivo naruší nútená zmena zamestna-
nia, typologicky podobný hrdina sa nachádza aj 
v próze Olivovozelené sako. Zápletku Ohrozenia  
tvorí náhle ochorenie malého syna hlavného hrdinu. 
Napriek odlišnosti námetov týchto poviedok ich 
spája autorov špecifický štýl a tonalita, ktorú azda 
viac než pojem melanchólia vystihuje Rakúsovo 
slovo ľútostivosť. Protagonista titulnej prózy hovorí: 

„V terajšom svojom veku, v ktorom z dlhého časové-
ho odstupu zhodnocujem tieto dávne udalosti 
môjho života a našej rodiny, viem, že to, čo je pre 
mňa dnes druhoradé a zanedbateľné, malo v časoch 
môjho detstva a chlapčenských rokov veľkú závaž-
nosť.“ (s. 115) Platí to aj naopak – navonok banálne 
a zanedbateľné zážitky spojené s „priaznivou 
ľudskosťou“, do ktorej sa zmestí aj „humor a radosť 
z maličkostí“ (s. 32), sú Rakúsovým spôsobom 
vyrovnávania sa s ľútosťou nad nezastaviteľnosťou 
a plynutím času, strácaním blízkych a vedomím 
vlastného neodvratného zániku. 

Psychologické prózy
Tematické vymedzenie vytvára pohodlne širokú 
kategóriu a aj v tomto prípade umožňuje skutočne 
pestré zoskupenie textov. Predmetom záujmu 
autorov týchto próz nie sú širšie spoločenské  
a dejinné procesy. Ak sa aj podieľajú na sujetovej 
výstavbe, tvoria skôr kontrastné pozadie pre  
vykreslenie jednotlivca. Zdôrazňujú význam predo-
všetkým vnútorného sveta človeka. Skúmajú ho na 

pozadí komplikovaných medziľudských vzťahov, 
fantastických, nadprirodzených i katastrofálnych 
udalostí, ale aj v „banálnej“ každodennosti. 

Jedným vrzom Zuzany Cigánovej (VSSS) je z prevaž-
nej časti napísané ako dialóg dvoch priateliek  
v dôchodkovom veku. Nemajú mená, čím sa zdôraz-
ňuje univerzálnosť výpovedí – pôvodkyne replík sú 
zameniteľné, nie je podstatné, kto rozpráva, ale 
o čom sa hovorí. Textu dominuje pásmo postáv a ich 
priama reč. Témou sú každodenné i životné problé-
my starnúcich žien ako nezáujem okolia, sociálne 
problémy, vzťahové ťažkosti a zdravie. Próza nie je 
členená na kapitoly; ide o súvislý text len sporadicky 
členený na dlhé odseky. Na jednej strane ide zrejme 
o umelecké riešenie, ktorým autorka chcela zdôraz-
niť autentickosť prehovorov. Tie nemajú „umelý“ 
začiatok a koniec, začínajú sa in medias res a ústia 
kamsi do stratena. Repliky často na seba ani nenad-
väzujú, obe staré panie si „hudú svoje“. Absencia 
segmentácie textu a minimalizovaná úloha rozprá-
vača redukujú prózu na rečový akt. V snahe 
o sprostredkovanie autentického rečového prúdu 
autorka nadužíva apoziopézu, dielo by bolo o dob-
rých pár strán kratšie, ak by sa z neho odstránili 
trojbodky. Pokus o stvárnenie témy je neošúchaný, 
no zároveň esteticky nevydarený. 

Aj Silvia Bystričanová v próze Ticho nikdy nemlčí 
(Slovart) stavila na tzv. výseky zo života, ktoré moti-
vicky čerpajú z každodennosti a medziľudských 
vzťahov. V abecedne usporiadaných kapitolách je 
vždy v názve uvedené písmo: L ako láska, N ako 
neha, S ako srdce, Ž ako život a podobne, čo pôsobí 
mechanicky – rovnako ako spôsob, ktorým autorka 
uzatvára jednotlivé kapitoly. Mnohé majú v závere 
akýsi gnómický prílepok, explicitnú, zovšeobecne-
nú „múdrosť“, ktorú si má čitateľ vztiahnuť na  
predchádzajúci text: „Láskou v podobe priateľstva 
objavujeme večnosť.“ (s. 84) alebo: „Zmysel života 
gravituje k dobru. Ak sa niekedy stáva, že človek 
ide za zlým, je to preto, lebo v tom vidí nejaké vypo-
čítavé dobro pre seba. Nikto nechce byť nešťastný 
a rozhodovaním hľadáme svoje šťastie.“ (s. 97)  
Mechanické a modelové – týmito slovami možno 
charakterizovať toto literárne dielo.

Jonathan Gresty pochádza z Británie, no už tridsať 
rokov žije na Slovensku. V psychologickom románe 
Cudzincov kabát (Ikar) využil autobiografické 
prvky, najmä autentickú skúsenosť cudzinca s prí-
chodom do novej krajiny. Próza má dvoch protago-
nistov. Prvým je Angličan Jess, ktorý sa v 90. rokoch 
presťahuje na východné Slovensko, aby tu začal žiť 
nový život. Pracuje ako učiteľ. Ako literárna postava 
umožňuje rozvíjať ozvláštňujúcu perspektívu 
cudzinca, jeho pohľad na Slovensko, špecifickú 
mentalitu a kultúru. Druhou ústrednou postavou je 
Katarína z východného Slovenska, ktorá v Bratislave 
študuje ekonómiu. Z hľadiska kompozície má dielo 
tri časti a v každej z nich sa striedajú dvaja rozpráva-
či. Neprekvapí, že ich osudy sa pretnú. Zaujímavé 
je jemné zapracovanie jazykových špecifík  
hrdinov, napríklad Jessova spočiatku komolená 
slovenčina, východoslovenský dialekt, prvky nem-
činy a pod. Autor vie veľmi dobre odhadnúť mieru 
tohto ozvláštňovania jazyka – ak by nimi text zahltil, 
narušila by sa plynulosť čítania. Dávkuje ich 
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premyslene, nenápadne pripomínajúc čitateľovi 
identitu jednotlivých postáv a s tým spojenú per-
spektívu, vnímanie sveta. Nezameriava sa pritom 
iba na Slovákov. Neošúchaným, literárne príťažli-
vým spôsobom v diele vykreslil zážitok hrdinu 
z rómskej svadby. Aj z hľadiska poetiky sa dielo 
odlišuje od väčšiny minuloročných próz, cítiť, že 
nevychádza zo slovenskej literárnej tradície. Opaku-
júce sa motívy zimy a chladu sa rozvíjajú ako  
paralela k emočnému chladu vo vzťahoch. Témou  
je hľadanie seba samého, ako i hľadanie životného 
partnera. Nedostatkom knihy je, že jej postupne 
dochádza dych. Po vydarenej prvej časti sa spoma-
ľuje rytmus a dielo sa sentimentalizuje, do popredia 
sa dostáva osudovo pôsobiaci vzťah Jessa a Katky.

Osudovo pôsobiace vzťahy sú príznačné aj pre prózy 
Juraja Kováčika Tri tornáda (Slovart), Lukáša 
Cabalu Jar v Jekaterinburgu (Artforum) a Andreja 
Bána Medzisny (Artforum). Možno medzi nimi nájsť 
viacero podobností. Sú psychologicky zamerané, 
rozoberajú intímne medziľudské vzťahy, ktoré sa 
odohrávajú na pozadí udalostí presahujúcich rámec 
každodennosti. Kováčik si zvolil tému živelnej 
katastrofy. Protagonista pracuje v marketingovej 
firme, no stabilitu existencie mu naruší nečakaná 
pohroma – tri tornáda zdemolujú časť mesta,  
v ktorej býva, a prichádza tak nielen o strechu nad 
hlavou, ale vzápätí aj o prácu a všetky úspory.  
Ocitá sa na hrane, no vďaka novej, osudovej žene sa 
rozhodne začať odznova. Cabala vo svojej próze  
zas využil prvky fantastiky: sujet sa začne odvíjať  
príchodom hlavného hrdinu do medzinárodnej 
výskumnej stanice na Sibíri, kde sa začnú odohrávať 
mysteriózne udalosti. Dostal totiž „zvláštny mail“ 
(s. 12) s ponukou plateného tvorivého pobytu,  
ktorého cieľom má byť napísanie umeleckého diela 
približujúceho prácu vedcov pri výskume  
permafrostu. Zhodou ďalších zvláštnych okolností 
sa na stanicu dostane Slovenka, do ktorej sa hrdina 
okamžite osudovo zaľúbi. Protagonista novely 
Andreja Bána Adam sa zas rozdvojí a jeho fantastic-
ké alter ego sa snaží hrdinovi pomôcť v životnej 
kríze. Spätným chodom v čase sa premietajú udalos-
ti predchádzajúce Adamovmu rozhodnutiu ukončiť 
život, sujet tvorí rekonštrukcia zlomových udalostí, 
ktorých zreťazenie smerovalo hrdinu k osudovému 
rozhodnutiu. Fantastický rámec, hľadanie „prvej 
chyby“, na ktorú nadväzovali všetky ďalšie. 

Z týchto kníh priam prýšti snaha o umeleckosť 
a hĺbku, no výsledky pôsobia skôr naivne. Vo všet-
kých troch dielach nemožno nevidieť veľké  
sympatie rozprávača k hlavnej postave, jeho citovú 
zaujatosť a ľahko vycítiť, prečo jej tak drží palce. 
Dôležitou súčasťou próz je vzťah ku knihám. Autori 
zakomponovali do textu množstvo odkazov na 
svetovú literatúru, no fungujú skôr ako dekorácia, 
predvedenie literárneho vkusu postáv (autorov?), 
o nejakom hlbšom, sofistikovanom intertextovom 
nadväzovaní nemôže byť reč.

Román Milana Kališa Hviezdy, ktoré sme zničili 
(Marenčin PT) uvádza predhovorom fiktívny  
vydavateľ diela, ktorý ho predstavuje ako psychoa-
nalytický text svojho priateľa menom Arnold Lane. 
Jadro textu tvoria Lanove zápisky zo 60. rokov 
minulého storočia. Pracuje pre CIA a jeho úlohou je 
dohliadať na popové hviezdy, aby „nenarušovali 

myslenie vyvíjajúcej sa mládeže“ (s. 8). V roku 1968 
ho nasadia na sledovanie a ovplyvňovanie Elvisa 
Presleyho. Lane je hlavným hrdinom a rozprávačom 
v 1. osobe, zaznamenáva si mimoriadne podrobné 
zápisky o svojej misii. Tvoria ich detailné opisy 
rozhovorov s Presleym, senzorické dojmy z každého 
pohľadu, mimiky, gesta: „Jeho správanie, aj keď 
práve v týchto okamihoch navonok nevykazoval 
žiadnu viditeľnú nervozitu, malo v sebe, aj za ten 
krátky čas, čo som bol pri ňom, niekoľko veľmi 
nevyrovnaných grimás a pohybov. Raz sa predsa 
pozeral na mňa úkosom aj trikrát za pol minúty, 
a potom ani raz za minútu, počas ktorej sme kráčali 
od brány k jeho chrámu.“ (s. 20) Tieto postrehy sú 
prepletené s rozsiahlymi reflexiami, rečníckymi 
otázkami, ktoré sprevádzajú Elvisovu postupnú 
duševnú dezintegráciu. Hoci sa autor doslovu 
Michal Hazlinger nepochopiteľne útočne vyhraňuje 
voči žánrovým kategóriám („kniha, pre zjednoduše-
nie ju budem nazývať románom, aj keď ,múdrosráč-
sku‘ definíciu románu spĺňa len povrchne“ (s. 381), 
dielo možno označiť za pokus o špionážno‑psycho-
logický román. No z hľadiska žánru špionážnej 
literatúry mu chýba dynamika a rytmus, na psycho-
logický román sa zas sujet rozvíja príliš extenzívne 
a paratakticky.

Viacero spisovateliek vytvorilo psychologicky lade-
né diela, ktoré na jednej strane prenikajú do intím-
neho sveta jednotlivca a zároveň sa analytickým 
spôsobom venujú rodinným vzťahom. Jana  
Micenková sa v próze Krv je len voda (Marenčin PT) 
zamerala na príbeh jednej súčasnej rodiny zloženej 
z matky, otca a dcéry Kláry. Kompozične je mapova-
nie vnútorného sveta protagonistov realizované 
v pláne polyperspektivity: každá kapitola sa vždy 
zameriava na rekonštrukciu udalostí z pohľadu 
danej postavy. Takéto naratívne riešenie má na 
jednej strane potenciál vytvoriť plastický obraz 
zobrazovanej reality s dôrazom na psychologické 
vykreslenie postáv. Ozvláštňuje rozprávanie a vytvá-
ra priestor pre rozvíjanie odlišného vnímania  
rovnakých situácií, vďaka čomu má čitateľ možnosť 
nahliadnuť do „anatómie“ konfliktov, nedorozume-
ní a nedopovedaní. Na druhej strane, bez dostatoč-
ného štylistického odlišovania výpovedí a autorskej 
invencie vzniká riziko splývania perspektív, ako 
i redundancie. Micenková sa týmto úskaliam snaži-
la vyhnúť, no predsa sa na niektorých miestach 
v diele nevyhla zbytočnému opakovaniu rovnakých 
scén. Okrem toho zvolenú perspektívu danej posta-
vy nedodržiava vždy dôsledne, napríklad v kapitole 
rozprávanej z pohľadu dcéry Kláry: „Raz vonku  
na telesnej sa hrá vybíjaná, učiteľ hodí loptu a nená-
padne zmizne do kabinetu s asistentkou Jankou. 
(Extrovertná Janka nemá problém nadväzovať 
frivolné vzťahy a znudený telocvikár, ktorého doma 
čaká už len obézna manželka, by tiež ešte rád  
prevetral gule.)“ (s. 221) Mimoriadne rušivým prv-
kom sú práve takéto „zátvorkové“ vsuvky autorské-
ho rozprávača, ktorý komentuje výpoveď postavy, 
voči postave neraz so zbytočne demonštratívnym 
dešpektom: „ ‚Na tomto mám akože sedieť?!‘ prejde 
matka prstom po kresle posypanom prachom. (Tá, 
ktorá už nejeden špak z popolníka i zo zeme vyfajči-
la, aj zopár rýchlych pichov na špinavom hajzli 
v nonstope absolvovala, tu zrazu robí fajnovku.)“ 
(s. 264) Ruší sa tým dojem mnohohlasia, keďže za 
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všetkými týmito ironickými poznámkami cítiť jeden 
subjekt. Problémom tejto knihy je jej modelovosť.

S témou dospievania, rodinných problémov a ši-
kany sa môžeme stretnúť aj v románe Zuzky Šulajo-
vej Budem iná (Tatran), v próze Mareka Zákopčana 
Zvonením sa všetko začína (Ikar) i v debutovej  
Pavúčej ľalii Danielle Hartovej (Ikar).

Ivana Dobrakovová v psychologickom románe Pod 
slnkom Turína (Marenčin PT) predstavila čitateľom 
svoj špecifický a rozpoznateľný štýl, zároveň však 
dokázala rozvinúť viaceré ústredné motívy románu 
do nových polôh. Hlavná hrdinka a rozprávačka 
príbehu Kristína sa spolu s manželom a dvoma 
synmi presťahuje z Bruselu do Turína, postupne sa 
adaptuje na nový priestor a spoznáva nových ľudí. 
Zblíži sa s manželským párom s dvoma deťmi a za-
čne sa rozvíjať jej patologický mimomanželský 
vzťah s Michelem. Hlavnou témou románu pritom 
nie ja ani nevera, skôr závislosť – Kristína sa totiž 
nedokáže vymaniť zo vzťahu, najmä jeho sexuálnej 
roviny, napriek tomu, že sa postupne dostáva do 
osobnej i rodinnej krízy a komplikuje sa jej nielen 
vzťah s manželom, ale najmä s dvoma synmi. Dob-
rakovová neraz otvorene problematizuje materstvo: 

„Preferencie sú. A nielen preferencie. Ani láska sa 
nedá rozdeliť presne na polovicu medzi deti. Ako sa 
nám to snažia nahovoriť. Jedno dieťa vždy milujete 
viac. A to druhé nutne menej.“ (s. 112 – 113)

Rozprávanie je vypäto subjektívne i dynamické, 
často plynie v rozsiahlych súvetiach s prechodmi 
medzi viacerými hlasmi v rámci jednej výpovede. 
V diele sa objavuje aj motív diabla, Radoslav Passia 
poukázal na intertextovú súvislosť románu s dielom 
Georgesa Bernanosa Pod slnkom satanovým (1926), 
kde satan pripravuje hlavnému hrdinovi, kňazovi, 
rôzne nástrahy na jeho životnej ceste. Dobrakovovej 
próza má viacero vrstiev: okrem rodinnej, psycholo-
gickej a sexuálnej sa dotýka aj problematizovania 
identity na pozadí témy migrantov, tematizuje 
vzťah talianskeho severu a juhu, v texte sa rozvíjajú 
aj úvahy o téme zla, dedičnosti, psychických  
chorobách. Azda najväčšou slabinou diela je jeho 
nepresvedčivý záver, príbeh je ukončený akosi 
rázne a pôsobí nedotiahnuto. 

Ambície Maroša Krajňaka v novele Už iba prítom- 
nosť (Vlna) vytvoriť rafinovane komplikovaný 
príbeh manželskej dvojice na rozhraní histórie 
a súčasnosti stroskotali na úskaliach zvoleného 
kompozičného princípu „príbeh v príbehu“.  
Protagonisti Martin a Catalina sa stanú zároveň 
postavami knihy tajomného Wada, jednej z literár-
nych postáv. Pri fabulačných peripetiách toho,  
čo sa odohrávalo s „pravým Martinom“ a Martinom, 

„postavou z rukopisu“, „literárnym“ Martinom, textu 
rýchlo dochádza dych: „Na počiatku bolo slovo Boh. 
Skutočný Martin sa obával, že v hĺbke textu číha 
pokračovanie, že Wade postoj rozvinul. Napríklad 
tak, že on si úprimne želá uveriť v Krista, no bráni 
mu v tom viera ostatných, že slová Evanjelií mu 
lahodia, že ho aj napriek flagrantnému podvodu 
čoraz väčšmi presviedčajú o existencii Ježiša, že túži 
byť jediný, kto ich úprimne potrebuje, že Boh je  
aj nie je a nie je aj je alebo naopak. Táto predstava 
vyvolala v pravom Martinovi nový strach, ktorý  
ho od čítania odrádzal a spätne vábil.“ (s. 85) Text sa 
potkýna sám o seba a čo pomotal nezvládnutý 

autorský zámer, nezachránil ani jazyk – poznávacím 
znamením Krajňakovho štýlu je v texte nadužívanie 
polysyndeta v rozvitých súvetiach (tie nekonečné že, 
že, že, či, či, či) či zacyklenie vzťažných viet (ktorý, 
ktorý, ktorý). 

Konfrontáciou fikcie a skutočnosti je aj román 
Martina Petra Hlavný hrdina (Lindeni), ktorý je 
rovnako založený na princípe „príbeh v príbehu“. 

Debutový román Sídlisko Moniky Nagyovej (Trio 
Publishing) v názve vymedzuje priestor, v ktorom sa 
pretínajú jednotlivé ľudské osudy. Autorka na 
zadnej strane obalu uvádza, že k písaniu ju inšpiro-
val krátky pobyt na Luníku IX. Sujet sa začína  
stručnou správou o tragédii a konštatovaním, že 
hoci teórií o príčine smrti obete bolo mnoho,  

„vymenovali všetko, len nie lásku“ (s. 5). Príbeh sa 
potom rozvíja ako rozprávanie v 3. osobe o Irene, 
staršej žene žijúcej v biednych pomeroch, a jej dcére 
Marike. Tieto dve ženy sú hlavnými románovými 
hrdinkami. Marika sa dostáva do podobnej životnej 
situácie ako jej matka v mladosti, manžel ju týra. 
Rodinné vzorce sa opakujú, trauma sa prenáša 
z generácie na generáciu. Útechou je pre ňu auten-
tická láska, ktorú zažíva s mužom zo susednej  
osady. Kapitoly potom referujú o životoch jednotli-
vých postáv a zameriavajú sa najmä na problemati-
ku vzťahov. Časové skoky vytvárajú dynamiku 
sujetu. Čitateľ sa zoznamuje so životom protagonist-
ky v rýchlom retrospektívnom zhrnutí jej mladosti 
(násilnícky otec a týraná matka, smrť rodičov, alko-
holizmus a drogová závislosť, promiskuita, potraty) 
s dôrazom na výsostne negatívne momenty jej 
života. Obrazy domáceho násilia frekventované, 
sexuálne scény literárne nemotorné: „Neodbytne  
do nej narážal, až kým mu tvárou neprešiel bolestný 
kŕč, vydal pri tom hlasný zvuk raneného zvieraťa,  
až sa okná zatriasli.“ (s. 63) Modalita diela je nevy-
rovnaná: občas je podanie chladné a nezúčastnené, 
inokedy sentimentálne. Do textu sa vkráda aj  
nenáležitá komika, napríklad keď vedľajšiu postavu, 
staršiu susedu, trápia vši, rozprávač o nej zakaždým 
hovorí konštantným „všivavá Ružena“. 

Dvojkniha Jozefa Kariku Hlad/Smäd (Ikar) je zbier-
kou poviedok, ktoré sa voľne prelínajú v čase, 
priestore, ako i postavami a motívmi. Charakterizu-
jem ich preto ako celok. Ich geografickým  
epicentrom je Ružomberok a príbehy sa odohrávajú 
v súčasnosti s retrospektívnymi prechodmi do 
bližšej i vzdialenej budúcnosti. Možno ich však čítať 
aj samostatne. Autor v perexe uvádza, že ide 
o novšie i staršie texty, poetikou i niektorými idea-
mi pripomínajú jeho najznámejšie dielo Trhlina, 
motív ruptúry v racionálne vnímanej existencii, 
vpád nadprirodzeného‑neprirodzeného do nášho 
sveta. V Smäde sa nachádzajú aj aktualizačné  
komentáre Jozefa Kariku s časovými údajmi  
a komentovaním procesu vzniku textu v roku 2021. 
Myšlienkovo sú inšpirované Schopenhauerovými 
myšlienkami o všemocnej slepej vôli pudiacej 
k aktivite a tézami vyjadrenými vo Vámošových 
Atómoch Boha – ten sa v nich vykresľuje ako krutý 
stvoriteľ, ktorý sa zabáva na ľudských útrapách. 
Prepája ju s teóriou paralelných vesmírov a simulá-
cií. Z hľadiska žánru ide o hororové poviedky  
a v istom zmysle v nich nadväzuje na Edgara Allana 
Poa, ktorého texty boli akceptované podobne 
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rozporuplne ako na hrane medzi populárnou a ume-
leckou literatúrou. Aj Karika sa usiluje túto hranicu 
znejasniť. V dielach prepája postupy žánrovej  
literatúry, vychádza čitateľovi v ústrety, zároveň však 
funkčne nadväzuje na poetiku lyrizovanej prózy 
a naturizmu. Esteticky účinný je napríklad motív 
hmly („Moje úvahy zmarila hmla, ktorá sa mi spo-
čiatku ovíjala okolo členkov, o chvíľu mi už olizovala 
kolená a napokon ma zhltla až po pás,“ Hlad, s. 138; 

„Zamarí sa mi, že zmysly signalizujú niečo dôležité. 
Ledva rozhrniem hmlu, ktorej mám plnú hlavu,“ 
Smäd, s. 25), ktorý využíva ako metaforu obmedze-
nosti ľudského poznania, myšlienkového chaosu, 
ako i typický prvok slovenskej horskej krajiny. Tento 
motív nájdeme v prózach Dobroslava Chrobáka, 
Františka Švantnera i Margity Figuli. Karika celkovo 
do diela zakomponoval viaceré intertextuálne odka-
zy, otvorené v podobe citátov, ako aj implicitné, 
napríklad odkaz na Urbanov Živý bič: „Každá generá-
cia miestnych zažila aspoň jedno podobné nešťastie. 
Napríklad v roku 1918, keď sa z Veľkej vojny vrátil 
Vlkolínčan Ondrej Kreň [sic]. Dovliekol sa zmrzačený 
na nepoznanie, azda by bolo lepšie, keby sa nevrátil 
vôbec. Chýbala mu pravá ruka aj kus nosa, tvár mal 
škaredo popálenú, načisto onemel.“ (Hlad, s. 132) 
Gejza Vámoš bol pre autora inšpiráciou, no rovnako 
ako on aj Karika sa pustil miestami do explicitného 
vysvetľovania zobrazovanej myšlienkovej koncepcie 
(napríklad Hlad s. 160 – 168 o stvorení, fungovaní 
vesmíru a simuláciách). V týchto častiach rozprávač 
odvádza čitateľa od príbehu a postáv, aby zrozumi-
teľne vysvetlil, čo príbeh vyjadruje. Prózy sú variácia-
mi myšlienok naznačených v Trhline a Strachu 
a možno ich označiť nielen za lepšie dielo žánrovej 
literatúry, ale aj ako čitateľsky atraktívnejšie než 
mnohé tituly „umeleckej“ prózy. 

S psychologickým vykreslením hrdinov vo fan-
tastickom svete sa možno stretnúť v Hierarchii tmy 
Adriany Bolyovej (Ikar) a v románe Mariána Kubic-
ska Obyčajní hrdinovia (Hydra).

Novela Zradená Ivany Havranovej (Marenčin PT) 
rozvíja problém ľúbostného trojuholníka. Autorka ho 
uchopila nepresvedčivo, text obsahuje aj množstvo 
štylistických a gramatických chýb. Príbeh sa odohrá-
va v medzivojnovom období a zdravotný hendikep 
hlavnej hrdinky Irče (narodila sa s rázštepom  
podnebia) jej komplikuje nadväzovanie medziľud-
ských vzťahov. Autorský rozprávač sa nevyznačuje 
empatiou. O Irči hovorí ako o „poznačenej čertovým 
kopytom“ (s. 13), s dešpektom sa vyjadruje o jej spô-
sobe reči ako o huhňaní postihnutej (s. 9). 

Ústrednou témou románu Skúšky Táne Keleovej- 
-Vasilkovej (Ikar) je vplyv pandémie koronavírusu 
na medziľudské vzťahy. Autorka sa zamerala 
predovšetkým na psychologické aspekty pandemic-
kej krízy, ukázala, ako obdobie poznačené silnou 
neistotou, úzkosťou a strachom zmenilo dovtedajšie 
priority hrdinov a vystavila ich viacerým skúškam. 
Príbeh je podávaný z pohľadu piatich hrdiniek, 
ktorých uvažovanie sugestívne približuje personálne 
rozprávanie. Autentickosť prózy zvýrazňujú odkazy 
na skutočné udalosti, v diele je presvedčivo stvárne-
ná psychológia postáv. Dialógy hrdinov pôsobia 
prirodzene, priama reč s využitím hovorového štýlu 
je presvedčivá. Celkovo ide o zručne napísaný text, 
ktorý má svoje literárne kvality. 

Martina Monošová v diele Zlodeji bozkov (Maren-
čin PT) postavila protagonistku, dvadsaťštyriročnú 
fotografku Emu, do klasickej románovej situácie.  
Po rodinnej tragédii a komplikovanom rozchode sa 
pokúša začať odznova, nájde si zamestnanie v hlav-
nom meste, čo prináša do jej života nové vzťahy 
a problémy. Spisovateľka akcentuje psychologickú 
líniu rozprávania, čo zdôrazňuje aj jeho forma: 
príbeh je podávaný priamou rozprávačkou formou 
denníka. Jednotlivé kapitoly obsahujú časové údaje, 
v ktorých Ema opisuje svoje každodenné zážitky, 
rozhovory a reflexie. Autentickú štylizáciu rozpráva-
nia umocňujú aj konkrétne reálie – názvy skutoč-
ných ulíc (dej sa odohráva v Bratislave). Modus 
rozprávania je sentimentálny a zodpovedá rôznym 
osudovým náhodám v Eminom živote.

Keď sláva nestačí Alice Eštokovej (Ikar) predstavu-
je rozprávanie denníkového charakteru, ktoré obsa-
huje vnútorné monológy, zaznamenávanie 
sekundárnych i terciárnych postrehov a mikroúva-
hy protagonistu Romana, ktorý pracuje ako herec. 
Na jedno z jeho predstavení zavíta krásna neznáma, 
čím sa sujet pustí do pohybu. Je ňou Silvia, mladá 
žena z rozvrátenej rodiny. Rozvíjanie tohto vzťahu, 
jeho peripetie tvoria ústrednú románovú os, akcent 
je na psychológii postáv. V diele sa využíva polyper-
spektivita, postavy sa pri rozprávaní príbehu  
striedajú, v niektorých kapitolách podáva príbeh aj 
autorský vševediaci rozprávač. Štýl je čítavý, dosť 
konvenčný a obsahuje množstvo klišé.

Aj debutová próza Barbory Zezulovej Kúsok 
z teba (Marenčin PT) je rozprávaním hlavnej hrdin-
ky Michaely v 1. osobe. Opisuje svoje vzťahové 
peripetie s dvoma mužmi. Ide o jednovrstový text, 
dôkladne opisný, pokiaľ ide o vzhľad postáv, inte-
riéry, oblečenie, ale obsah je bez tajomstva – všetko 
v ňom leží na povrchu, explicitne a naivne. 

Medzi typologicky podobnými psychologickými 
prózami možno spomenúť Ako slaný karamel Lucie 
Olrinkovej (Marenčin PT), Čertovu svadbu Tatiany 
Jaglovej (Marenčin PT), román Evy Hraškovej 
Všetko, čo (ne)chcem (Lindeni), novelu Viery 
Švenkovej Dámska volenka (VSSS) i debutové dielo 
Rello Annamárie Horváthovej (Rello).

Spoločnosť a politika
Tejto kategórii dominuje téma a kvalita sa zvykne 
hodnotiť, najmä pokiaľ ide o naratívnu zručnosť 
podania príbehu. Príťažlivosť týchto próz spočíva 
v ich aktuálnosti a naliehavosti – hovoria o problé-
moch, ktoré sa nás týkajú tu a teraz. Neprekvapí, že 
väčšina spisovateľov, ktorí sa vydali touto cestu, 
pôsobia či pôsobili ako novinári, policajti či politici. 
Samotná téma týchto diel zvykne zatieňovať 
literárnu stránku zobrazovaného problému a este-
tický zážitok je v úzadí, zatiaľ čo do popredia sa 
dostáva látka, uveriteľnosť a faktuálna presvedči-
vosť. Úskalím ambície literárne spracovať aktuálne 
spoločenské témy je skutočnosť, že tieto pokusy 
neraz skĺzavajú do modelovosti a ideologickosti. 
V tejto kategórii sa okrem toho ocitajú aj diela už 
konvenčne kopírujúce žáner „gangsterských“ próz 
s ich mačistickými klišé.

Maroš Hečko sa v knihe Dedičstvo po barbaroch 
(Tatran) pokúsil beletristicky spracovať tému 
živelnej pohromy a jej vplyvu na jednotlivca. 
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Protagonista prózy, vyčerpaný muž v strednom 
veku, osobný doktor významného politika, sa 
v záujme zachovania psychického zdravia rozhodne 
pre exotickú dovolenku v Austrálii, aby unikol 
syndrómu „večnej dostupnosti“ a aspoň na chvíľu 
sa odrezal od stresujúcej práce. Jeho dovolenkovú 
destináciu však, ako zistí vzápätí po príchode, 
sužujú ničivé požiare a hrdina sa dostáva do situá-
cie, akú predtým nezažil. Pre poletujúce čiastočky 
popola vo vzduchu musí nosiť rúško, veľa času trávi 
v hoteli, kde sa jeho „celou stala prepychová izba.“ 
(s. 58) Mimoriadne okolnosti ho nútia prehodnoco-
vať svoj život osamelého workoholika. Príbeh tohto 
románu tvorí paralelu k okruhu problémov, ktorými 
sa svet zaoberá posledné roky (pandémia, živelné 
pohromy, ekologická kríza). Téma diela je aktuálna, 
čo však možno povedať o jej spracovaní? V texte je 
nápadne minimalistické pásmo postáv. Tie len 
sem‑tam utrúsia vetu‑dve, no absolútne dominujúci 
je rozprávač, ktorý pomerne podrobne referuje 
o doktorových zážitkoch, často bez výraznejšieho 
hierarchizovania informácií a postrehov. Chce byť 
veľmi podrobný, presný, množstvo jeho poznámok 
pôsobí nemotivovane. Rozprávač sa snaží zobraziť 
zblízka svet smotánky, v ktorom sa doktor pohybuje, 
zároveň však všetko len opisuje slovami ako prestíž-
ny, vysoká úroveň, zaujímavý, lenže bez konkrétne-
ho obsahu to pôsobí povrchne. Najpresvedčivejšie 
(obsahovo i štylisticky) sú časti, kde sa opisuje 
mechanizmus fungovania politickej strany a vratké 
postavenie jej predsedu. 

Román Zlodej Arpáda Soltésza (Ikar) zobrazuje 
„lesk a biedu“ podnikania na hranici i za hranicou 
zákona. Príbeh hlavného hrdinu a rozprávača príbe-
hu Libora Frajta sa odohráva v 90. rokoch minulého 
storočia v Košiciach. Hlavný hrdina pochádza 
z usporiadaných pomerov a sám je pomerne slušný 
človek, zároveň sa však nechá pohltiť kriminálnym 
svetom, v ktorom dokáže rozvíjať svoje schopnosti 
efektívnejšie než v bežných pracovných pozíciách. 
Do tajov zločineckého sveta ho zasväcuje Rudo, 
romanticky vykreslený recidivista s dušou intelek-
tuála, ktorému je blízka literatúra a filozofia. Sujet 
sa rozvíja ako strmý Frajtov vzostup po mocenskom 
rebríčku regionálnej kleptokracie. Na jeho pozadí 
autor vierohodne približuje zákulisné praktiky 
sveta, v ktorom keď „neojebeš, ojebú ťa“ (s. 284). 
Sujet charakterizuje dynamické (no predvídavé) 
rozvíjanie deja, akčnosť, efektné dialógy a výrazné 
mužské postavy – ženy majú v texte skôr dekoratív-
ny charakter, ani jedna zo ženských postáv nemá 
zásadnú literárnu funkciu. Najhodnotnejšou zlož-
kou diela je jeho materiál a v jeho beletristickom 
spracovaní sa Soltész v porovnaní so svojimi pred-
chádzajúcimi knihami remeselne zlepšil.

Politický triler bývalého prezidenta Andreja Kisku 
s názvom Prezident (Ikar) sa odohráva počas nece-
lých troch týždňov a pozadie deja tvorí napätý vzťah 
medzi Ruskom a Ukrajinou, hroziaci ozbrojený 
konflikt. Román pozostáva z krátkych kapitol, ktoré 
majú vždy konkrétne časové údaje o mieste a čase 
(deň a hodina), kde sa dej odohráva – Prezidentský 
palác, Neusiedler See, Kyjev, Malinovo atď. Próza sa 
začína, keď protagonista Patrik podpisuje prezi-
dentský sľub na inaugurácii. Vševediaci rozprávač 
nepribližuje iba hrdinovo verejné pôsobenie, ale 

frekventovanými vnútornými monológmi čitateľovi 
odhaľuje kontrast medzi navonok pokojne pôsobia-
cim zovňajškom Patrika a jeho vnútornou neistotou, 
neustálymi pochybnosťami a obavami. Ukazuje 
aj jeho rodinné zázemie – je vdovcom, ktorý sa stará 
o dcéru v tínedžerskom veku. V románe vystupujú 
viacerí antagonisti. Na domácej politickej scéne je 
ním ambiciózny premiér Varga, v zahraničnej politi-
ke je nepriateľom ruský prezident Stepin. Intenzív-
ne rozhovory sa odohrávajú medzi Patrikom 
a ukrajinským prezidentom Berdijom. Protagonista 
ho presviedča, aby sa nepodvolil ruskému tlaku: 

„Máš spojencov. Každý, kto rozumie Stepinovmu 
neocárizmu a jeho hrozbe, je váš spojenec. Poliaci, 
severské krajiny, Gruzínsko. A myslím, že aj Ameri-
čanom a Britom už dochádza trpezlivosť s jeho 
mocenskými chúťkami.“ (s. 96 – 97) Autor zobrazil 
politické boje, ambicióznych jedincov, útržky  
politických prejavov, porady a prípravy, zákulisné 
diskusie a intrigy. Napätie stupňujú mocenské tlaky, 
anonymné listy a vyhrážky. Autor využíva jednodu-
ché vety, dielo sa číta ľahko a hladko. Pokiaľ ide 
o románovú látku, kniha je presvedčivá a jej spraco-
vanie ma privádza k tomu, že knihu hodnotím ako 
kvalitnú žánrovú literatúru.

Román Brichtov boj (Ikar) debutanta‑nedebutanta 
Radoslava Procházku pozostáva zo štyroch častí. 
Hlavný hrdina, mladý architekt Matej, ktorý pracuje 
v otcovej firme, je zároveň rozprávačom príbehu. 
Sujet sa zauzlí pomerne rýchlo. Developer Lapin sa 
podvodným aktom v zmluvách snaží vyhnúť 
vyplateniu otca so synom. Riešenie tohto problému 
tvorí dejovú zápletku. Témou je teda boj za spravod-
livosť. Spoločensko‑kritické zameranie diela 
poukazuje totiž na skutočnosť, aký je v slovenskej 
spoločnosti takýto boj vzhľadom na (ne)vymožiteľ-
nosť práva komplikovaný. Ako hovorí advokát 
Brichtovcov, „dohoda je vždy lepšia ako súd […] súd 
je čistá lotéria“ (s. 255). Próza sa číta ľahko a rýchlo, 
autor je zručný štylista. Cítiť, že spoločenská kritika 
je hlavným autorovým zámerom. Čitateľský zážitok 
je skôr poznávací, ideový (ideologický) než estetický.

Matúš Mahút v debutovom románe Tam hore (Tat-
ran) vytvoril kritickú spoločensko‑politickú alegó-
riu s dôrazom na fenomén moci. Literárni hrdinovia 
tohto diela patria do zvieracieho sveta, sú to opice 
z rodu vrešťanov, od ľudí sa však, ako ukazuje autor, 
veľmi nelíšia – najmä pokiaľ ide o temné stránky 
ľudskej povahy. 

Zostúpenie stredného útočníka (Ikar), „nedefinova-
teľná fééria“, ako Jozef Kot označil svoje dielo 
s ohľadom na žáner, je príbehom o bývalej futbalo-
vej legende, Karasovi, ktorý sa po tridsiatich rokoch 
opäť zjavuje v rodnom meste. Návrat je tak trauma-
tizujúci pre hrdinu (netuší, čo sa s ním deje, nemá 
kam ísť), ako aj nepohodlný pre vplyvné osoby vo 
svete športu, ktorý je tesne previazaný s politikou, 
peniazmi a mocou. Psychologická motivácia  
konania postáv je často zahalená, v texte sa objavujú 
aj viaceré nepravdepodobné udalosti, čo síce mohlo 
byť v súlade s autorským zámerom napísať fantas-
tický príbeh, no ten akosi škrípe. Dielo je svojskou 
spoločensko‑politickou kritikou, vyvolávajúcou 
rozpačitý čitateľský zážitok. Typologicky podobný 
je román Ľuba Olacha Predseda (Marenčin PT).
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Literárnymi kvalitami, najmä dynamickým 
rozvíjaním sujetu, udržiavaním napätia, autenticky 
stvárnenou látkou i prepracovanými dialógmi 
a humorným podaním tejto kategórii dominuje 
Dominik Dán románom Mačacia stopa (Slovart). 
Obsahuje tradičné prvky detektívneho žánru. 
Príbeh sa odohráva v „Našom meste“ v roku 1995, no 
v retrospektíve zahŕňa aj druhú polovicu 80. rokov. 
Detektívi z oddelenia vrážd sa najprv vydajú po 

„falošnej“ mačacej stope, (ne)očakávateľne sa však 
vzápätí ukáže, že prípad je komplikovanejší a oveľa 
zlovestnejší. Najmä dialógy sú veľmi živé a vtipné, 
úderné, oveľa presvedčivejšie než väčšina výkonov 
v slovenských krimiseriáloch.

Viacero autorov sa vo svojich dielach pokúsilo 
prepojiť spoločensko‑politickú kritiku a kriminálny 
žáner, možno spomenúť Petra Gašparíka a Smrť na 
Zlatých (Marenčin PT), Volavku Františka 
Kozmona (Ikar), román Petra Šlosera Policajná 
chobotnica (Ikar), prózu Václava Neuera Priveľa 
podozrivých (Ikar) a Vraždu advokáta Alexandra 
Horvátha od Daniela J. Dančíka (Severín Sincilery).

Próza subjektu 
Próza subjektu je už hádam dve desaťročia najvýdat-
nejšie zastúpená tendencia umelecky ambicióznej 
literatúry, a to pokiaľ ide o kvantitu i kvalitu.  
Jej centrom je subjekt, literárne štylizované „Ja“, 
a to bez ohľadu na to, či je príbeh rozprávaný v prvej 
alebo tretej osobe. Samotný dej je v týchto textoch 
druhoradý, kľúčová je samotná výpoveď, ktorej 
jadro vychádza z introspekcie a analýzy. Tieto diela 
sa prejavujú vysokou mierou reflexívnosti a psycho-
logizácie. K esteticky zameraným dielam sa začali 
pridávať aj diela blízke „blogerskému“ písaniu, 
žánrovo hybridné. Patrí sem napríklad zbierka próz 
Petra PPPítera Popluhára Ako (ne)prežiť mladosť 
(Ikar). Tvoria ju chronologicky usporiadané povied-
ky zachytávajúce autorove zážitky od základnej 
školy po vysokoškolské štúdium. Ide o autobiogra-
fické, politicky nekorektné „bildungs“ príbehy, 
ktoré predstavujú autorovo ohliadnutie sa na život-
né obdobie poznačené alkoholickými a drogovými 
excesmi. Popluhár má k tejto etape života ambiva-
lentný postoj: literárne ju vyťažil ako materiál vhod-
ný pre humorné spracovanie, no zároveň, ako 
naznačuje i samotný názov diela, od neho už získal 
časový odstup a ironickými komentármi často 
spochybňuje vlastné rozhodnutia a spôsob uvažova-
nia. Ide o generačne príznakové príbehy. Hrdinovo 
detstvo je zasadené do 90. rokov s ich špecifickým 
postsocialistickým koloritom. Zážitky sú komické 
v jednotlivostiach a zároveň dosť všeobecné na to, 
aby sa v nich našiel každý: „Naše prapodivné,  
unikátne zoskupenie s názvom Trieda Y si za osem 
rokov odžila toľko, čo si niektoré kolektívy neodžijú 
za celý život. Nevdojak sme priťahovali trapasy, 
problémy, situácie na hrane uveriteľnosti a únos-
nosti.“ (s. 153) Ako (ne)prežiť mladosť nemá vysoké 
literárne ambície, priznane preň nie je prvoradá 
estetická funkcia, ale zábavná.

Milan Bardún („Milan bez mapy“) v knihe Influen-
cer (Ikar) opisuje svoje cestovateľské zážitky, pričom 
sa nezameriava ani tak na cestopisnú stránku veci, 
ako skôr na sformulovanie filozofického posolstva. 
Jeho výpoveď zahŕňa reflexie na témy ako sloboda, 

hľadanie svojej cesty a miesta v živote, nastavenie 
hraníc medzi virtuálnym a skutočným životom. Ani 
v tomto diele nejde o literárne postupy a umeleckosť 
podania. Autorovým zámerom je zrozumiteľne 
a pútavo komunikovať svoju skúsenosť, odovzdať 
svoje know‑how a odhaliť pozadie influencerstva: 

„Mnohí si myslia, že keď cestuje, je to samá zábava, 
no vždy si musím vyhradiť čas aj na prácu na počíta-
či. Osvedčil sa mi striedavý model. […] Nezosadnem 
z pracovnej vlny, nech som kdekoľvek na svete, 
no stále sa dokážem naladiť na cestovanie a mať, 
ako sa hovorí, best of the both worlds.“ (s. 125) 
Optika Ja‑ja‑ja je v diele tohto autora absolutizovaná.

Do minuloročnej prózy prispelo svojimi dielami 
viacero debutantov, najväčšiu pozornosť z nich 
vzbudila novela Nicol Hochholczerovej s názvom 
Táto izba sa nedá zjesť (KK Bagala). Ako uviedla 
samotná autorka, próza je literárne štylizovaná 
výpoveď vychádzajúca z autobiografickej skúsenosti. 
Témou tohto textu je duševná trauma, ktorú  
protagonistke spôsobil nerovný a nezákonný vzťah 
so svojím učiteľom. Ten sa začne, keď má hlavná 
hrdinka Tereza dvanásť rokov a učiteľ Ivan päťde-
siat. Oproti slávnemu literárnemu prototypu  
príbehu takejto dvojice v Lolite Vladimira Nabokova 
ide v tomto prípade o opačné garde: u Nabokova 
príbeh rozpráva muž, zatiaľ čo v Hochholczerovej 
diele je rozprávačkou príbehu dievča. Tému zneuží-
vania autorka uchopila nekonvenčne. Namiesto 
jednostranného moralizovania a obviňovania muža 
sa zamerala na Terezino psychické prežívanie 

„vzťahu“ a spochybnila stereotypnú predstavu 
o zneužívaní prostredníctvom fyzického násilia. 
Pokiaľ ide o štýl, pripomína texty Ivany Dobrakovo-
vej najmä rozprávaním, ktoré do seba prostredníc-
tvom polopriamej reči a nevlastnej priamej reči 
inkorporuje prehovory vedľajších postáv, čím sa 
upriamuje pozornosť na vnútorný svet rozprávačky. 
Nepravidelná, akoby rozbitá štruktúra prózy  
(v knihe sú aj strany s jedným odsekom či jedným 
riadkom) vytvára paralelu k „rozbitému“ subjektu 
(„už nepíšem, iba rozťahujem nohy,“ s. 107) a záro-
veň je v kontraste voči rozsiahlym vetám tejto  
prózy. Členenie fabule vytvára napätie medzi pred-
pokladaným celkom príbehu a tým, čo sa z neho 
vyjadruje.

Medzi debutové diela patrí aj román Kataríny 
Želinskej Ženy bez rodokmeňov (Zum Zum Produc-
tion). Jeho ústrednú dejovú líniu tvorí dospievanie 
protagonistky, pripomínajúcej Terezu z novely 
Nicol Hochholczerovej. Ide o inteligentnú mladú 
ženu, ktorá je v konflikte s okolím pre svoje 
nonkonformné správanie. Zdôraznenie žien v názve 
románu, ako i v kapitolách pomenovaných podľa 
vedľajších postáv, vyjadruje, že v hrdinkinom živote 
zohrávajú dôležitú úlohu práve ony. Prívlastok  

„bez rodokmeňov“ možno v kontexte prózy chápať 
tak, že rozprávačka sa zameriava na ženy, ktoré sa 
nejakým spôsobom vyčleňujú z priemeru – tak 
vníma aj samu seba. V porovnaní s Hochholczerovej 
knihou je Želinskej román kompozične i rozprávač-
sky priemerný – tvoria ho štyri časti, ktorých  
pomenovania sú inšpirované ročnými obdobiami 
a konvenčne evokujú hrdinkino dozrievanie  
i plynutie času. Spisovateľka do príbehu zakompo-
novala detské zaujatie, bezprostrednosť 
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a aktuálnosť prežívania, ako i prítomnosť už istého 
časového a mentálneho odstupu, no prevažuje 

„autentický“ modus. Autorka píše ľahkým bloger-
ským štýlom, na počkanie trúsi životné pravdy 
(„Divadlo je ten najväčší druh slobody, aký ešte 
existuje. Aspoň som si to vtedy myslela. Ale sloboda 
je iba ako šteniatko z útulku, maximálne závislá od 
nás a toho, či sme ochotní obetovať jej svoje 
pohodlie.“ s. 58). Permanentný citový zmätok a opa-
kované sklamania z mužov smerujú k postupnému 
vytriezveniu z ideálov mladších rokov, dielo 
možno preto zaradiť k príbehom „stratených ilúzií“.

Ďalším minuloročným debutom, typologicky 
zodpovedajúcim prózam subjektu, je román Tamary 
Čarnogurskej Červený delfín (Marenčin PT), ktorý 
má prieniky s líniou expatovskej literatúry. Próza 
je zasadená do súčasnosti, hlavná hrdinka rozpráva 
o svojom živote v Nemecku, kde pracuje ako 
ošetrovateľka a vo voľnom čase hrá v niekoľkých 
hudobných zoskupeniach. Autorka venuje pozor-
nosť najmä medziľudským vzťahom protagonistky, 
zvyčajne uvedie úryvok dialógu a potom ho komen-
tuje, pričom tieto situácie a úvahy permanentne 
oscilujú medzi prítomnosťou v cudzine a minulos-
ťou na Slovensku. Časti textu na seba nadväzujú 
asociatívne, románová konštrukcia je voľná, 
v dôsledku čoho pôsobí dielo väčšmi ako zápisník 
než premyslený prozaický celok. Čarnogurská sa, 
rovnako ako Želinská, nevyhla neraz banálnym, 
všeobecným „múdrostiam“: „Nemusíte mi to veriť, 
ak nechcete, ale nebo a peklo nie je niekde tam 
a potom. Je všade okolo nás. Jeho nositeľmi sme 
my ľudia. Je okolo nás tak každodenne, ako je 
večná tá energia, ktorú niektorí ľudia nazývajú boh.“ 
(s. 21) Jej autobiograficky štylizované písanie je 
úprimné vo svojej jednoduchosti a jednoduché vo 
svojej úprimnosti.

Podobne zameraní sú Vzduchobrodci Vladimíry 
Galkovej (Slovart). Rozprávačkou príbehu je Vlada, 
mladá žena, ktorá v Prahe pracuje ako v predavačka. 
Románovú látku tvoria zážitky s najlepšou kamarát-
kou Čatou, témou je hľadanie sa, svojho miesta 
na svete a životnej cesty. Próza zaznamenáva ohliad-
nutie sa, prvú životnú rekapituláciu v mladej dospe-
losti: „Všetko šlo nejako z kopca, už dlhšie mi to bolo 
jasné. Veci nemali tempo, vášeň, nemali zmysel. 
A ledva som tu prežívala.[…] Len som sa tu potĺkala, 
márnila čas a klamala seba aj ostatných.“ (s. 237) 
Týmto aspektom sa Galkovej dielo približuje ku 
knihe Petra Popluhára Ako (ne)prežiť mladosť a rov-
nako môže zaujať čitateľov autentickosťou príbehov. 
Váha textu leží na téme, nie podaní, ktoré je literár-
ne nevýrazné.

Zjedol som Lautreca Vandy Rozenbergovej (Slo-
vart) je z hľadiska šírky deja i počtu postáv 
komornou novelou, ktorú charakterizuje viacero 
odlišných žánrových impulzov. Tvorí ju subjektívne 
rozprávanie hlavného hrdinu v prvej osobe, sujet 
sa rozvíja paralelne s plynutím jeho života: rozprá-
vačskou perspektívou a štruktúrou sa teda próza 
zaraďuje k prózam subjektu. Zameranie sa na 
obdobie detstva, dospievania a mladej dospelosti 
protagonistu odkazuje k tzv. výchovnému románu, 
v ktorom sa kladie dôraz na vykreslenie vnútorného 
sveta postavy, prekonávajúcej prvé morálne 

prekážky na ceste životom. Zdrojom etických 
pochybností Rozenbergovej mladého hrdinu je, že 
sa spolu so svojou matkou a jej priateľkou zúčastňu-
je procesu ilegálnej adopcie detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Zápletku ozvláštňuje 
neštandardný, oidipovský vzťah matky a syna: 

„Cnelo sa mi za ňou, nie za jej materským telom, 
keď sa nad ránom otáčala v posteli, áno, keď sa môj 
otec od nás odsťahoval, spávali sme spolu na man-
želskom lôžku a zahrievali sme sa telami,“ (s. 33) 
hovorí šestnásťročný protagonista. Podobne ako 
v predchádzajúcich dielach, aj tu stavila spisovateľ-
ka na excentrické postavy. Všetci traja v snahe 
o „vyššie dobro“ predávajú deti na Západ. Nachá-
dzajú ich v situácii totálnej chudoby, biedy, na 
pokraji smrti. V novej rodine majú potom deti nájsť 
šťastnejší, prinajmenšom materiálne zabezpečený 
život. O etike tejto aktivity má jeden z trojice 
pochybnosti – a je ním práve dospievajúci protago-
nista. Volá sa Emil a hoci ho všetci volajú infantil-
nou prezývkou Bubi, zmienka o jeho skutočnom 
mene, najmä v kontexte žánru, môže byť odkazom 
na knihu J.‑J. Rousseaua Emil alebo O výchove, ktorá 
je priam modelový bildungsroman. Rozenbergová 
píše o biede ľudí vzdávajúcich sa svojich detí pomer-
ne naturalisticky – ide o drsné výjavy, v ktorých 
sa necenzuruje, naopak, zdôrazňujú sa fyziologické 
detaily, zápachy, atmosféra rozkladu a smrti. Na 
druhej strane sa, paradoxne, tieto výjavy estetizujú 
protagonistovou schopnosťou imaginatívneho 
videnia. K zámeru estetizovaného zobrazovania 

„podzemia“ spoločnosti odkazuje aj titul prózy 
– námetmi mnohých z obrazov Henriho de Tolouse-
‑Lautreca sú práve ľudia na okraji, „bez rodokmeňa“, 
ako by napísala už spomínaná debutantka Katarína 
Želinská.

Eliška Tanzer napísala autobiografický román 
Vyrástla som v gete (Lindeni) pôvodne v angličtine, 
v roku 2021 u nás vyšiel v slovenskom preklade. 
Autorka pochádza z východného Slovenska a témou 
jej prózy je rozprávanie o vyrastaní v rómskej osade 
na Slovensku v 90. rokoch, preto som ju zaradila 
do tohto prehľadu. Rozprávačka príbehu a zároveň 
hlavná hrdinka sa volá rovnako ako prozaička. 
Vyrastá v osade, gete, ktoré má názov Drovane. 
Na mape by sme toto miesto nenašli, s ohľadom na 
citlivosť témy a zobrazovaných situácií Tanzer 
skutočný názov miesta pozmenila. Zároveň tak 
poukázala na to, že charakter osady nie je determi-
novaný konkrétnym geografickým určením, ale ide 
o zovšeobecnený obraz rómskych osád ako takých. 
Rozprávačka rekonštruuje svoj život dvojitou 
optikou – na jednej strane zobrazuje situácie často 
vypäté a traumatizujúce, ktoré majú silne emotívny 
náboj, na druhej strane si protagonistka od nich 
zachováva neraz ironický odstup. Všetky ženy v jej 
rodine zažili zneužívanie, matkami sa stali ešte ako 
deti a existenčnú otázku riešili jediným dostupným 
prostriedkom – prostitúciou. Svet, v ktorom vyrastá, 
je plný biedy, bolesti a násilia. Sujet diela je rekon-
štrukciou životného príbehu dievčaťa, ktoré sa 
z osady dostalo do Anglicka, získalo vzdelanie 
a začalo žiť inak. Od minulosti sa ale úplne odrezať 
nedokáže. Dielo je tak tematicky nekonvenčným 
vývinovým románom, prózou o dospievaní. Rómska 
problematika tu nie je podnetom a mostíkom 
k umeleckému výkonu, ako napríklad u Mareka 
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Vadasa, ale autentickou osobnou výpoveďou: „Vždy 
som si bolestivo uvedomovala svoj pôvod. Som 
Rómka. Som Cigánka. Som niečo, na čo ľudia pľujú. 
Nie som pre vládu dostatočne dôležitá, aby sa 
postarala o moju bezpečnosť. […] Som niečo, čo má 
zaliezť do sivých rozpadajúcich sa panelových 
vežiakov, aby som nerušila idylu bielych obyvateľov 
Slovenska.“ (s. 37) Téma je taká silná, že na seba 
priťahuje celú pozornosť, ale ani rozprávačské 
postupy nie sú v tejto knihe lacné.

Na rozdiel od predchádzajúcich autoriek možno 
Janu Beňovú zaradiť k etablovaným slovenským 
spisovateľom. Jej dielo s názvom Vandala (Brak) 
obsahuje sedemnásť rôzne dlhých poviedok tvore-
ných fragmentami drobných príbehov a reflexií 
rozprávačkinho intímneho sveta. V textoch nenáj-
deme jednu ústrednú tému a nemajú ju ani 
jednotlivé poviedky. Nejde v nich totiž o lineárne 
rozvíjanie príbehu, ale tvoria cyklickú štruktúru 
pripomínajúcu mozaiku či vzorkovaný koberec, 
resp. mandalu. Beňová zvýznamňuje túto metaforu 
v názve diela – „vandala“ je prepisom deformované-
ho slovného spojenia one dollar a rozprávačka 
v tomto zmysle explicitne hovorí o zvukovej manda-
le (s. 47). Vystihuje ňou aj vlastný spôsob textovej 
výstavby spočívajúci v tom, že prózy nemajú  
markantne vyhranený začiatok a koniec, nie sú 
homogénne a koherentné, absentuje v nich kauzál-
ne rozvíjanie sujetu. Témy lásky, sna a úzkosti sú 
rozptýlené na mnohých miestach textov začínajú-
cich často in medias res a pointované v nich nie  
sú iba závery, ale rôzne úseky sujetu. Zjednocujúcim 
prvkom textov je rozprávačka, intelektuálka  
z generácie „Husákových detí“, ktorá je veľmi citlivá 
(„Interiér bol takou smutnou kombináciou socializ-
mu a prvokapitalizmu, že dlhší pobyt v ňom  
bol zraňujúci,“ s. 185) a súčasný svet v nej vyvoláva 
pocity ohrozenia. Často preto uniká do svojho 
súkromného priestoru diskrétnych pozorovaní, 
všíma si maličkosti, ktoré iní prehliadnu. Mimoriad-
ny dôraz kladie na prácu s jazykom, vety sú  
štylisticky vybrúsené. S obľubou opakuje rovnaké 
slová či slovné spojenia v rozličných kontextoch, 
čím sa z nich vytvárajú návratné motívy, ku ktorým 
sa neustále pridávajú ďalšie a ďalšie významy.

Špecifické naratívne postupy, rovnako ako v prípade 
Vandaly, umiestňujú dielo Ľuboša Bendzáka 
Práce a dni (Modrý Peter) na rozhranie prózy a poé-
zie. Tvoria ho mikropoviedky, textové útržky či 
básne v próze s krátkymi zamysleniami a pozorova-
niami každodenného života. Ich tematickú 
rozbiehavosť prepája predovšetkým subjekt, ktorý 
je centrom textu z hľadiska sémantiky i štruktúry. 
Autor upriamuje pozornosť na samozrejmé, a preto 
prehliadané skutočnosti, rád sa vyjadruje v ironic-
kých aforizmoch: „Obvinili ma z mizogýnstva. 
Nechápem. Mňa? Skutočne mňa, ktorý vždy považo-
val ženu za najlepšiu priateľku človeka?“ (s. 108) 
Poetické impresie o samote, smrti majú gnómický 
charakter, smerujú k pointe a mnoho z nich zas 
provokatívne stavia na jej absencii (rôzne insitné 

„filozofovania“, krčmové mudrovania a prvoplánové 
príbehy). Pôsobí tvarovo amorfne, ako zmes autoro-
vých poznámok bez ladu a skladu, ktorých jediným 
centrom i zmyslom je „Ja“. 

Román Ľuboša Juríka Sami na tomto svete (VSSS) 
má podnadpis Slovenský erotikon, ktorý odkazuje na 
autorovu inšpiráciu – Boccaciov Dekameron. Posta-
vy v Juríkovej próze sa ocitajú v podobnej situácii, 
ktorá zároveň funguje ako paralela k izolácii a záka-
zom vychádzania, s ktorými sme mali skúsenosť 
počas posledných dvoch rokov pandémie koronaví-
rusu. Skupina ľudí pre mimoriadne nepriaznivé 
počasie uviazne na vysokohorskej chate a rozhodne 
sa krátiť si čas rozprávaním svojich erotických 
zážitkov. Iniciátorom tejto aktivity je protagonista 
prózy, nekonzistentne uvádzaný ako Jozef Litera 
a Jozef Literát. Meno odkazuje k historickej postave 
Jána Literáta z Madočian, ktorý sa v našich dejinách 
„preslávil“ ako falzifikátor listín, za čo bol aj popra-
vený. Juríkov hrdina mu je čiastočne blízky aj  
zamestnaním – pracuje na polovičný úväzok ako 
archivár. Okrem toho je redaktorom časopisu  
a spisovateľom. Vzťah k literatúre je podstatnou,  
ak nie hlavnou motivickou líniou románu. Hlavný 
hrdina pracuje na Diele, ktoré sa ma zásadne líšiť  
od „banálnych dielok z edície červenej knižnice  
či hlúpych a plytkých krimipríbehov“ (s. 9) a čitateľ 
naprieč knihou sleduje zápolenie s touto ambíciou. 
Nechýba ani pálenie stránok, najväčší problém  
však je, že hrdina nevie, „čo by mal napísať, nemal 
žiadnu inšpiráciu ani tému, ani motiváciu“ (s. 261) 

– túžba písať je však, na nešťastie pre čitateľov, 
silnejšia. 

Ballov román Medzi ruinami (KK Bagala) tvorí roz-
právanie viacerých postáv: sú tu dvaja protagonisti, 
psychiater Juraj Felešlegi (v maď. felesleges –  
nadbytočný) a jeho pacientka Vargová. Okrem nich 
v diele vystupuje aj množstvo vedľajších postáv, 
v mnohých prípadoch nepomenovaných (pacienti, 
kolegovia, zákazníci v krčme a pod.) Každý z nich 
má svoj vlastný hlas, preto možno hovoriť o polyfo-
nickom románe. V kompozícii sa to prejavuje strie-
davým radením jednotlivých perspektív. Celkovo 
tvoria román krátke, neočíslované a nepomenované 

„kapitoly“, pomerne minimalistické, občas až  
fragmentárne, nadväzujúce na seba iba voľne, čo 
narúša epickú plynulosť príbehu. Zvolená kompozí-
cia je motivovaná sémanticky – jej roztrieštenosť  
je analogická s duševným stavom postáv a celkovou 
ponurou atmosférou tohto románu. Kým polyper-
spektivita je v rámci Ballovej poetiky novinkou, 
stabilným prvkom je subjekt, ktorý sa pre neznesi-
teľnosť sveta a života ponára do meditatívneho 
filozofovania (s. 49). Ochromený nezmyselnosťou 
života a blízkosťou smrti sa utápa v alkohole a po-
stupne duševne i fyzicky odumiera. Perspektíva 
videnia sveta všetkých románových postáv je limito-
vaná chorobou, pomoc nepotrebujú len pacienti,  
ale aj ich lekár ako ťažký alkoholik: „V tejto fáze 
rozmýšľania si schovával hlavu pod prikrývku a tisol 
sa k stene, pod prikrývkou mu v hlave vírilo a stále 
znovu explodovalo, boli to desivé antiorgazmy a po-
čas vírenia, uprostred explózií a naruby obrátených 
orgazmov mu došlo, že tak ako on sa pod prikrýv-
kou skrývajú a k stene tisnú pacienti a nie doktori.“ 
(s. 222) Stiera sa tak rozdiel medzi lekárom a pacien-
tom, zdravým a chorým, o čom písal už Gejza Vámoš 
v Editinom očku v roku 1925: „celý svet je veľká, 
veľká nemocnica“ (s. 73). Túto ideu ilustrujú aj po-
četné prehovory ostatných postáv, v ich nesúvislej 
reči možno rozoznať fragmenty konšpiračného 
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Jana Beňová: Vandala
Bratislava: Brak, 2021

Balla: Medzi ruinami
Levice: KK Bagala, 2021

Ivan Medeši: Vilkovia
Petrikovce: Valal, 2021

Ľuboš Bendzák: 
Práce a dni
Levoča: Modrý Peter, 2021
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diskurzu, patologický nacionalizmus, xenofóbiu. 
Prednosťou knihy je fakt, že o aktuálnych spoločen-
ských problémoch a kríze nehovorí s publicistickou 
doslovnosťou. Závažné témy „presakujú“ priamo 
z bľabotu bláznov a ich stvárnenie má aj poetickú, 
Ballovi vlastnú znepokojivú obraznosť: „doteraz 
som sa bál iba ja a odteraz sa boja všetci. Vo víre 
tornád ste ako sliepky na dvore, prichádza gazdiná 
s nožom.“ (s. 229)

„Enfant terrible“ našej súčasnej prózy Ivan Medeši 
v knihe Vilkovia (Valal) čiastočne modifikoval 
poetiku svojho debutu. Tvoria ju dve novely, ktoré 
zobrazujú frustrovaný subjekt v konflikte so svetom, 
a hoci sa prózy líšia námetom, spája ich tematizácia 
životnej zmeny, resp. jej nemožnosti. Prvá novela 
Vilko je o pasívnom človeku, ktorý čaká, že sa 
niečo v jeho živote zmení. Svoju prácu v autodielni  
rovnako ako život na dedine vníma ako dočasný, 
neuspokojivý stav a v myšlienkach sa jednostaj 
zaoberá možnosťou odísť a začať odznova. „Odchá-
dza“ však len na súkromné marihuanové výlety  
do blízkeho lesíka, chytia ho policajti a „odchádza“ 
do väzenia, aby napokon v bizarnom happyende 
odišiel do emigrácie. 

Teštvir, hrdina druhej prózy, pracuje na dva 
polovičné úväzky: je knihovníkom v školskej knižni-
ci a vychovávateľom v školskom internáte. Oproti 
pasívnemu Vilkovi je aktívnym hrdinom, no ani on 
sa nikam v živote neposúva. Čelí totiž pokrytectvu, 
rodinkárstvu aj animozite na pracovisku a zároveň 
zúfalému, ponižujúcemu strachu zo straty tohto 
zamestnania. Súčasťou diela je množstvo priamych 
i skrytých intertextových signálov, zo svetovej 
literatúry dominujú ohlasy na ruských klasikov 
(Tolstoj, Gogoľ, Dostojevskij), ako i odkazov na 
rôzne hudobné skupiny a žánre. Jedným z Teštviro-
vých spôsobov akejsi súkromnej psychoterapie je 
počúvanie hudby a zaznamenávanie tzv. rokenrolo-
vých reflexií.

V oboch novelách Medeši zobrazuje stagnujúci 
subjekt bez životnej perspektívy. Konfrontuje sa 
s idealizujúcim pohľadom na dedinu a ľud, ako ho 
zakonzervovali národnobuditeľské diela 19. storočia 
romantickej i realistickej proveniencie. Svoje  
okolie hrdina vníma ako „zaostalú a sivú, fádnu, 
neinvenčnú, mizernú, zhubnú, odpornú, plne 
pauperizovanú, bezperspektívnu dedinu“ (s. 60).  
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že problémy 
Ruského Kerestúru budú slovenskému čitateľovi 
vzdialené. Stačí si však spomenúť na Záborského 
Dva dni v Chujave, Chalupkovo Kocúrkovo či rurálny 
priestor Pišťankovho Mladého Dônča – dnes už 
symboly odpudivej slovenskej mentality, zaostalosti, 
pokrytectva a skorumpovanosti. Typologicky 
má s nimi Medešiho literárny Ruský Kerestúr veľa 
spoločného. Ide o nemenný, apatický priestor 
poznačený úpadkom, ktorý stojí na iracionálnych 
tradíciách, predsudkoch, korupcii, zaostalom 
školstve. Vpády fantastiky do sujetu signalizujú, že 
život v tomto priestore sa nedá uchopiť racionálne, 
a opakujúci sa motív neúspešnej premeny zas 
svedčí o autorovej skepse, pokiaľ ide o možnosť 
zmeny.

Záver
V závere tohto prehľadu minuloročnej prozaickej produkcie 
si dovolím zopár zovšeobecňujúcich poznámok.

Útlm žánru poviedky. Zdá sa, že súčasnej beletrii 
vládnu romány. Tesne za nimi (a niekedy na nerozoznanie 
od nich) sú novely, zatiaľ čo poviedky sa ocitli v rámci 
minuloročnej prózy nielenže v menšinovom, ale ďalekom 
periférnom postavení. Objavili sa diela, ktoré sa možno 
kompozične rozpadajú do viacerých poviedok, ich svet je 
však totožný (Karika), preto ide skôr o väčší, „románový“ 
celok, rozpracovaný v rámci viacerých fragmentov. Hádam 
jedinou skutočne poviedkovou knihou minulého roka je 
Rakúsova Ľútostivosť. Súvisiacim postrehom je, že v súčas-
nej próze sa nepochybne nosí angažovanosť. Spája sa aj  
so vzostupom dlhších epických žánrov. Naznačuje nebývalá 
dominancia románu rezignáciu na postmodernistickú 
skepsu a exhumáciu ucelených naratívov v literatúre?

Poetika prózy subjektu, osviežujúci spôsob písania 
minimálne od 90. rokov, ale koreňmi siahajúci až k Slobo-
dovi, je v súčasnej literatúre už konvenciou. Výkony najpô-
sobivejších súčasných spisovateľov síce potvrdili jej 
literárny potenciál, no aj tieto diela sú už skôr prehliadkou 
známych a overených postupov a stelesňujú hádam už 
poslednú vlnu predtým, ako sa táto poetika stane vyslovene 
opotrebovaným a manieristickým písaním. Podobné 
zakliatie, ustrnutie kdesi v minulosti, predstavuje literárny 
uroboros, „príbeh v príbehu“, ktorý v roku 2021 využili 
prozaici ako Krajňak, Petro, Jurík, Cabala a Kováčik. 

Čoraz viac pozornosti venujú naši spisovatelia rómskej 
problematike, ako si možno všimnúť napríklad v dielach 
Mareka Vadasa, Moniky Nagyovej a Elišky Tanzer. Hoci 
prevažuje pohľad „zvonka“ (Vadas, Nagyová), objavujú sa už 
aj hlasy, ktoré neťažia z exotickosti témy, ale sprostredkúva-
jú autentickú skúsenosť v umeleckom spracovaní (Tanzer). 

Napätie medzi žánrovou a umeleckou literatúrou 
dlhodobo sprevádza hodnotová dominancia literatúry 
s umeleckým zameraním. Žánrovú literatúru síce charakte-
rizuje zábavná a poznávacia funkcia stojaca pred estetickou, 
ale keď je napísaná zručne, môže priniesť väčší čitateľský 
zážitok, než väčšina ambicióznej, no literárne nezvládnutej 

„umeleckej“ prózy. Na tento aspekt sa poukázalo v mnohých 
„žánrovkovoobranných“ dišputách a polemikách, ktoré 
spochybňovali samotné rozdeľovanie prózy na uvedené 
kategórie. Na druhej strane treba zdôrazniť, že žánrovky 
z hľadiska počtu vydaných kníh násobne prevyšujú umelec-
ké diela, no literárne hodnotné diela, kam zaraďujem 
román Dominika Dána, Arpáda Soltésza, Táne Keleovej‑Va-
silkovej a dvojknihu Jozefa Kariku, sú kvapkami v mori. 

A napokon na margo viacerých polemík sprevádzajú-
cich tému „naše/nie naše?“ diela súčasnej prózy. Konzek-
vencie týchto dišpút sa týkajú diel Ivana Medešiho, Andrey 
Salajovej i Elišky Tanzer. Knihy týchto autorov by sa v inom 
prehľade minuloročnej prózy nemuseli vyskytnúť, pretože 
ide o preklady do slovenčiny. Všetkých troch autorov však 
spája isté puto k Slovensku, či už ide o aspekt jazykový, 
kultúrny, tematický alebo geografický. Ich odstrčenie by 
bolo pre našu literatúru krokom k nezmyselnej purifikácii. 
Akceptácia inakosti je obohatením. 
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* Z verejných zdrojov podporil

Mediálni partneri

Letná
čitáreň

Medická
záhrada

21. 7. o 17.00

ÚSMEVNÉ POCITOPISY 
Z JUŽNEJ AMERIKY

Veronika Kapcová nás preve-
die od Kolumbie cez Ohňovú 
zem, vysokánskymi Andami 
až po Amazonský prales*

23. 7. od 13.00 do 17.00 /
24. 7. od 10.00 do 17.00

SPOLU A NAPLNO
Medzigeneračný festival 
pre rodiny. Organizuje 
Kreatívny Klub Luna, o.z.

26. 7. o 17.00

PRÍŤAŽLIVOSŤ 
V HUSEJ KOŽI

Čítanie v tráve s gitaristkou 
Evou Golovkovou a Jánom 
Gallovičom venované bás-
nikovi Miroslavovi Válekovi 
pri príležitosti 95. výročia 
narodenia**

27. 7. o 16.00

PÁNKO
Koncert pre deti, ktorý zabaví 
všetkých**

2. 8. o 17.00

CHUTE STAREJ 
BRATISLAVY

Rozprávanie o Bratislave 
s Vladimírom Tomčíkom 
o prešporskej gastronómii*

3. 8. o 16.00

MALÝ SAMURAJ
Dobrodružstvá malého hrdinu 
v krajine vychádzajúceho 
slnka. Účinkuje Edudrama. 
Pre deti od 5 rokov**

17. 8. o 16.00

DVE ROZPRÁVKY 
NA BRUŠKU:
O JURKOVI S KOZOU 
A O DOBROMILOVI
A LENIMÍROVI

Tradičnonetradičná česká ľu-
dová rozprávka, kde sa komic-
ké mieša s poučný m. Účinkuje 
Bábkové divadlo na Rázcestí. 
Pre deti od 3 rokov **

23. 8. o 17.00

GENERATÍVNA POÉZIA
Čítanie v tráve s poetkou Zuza-
nou Husárovou a programáto-
rom Ľubomírom Panákom o 
experimentálnom poetickom 
projekte Liza Gennart **

24. 8. o 16.00

DLHÝ, OKATÝ, BRUCHATÝ
Bábková rozprávka o sile 
priateľstva. Účinkuje
Bratislavské bábkové divadlo. 
Pre deti od 3 rokov **

25. 8. o 10.00

BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA II
Tipy na bezpečný  život senio-
rov s policajnou preventistkou 
Janou Sadivovou z ORPZ BA I

30. 8. o 17.00

KRAJINA NÁRODNÝCH
PARKOV A ŠŤASTNÝCH ĽUDÍ

Kostarika očami Anny 
Zajacovej *

31. 8. o 16.00

MAČKY LETIA DO KANADY
Nasadnite na lietadlo 
fantázie a zistite, že doma 
je aj tak najlepšie. 
Účinkuje Divadlo Tuš. 
Pre deti od 3 rokov **

6. 9. o 17.00

SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ ODEV
Etnologička Mária Mizeráko-
vá prednáša o odievaní našich 
predkov, z cyklu Tradičná 
ľudová kultúra na Slovensku*

7. 9. o 16.00

HERCULES ALEBO 
DOBYTIE PEKLA

Bábkové predstavenie inšpiro-
vané gréckou mytológiou a hr-
dinskými činmi siláka Herkula 
v tradičnom bábkovom preve-
dení. Účinkuje Tyjátr. Pre deti 
od 3 rokov**

4. 8. o 17.00

MAREK HUDEC – UZOL
Čítanie v tráve  o amerických 
bombardovaniach, ktoré 
zmenili tvár Nových Zámkov. 
Úryvky číta Jakub Rybárik. 
V spolupráci s Absynt-om**

6. 8. od 14.00 do 17.30

KUPODIVU SWAP KNÍH
Dajte svojim knihám 
druhú šancu. V spolupráci 
s Kupodivu o.z.

9. 8. o 17.00

STAND-UPOVÁ 
COMEDY SHOW

Nastavte si uchá a pripravte 
bruchá na poriadnu dávku 
humoru Michaela Szatmáryho 
a Milana Docenta Sedliaka**

10. 8. o 16.00

PRIATEĽ NA TRI
Bábkové predstavenie o psovi, 
ktorý  chcel mať chlapca. 
Účinkuje Osmijanko n.o.
Pre deti od 4 rokov **

11. 8. o 17.00

ANASOFT LITERA UVÁDZA
JANU MICENKOVÚ

Čítanie v tráve o románe Krv 
je len voda, nominovaného 
na cenu Anasoft litera 2022.
V spolupráci s ars litera o.z.

16. 8. o 17.00

AUTORSKÉ ČÍTANIE 
MEDZIRIADKOV

Čítanie v tráve s mladou
generáciou autorov Domi-
nikou Moravcíkovou a An-
drejom Bačom. V spolupráci 
s platformou Medziriadky

8. 9. o 10.00

TVORIVÉ DIELNIČKY 
PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Tvorivé dopoludnie pre 
najmenších s RC Prešporkovo. 
Prihlasovanie cez online for-
mulár na www.presporkovo.sk

8. 9. o 17.00

NECH ŽIJE KRÁĽ
Autorská koláž najvýznam-
nejších drám aj postáv 
W. Shakespeara, ktorá poučí 
i pobaví. Historické divadlo 
v modernom podaní. 
Účinkuje Féder Teáter. 
Pre dospelých a deti 
od 12 rokov**

13. 9. o 17.00

IVANA GIBOVÁ 
PRIPRAVUJE BABIČKU ©

Čítanie v tráve o pripravovanej 
knihe Babička©**

14. 9. o 16.00

PRINCEZNÁ HALABALA
Predstavenie o tom, že keď 
sa stratíš, vždy sa nájde nie-
kto, kto ťa nájde. 
Účinkuje Divadielko Maťo. 
Pre deti od 3 rokov**

* Podujatia z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia
** Podujatia v spolupráci so združením 
Milujem knihy/Amo libris « nančne 
podporila MČ Bratislava-Staré Mesto
Zmena programu vyhradená

OTVÁRACIE HODINY
pondelok – piatok: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 14.00

Vchod z Poľnej ulice, noviny 
a časopisy v slovenskom a cudzom 
jazyku, samoobslužná knižnica, 
kultúrne podujatia pre deti, 
dospelých a seniorov.

Celý program Letnej čitárne nájdete na

www.starlib.sk
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Keep calm and…
V osobnom živote mám veľa potešujúcich nerestí, 
ktoré by sa dali označiť ako guilty pleasure. 
Od nefalšovaného obdivu ku kapele Aerosmith, 
outfitom Stevena Tylera so zvieracou potlačou až 
po zbieranie pohľadníc s vyobrazením britskej 
kráľovnej a Valentiny Tereškovovej pripravujúcej 
sa na odlet do vesmíru či zbieranie celosvetovo 
populárnej série Keep calm… Aj napriek (akokoľvek 
znepokojujúcemu) vyhranenému vkusu je pre mňa 
pri čítaní literatúry prioritou estetická dištancia. 
Frázou Keep calm and use the arguments som sa 
riadila i pri hodnotení debutovej a nedebutovej 
poézie publikovanej v roku 2021, v ktorom väčšina 
zbierok spĺňala požadované lyrické štandardy.

Ročník 2021 možno zaradiť k výnimočným 
ročníkom, pretože priniesol niekoľko zásadných 
zbierok, ku ktorým sa oplatí vrátiť aj po čase. 
Čo však povedať o slabších literárnych počinoch? 
Akú správu adresovať ich autorom? Tak napríklad 
Keep calm and…

*return to the beginning
Niekedy je dobré vrátiť sa na začiatok, hoci aj po 
rokoch vydávania bizarných knižných titulov, 
ktorých kvalitatívna úroveň pripomína úroveň 
začiatočníckych textov z regionálnej literárnej 
súťaže. Nikdy nie je neskoro oboznámiť sa s elemen-
tárnymi zásadami písania umeleckého textu 
a podstatou literárnosti. Bez akejkoľvek zášti by som 
to odporučila aj autorom nasledujúcich zbierok. 

Reštart by potrebovalo písanie Ľuba Olacha, 
ktorému ani dlhoročná skúsenosť s písaním básní 
a publikovaním viacerých básnických zbierok 
výraznejšie nepomohla k tomu, aby v zbierke Tanec 
so životom (Perfekt) zvládol základnú prácu 
s básnickým rytmom, rýmom a dokázal sa vyhnúť 
prostoduchosti a infantilnosti: „Dievčatá sa krútia 
okolo nás / vďaka nim máme inšpiráciu zas, / 
zažívame super zážitky / a ja píšem nové básničky.“ 
Olach referuje o každodenných témach všeobecne, 
prvoplánovo, klišéovito (príchod jari sa signalizuje 
jej klopaním na dvere, smrť priateľa sa približuje 
prostredníctvom jeho pohľadu zhora na všetkých 
pozostalých, čaro matky tkvie v jej láskyplnom srdci, 
cesta vlakom sa viackrát pripodobňuje púti z mesta 
A do mesta B a podobne). Subjekt sa štylizuje do roly 
hedonistu, ktorý prekonáva blízkosť smrti a životné 
strasti, ako aj všednosť dní spevom, cigánskou 
hudbou, láskou, písaním, whisky (s. 12), vodkou 
(s. 47) a najčastejšie vínom (s. 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19…), 
avšak od Anakreónovej lyriky má Tanec so životom 
ďaleko. Iritujúca a žiaľ smiešna je i štylizácia 
subjektu do roly veľkého spisovateľa rozdávajúceho 
autogramy, knižky s venovaním. Spoznáva ho 
nielen dievčina vo vlaku, krajčírka, u ktorej si dáva 
skrátiť nohavice, či „krásna baba“ (s. 20) Martinka 
z Nových Zámkov, ale aj čitateľská obec v knižni-
ciach po celom Slovensku. Všade tam totiž na 
spisovateľa „čaká čítajúci ľud“ (s. 47). Ak autor 
predsa len využije iróniu alebo sebairóniu, subjekt 
vyznieva ako pozér, ak ju nevyžije, pôsobí sebastred-
ne a nadradene. 

Básnením sa necháva uniesť aj Miroslav Robert 
Kame, ktorého texty zo zbierky Z viacerých rán 
(VSSS) oscilujú medzi banálnosťou 

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.

Nedebutová 
  poézia 
a jeden debut
Rok 2021 priniesol množstvo 
básnických zbierok, ktoré 
svojou kvalitou, svojbytnosťou 
a zároveň zapamätateľnosťou 
vytvárajú pluralitu aj na 
najvyššej umeleckej úrovni 
a ku ktorým sa oplatí vrátiť aj 
po čase.

✒ Lenka Šafranová
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a nezrozumiteľnosťou. Nezvládnuté sú predovšet-
kým básne reflektujúce partnerský vzťah, 
vyznačujúce sa patetickosťou, neopodstatnenou 
dramatickosťou a neadekvátnou ornamentálnosťou. 
Pátos zapríčiňuje explicitné vyjadrovanie 
emócií a miestami hysterická rozorvanosť subjektu, 
gnómickosť, nadbytočné využívanie osobných, 
privlastňovacích a vymedzovacích zámen, redun-
dancia lexém ako láska, duša, život, srdce, svedomie, 
smrť, ticho, samota a i., zvyšujúcich teatrálnosť 
textu. Subjekt sa stotožňuje s rolou nepoučiteľného 
a hypersenzitívneho romantika, ktorému aj 

„výmena názorov“ (s. 17) spôsobuje „otravu krvi“, 
„kvôli smutnostiam zaviera oči“ (s. 21), cíti sa 
„dehydrovaný / ako lietajúci prach“ (s. 22), 
no napriek všetkému sa usiluje prijať „ostne v tele“ 
(s. 51). Výpovedné sú samotné názvy básní ako 
napríklad Motýľ v zajatí, Za roh lásky, V ústrety 
nekonečnu, Je to za nami, Lásku nezničí čas, 
V hlave tma v srdci jasno, Povzdych zo seba a iné. 
Ostentatívnosť prežívania subjektu sa dostáva 
do popredia nielen za cenu triviálnosti, ale aj 
spomínanej nezrozumiteľnosti („kváziobraznosti“), 
keď sa subjekt evidentne stráca vo vlastných 
myšlienkach a čitateľ s ním: „život je rybolov / radšej 
mlčí ale chytí cenu / za každú cenu / ako svetlo“ 
(s. 24), „láska si nevyberá / deň ani noc / je ako 
umŕtvenie smrti / je ako opité nebo // lebo ju milujeme 
// aby sme prehrnuli na Zemi / aj my odplatu / pre noc 
a slnečný deň“ (s. 25).

Konzervatívne a zároveň deformované vnímanie 
lyriky reprezentuje zbierka Michala Záletu 
Sen a soľ (Iris). Autorov básnický jazyk je anachro-
nický: pozostáva z množstva príznakových lexém, 
predovšetkým poetizmov a archaizmov, ako 
napríklad žriedla (s. 7), šomravý (s. 9), psoty (s. 10), 
sťaby (s. 11), grúne (s. 53), hlahol (s. 76), gniaviť (s. 81), 
pľuha (s. 116). Zriedka ho narušia expresívne 
hovorové výrazy, napríklad vykašlať sa na (s. 43) 
slopať (s. 62) či sráč (s. 64), ktoré pôsobia v danom 
kontexte bizarne. Smiešne vyznieva i spájanie 
súčasných výrazov a archaickej vzletnej obraznosti: 

„Herec sa nedá obísť. / A paparazzovia, tí večne 
hladní lovci, / mávajú ľahkú korisť.“ (s. 38).

„Obraznosť“ v Záletových textoch má väčšmi 
dekoratívny charakter, keďže vzniká najmä využíva-
ním ustálených slovných spojení. Časté je i používa-
nie epitet constans, ktoré zapríčiňujú zautomatizo-
vanosť jazyka namiesto želaného ozvláštnenia. 
Dekoratívnosť jazyka, využívanie ustálených slov-
ných spojení, monokolokabilných výrazov, ošúcha-
ných obrazov (kráča dejinami – s. 39, ten dom si totiž 
veľa pamätal – s. 65, n/Noc sa však v čiernom súkne 
vinie – s. 86), konvenčného myslenia, prítomná 
nadnesenosť výrazu, redundancia, citová preexpo-
novanosť textov, exaltovanosť subjektu sa podieľajú 
na gýčovitosti Záletových básní. Chýba im viacvýz-
namovosť, implicitnosť a cit pre estetickú mieru.

*be aware of the emptiness
Nie všetko, čo sa tvári ako intelektuálny básnický 
počin, ním aj v skutočnosti je. Uvedomiť si prázdno-
tu pod nánosom anestetickej lexiky, rozrušenej 
syntaxe, irónie a estetiky škaredosti zakrývajúcej 
bezvýznamnosť a následne povedať „nie je to dosť 
dobré“ si vyžaduje nielen nekompromisný odstup 
od textu, ale aj nerozumnú odvahu zo strany 

čitateľa. Keďže som sa už v úvode hodnotenia 
priznala k niekoľkým pováženia hodným nerestiam, 
myslím, že si môžem dovoliť povedať celkom bez 
obáv a otvorene, podobne ako kráľov harlekýn, 

„nie, toto skutočne nie je dosť dobré, aj keď sa to tak 
tvári“.

Čosi podobné možno povedať aj o zbierke Richarda 
L. Kramára (debutujúceho pod menom Lucia 
Kramárová) Úchopový inštinkt (Brak), po prečítaní 
ktorej vo mne okrem troch básní (Vltava, Pávy, 
Kripel) výraznejšie rezonovala iba fotografia na 
obálke a fotografická príloha, zachytávajúca autora/
ku pritískajúceho/u si na nahé telo mŕtvu rybu. 
Paralela medzi rybou a subjektom sa explicitne 
vysvetľuje napríklad v básni Kripel, preto nerozu-
miem potrebe autora/ky zdôrazňovať danú súvislosť 
aj prostredníctvom fotografií. Väčšiu pozornosť než 
hendikepovaná končatina pripomínajúca rybiu 
plutvu púta jej pohlavie a vypitvaná ryba medzi 
prsníkmi. Úsilie pôsobiť umelecky, intelektuálne 
a súčasne „alternatívne“ podporujú i prečiarknuté 
názvy textov zalomené na rozdiel od textu na 
pravom okraji strany. Provokatívna obálka, fotogra-
fická príloha ako bonus či rebelantské gestá však 
nestačia na to, aby sme o Úchopovom inštinkte 
mohli hovoriť ako o esteticky presvedčivej zbierke. 
Usvedčujú ju totiž rozplývavé texty, hromadenie 
cudzích slov a termínov do bezobsažných zhlukov, 
vytvárajúcich ilúziu intelektuálnosti a závažnosti 
vypovedaného, verše a strofy, medzi ktorými 
absentuje súvislosť a nadväznosť, básne bez pointy 
a premyslenejšej kompozície, sémanticky vyprázd-
nené verše alebo bizarné obrazy: „cestuješ ako 
pradie mačka / inertne a zaliečavo / pôst sa štiepi na 
meškaniach / chybovosť materiálu rastie / sklamane 
počítaš drobné bublinky / oranžovú strieda zelená“ 
(PÔST), „a pohrebná pieseň sa nosí / v gatiach tak 
obtiahnutých / že jej môžeš zalistovať / pohľadom 
v genitáliách“ (ZÁBAVA). 

Do kategórie „tváriacich sa“ zbierok možno zaradiť 
aj publikáciu Mínus telo (Brak) od Michala Baláža, 
ktorý sa usiluje kompenzovať balast najmä ironic-
kou hrou s jazykom a explicitným odvolávaním sa 
na základné pravidlá a princípy lingvistiky (odvolá-
vanie sa na gramatické pády, práca s koreňovou 
morfémou slov, tvorba slov odvodzovaním a i.). 
V opozícii k štylizovanej intelektualizácii výpovede, 
zdôrazneniu textovosti, akcentovaniu intratexto-
vých vzťahov, napätiu medzi arbitrárnosťou 
a motivovanosťou syntagiem stoja motívy zvratkov, 
prdov atď., ktoré nevyznievajú šokojúco či provoku-
júco, iba otravne, infantilne a nechutne: „dobré ráno 

– túto báseň len prečítať a / máte lepru choleru týfus 
hypotéku krízu / stredoveku/ ale ale ale – európka sa 
nám pokakala? / … a keď rande skončí / poriadne si 
prdnúť“ (túto báseň prečítať:). Úsilie poukazovať na 
nízke nízkym, na trápne trápnym a bezduché 
bezduchým prináša, žiaľ, len nízkosť, trápnosť 
a bezduchosť. Akokoľvek závažná a opodstatnená 
môže byť spoločenská kritika v záverečných 
častiach knihy sloveso a stalo sa, ktoré by si zaslúžili 
samostatnú knihu i čitateľskú pozornosť, percipient 
jej po prečítaní prvých troch oddielov zbierky 
neuverí. Balážovu zbierku Mínus telo možno 
pokladať za nezdarný experiment, v ktorom sa 
nespojiteľné nespojilo.
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Názov druhej zbierky Viliama Nádaskaya Zmyslov 
zbavovaný (Vlna/Drewo a srd) predznamenáva 
napätie, dramatickosť textov, rozorvanosť subjektu, 
ako aj prítomnosť závažných dôvodov spomínaného 
nepokoja či nevyrovnanosti. Žiaden z predpokladov 
evokovaných názvom sa však nenapĺňa, napriek 
skutočnosti, že poučenosť autora v oblasti tvorby 
textu je zjavná, čo potvrdzuje i kultivovaný jazyk 
a práca s rytmom voľného verša. Čim viac sa autor 
zameriava na prežívanie subjektu, tým väčšmi je 
citeľná absencia hlbšej motivácie jeho psychického 
rozpoloženia a uvažovania. Na jednej strane sa 
subjekt prezentuje ako Pečorin svojej doby, na 
druhej strane vyznieva ako zádumčivý senzibil, 
ktorého sa svet príliš dotýka. Neprítomnosť nosnej 
témy a uveriteľnej problémovosti ovplyvňuje 
celkové vyznenie textov, ktoré pôsobia rozplývavo, 
nezáživne, nezasahujúco. Ak by Nádaskay dokázal 
nájsť pre seba bytostnú a nosnú tému, zaiste by to 
malo dosah aj na spôsob komponovania textu. 
Výstavba textov nezriedka pripomína voľné radenie 
myšlienok, ktoré autor (občas) uzatvára pointou bez 
väčšej nápadnosti, prenikavosti a originality. 
Premysleným koncipovaním a motivovanejšou 
problémovosťou sa z kontextu zbierky vymyká 
cyklická báseň Meno mesto zviera vec, ktorej 
estetická a výpovedná hodnota prevyšuje iné texty. 
Aj v nej sa však nájdu bizarné a nasilu inovatívne 
obrazy: „To mesto má chlpaté podpazušia, zachytáva 
sa v nich pot / a smrad – napriek tomu za ním 
kráčam po koľajach / až kamsi na okraj. Má silný 
červený rúž a ťažko / vysloviteľné meno – obe mi 
pripomínajú menštruačnú / krv a schátrané budovy 
v centre.“ (s. 19). Najpresvedčivejšia je časť meno, 
v ktorej sa autorovi podarilo zachytiť viaceré emócie 
subjektu vrátane melanchólie a úzkosti a preniesť 
ich prostredníctvom textu na percipienta. 
Nepodstatné detaily (ktoré v iných textoch ostávajú 
nepodstatnými) sa funkčne zvýznamňujú. Farba či 
váha batohu neprítomného brata subjektu predsta-
vujú kľúčové maličkosti uchovávajúce spomienky 
subjektu živé. Rovnaké detaily sú zároveň príčinou 
jeho obáv, ťaživých predstáv a pociťovanej hrôzy.

*be your reader’s partner
Byť čitateľovi partnerom znamená poskytnúť mu 
dostatočný (nie bezbrehý, ale ani príliš obmedzený) 
priestor na interpretáciu diela – dať mu možnosť 
aktívne sa zúčastňovať na literárnej komunikácii. 
Ak autor urobí všetku „prácu“ za čitateľa, hrozí, že 
literárna komunikácia neprebehne. Rovnako 
nebezpečné je, ak sa spolieha na jeho široký (nielen 
všeobecný) rozhľad. Autor môže brániť literárnej 
komunikácii nespočetným množstvom spôsobov.

Väčšina textov zbierky Ruženy Šípkovej Moje srdce 
hrá na rozladených bicích (Libros) obsahuje len 
jednu myšlienku rozpísanú do skromného počtu 
veršov. Minimalizmus pôsobí takmer vo všetkých 
prípadoch kontraproduktívne, pretože jeho 
výsledkom sú skôr fragmenty či náznaky básní ako 
plnohodnotné básnické texty. Mnohé dobré nápady 
ostávajú nevyužité, hoci sa ich rozvinutie priam 
žiada. Okrem básnických anekdot sa však v zbierke 
nachádza aj niekoľko ucelených, hodnotných 
a hlbších textov (básne z cyklu Vyšlo z teba slnko 
venované nevlastnému otcovi), v ktorých autorka 
dokázala spojiť pre jej tvorbu charakteristický 

humor a vážnosť situácie. Uvedené básne rezonujú 
v čitateľovi predovšetkým vďaka invenčným 
a tragikomickým paradoxom: „mama odhŕňa sneh 
// z otcovej polovice / náhrobného / kameňa // aby 
jeho fotografia / videla / na zasnežený svet // polovica 
náhrobku / je s usmievavou fotkou // ako živá“ 
(mama odhŕňa sneh, s. 67). Zatiaľ čo v básňach 
z cyklu Vyšlo z teba slnko autorka dokáže vyvažovať 
tragické komickým a všedné nevšedným, vo dvoch 
tretinách zbierky ostáva „na povrchu“, vytvára 
vykonštruované antinómie a banálne pointuje 
banálnym. Komika sa vytráca, nápadom neraz 
chýba originálnosť alebo sú invenčné až príliš 
a básne (či skôr spomínané fragmenty) vyznievajú 
ako karikatúry seba samých: „myslím pozitívne // 
obávam sa že som / pozitívna / na koronavírus“ 
(myslím pozitívne, s. 72). Aktívna spoluúčasť čitateľa 
na takomto type textov je minimálna. Aj preto ho 
uvedené básne nezasahujú tak, ako by mohli a mali.

Je nespochybniteľné, že Marián Milčák patrí medzi 
autorov, ktorí ovládajú princípy básnického jazyka. 
Zároveň však nekrotia jeho extenzívnu povahu, 
čo zapríčiňuje nižšiu mieru komunikatívnosti 
niektorých textov aj v autorovej najnovšej zbierke 
Provinčné básne (Modrý Peter). Jednotu daných 
básní narúša i preferovanie intertextových vzťahov 
pred intratextovými väzbami prvkov. V textoch 
možno nájsť intertextuálne odkazy napríklad na 
filozofiu, históriu, náboženstvo, mytológiu, výtvar-
né umenie, literatúru: „Myš, ktorá kladie pasce /
myšiam. Intellectus. // Ó, boľavé brucho Barucha, 
čerstvo vypudený plod, oko / kyklopa, vybrúsená 
šošovka, / obézna veľryba dáviaca / strach. // 
A zázrak! Zacvaknutie. / Ireverzibilné bambaram, / 
rambam! Nespavosť premieňa / na šálku kávy, dym / 
na tabak.“ (Zacvaknutie, causa sui, s. 28)

Básnik najčastejšie využíva alúziu a parafrázu 
a spolieha sa na čitateľov dobrý rozhľad. Súčasne 
mu sprostredkúva mimoliterárne informácie (napr. 
v básni Bežci rýchlejší ako svetlo) a predostiera ich so 
samozrejmosťou, akoby čitateľ poznal priateľské 
vzťahy medzi básnikmi či miesta, ktoré sú im blízke, 
čo pôsobí trochu iritujúco. Čím menej intertextuál-
nych odkazov sa v Milčákových básňach nachádza, 
tým je text prístupnejší, konzistentnejší a menej 
vykonštruovaný. Vyvážené sú i tie básne, v ktorých 
sa pracuje výlučne s odkazmi z jednej oblasti (naprí-
klad mytológie), čo rovnako posilňuje intratextové 
vzťahy. Naopak, básne s nižšou mierou koherencie, 
deliacej text na fragmenty, vyznievajú ťažkopádne. 
Miestami je iritujúca i autorova potreba písať 
o fungovaní sveta, človeka a podstate písania 
prostredníctvom gnóm. Modalita veršov, množstvo 
gnómických vyjadrení alebo frekventované využíva-
nie 1. gramatickej osoby plurálu evokuje kazateľský 
či svedecký tón, ktorý môže čitateľa popudzovať. 

*write in a balanced manner
Jednota básnického textu predpokladá schopnosť 
autora vnímať estetickú mieru. Tá sa týka všetkých 
zložiek textu. Dodržať estetickú mieru znamená 
zosúladiť množstvo aspektov. Ak sa to autorovi 
podarí, je výsledkom harmonický celok. Ak sa 
krehká estetická miera z nejakého dôvodu naruší, 
má to zásadný vplyv na jednotu básnického textu 
a jeho pôsobenie.
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Po roku od vydania debutu #Vykrivenie (Signis, 
2020) vychádza Maji Jackobs Jakúbekovej ďalšia 

„hashtagová“ zbierka #Erised (Signis). Nedostatočné 
(či už zámerné, alebo nezámerné) časové rozmedze-
nie medzi napísaním a publikovaním oboch kníh sa 
prejavilo v malom kvalitatívnom posune #Erisedu 
oproti #Vykriveniu a v prítomnosti nedostatkov 
príznačných aj pre debut. Obe knihy spája okrem 
iného nelichotivý amatérsky a nezrelý vizuál, 
odrádzajúci diskurzívnych čitateľov a priťahujúci 
percipientov mladších vekových kategórií, ktorí 
si umenie zamieňajú s gýčom. Najväčším nedostat-
kom druhej zbierky (odhliadnuc od dizajnu) je 
pubertálny dojem, ktorý zanecháva, paradoxne 
podporený intertextuálnymi odkazmi na všeobecne 
známych intelektuálov – spisovateľov či filozofov 
(Orwell, Platón, Descartes, Nietzsche, Seneca, 
Heidegger, Flaubert, Plath…) a ich najpopulárnejšie 
texty. Poetka pritom nepatrí k autorom, ktorí by 
nedokázali napísať kvalitný básnický text. Je evi-
dentné, že nepíše intuitívne a má dobrú predstavu 
nielen o súčasnej lyrike. Potrebovala by však 
spolupracovať s niekým, kto by ju nasmeroval 
a upozornil napríklad na ošúchané prirovnania 
(komunikácia a spolužitie s partnerom pripodobne-
ná k partii šachu, klipkanie očami s dlhými mihalni-
cami podobajúce sa na dvíhanie a padanie opony, 
vášnivé „výpady“ partnera prirovnané k rytmu 
tanga a i.), neaktualizované alebo nešťastne 
aktualizované frazémy (opakovala si ako pokazená 
platňa – s. 48, srdcový sval búši ako o závod – s. 23, 
vodu kážeš, Chardonnay piješ – s. 51) množstvo 
epitet constans, neuspokojivé kompenzovanie 
sentimentality, predvídateľnosť, neinvenčnosť 
a duplicitnosť myšlienok, neuveriteľne zobrazená 
problémovosť, verbalizmus, dopovedanie, prílišný 
kontrast medzi hovorovým, knižným jazykom 
a odborným diskurzom, prítomnosť prázdnych gest, 
patetických zovšeobecnení a teatrálnosť 
vypovedaného. 

Kým ustriehnutá miera starosvetskosti môže byť 
obzvlášť v dnešnej dobe devízou básnického štýlu, 
archaickosť (pokiaľ nie je parodovaná) je jeho 
negatívnym príznakom. V zbierke Mariána Reisela 
Popamäti (Skalná ruža) však často dochádza 
k prekročeniu miery starosvetskosti a k jej splývaniu 
s archaickosťou, čo vo výsledku negatívne ovplyv-
ňuje kvalitu básní. Spomínanie subjektu na blízkych 
a ich odchod zo sveta i z jeho života sa opakovane 
spája so všeobecne nadužívanými motívmi ovocia 
čakajúceho na stole, živých kvetov vo váze, tichého 
a prázdneho domu, šiat v skriniach. V básňach sa 
vyskytuje inverzný slovosled, archaizmy, poetizmy, 
povzdychy a zvolania, nachádzajú sa v nich viaceré 
obrazy príznačné pre pátos (kôrka modlitby – s. 15, 
báseň, mlynček na krásu – s. 27, čistá detská viera / 
raz sníme masku z krajiny – s. 26). Bilančný 
charakter zbierky potvrdzuje aj kompozícia, počnúc 
básňami vracajúcimi sa do detstva subjektu až po 
texty zobrazujúce svet starnúceho muža. Nemení sa 
len naivný a ľútostivý pohľad na svet, ktorým je 
subjekt definovaný, a jeho potreba byť milovaný 
a milovať. Popri konvenčných metaforách a stereo-
typnom rozdelení na mužský a ženský svet, ktorý 
sa obmedzuje na starostlivosť o domácnosť, odda-
nosť mužovi, mlčanlivosť a pracovitosť, je v básňach 
množstvo invenčných a pôsobivých obrazov, 

reprezentujúcich vysoký stupeň imaginatívnosti. 
Mierou senzuálnosti, ozvláštnenia vytváraním 
paralel medzi ľudským a prírodným svetom 
a existenciálnym zameraním, využívaním kontras-
tov svetla a tmy, prázdnoty a plnosti, ticha a hovore-
nia/zvukov pripomínajú symbolistickú poetiku. 
Neprestajná (až otravujúca) túžba subjektu po 
blízkosti a súčasne utápanie sa v osamelosti, 
vlastných súženiach a fatálnosti života sú však také 
veľké, že popri nich zaniká aj to, čo je hodné 
čitateľovej pozornosti: „Nikto tu nie je. Iba sviece / 
skláňajú hlavy pod krížom. // Srdcom dobitý leží 
v rakve môj otec. (…) // O chvíľu ho uložia do zeme. 
Tam ho čaká / ešte dôkladná, pomalá, / poctivá 
práca mŕtvych.“ (ZAKLOPEM, s. 15).

Starojaponská lyrická forma haiku dlhodobo 
oslovuje i slovenských autorov, nie každý však 
dokáže písanie haiku zvládnuť. K úspešnejším 
autorom haiku možno priradiť i Petra Hotru, ktorý 
má – na rozdiel od intuitívnych tvorcov danej formy 

– o spôsobe jej písania zjavnú vedomosť. Väčšina 
jeho básní z rovnomennej zbierky Haiku (ejj!‑art) 
teleológiou i spôsobom myslenia evokuje texty 
autorov z klasického obdobia Edo: „zvuk tvojho 
srdca / napĺňa spokojnosťou / dni a mesiace“ (s. 19), 

„duša sa bije / s telom ako dva divé / mladé kohúty“ 
(s. 65), „pokojné lôžko / nejednoduchá myseľ / 
splývajú večer“ (s. 45). Vnútorný poryv básnika je 
v Hotrových textoch viditeľný a zasahuje i čitateľa, 
obzvlášť v textoch s prírodnou tematikou: „jablká 
spadli / konáre si oddýchli / prišiel október“ (s. 53), 

„hady idú spať / my si tiež ľahnime / zima sa blíži“ 
(s. 56). Potreba vypovedať prostredníctvom detailu 
o svete v konkrétnych okamihoch je v Hotrových 
básňach silnejšia ako potreba prezentovať vlastné 
básnické videnie skutočnosti. Básnik sa tak stáva 
(v pozitívnom význame) služobníkom pozorovanej 
skutočnosti a krotiteľom jazyka, ktorý na seba 
nesmie strhnúť viac pozornosti ako zobrazovaný jav. 
Jazyk haiku však nesmie byť iba nositeľom triviál-
nosti, všeobecne známych pozorovaní a klišé, čo sa 
niekedy stáva aj v Hotrovej zbierke: „kameň 
v potoku / rozpráva denne vode / rôzne príbehy“ 
(s. 29), „kuchyňa vonia / jablkovým koláčom / 
októbrová chuť“ (s.49). V autorovom úsilí zachovať 
normovaný počet slabík v jednotlivých veršoch 
dochádza aj k syntaktickým „kompromisom“. 
Inverzný slovosled (zväčša) nevyznieva smiešne aj 
vďaka výberu nadčasových tém, používaniu 
zvukomalebných a poetických (nie archaických) 
výrazov, no v dôsledku jeho použitia sa text stáva 
krkolomnejším a narúša sa jeho plynulosť. 
Nepatrične pôsobia i texty zobrazujúce súčasnosť 
a rodinné prostredie autora. Pri ich čítaní môže mať 
percipient pocit, že ich autor napísal výlučne pre 
seba a zdajú sa zaujímavé iba jemu: „nevesta syna / 
priletela z Filipín / svet je maličký“ (s. 85).

*reflect and compare selections of poems
Oproti výberu z Rúfusových básní Studňa (Ikar, 
2020) je výber Studnička (Ikar), zameraný na tvorbu 
pre deti, kde ide o texty zohľadňujúce detský 
aspekt a o básne implikujúce spomienky na detstvo, 
prijateľnejšou knihou. Rovnako vhodná sa ukazuje 
i spolupráca s výtvarníčkou Ivanou Šátekovou, ktorá 
zdôraznila detský aspekt prostredníctvom ilustrácií, 
zároveň však ostala pri estetickom a neinfantilnom 
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Sme (stále) príbuzní na 
začiatku. Osamelí bežci 
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Levoča: Modrý Peter, 2021
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Kordíky: Skalná ruža, 2021
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stvárnení skutočnosti. Umiernenejší, menej 
glorifikujúci a vecnejší je (v porovnaní s doslovom 
z výberu Studňa) i doslov Milana Richtera. Publiká-
cia už na prvý pohľad zaujme svojou objemnosťou 
a impozantnosťou (príznačnou pre vydavateľstvá, 
akým je Ikar) a osloví široké čitateľské publikum, čo 
je i jej zjavným zámerom. 

Vizuálne i obsahovo atraktívna je publikácia SME 
(STÁLE) PRÍBUZNÍ NA ZAČIATKU. Osamelí bežci vo 
výbere Jána Štrassera (Modrý Peter), ktorá okrem 
básní zachytáva i súkromnú komunikáciu Ivana 
Štrpku, Ivana Laučíka a Petra Repku. Vďaka tomu 
výber nadobúda na exkluzivite a korešpondenciou 
medzi básnikmi sa súčasne vysvetľujú i mnohé 
aspekty ich tvorby obzvlášť pre čitateľov, ktorí 
nemajú bohatšie skúsenosti s písaním Osamelých 
bežcov. Publikácia môže fungovať aj ako dobrá 
čítanka pre stredoškolákov, o čo sa J. Štrasser 
pričinil i publicisticky ladeným doslovom, ktorý 
pútavým spôsobom osvetľuje dobovú kultúrnu, 
spoločenskú i politickú situáciu, do akej spomínaní 
básnici vstúpili a v akej tvorili. Štrasser ponúka 
v doslove aj svoje vyrovnávanie sa s poéziou 
Osamelých bežcov, čo považujem za rovnako 
produktívne a príťažlivé. 

Kniha Slovinsko-česko-slovenská básnická 
republika (Centrum pre slovinskú literatúru) je 
výstupom z projektu, ktorého cieľom je oboznámiť 
čitateľov spomínaných krajín s tvorbou inonárod-
ných básnikov zo Slovinska, Česka alebo Slovenska. 
Slovensko reprezentujú básne Dominiky Moravčí-
kovej, Zuzany Husárovej a Viliama Nádaskaya 
preložené do slovinčiny. Uvedení autori sa zároveň 
predstavujú ako prekladatelia textov slovinských 
básnikov. Z výberu autorov je zjavné, že sa publiká-
cia pokúša o čo najväčšiu pluralitu v básnickom 
osvojovaní si skutočnosti, no v konečnom dôsledku 
je dôsledkom pluralita a kvalitatívna rozkolísanosť. 
Nedokážem sa, žiaľ, vyjadriť ku kvalite prekladov 
slovinských textov do slovenčiny ako profesionálna 
prekladateľka, no ako diskurzívna čitateľka 
v niektorých z nich vnímam napríklad strnulosť, 
krkolomnosť, ťažkopádnosť na úrovni syntaxe 
(preklad textu Joan Jara, 11. 9. 1973 Dominikou 
Moravčíkovou), nemotivované významové posuny 
v slovách oproti pôvodnému jazyku (napr. slovinské 
sloveso nakotiti se je do slovenčiny preložené 
V. Nádaskayom ako rozmnožiť sa a nie premnožiť sa, 
sloveso ječati zas ako vrčať a nie kvíliť), čo má vplyv 
okrem iného na tonalitu preloženej básne. Zvolené 
výrazy zároveň celkom nezodpovedajú tematické-
mu okruhu básne (ak sa v básni vytvára paralela 
medzi potkanmi a domami, potom sa javí ako 
adekvátnejšie pracovať v preklade s lexémami 
označujúcimi typické správanie potkanov). Ak by sa 
v knihe explicitne vysvetlili prekladateľské stratégie 
básnikov, mohlo by to byť rovnako prínosné ako 
samotné preklady textov.

Zbierka víťazných textov Básne SK/CZ 2021 
(literarnyklub.sk) prináša kvalitatívne vyrovnané 
básnické hlasy, ktoré súčasne spĺňajú požiadavku 
ustáleného alebo ustaľujúceho sa autorského štýlu. 
Popri textoch známejších autorov (Oľga Gluštíková, 
Andrea Vatulíková, Renata Štěpařová, Tomáš Vaněk) 
sa do víťaznej desiatky dostali aj básne dosiaľ 

samostatne knižne nedebutujúcich básnikov (Marta 
Bílková, Klára Krásenská, Jakub Lenčéš, Filip 
Németh, Anna Chesil Řezníčková, Marek Mikuláš). 
Mnohé z textov uvedených autorov zaznamenávajú 
minulosť, spomienky na formujúce (hoci aj pre 
druhých triviálne) udalosti a okamihy života, na 
blízkych a zážitky s nimi. Vo viacerých textoch 
možno hovoriť o konkrétnom časopriestore. Básne 
viacerých autorov spája využívanie rastlinných 
(najmä bylinných) motívov a mystická atmosféra 
s nimi spojená. 

*don't make decisions instead of others
Posmrtne vydané zbierky by sa nemali vydávať 
primárne z úcty k autorom, ale s ohľadom na kvalitu 
textov. Ich výber by mal byť výsledkom estetickej 
dištancie, nie emocionálnych poryvov. 

Zbierka Mariána Bančeja Posledný valčík pre 
Maleu (Pars Artem) vyšla po autorovej smrti ako 
pocta jeho osobe a písaniu. Akokoľvek dobre 
myslený priateľský počin, obsahujúci básnické 
i prozaické texty, je vizuálnou ukážkou nevkusu 
reprezentovanou gýčovými fotografiami odhale-
ných prsníkov, čipkovaných nohavičiek a brušných 
tanečníc. Texty majú bližšie k poppoézii než 
k vysokému básnickému umeniu, čo by však nebolo 
problém, ak by dosahovali patričnú kvalitu. 
Bančejov jazyk je väčšmi ornamentálny než obrazný 
a obsahuje množstvo klišé, o čom svedčí napríklad 
konvenčné zobrazenie smrti ako „tej s kosou“ (s . 21) 
či „zubatej“ (s. 22). Autor kompenzuje ornamentál-
nosť hovorovosťou, slangom, pejoratívnymi 
výrazmi, ktoré majú navodiť dojem úprimnosti 
a spontánnosti vypovedania. Na viacerých miestach 
však vyznievajú lacno, trápne a anachronicky: 
„Tajomný elixír / po kvapkách do žíl mi steká / cítim 
sa neistý / predo mnou ponorná rieka // Vlasy mi 
odišli / na e-bay predávam hrebeň / Zrejme si 
pomyslíš / že už mi jebe // Doktor ma pobaví / že vraj 
tá chemoška lieči / Ja však mám obavy / v kremáči že 
buchnem v peci // Tajomný elixír / pomaly do žíl mi 
kvapká / Všetci už odišli / Kynie mi kostnatá labka…“ 
(Óda na chemošku, s. 20). Inverzný slovosled, 
prvoplánové prirovnania a prostoduché rýmy 
v kombinácii so spomínanou hovorovosťou 
a slangom vytvárajú bizarný celok s ešte bizarnejšou 
pointou. Nevydarený humor a jazyk 90. rokov 
20. storočia sa, žiaľ, vyskytuje vo väčšine Bančejo-
vých básní.

*be remembered
V roku 2021 vyšlo množstvo básnických zbierok, 
ktoré svojou kvalitou, svojbytnosťou a zároveň 
zapamätateľnosťou vytvárajú pluralitu aj na 
najvyššej umeleckej úrovni. Ponuka hodnotných 
zbierok je taká široká a rozmanitá, že dokáže 
vyhovieť požiadavkám najnáročnejších diskurzív-
nych čitateľov a súčasne ulahodiť rôznym vkusovým 
preferenciám. 

Ak je imaginatívnosť presiahnutím všeobecne 
známej a mysliteľnej skutočnosti smerom k nepred-
staviteľnosti, potom je zbierka Anny Ondrejkovej 
Príbeh ( ja) na mladom snehu (Modrý Peter) jej 
reprezentatívnym príkladom. Oslobodenie od 
konvenčného uvažovania v prospech surrealistické-
ho snenia je pre Ondrejkovú prirodzeným 
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spôsobom reflektovania reality a prežívania 
lyrického subjektu spätého nielen s partnerom, 
Bohom, ale aj s inými ženami, s ktorými ju spája 
spriaznenosť. Lyrický subjekt sa k nim hlási, 
sú jeho súčasťou, je predĺžením, pokračovaním 
i prekračovaním kolektívneho (tekutého) ženského 
tela a jeho skúseností: „more je: vo sne (doživa srieň) 
/ : v neskončenom čase / pred trinástimi rokmi, / pred 
tridsiatimi / (srieň, ustavične srieň) / : vo mne 
snežiacej / pred tisícimi rokmi / vo sne: v dcére / inej 
ženy: inej Izoldy: / more je: v oku / zavesenej dračej 
srny: vo mne / na striebornom háku: / konečnej, 
snežiacej, / bez dychu“ (s. 20). Na rozdiel od autorov, 
ktorí si mýlia básnickú imagináciu so zapisovaním 
náhodného zhluku slov bez vzájomných vzťahov, 
Ondrejková komponuje surrealistické vízie na 
princípe striedania konvergencie a divergencie 
obrazov. Jednotu básní a zbierky ako celku posilňu-
je práca s úzkym a pomerne uzavretým diapazónom 
motívov, repetícia a varírovanie motívov (sneh, krv, 
med, mráz, ľad, more, Boh). Ich význam sa oboha-
cuje s každým novým kontextom, do ktorého 
vstupujú. Ondrejkovej básne neprestávajú zasahovať 
čitateľa ani po rokoch (aj napriek recyklácii motivic-
kého a tematického spektra), pretože miera nevšed-
nosti, zvláštnosti, vnútornej tenzie jej textov 
dosahuje vrchol. Imaginatívnosť obrazov, interfe-
rencia prvkov, tajomná (miestami zlovestná) 
atmosféra spätá s charakteristickým pocitom 
úzkosti subjektu, implicitná expresivita kontrastu-
júca s motívmi chladu, zdarné úsilie vyjadriť 
zdanlivo nevyjadriteľné, hypersenzitívne reflekto-
vanie skutočnosti, prenikavá senzuálnosť obrazov 
robí z Príbehu ( ja) na mladom snehu neprehliadnu-
teľnú básnickú zbierku.

Vesmírny prach si (Modrý Peter) patrí medzi to 
najlepšie z básnickej tvorby Jany Bodnárovej, a to aj 
napriek tomu, že k prvému oddielu knihy (TRANS-
MISIE) možno mať viacero výhrad, ako napríklad 
nedodržanie adekvátnej miery expresivity, klišéovi-
tá obraznosť, redundancia, prvoplánové pôsobenie 
na emócie čitateľa (predovšetkým súcit) a evidentný 
zámer textu zainteresovať percipienta do spoločen-
ských tém ako migrácia či detská prostitúcia. Druhý 
a tretí oddiel knihy (DCÉRO‑MATKY, TELOM MERIA-
Š/M ČAS) sú na rozdiel od prvého oddielu vyvážené, 
esteticky pôsobivé, uveriteľné a zapamätateľné. 
Práve zapamätateľnosť považujem za devízu 
Bodnárovej poetiky, ktorá implikuje znaky ustále-
nosti a zároveň nepodobnosti (v porovnaní s inými 
autormi). Možno ju prirovnať k nedokončenej 
maľ be s identifikovateľnou témou, do ktorej autorka 
s každou pribúdajúcou zbierkou pridáva ďalšie 
detaily. Tie nemajú dekoratívnu funkciu, ale 
podmieňujú vznik nových súvislostí (kontextových 
významov) a ich prítomnosť motivuje čitateľa 
k reinterpretácii aktuálnej podoby diela ako celku. 
Pozorný čitateľ si v ostatnej zbierke všimne aj 
viacero motívov či dokonca veršov z predchádzajú-
cich autorkiných zbierok, týkajúcich sa najmä témy 
smrti syna subjektu a komplikovaného vzťahu 
subjektu s matkou. Návratnosť motívov súčasne 
vypovedá o duševnom rozpoložení lyrického 
subjektu, ktorý sa vyrovnával, vyrovnáva a pravde-
podobne i bude vyrovnávať s udalosťami pozname-
návajúcimi ho natrvalo. Táto skutočnosť je 
obsiahnutá napríklad i v názve básne „vždy budeš 

písať o matke a samotných veršoch: počúvala si 
zvuky jej tela učila ťa slová svojho jazyka bola prvá 
koho si / milovala no neskôr vzbúrené dcéry pripra-
vujú malé smrti matiek kvôli / vlastným pochovaným 
tajomstvám tie nové ženy chcú byť skryté / matkám 
a netušia že ich vláčia so sebou v neviditeľných 
zrkadlách“ (s. 35).

Najnovšiu knihu Jána Tazberíka Viditeľnosť 
záhrady: veľké sklo (VSSS) možno definovať ako 
koncentrát básne, filozofického traktátu a eseje. 
Leitmotívom zbierky je snaha o postihnutie 
ontologickej štruktúry textu s dôrazom na jeho 
priestorový rozmer a bytie subjektu v ňom. Temati-
zácia písania nie je v slovenskej lyrike ničím novým, 
ale spôsob, akým danú tému zobrazuje Tazberík, je 
inovatívny a ojedinelý. Básnik pristupuje k priestoru 
(svetu) básne ako jestvujúcej a súčasne neviditeľnej 
ploche, v ktorej má každá entita vrátane subjektu 
telo pozostávajúce zo slov. Napriek tomu, že sa 
básnik do básne zapisuje aktom tvorby, jeho stopa 
ostáva zahladená ako „holá snežná planina bez stôp“ 
(s. 7). Tazberík nepochybuje o existencii básne 

– planiny, básne – záhrady, básne – zrkadla či básne 
– domu, hoci ich ohraničenie nie je zjavné a pre 
zachovanie existencie „záhrady“ je nevyhnutná 

„vyprázdnenosť“ (s. 52). A na to, aby čitateľ pochopil 
autorov postoj k ontológii básne, je nevyhnutné 
poznať (okrem iného) dielo Marcela Duchampa 
Veľké sklo/Nevesta vyzliekaná svojimi mládencami, 
ako aj jeho postoj k osobitému svetu (krajine) 
umeleckého diela, v ktorom neustále prebieha 
dynamický (kváziživotný) proces, aj keď je v očiach 
diváka statické. Tazberík uvedený proces sleduje 
zvnútra, prostredníctvom lyrického subjektu 
nachádzajúceho sa vo svete za pomyselným 
duchampovským sklom. Jedine subjekt „so zasneže-
ným skleným srdcom“ (s. 24 – 25), zapísaný do krajiny 
textu, dokáže vnímať priestor básne zvnútra 
a pochopiť jeho geometriu. Akonáhle sa básnik 
pokúša objasniť svet textu z pozície autora „obýva-
júceho“ mimotextovú realitu, je usvedčený z násilia 
na texte či nedostatočnej empatie a nepochopenia 
princípov fungovania sveta „za sklom“. Tazberíkov 
pokus o umelecký výklad ontológie sveta básne 
považujem za výnimočný a hodný pozornosti, 
súčasne však dodávam, že ide o intelektuálne 
náročnejší koncept, ktorý môže aj časť diskurzív-
nych čitateľov odradiť sťaženou čitateľnosťou, 
vysokým stupňom abstraktnosti, významovou 
presýtenosťou, pomalosťou a tým, že vyvoláva 
väčšmi intelektuálny než emocionálny zážitok.

Kniha Nóry Ružičkovej Súčasnosti (Skalná ruža) 
predstavuje zásadný a unikátny príspevok do 
diskusie o pojme hodnoty naprieč dejinami vrátane 
viacerých súčasností (každá doba má evidentne 
vlastnú súčasnosť, vďaka čomu jestvuje nespočetné 
množstvo súčasností, a tak je význam slova vyprázd-
nený). Konceptuálne ladená zbierka pozostáva 
z textov vyňatých z pôvodných dobových kontextov 
a situovaných do nového textového okolia. Ich 
selekcia je precízna, rovnako ako aj ich usporiadanie, 
vďaka ktorému vznikajú medzi nimi prekvapivé 
a bohaté kontextové významy. Súčasnosti primäjú 
čitateľa k zamysleniu sa nielen nad významom 
pojmu hodnota, ale aj nad významom slov ako nový, 
súčasný, angažovaný, objektívny, aktuálny či 
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nadčasový. Ružičková demaskuje jazyk a poukazuje 
prostredníctvom vybraných textov na jeho utopickú 
povahu. Situovaním úryvkov do nového textového 
okolia neraz ironizuje význam konkrétneho textu (to, 
čo bolo v určitej dobe chápané ako nové, progresívne, 
stabilné, sa vníma vďaka kontextu úryvkov repre-
zentujúcich odlišnú dobu ako zastarané, smiešne, 
spiatočnícke). V zbierke sa kladie dôraz na napätie 
medzi štrukturalistickým ponímaním estetickej 
hodnoty ako objektívnej vlastnosti textu a postkolo-
niálnym prístupom, na základe ktorého estetická 
hodnota neexistuje sama osebe, ale povedomie o nej 
formuje konkrétna doba (spoločensko‑kultúrno‑po-
litický kontext). Grafická vizualizácia väčšiny textov 
imituje tradičnú formu poézie napriek tomu, že ide 
prevažne o publicistické texty. Napätie medzi 
obsahom a formou je produktívne, pretože obohacu-
je zväčša denotatívne texty o ďalšie významy 
a pretvára ich aj prostredníctvom irónie (vyjadrenej 
grafickou úpravou) na básne. Súčasnosti si svojím 
koncipovaním robia posmech zo stereotypných 
požiadaviek kladených na lyriku (zážitkovosť, 
subjektívnosť, úprimnosť vypovedania, expresívnosť 
a i.) a zároveň dané požiadavky napĺňajú, akurát sa 
tak deje v netextovom priestore.

Medzi zapamätateľné zbierky patrí aj kniha Erika 
Jakuba Grocha viety (Skalná ruža), ktorá v roku 2022 
získala Cenu Dominika Tatarku za výnimočné 
literárne dielo roka 2021. Zbierka pozostáva zo 
štyroch častí, z ktorých boli prvé dve (nil, úvod 
a melanchólia neviem) publikované samostatne pred 
niekoľkými rokmi (2018, 2019). Kým prvá kniha nil, 
úvod a druhá časť melanchólia neviem z môjho 
pohľadu ako autonómne zbierky neobstáli, ich 
zahrnutie do viet a syntéza s novými časťami Záhyb. 
Emily a turgenev podnietili vznik potrebných 
synapsií medzi jednotlivými textovými sekvenciami. 
V knihe je vďaka tomu evidentný prechod od 
všeobecného ku konkrétnemu, od absolútna, 
definovaného (a zároveň celkom nedefinovateľného) 
prostredníctvom teológie, školenia mystikou, vedy 
a filozofie k svetu založenému na ľudskom a zároveň 
bytostnom pozorovaní detailov a zákonitostí 
týkajúcich sa jednotlivostí. Autor explicitne prizná-
va, že jeho cieľom nie je písať uzavreté celky, ktoré 
majú svoj počiatok, jasné smerovanie a ústia do 
pointy uzatvárajúcej text. Grochove viety indikujú 
procesuálnosť písania, uvažovania i poznania 
a súčasne neschopnosť dosiahnuť ho v celistvosti. 
Výsledkom poznávania je uvedomenie si fungovania 
spomínaných jednotlivostí, detailov, ktoré v textoch 
zámerne vyznievajú na prvý pohľad prosto a ktoré 
možno považovať za esenciu sveta, ako ho nepozná-
me. Zbierku charakterizuje úsilie poznávať princípy 
jestvovania skutočnosti a zisťovať, dokiaľ je 
poznávanie možné. Vo vietách sa lyrický subjekt 
vyjadrený gramatickou osobou temer nevyskytuje, 
vďaka čomu na seba „nestrháva pozornosť“ a nestá-
va sa prekážkou (východiskovým nultým bodom) 
poznávania. Zbierka neobsahuje tradičné básne, 
pretože nevychádza ani z tradičného chápania lyriky. 
To, čo si z nej zachováva, je hľadanie gnómickosti, 
(nad)zmyslové referovanie o svete a mystická 
skúsenosť s jeho existenciou: „je potrebné niečo 
vynechať, aby sa príroda opísala sama“ (s. 69).

Špecifický postoj ku skutočnosti zaujíma v druhej 
básnickej zbierke Teórie osobnosti (Brak) Dominik 
Želinský. Zbierku charakterizuje odklon od intro-
spekcie, skúmania emocionálneho rozpoloženia 
lyrického subjektu a príklon k (nad)individuálnym 
fenoménom. V centre pozornosti básnika sociológa 
je spoločnosť, jej verejný život a pomýlená verejná 
mienka, ktorá sa stáva predmetom výskumu. 
Želinský detabuizuje nielen fungovanie vedeckých 
inštitúcií, rodových stereotypov, život, obskúrnych 
figúr slovenskej a českej spoločnosti (J. Kajínek, 
T. Okamura, M. Černák, M. Vareha, P. Steinhübel…), 
ale zaznamenáva aj groteskné situácie s nimi 
spojené. Na to, aby básnik obohatil text o iróniu 
a sarkazmus, stačí, ak dokumentované udalosti 
zobrazuje čo najmimetickejšie. Väčšinou spoločnosti 
neuvedomovaná pitoresknosť reality je taká veľká, 
že básne, ktoré ju reflektujú, vyznievajú (v pozitív-
nom význame slova) tragikomicky, absurdne, 
hyperbolizovane, vykonštruovane: „kým sa pripra-
vuje konfitovaná kačica / spovedá Kajínka reportér-
ka lajfstajlového magazínu / česká lokalizácia 
Men’s Health sa zaujíma / o to ako si udržať vyšporto-
vanú postavu / aj napriek väzenskej strave a päťde-
siatke na krku / Jiří Kajínek ochotne ukazuje bicepsy 
/ chce to najmä pravidelnosť“ (I./***Jiří Kajínek stojí 
pred zrkadlom). Zbierka tak v druhom pláne 
konfrontuje fungovanie reality a ontológie literárne-
ho diela a dokazuje, že mimetické ešte nemusí byť 
hodnoverné a hodnoverné nemusí byť čo najmime-
tickejšie. Estetická hodnota Želinského textov 
spočíva v uveriteľnosti neuveriteľnosti. Kvalitatívne 
najvyváženejšia je prvá časť zbierky Mužský kruh, 
v ktorej sa obraz silného a tvrdého muža deštruuje 
enumeráciou stereotypných (obzvlášť v súčasnom 
svete neaktuálnych) predstáv o ňom. Vyššiu kvalitu 
zbierky narúšajú niektoré časti, ktoré by v zbierke 
nemuseli byť, pretože miera ich ironickosti nie je 
dostatočne výrazná a výsmech nie je funkčný. 

Nová kniha Zuzany Husárovej hyper (hochroth 
Leipzig) pristupuje k básni ako k intermédiu, 
v ktorom dochádza predovšetkým k fúzii textu, 
zvuku a obrazu. Hranice medzi jednotlivými 
semiotickými systémami sú tekuté, čo dokazuje 
i grafická vizualizácia textu zarovnaného na stred, 
pripomínajúca elektronický obraz zvukových vĺn. 
Husárovej básne fungujú podobne ako zvukový 
mikrofón. Zachytávajú okolité zvuky (napríklad 
útržky prehovorov rôznych organických, ale aj 
anorganických objektov), vibrácie (rytmus uvede-
ných prehovorov), ktoré sú v básni vyjadrené 
prostredníctvom lingvistických znakov, ich opako-
vania, nedokončených výpovedí a podobne. Postup-
ným zachytávaním (zapisovaním) jednotlivých 
zvukových signálov vznikajú zároveň vizuálne 
signály a text (systém lingvistických znakov) sa tak 
súčasne stáva zvukovou stopou. Estetický zážitok 
z diela možno nazvať aj multisenzorickým, pretože 
vzniká pôsobením viacerých znakových sústav na 
čitateľa súčasne. Lingvistickú zložku intermediálnej 
básne nemožno hodnotiť samostatne, keďže je len 
jedným z činiteľov estetického zážitku. Enumeratív-
nosť, kumulatívnosť, explicitnosť, expresívnosť, 
anticipovateľnosť či frázovitosť textovej zložky je 
v recipročnom vzťahu so zvukovou zložkou, preto 
nevnímam spomínané aspekty Husárovej básní ako 
znak nekvality. Synergia častí(c) intermédia sa 
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potvrdzuje aj na úrovni motivických opozícií 
sekundárne implikujúcich hodnotu, ako napríklad 
nepravosť – pravosť, pravdivosť – nepravdivosť, 
autentickosť – umelosť. Podobne, ako sa v diele 
dynamicky prelínajú znakové systémy, dochádza 
i k prestupovaniu uvedených opozícií. Tekutosť 
ilustruje aj prelínanie triviálnych a spoločensky 
závažných motívov v rovnakej básni. Hyper osloví 
všetkých čitateľov, pre ktorých sa čítanie neobme-
dzuje len na dekódovanie lingvistických znakov. 

Iným príkladom intermediálnej zbierky (respektíve 
jej väčšej časti) je kniha Ivice Ruttkayovej 
Matematický model večnosti a iné nočné 
kratochvíle (Petrus). Ruttkayovej texty (situované 
na dvojstrane napravo) možno chápať aj ako 
básnický výklad výtvarných diel Miroslava Cipára 
(umiestnených naľavo). Textová zložka funguje aj 
ako metatext, pričom sa odvoláva na vizuálny 
protext. Okrem básnickej interpretácie prvkov, 
ktoré sú na Cipárových obrazoch zreteľné, sa 
v básňach vyskytujú aj nadinterpretačné pasáže so 
zreteľom na zámer percipienta (v tomto prípade 
I. Ruttkayovej). Nadinterpretácia je v zbierke 
funkčná, pretože „posúva“ báseň od výkladu (na 
Cipárovom obraze) zjavného k imaginatívnej reflexii 
latentného. Zbierka nie je výlučne „katalógom“ 
Cipárových diel doplnených redundantným opisom, 
čo vnímam kladne. Ruttkayová sa k Cipárovým 
dielam stavia nielen ako „kurátorka“, ale aj ako 
spoluautorka a potvrdzuje mnohoznačnosť a širokú 
vykladateľnosť výtvarníkovej tvorby. (Nad)Interpre-
tácia umelcových obrazov nadobúda ďalší rozmer aj 
ich dekódovaním prostredníctvom iných diel 
(poetka vidí v Cipárovom obraze Kafkovu postavu 
Jozefa K, prípadne číta umelcov autoportrét 
prostredníctvom odkazu na Fabryho zbierku Ja je 
niekto iný). Ruttkayová vykladá konkrétnejšie 
maľ by denotatívnym jazykom a jej text vykazuje 
znaky rozprávania, zatiaľ čo abstraktnejšie maľ by 
explikuje obraznejším jazykom. Denotatívnosť však 
nie je iba popísaním viditeľného, ale aj (autorkou) 
mysleného. Ruttkayová kladie pri denotatívnom 
opise dôraz na detail (geometrické tvary na obraze 
popisuje ako konkrétne predmety, postavy definuje 
prostredníctvom spoločenského statusu, pohlavia, 
veku…), čím Cipárovo dielo nadinterpretuje 
a vytvára tak žiadaný presah. Kvalita druhej 
(neintermediálnej) časti knihy už nie je taká 
vyvážená, napriek tomu knihu ako celok hodnotím 
pozitívne a ako koncept bola pre mňa príjemným 
prekvapením. 

Z konceptuálnych (ne)kníh Kamila Zbruža Naživo/
Live (Vlna / Drewo a srd), Akasha (Vlna / Drewo 
a srd) a Majster nepísania (Vlna / Drewo a srd) sa 
ako literárna vedkyňa môžem relevantne vyjadriť 
iba k poslednej z nich.

V zbierke Mily Haugovej Z rastlinstva (Skalná ruža) 
dochádza v porovnaní s predošlou tvorbou poetky 
k čoraz väčšiemu napätiu medzi tým, po čom lyrický 
subjekt túži (byť atemporálnym deleuzovským 

„telom bez orgánov“), a premenlivými okolnosťami 
(starnutím, pandémiou, izoláciou, environmentál-
nou katastrofou), ktoré jeho myšlienky, potreby 
a želania ovplyvňujú. „Ak subjekt sužuje napríklad 
túžba byť s blízkymi, ktorí odišli, či súčasná situácia 

vo svete, pandemická a environmentálna kríza, 
vyslovuje dokonca želanie nebyť. Na rozdiel 
od predošlých kníh, v ktorých dominovala potreba 
pretrvať, v zbierke Z rastlinstva sa daný motív 
vyskytuje viackrát, implicitne aj explicitne. Subjekt 
sa cíti ohrozene a súčasne osamelo, izolácia pre neho 
znamená aj absenciu dotyku. Dochádza aj k oboha-
teniu sémantiky motívu ticha, ktorý sa doposiaľ 
v Haugovej tvorbe spájal najmä s písaním, spánkom, 
chôdzou, no v kontexte pandémie nadobúda 
nový rozmer. Osamotený subjekt neprehovorí aj celý 
deň, za to omnoho intenzívnejšie vníma vonkajšie 
zvuky. Pribúdajú i básne zobrazujúce svet uprostred 
katastrofy. Napriek tomu ostáva subjektu stále 
možnosť bojovať proti smrti písaním, pretrvať v slo-
vách.“ (Šafranová, Knižná revue, 2022/02)

Zbierka Z rastlinstva dokazuje, že písanie 
M. Haugovej nie je vyčerpané a založené výlučne 
na recyklácii poetologických konštánt, ale prináša aj 
také stimuly, ktoré sa môžu stať východiskami 
ďalšej tvorby, a má význam sústrediť sa na ne. 
Zbližovanie autorky s vonkajším svetom a súčasne 
potreba vzdialiť sa mu vytvára v textoch tenziu, 
ktorej výsledkom môže byť zrážka. Poetka k nej 
v textoch smeruje, doposiaľ však dokázala nájsť 
riešenie, akým spôsobom sa jej vyhnúť. Uvidíme, či 
sa melanchólia a skepsa prítomná v ostatnej zbierke 
napokon prehĺbi do neriešiteľnej krízy existencie 
alebo bude smerovať k absolútnemu uniku a nado-
budnutiu novej ontologickej podstaty: „Pohotovosť 
duše Je neustálou podmienkou / Splynúť prekročiť 
postúpiť / Ak si nosíme nebo so sebou nie je žiadne / 
vonku ani vnútri“ (s. 43).

Lyrický subjekt druhej zbierky Ladislava Lipcseia 
Polaris (Modrý Peter) nehľadá svoje miesto vo svete, 
pretože, ako prízvukuje, sám je svetom. Je prirodze-
né a uveriteľné, ak na seba berie rôzne podoby, 
vrátane vecí či prírodných javov: „Tak pri ceste v hore 
našiel ma / kameň, ktorý chcel niečo povedať. / 
Zobral som ho do ruky a šúchal prstami, / priložil 
som ho k srdcu a vypočul si / svoje vlastné mlčanie. / 
Schoval som všetky slová do kameňa / a vymenil si 
s ním miesto. / Teraz sa ľudia čudujú, čo som. / 
Ale ja som šťastný. / Moje miesto vo svete neexistuje, / 
moje miesto je svet. Je všade. Je vždy. / Je mnou. / 
Je kameňom, / je človekom.“ (Tak pri ceste v hore 
našiel som, s. 30 – 31) 

Subjekt definuje nesmiernosť, nekonečnosť, 
rozpínavosť a všeobjímajúce gesto, podobne ako 
v debute. Jeho pohľad často smeruje k nebu, 
hviezdam, vesmíru. Prestupovanie oboch svetov 
indikuje motív dotýkania sa hviezd, lezenia po 
bájnom strome Yggdrasile, symbolizujúcom kozmos 
či bezprostredné pozorovanie diania v nebi. 

Aktívnym činiteľom vo vzájomnom prenikaní 
svetov však nie je iba subjekt, ale aj svet „nad ním“ 
(slnko vstúpi do subjektu, keď je ním prizvané, 
mesiac spadne pred subjekt). Oproti debutovej 
zbierke Svätým mečom sa v Polarise nachádza menej 
nízkych, napríklad telesných motívov, ktoré by 
kontrastovali s motívmi nekonečna, kozmu, 
všeobjímajúcej lásky. Zatiaľ čo v debute bola úprim-
nosť, prostota a naivita vypovedania funkčná, 
v ostatnej zbierke možno nájsť aj básne, v ktorých 
úprimnosť prechádza do neúnosnej sentimentality 
(Svetlá Budapešti), banality (Niečo vo mne sa usmie-
va) alebo nedostatočnej sebairónie (Na cestách). 
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Napriek tomu pokladám písanie L. Lipcseia za 
osobité a prínosné a Polaris vnímam ako zbierku, 
potvrdzujúcu básnikove kvality. 

Od Bukoliky (Modrý Peter) Rudolfa Juroleka možno 
očakávať presne to, čo ponúka: ustálené motivické 
spektrum, túžbu subjektu po harmónii občasne 
narúšanú vnímaním melanchólie, bolesti, bezrad-
nosti alebo blízkosti smrti, zmysel pre detail, 
sprostredkovanie bázne (ohromenia i ochromenia 
subjektu), akcentovanie prítomného okamihu 
a premenlivosti života, filozofiu nekončiacej a nikam 
nesmerujúcej chôdze, ktorá je analógiou k existencii 
subjektu – „účastníka kontinuálneho procesu“ (s. 36). 
Evidentný je i zámer nakonfigurovať pre autora 
charakteristické motívy (voda, nebo, oblaky, svetlo, 
šípky, listy, stromy, les a i.) tak, aby vytvárali nový 
celok. Bukolika chce byť „dôkazom, že možnosti toho 
istého sú nevyčerpateľné“ (s. 55), no nie vždy daný 
zámer napĺňa. V niektorých básňach dochádza 
k opakovaniu konštelácie motívov, ale aj myšlienok, 
ktoré autor vyjadril už v predošlých zbierkach. 
Občas možno badať až vágnosť, nedostatok invencie 
a deficit nosného významu: „v tichu za mestom, 
na južných stráňach, len so zvukom svrčkov a poleto-
vaním / motýľov dozrieva hrozno“ (s. 58). Viaceré 
texty nemožno definovať ani ako minimalistické 
básne, ale len ako fragmenty pozorovania. Na rozdiel 
od básní Anny Ondrejkovej (rovnako využívajúcej 
recykláciu ako legitímnu metódu tvorby nových 
textov) nie sú Jurolekove texty založené na princípe 
recyklácie dostatočne prierazné, tenzné a výpoved-
né. Čitateľ Bukoliky, ktorý sa s Jurolekovou tvorbou 
doposiaľ nestretol, môže byť očarený básnikovým 
vnímaním sveta. Percipient, ktorý básnikove texty 
dobre pozná, však môže hodnotiť ostatnú zbierku 
ako kvalitatívne slabšiu, práve kvôli nie vždy 
funkčnej recyklácii motívov a myšlienok, a to aj 
napriek nespochybniteľne svojráznemu autorskému 
štýlu. 

*don't underestimate the debut
Vydávať básnickú zbierku preto, lebo autor túži 
podeliť sa so svojím prežívaním a videním sveta 
s ostatnými za každú cenu, trpí chronickou 
nedočkavosťou, chce vidieť svoju knihu na pultoch 
kníhkupectiev, jeho šuplík praská vo švíkoch, 
dokáže imitovať štýl etablovaných básnikov alebo 
mu len niekto nekriticky potľapkal po pleci a pove-
dal „na debut to stačí“, nie je najlepšou motiváciou. 
Potvrdilo sa to aj v aktuálne hodnotenom ročníku, 
v ktorom debutovali Miroslava Košťálová zbierkou 
Ateliér (Spolok slovenských spisovateľov), Janka 
Biskupičová zbierkou Terra Incognita (Pars Artem), 
Marika Neupauer zbierkou Navždy až doteraz 
(Trio Publishing), Ivana Komanická zbierkou Poézia 
pre dvoch/Poetry For Two (FACE), Dušan Šutarík 
zbierkou Neviditeľný terén (Drewo a srd),  
Marek Sopko zbierkou Impresie (Pars Artem), 
Martin Melicherčík zbierkou Mŕtva kaviareň (Brak), 
Belo Hefler zbierkou Tieto verše (Knižná dielňa), 
Alex Zamborský zbierkou Dynamická rovnováha 
(JAZA Consulting s. r. o.). Nie všetky spomínané 
zbierky patria do kategórie literárneho gýča, no 
väčšine z nich by pomohla lepšia selekcia textov 
a fundovaná spätná väzba renomovaných literár-
nych kritikov, ktorú by autori mohli získať napríklad 
účasťou vo vybraných literárnych súťažiach 

(Medziriadky, Básne SK/CZ, Akademický Prešov, 
Slávme to spoločne, Gorazdov literárny Prešov a i.) 
ešte pred vydaním debutu.

Za najlepší básnický debut roku 2021 považujem 
knihu Ivany Komanickej Poézia pre dvoch/Poetry 
For Two (FACE). Vplyv angloamerických autorov na 
Komanickej spôsob písania je zjavný predovšetkým 
na úrovni formy. Jednotlivé verše plynú prirodzene, 
udržiavajú si rytmus podobný hovorenej reči. Modus 
hovorenia, prozaizácia verša, dialogickosť textu 
a systematické využívanie deikcie aktivuje pri čítaní 
percipientov vnútorný sluch. Čitateľ si prostredníc-
tvom neho uvedomuje nielen rytmus, tempo, ale aj 
modálnosť veršov. Zvuková rovina veršov je súčasne 
nositeľom ich pôsobivej atmosféry a impulzom 
estetického prežívania. Poézia pre dvoch/Poetry For 
Two iniciuje estetický zážitok väčšmi na úrovni 
formy, než obsahu: „Manželská posteľ a skrine / kam 
sa dá zavrieť sen o domove / ale som tu len na jednu 
noc // otvorím okná / to je všetko, čo sa tu dá robiť // 
čítaš si z jedinej knihy / ktorá tu je, v mojej taške // To 
všetko sa deje / pred tým než ideme von // a večeriame 
s tvojim priateľom / a potom ešte raz bez neho // Pred 
tým než nájdeš posledný bar / kam vchádzame 
bočným vchodom // Pred tým než odídem na toaletu / 
a ty sa ma opýtaš / čo som tam robila tak dlho“ (s. 29).

Napriek tomu, že samotná autorka hovorí 
o svojich textoch ako o naratívnej poézii, nemožno 
s ňou súhlasiť. Komanickej básne oscilujú medzi 
lyrickou a naratívnou poéziou. Miera relevancie 
zobrazených udalostí však nie je taká veľká, aby sa 
priamoúmerne premietla do vysokej miery konse-
kutivity (miery účinnosti zmeny), charakteristickej 
pre naratívnu poéziu. „Je horúco / tvoje oči vzadu na 
sedadle // hovoria s krajinou / celkom otvorene // 
Míňame jazero / a zastavíme pri veži // za tridsať 
minút si v krčme / Tridsať eur za jeden skok // pýtam 
sa a potom bojujem / s kovovým zábradlím // a tam 
v jednej dráhe plávam / akoby som mohla niekoho 
zachrániť“ (s. 33)

Ak by boli kreované situácie z hľadiska relevan-
cie významnejšie a definovala by ich väčšia problé-
movosť, posilnila by sa kauzalita intratextových 
vzťahov a zviditeľnil by sa teleologický pohyb textu. 
V aktuálnej podobe je dialóg medzi lyrickým subjek-
tom a objektom (nie postavami ako v naratívnej 
poézii) omnoho zasahujúcejší a dôležitejší pre jeho 
účastníkov, než pre čitateľov. Napriek tomu, že 
banalita diania je v textoch priznaná, nemal by byť 
ich obsah rozplývavý a nevýrazný. Otázkou ostáva, 
či by si autorka vedela ustriehnuť mieru (už aj tak 
hraničného) pátosu, ak by sa pokúsila o zobrazenie 
dramatickejších situácií. 
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Faktografická literatúra roka 2021 ožíva predovšetkým v živo‑
topisných monografiách najmä politických osobností, na 
osudoch ktorých sa zrkadlilo 20. storočie, charakterizova-

né pohnutými politickými zmenami, zrodom komunizmu, na-
cizmu a fašizmu. K „novoobjaveným“ osobnostiam patrí životný 
príbeh lekára a diplomata Antona Neuwirtha, politika Jána Šev-
číka, kňaza – politika Ferdinanda Jurigu a novinára Jána Čomaja. 
Historické obdobia zaznamenávajú publikácie Utópia v Lenino-
vej záhrade s príbehom z Kirgizska a monografia, ktorá analyzuje 
fašizmus s názvom Fašizmus náš slovenský. Osudy slávnej lite-
rárnej kaviarne zachytáva Kaviareň Štefánka. Problematickej-
šiu „sestru“ kaviarne – krčmu a jej variácie v podobe spomienok, 
úvah a rozprávania predstavuje súbor zamyslení Krčma môjho 
života. Atmosféru na parížskej Sorbonne odkrýva publikácia Ži-
vot na Sorbonne. Správu z krajiny, ktorá mala všetky predpokla-
dy stať sa úspešnou, prináša reportáž o Venezuele Zlatá horúčka. 
O komplexný obraz afrického kontinentu sa snaží kniha Afrika – 
Neznámy kontinent. Popularizačné tendencie vo výbere a pre-
zentácii tém môžeme nájsť v knihách História zadnými dverami 
3 a Prečo ľudia potrebujú krízy. Osobnosti, ktoré sú predmetom 
monografií a uvedené publikácie predstavujú časť mozaiky lite-
ratúry faktu roka 2021.

Monografie
Pri príležitosti stého výročia narodenia vyšla v reedícii pôvodné-
ho vydania (2001) monografia Antona Neuwirtha a Rudolfa Les-
ňáka Liečiť zlo láskou s podtitulom Životné osudy, spomienky 
a vyznania lekára Antona Neuwirtha. Text knihy je rozdelený 
do šiestich kapitol, ktoré zachytávajú dominantné životné eta-
py ústredného predstaviteľa. Podstatnú časť publikácie tvorí 
spontánne autobiografické rozprávanie, ktoré je popretkávané 
dialógom so spoluautorom. Komplexný obraz osobnosti pomá-
hajú vytvoriť úryvky z lekárových štúdií, článkov, prednášok či 
verejných vystúpení. Na jednotlivé textové typy zbytočne upo-
zorňujú grafémy A, B, C; cieľom autorov bolo poukázať na zme-
nu typu textu, čo však z dôvodu dobrej orientácie v texte nebolo 
potrebné a snaha o prílišnú systematizáciu kompozičného plánu 
spôsobuje častú duplicitu prezentovaných informácií. Hodnota 
monografie spočíva v jej duchovnom a etickom rozmere, ktorý je 
spätý s osobnosťou Antona Neuwirtha. Jeho životný osud bol vý-
razne poznačený židovsko ‑kresťanským zázemím. Syn kresťan-
skej matky a židovského otca už v útlom veku dokázal reflektovať 
životnú realitu stretu dvoch svetov. Ako aktívny kresťan navšte-
voval židovskú školu a v koncentračnom tábore zahynulo 12 prí-
buzných z otcovej strany. V 50. rokoch 20. storočia bol pre svoje 
náboženské presvedčenie odsúdený na 12 rokov väzenia. Životné 
udalosti a najmä vplyv raného detstva, keď bol nútený vyrovnávať 
sa s odpustením vo vzťahu k zlu spáchanom na jeho rodine, for-
movali jeho svetonázor: Odstrániť zlo sa dá jedine konaním dob-
ra. To je aj hlavným motívom celej knihy.

Nevšedný príbeh prináša mladý historik Martin Horička v knihe 
Gottwaldov demokrat – Zabudnutý príbeh Jána Ševčíka. Osud 
Jána Ševčíka slovenským historikom dlho unikal, hoci jeho pôso-
benie je spojené s dôležitými dejinnými okamihmi a nezvyčajnou 
politickou trajektóriou: Počas 1. svetovej vojny bojoval na východ-
nom fronte, pôsobil v československých légiách, podieľal sa na 
formovaní Československej republiky, počas 2. svetovej vojny sa 
zapojil do odboja a Povstania, podieľal sa na založení Demokratic-
kej strany, stal sa podpredsedom československej vlády a v 50. ro-
koch bol odsúdený na 17 rokov väzenia. V roku 1960 bol na podnet 
Alexandra Dubčeka rehabilitovaný. Martinovi Horičkovi sa poda-
rilo komplexne zobraziť viacrozmernú biografickú postavu, ktorá 
má charakter Ahasvera, je možné ju označiť za antagonistickú, re-
belujúcu. Prostredníctvom dejín jednotlivca autor odhaľuje mo-
censké pomery v 20. storočí a búrlivé spoločenské zmeny. Je to 
prvá monografia o Jozefovi Ševčíkovi a je založená na systema-
tickom archívnom výskume, spomienkach súčasníkov, dobových 

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.

Ľudský 
osud ako 
portrét 
 dejín
Literatúra faktu roka 2021 
veľmi nevybočuje 
z jednotvárnych koľají 
nastavených 
v predchádzajúcich rokoch. 
Aj teraz sa však medzi vlani 
vydanými publikáciami 
nájdu také, ktoré zaujmú 
spracovaním dobového 
historického materiálu alebo 
ako knižná reportáž.

✒ Jana Kičura Sokolová 

Li
te

ra
tú

ra
 fa

kt
u

 2
0

21

Fo
to

: a
rc

hí
v 

au
to

rk
y

38 Knižná Revue



Literatú
ra faktu

 20
21

článkoch, ako aj na svedectvách syna. Názov knihy 
odkazuje na február 1948, keď Ján Ševčík zradil De-
mokratickú stranu a  stal sa spojencom Klementa 
Gottwalda, čím pomohol komunistom zmocniť sa 
Československa a za to získal post podpredsedu vlá-
dy. Popri rozvíjaní osudu Jána Ševčíka zaujme aj prí-
beh jeho druhej manželky Anny Ševčíkovej, učiteľky, 
s ktorou sa spoznal počas SNP. Anna (Malinová) Šev-
číková je vykreslená ako emancipovaná žena, ktorá 
bola podobne ako manžel väznená a po jeho smrti sa 
stala političkou. Martin Horička vyskladal komplexný, 
čitateľsky príťažlivý, pútavý a živý obraz neznámeho 
slovenského politika. Autor analogicky prepája uda-
losti s vybraným citáciami zo slovenských literárnych 
diel, v texte sa objavujú aj subjektívne prvky, ktoré 
podporujú zážitkovosť monografie, ale neovplyvňu-
jú jej faktografickosť.

Ľubo Olach sa v posledných rokoch orientuje na po-
litické osobnosti prvej polovice 20. storočia (Vavro 
Šrobár, Imrich Karvaš, Štefan Osuský). Vlani vyšla 
jeho monografia o Ferdinandovi Jurigovi s názvom 
Juriga – Kňaz, buditeľ, politik. Ferdinand Juriga, ka-
tolícky kňaz a politik, patril k popredným osobnos-
tiam slovenskej politickej scény začiatku minulého 
storočia. Monografia je žánrovo ťažko uchopiteľná. 
Text má nádych beletrizovaného životopisu. Je v ňom 
snaha o prerozprávanie príbehu štylizovaným rozprá-
vaním, ktoré je miestami insitné, najmä v dialogic-
kých pasážach, čo oslabuje jej faktografickosť. Rešerš 
informácií, ktoré sa o Ferdinandovi Jurigovi z textu 
dozvedáme vo výkladových pasážach, je pomerne 
hodnotný. Autor postupuje chronologicky – zachytá-
va detstvo, štúdium, pôsobenie vo farnostiach, dôcho-
dok v Karlovej Vsi a popri tom predstavuje jednotlivé 
politické či národnobuditeľské aktivity Jurigu. Po-
stavu Jurigu vykresľuje nielen vo vzťahu k dejinným 
udalostiam a prostredníctvom nich, ale aj vo vzťahu 
k ďalším historickým postavám. S Andrejom Hlinkom 
mal veľmi komplikovaný vzťah a jeho neposlušnosť 
voči cirkevným predpisom viedla ku konfliktu s bis-
kupom. Autor pracuje s dobovými svedectvami v po-
dobe listín, prejavov a skromnej fotodokumentácie. 
Monografia o Jurigovi sa štýlovo nevymyká z radu 
predchádzajúcich autorových kníh. Jednoznačnej-
šie žánrové vymedzenie, obmedzenie snahy zapĺňať 
biele miesta autorovou fikciou a schopnosť sústrediť 
sa najmä na popularizačný faktografický výklad by 
monografii prospel.

Po reportážach, článkoch a biografiách novinár Ján 
Čomaj na sklonku života uzatvára svoju tvorbu auto-
biografiou s názvom, ktorý môže evokovať ustálenú 
novinársku vetnú konštrukciu, Hovorí očitý svedok. 
Rozprávanie si zachováva klasickú chronológiu, 
podstatný priestor zaberá detstvo, ktoré prežíval na 
maďarsko ‑slovenských hraniciach. Spomienky na 
historické udalosti, ktoré významne ovplyvňovali 
pohraničný región, predkladá očami chlapca v podo-
be mikropríbehov, v ktorých sú hlavnými postavami 
členovia rodiny, kamaráti, učitelia. Neskôr sa venuje 
pracovnému životu a rozpráva krátke epizódy prežité 
so spolupracovníkmi, ale aj so známymi osobnosťami 
z kultúrno ‑spoločenského života. V jeho spomínaní sa 
odrážajú dejinné udalosti, najmä šesťdesiate roky, keď 
sa zrodila moderná reportáž, ale aj obdobie normalizá-
cie a dvadsaťročný zákaz písania pre postoje k okupácii 
Československa, ako aj ponovembrové obdobie, keď 

autor pôsobil ako riaditeľ tlačového odboru Úradu 
vlády SR. Rozprávanie je presýtené množstvom po-
stáv – mien, akoby autor nechcel zabudnúť na nikoho 
vo svojom živote. Zároveň tak formuje predstavu o člo-
veku, ktorého život sa dá žiť len v interakcii s druhým. 
Čomajov štýl je dynamický a napriek množstvu postáv 
je text prehľadný. V istých momentoch nadobúda cha-
rakter umeleckého rozprávania a vyniká vtipom, ktorý 
vypláva na povrch ako vyvrcholenie krátkeho spomí-
nania. Biografia Jána Čomaja je úprimným umeleckým 
svedectvom jedného života, doby a jej ľudí.

Normalizácia zasiahla aj hudobného skladateľa Juraja 
Beneša. Vysokoškolská pedagogička – hudobná his-
torička Naďa Hrčková zostavila o svojom manželovi 
knihu s názvom Juraj Beneš – Skladateľ a jeho doba. 
Publikácia predstavuje portrét hudobného skladateľa, 
ktorý odišiel predčasne a svoj talent mohol naplno 
realizovať až po roku 1989. Juraj Beneš je prvý sklada-
teľ, ktorého operu Skamenený s libretom z fragmentov 
básní Janka Kráľa naštudovali v zahraničí. Ako nazna-
čuje názov, text je zrkadlom doby, najmä totalitnej, kto-
rá sa podieľala na vymazaní novej generácie hudobnej 
avantgardy a jej predstaviteľov (Ilja Zeljenka, Roman 
Berger, Ladislav Kupkovič, Peter Faltin, Miroslav 
Bázlik) uvrhla do vnútornej alebo reálnej emigrácie. 
Z pohľadu histórie slovenskej hudby sú dôležité dokla-
dy o ich vylúčení z verejného priestoru, o nemožnosti 
realizovať svoje hudobné diela, a tým neschopnosti 
uživiť seba a svoju rodinu. Na základe dobových do-
kumentov autorka poukazuje na konkrétne osoby, ale 
aj osobnosti doby, ktoré sa priamo alebo nepriamo 
podpísali pod elimináciu mladej tvorivej generácie. Aj 
samotná autorka bola vylúčená zo Zväzu slovenských 
skladateľov za „nesprávne estetické názory“. Kniha je 
žánrovo pestrá; v kompaktnom celku spolunažívajú 
spomienkové texty študentov, kolegov a interpretov, 
úvahy, reflexie, rozhovory a listová korešpondencia. 
Podstatnú časť tvoria analýzy skladateľových hudob-
ných diel, ktoré sa podieľajú na celkovej charakteris-
tike Benešovej tvorby. Práve žánrový synkretizmus 
participuje na komplexnom obraze skladateľa a doby, 
ktorá predstavovala prechod od totality k demokracii. 
Nejednotnosť a pestrosť „všeličoho“ obsiahnutého 
v publikácii však môže laickému čitateľovi spôsobovať 
komplikácie.

Faktografické publikácie
Neznámy, resp. málo známy príbeh československých 
dejín z rokov 1923 až 1945 – projekt Interhelpo – priná-
ša románová reportáž novinára Lukáša Onderčanina 
Utópia v Leninovej záhrade – Československá komúna 
Interhelpo. Spoločenstvo Interhelpo s vlastným ume-
lým jazykom IDO je myšlienkou stolára Rudolfa Mar-
čeka z Nového Hrozenkova. Je o ľuďoch, ktorí v období 
1. Československej republiky predali všetok svoj ma-
jetok, aby si mohli zaplatiť členský poplatok a vydali 
sa budovať nový lepší život prezentovaný Marčekom 
v neznámej krajine. V roku 1925 sa v prvom transporte 
odoberajú Slováci, Česi, Maďari a Poliaci do ďalekej 
kirgizskej stepi, aby založili družstvo Interhelpo, po-
sledný transport odchádza v roku 1932. Viac ako tisíc 
ľudí našlo v komúne nový život, ktorý bol poznačený 
spočiatku silným idealizmom, snahou vymaniť sa 
z nezamestnanosti a odhodlanosťou budovať novú, 
spravodlivú spoločnosť. V komúne ich čaká ťažká 
práca, hlad, choroby, napriek tomu sa im podarí vy-
budovať fungujúce družstvo. Rozprávanie zachytáva 
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fungovanie družstva, vzájomné konflikty, politikár-
čenie, ale aj silné odhodlanie a s tým súvisiace straty. 
Autor mapuje históriu Interhelpa od jeho založenia cez 
vrchol prosperity až po rozpad a čriepky Interhelpa 
v súčasnosti. Náznaky románovej linky tvoria rekon-
štruované životné príbehy jednotlivcov a rodín (medzi 
inými aj rodiny Alexandra Dubčeka), ktoré autor dejin-
ne ukotvuje (baťovský príbeh, trenčianska vzbura, ko-
lektivizácia, robotnícke štrajky, Stachanovci, jazyková 
vojna medzi idistami a esperantistami) a zrozumiteľne 
interpretuje. K čitateľovi sa dostáva jeden veľký príbeh 
vyskladaný z mnohých drobných. Autor zrozumiteľne 
objasňuje dobové fakty a udalosti, výborne ich vysvet-
ľuje a podáva v historickom, politickom a geopolitic-
kom kontexte. Publikácia zaujme témou aj precíznym 
faktografickým spracovaním, ktorý sa historickému 
dokumentu približuje vďaka dokumentárnym prvkom 
ako sú fotografie, mapy, náčrtky a sprievodné grafické 
prvky. Kniha sa vyznačuje dôslednou historickosťou, 
mravčou prácou s historickými dokumentmi a vo vzťa-
hu k hodnoteniu celého projektu Interhelpa aj neutrál-
nosťou. „Stálo to vôbec všetko za to? Mária Golianová 
nevie. Svoju úlohu interhelpovci splnili, len záver bol 
o čosi trpkejší, akoby čakala. Svoj život dožila v byte 
v centre Biškeku. Rodičom nič nezazlievala.“ (s. 424) 
Debut Lukáša Onderčanina je precíznym, výborným 
faktografickým dielom, ktoré prináša ucelené infor-
mácie o málo známej pasáži našich dejín.

Fenomén fašizmu, pri ktorého zrode stál Benito Mus-
solini, je v spoločnosti prítomný už takmer sto rokov. 
Slovenský historický výskum dlhodobo sprevádza 
diskusia o slovenskom štáte. Viaceré nastolené otázky 
počas uplynulých tridsiatich rokov boli zodpoveda-
né, stále však ešte zostávajú biele, nedotknuté mies-
ta. Anton Hruboň a kolektív monografiou Fašizmus 
náš slovenský tieto biele miesta zapĺňa. Publikácia 
sa zameriava na modifikácie slovenského fašizmu, 
nacionalizmus či politický katolicizmus z doteraz 
nerealizovanej európskej perspektívy. Snahou autorov 
je kompaktne obsiahnuť príbeh európskej civilizácie 
a jej fašistickej epochy v období 20. až 40. rokov. Mo-
nografia pátra po odpovediach na otázky, ako charak-
terizovať slovenský fašizmus, v akých podobách sa 
realizoval, v čom spočívali jeho korene, kto boli jeho 
predstavitelia a aké sú jeho dôsledky presahujúce do 
súčasnosti. V úvode autori definujú fašizmus a vychá-
dzajúc z prezentovanej definície sa usilujú stotožniť tie 
prvky, ktoré boli v politike slovenského štátu fašistické. 
Autori hodnotia fašizmus a nacizmus podobne, pri-
čom fašizmus chápu ako rodovú kategóriu a nacizmus 
ako jeden z jej podriadených druhov. Publikácia sa vo 
svojom ťažisku zameriava na slovenský fašizmus a ná-
sledne ho konfrontuje s menšinami žijúcimi na časti 
územia Slovenska. Venuje sa aj nie veľmi známemu 
revizionistickému hnutiu židovskej menšiny a protifa-
šistickým tendenciám. Výkladový text monografie má 
napriek veľkému množstvu poznámkového aparátu 
dynamický spád, je čitateľsky pútavý, faktografia je 
interpretovaná vo vzájomných súvislostiach. Mono-
grafia si zachováva neutralitu, odstup, nehodnotí, ale 
predkladá precíznu analýzu. Jednotlivé tónovanie 
fašizmu a jeho prostredia sa snaží vedecky zadefino-
vať, rozoznávať a opísať. Dokumentárnosť publikácie 
podporujú ukážky z dobových novín, mapy, fotografie, 
ilustrované heslá, súdobé karikatúry, korešpondencia. 
Monografia je mimoriadna vďaka zvolenému vedecké-
mu prístupu, ako aj pre stanovené hlavné a čiastkové 

ciele, ktoré sa jej podarilo naplniť, a vyniká najmä sna-
hou nazerať na fašizmus komplexne, bez zaujatosti 
a s prísne vedeckým pohľadom.

V kaviarni aj v krčmách
Priestor je reálna existencia hmoty, ktorá sa rozpína 
rôznymi smermi a je úzko spätá s časom. Príznačný 
priestor kaviarní a krčiem s ich históriou, špecifickou 
atmosférou a duchom zachytáva publikácia Kaviareň 
Štefánka trojice autorov Juraja Hradského, Adalber-
ta Hackenbergera a Viliama Stockmanna, ďalšou kni-
hou s touto témou je súbor textov viacerých autorov 
Krčma môjho života zostavovateľa novinára Jána 
Kamenistého.

História kozmopolitnej trojjazyčnej kaviarne 
rozpráva príbeh domu  – miesta, ktoré ožíva pros-
tredníctvom reminiscencií, príbeh jednej rodiny 
prevádzkovateľov  – Hackenbergerovcov, príbeh 
spoločenských zmien, ako aj rozpomienok stálych 
hostí. Priestor najprv patril záhradám a vinohradom, 
neskôr sa v tejto lokalite začali stavať šľachtické síd-
la. Kaviareň Štefánka dostala svoje pomenovanie po 
belgickej princeznej Štefánii, manželke rakúskeho ko-
runného princa Rudolfa. V rodine Hackenbergerov-
cov, štvrtých prevádzkovateľov kaviarne, sa traduje, 
že o súhlas s pomenovaním kaviarne ju poprosil Bela I. 
Hackenberger. Meno kaviarne tak nieslo znamenie 
noblesy a elegancie. Knihu môžeme chronologicky 
rozdeliť na tri hlavné etapy. Prvú predstavuje zlatý 
vek Štefánky do roku 1945. Filozofia prevádzky vtedy 
zohľadňovala predovšetkým štruktúru obyvateľstva 
v blízkosti kaviarne, čo boli akademicky vzdelaní ľu-
dia. V tomto čase si kaviareň získava a dlho udržiava 
povesť literárnej kaviarne. Po vojne v  rámci Akcie 
B – vysťahovania „buržoáznych a nespoľahlivých ele-
mentov“ – sa rodina Hackenbergerovcov musela od-
sťahovať na vidiek. Štefánka sa zaradila do národného 
majetku a vedúcim sa stáva Leoš Stockmann. Pod jeho 
vedením sa kaviareň snaží udržať kontinuitu, v jej fun-
govaní však napriek tomu dochádza k zmenám. Naj-
väčšiu tragédiu zažíva paradoxne po roku 1989, keď sa 
v jej priestoroch usídli čínska reštaurácia. Neskôr sa 
Štefánku podarilo rekonštruovať a v súčasnosti patrí 
pod patronát Pulitzer family. Kniha je svedectvom po-
tomkov rodiny Hackenbergerovcov, ako aj vedúceho 
kaviarne Stockmanna. Je akýmsi zadosťučinením pre 
Belu I. Hackenbergera, ktorý o kaviareň prišiel a ani 
po reštitúcii ju nezískal späť. Štefánka je symbolom 
literárnej tvorivosti, spojeným so známymi literátmi. 
V prítmí jej interiéru vznikali kostry diel, napr. bás-
nická zbierka Jána Smreka Básnik a žena sa začína 
stretnutím pred kaviarňou Štefánka. Záver publikácie 
predstavujú portréty umeleckej bohémy (Emo Bohúň, 
Jozef Nižňanský, Juraj Špitzer, Ján Smrek, Tido Gaš-
par, Štefan Žáry, Pavol Horov a ďalší), k slovu sa do-
stávajú aj návštevníci ako Marína Kráľovičová, Juraj 
Šebo, Ľubomír Feldek, Ľubo Belák a iní.

„Krčma je pojem, krčma je spôsob života, krčma je 
vyznanie, krčma je cieľ, pojem krčma v celom širo-
kospektrálnom ponímaní stojí v mojej životnej hie-
rarchii na samom vrchole.[…] Krčma je ustanovizeň, 
krčma je súčasť dejín, krčma má jasnú (niekedy aj 
temnú) minulosť, v krčme sa rozhodovalo o hovne aj 
o dejinách, krčma dávala ľuďom zmysel života, v krč-
me sa stretávali múdri, aby dospievali k ďalekosiah-
lym záverom.“ (s. 5 – 6) Kniha Krčma môjho života, 
ktorú zostavil Ján Kamenistý, je farbistým súborom 52 

Li
te

ra
tú

ra
 fa

kt
u

 2
0

21

Lukáš Onderčanin: Utópia 
v Leninovej záhrade
Žilina: Absynt, 2021

Naďa Hrčková: Juraj 
Beneš 
Bratislava: Marenčin PT, 
2021

Anton Hruboň a kol.: 
Fašizmus náš slovenský 
Bratislava: Premedia, 
2021

Ján Čomaj: Hovorí očitý 
svedok
Bratislava: Marenčin PT, 
2021

40 Knižná Revue



prevažne kratších textov, ktoré spája tematika a zná-
me mená básnikov, spisovateľov, redaktoriek a no-
vinárov. Krátke úvahy, popretkávané epizodickými 
reminiscenciami so snahou zachytiť ducha priesto-
ru a kultúrneho milieu sa odlišujú len individuálnym 
štýlom autora a osobitou subjektívnosťou. Dominujú 
prevažne texty spomienkového charakteru, ktoré ne-
zriedka inklinujú k umeleckému opisu či dynamic-
kému rozprávaniu. Niektoré prekypujú nostalgiou, 
iné vtipom. Do textov sa dostáva mnoho ľudí, či už 
známych, alebo ikonických miestnych štamgastov 
vybraného pohostinstva. Väčšina z postáv už strati-
la lesk, tak ako zanikli mnohé z krčiem, ktoré sa vy-
bavili v spomienkach autorov. Z jednotlivých úvah je 
však možné zložiť komplexnú mozaiku funkcií, ktoré 
dobrá krčma plní: burza práce, miesto posledného vý-
dychu, hráčska kantína, pästiarsky ring, miesto tráve-
nia dovolenky, hudobná či tanečná sála, príbytok múz, 
priestor nasýtenia a riešenia sporov, miesto rodin-
ných tragédií, osvietený priestor. Paleta spomínania 
na krčmu svojho života robí knihu príťažlivou, aj keď 
estetická úroveň jednotlivých textov mierne kolíše.

Za hranicami Slovenska
Kniha Život na Sorbonne s podtitulom Výchova elít 
vo Francúzsku Ľubomíra Jančoka nastoľuje otázku, 
prečo u nás chýbajú elity, ktoré by sa podieľali na ria-
dení štátu. Odpovede hľadá v tvrdom elitárskom vzde-
lávacom systéme Francúzska, ktoré charakterizuje 
heslo – nesmieme sa ku každému správať rovnako, 
lebo urážame najlepších. Elitárske dieťa sa od útleho 
detstva venuje štúdiu. Po maturite sa ešte dva roky 
chystá v prípravke, pričom je dôležité vybrať si ná-
ročnú prípravku a vynikať už na gymnáziu. Po vyštu-
dovaní prestížnej univerzity získavajú elitárske deti 
silné pozície vo verejnom sektore. Príkladom úspeš-
nosti elít sú prezidenti François Mitterrand, Jacques 
Chirac, François Hollande či Emmanuel Macron. Text 
knihy má hybridný charakter, ktorý sa dá rozdeliť na 
tri uzavreté časti. Prvá sa venuje egotripu autora, kde 
sa čitateľ oboznamuje s komplikovanou cestou k pri-
jatiu na doktorandské štúdium na Sorbonnu, samot-
ným štúdiom a jeho ukončením. Pozícia doktoranda 
je na univerzite pomerne vážená, doktorandi majú 
prístup na miesta, na ktoré sa bežní študenti nedosta-
nú. Druhú časť tvoria štyri rozhovory – so sociológom, 
profesorom (školiteľom autora), elitárskym dieťaťom 
a správcom Sorbonny. Knihu uzatvára prehľad, výňa-
tok z dizertačnej práce autora o Balzacovi. Publikácia 
neskrýva motivačný charakter, príťažlivé sú pasáže, 
ktoré sa očakávajú vzhľadom na titul knihy. Z tohto 
hľadiska však autor mohol preniknúť väčšmi do hĺbky 
a nekĺzať sa po povrchu so snahou odľahčiť vnímanie 
percipienta, čomu prispôsobuje aj jazyk. Paradoxne, 
hoci autor využíva mnoho francúzskych fráz, čo za-
váňa snobizmom, samotnému textu by prospela vyš-
šia kultivovanosť v slovnej zásobe a v štylizácii. Časť, 
ktorá sa venuje dizertačnej práci, svojím špecifickým 
zameraním pôsobí popri zvyšku textu cudzo. Naopak, 
rozhovory sú skutočnou sondou, ktoré pomáhajú čita-
teľovi preniknúť najmä do duchovného priestoru uni-
verzity a francúzskeho systému vzdelávania.

Nezávislý novinár Tomáš Forró, ktorý sa zameriava 
na vojnové konflikty a krízy vo svete, po reportážnej 
knihe Donbas ponúka v knižnej reportáži Zlatá ho-
rúčka s podtitulom Venezuela – od ropnej veľmoci 
k úpadku ľudskej civilizácie autentický, neskreslený, 

analyticko ‑interpretačný pohľad na krajinu, ktorá 
má najväčšie ropné ložiská na svete, je bohatá na zla-
to a diamanty a napriek tomu je na hranici vlastnej 
apokalypsy. Autor cestoval do Venezuely pravidelne 
v priebehu viacerých rokov. Čitateľovi ponúka pros-
tredníctvom retrospektívy vierohodný pohľad na kra-
jinu, ktorá postupne smeruje od relatívnej prosperity 
k úplnej deštrukcii – spoločenskej, hodnotovej či glo-
bálnej – až k pandémii, keď autor musel krajinu náhle 
opustiť. Absencia pitnej vody, základných potravín, 
benzín na prídel, násilie, korupcia, únosy, mučenie, 
vládna moc prerastená s  armádou, ktorá zasahuje 
všetky civilné oblasti, všadeprítomný zločin, nedo-
statok a  bezvýchodiskovosť. Dnešná Venezuela je 
výsledkom plazivo sa opakujúcich cyklov prosperi-
ty a úpadku. Korupcia prerastená celou spoločnos-
ťou a dotovanie každého ekonomického sektoru sa 
podieľali na likvidácii výroby. Osobitou kapitolou sú 
hodnoverné svedectvá Venezuelčanov, domácich aj 
tých, čo z krajiny ušli, ako aj domorodých obyvate-
ľov Pemónov, ktorí žijú na okraji savany pri bolívij-
ských hraniciach a snažia sa uchrániť svoju identitu, 
hranice aj územie pred ekologickou katastrofou. To-
máš Forró je drsne autentický, jeho reportážny ruko-
pis je pútavý, často dramatický, čitateľ sa však občas 
môže strácať v čase a priestore. V závere knihy novi-
nár nazerá na svoje zážitky z retrospektívy a dopĺňa 
ich pozadím osudov hrdinov, respondentov, ktorí sa 
na istý čas stali jeho sprievodcami po Venezuele. Kni-
hu je možné vnímať nielen ako svedectvo, ale aj ako 
výstrahu. Ako príbeh krajiny s nerastným bohatstvom, 
ktorá sa opakovane nevedela poučiť z chýb, žila nad 
pomery a padla na samé dno. Kniha je mimoriadne 
kvalitným príspevkom do žánru knižnej reportáže.

Z Južnej Ameriky sa posúvame do Afriky. O tom, že 
Afrika nie je iba hladujúci, strádajúci a chudobný voj-
nový kontinent, kde sa chodí len na safari, presviedča 
publikácia Afrika – Neznámy kontinent, ktorá vyšla 
pod editorským dohľadom Silvestra Trnovca. Afrika 
má viac ako 1,3 miliardy obyvateľov, teda jednu z naj-
dynamickejšie rastúcich populácií na svete. Vývoj na 
kontinente má mať výrazný vplyv najmä na susediacu 
Európu. Kniha si kladie za cieľ vyplniť medzeru, na 
ktorú sa odvoláva v podtitule. Je zameraná predo-
všetkým na širšie publikum, ale svojou koncepciou 
dokáže osloviť aj odborníkov. Monografia je kolek-
tívnym dielom rôznorodých profesionálov, ktorí 
sa venujú štúdiu Afriky. Tematicky kniha zasahuje 
viaceré oblasti: geograficky predstavuje Afriku a jej 
obyvateľstvo, ďalej náboženstvá a  dejiny, skúma 
vzťahy medzi Afrikou a Európou v minulosti a dnes, 
analyzuje politiku apartheidu v Južnej Afrike, študuje 
postavenie Afriky v celosvetovom kontexte v tomto 
storočí, uvádza africkú literatúru, dáva do súvislosti 
vzťahy medzi Slovenskom a Afrikou. Viaceré nastolené 
problematiky či vybrané udalosti autori interpretujú 
prostredníctvom širšieho kontextu, osvetľujú málo 
známe skutočnosti, čo výrazne napomáha pochopiť 
aktuálnu Afriku. Keďže jednotlivé štúdie sú samostat-
ným autorským vkladom s jedinečným individuálnym 
štýlom, vybrané kapitoly akademického rázu môžu 
byť pre percipienta náročnejšie (napr. Sudán – histo-
rické súvislosti a príčiny konfliktu v Darfúre), naopak, 
kapitoly písané populárnym štýlom pôsobia dynamic-
kejšie a čitateľ ich môže ľahšie uchopiť (napr. Móric 
Beňovský ako kolonizátor na Madagaskare). Bohatý 
tematický okruh môže spôsobovať, že jedna vybraná 
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problematika je zaujímavejšia, strhujúcejšia, iná je pre 
percipienta menej príťažlivá. Vyplýva to z koncepcie 
publikácie: pestrá autorská integrita štúdií prispieva 
k dotváraniu obrazu o kontinente či už u laikov, alebo 
odborníkov. Publikácia by si však zaslúžila intenzív-
nu jazykovú korektúru, v texte sa vyskytuje pomerne 
značné množstvo ortografických chýb, čo znižuje 
jeho kvalitu. Vymaniť vnímanie Afriky zo stereotypu 
hlboko zakorenenom v našom kultúrnom dedičstve 
a získať ucelený, vyvážený pohľad je cieľom, ku kto-
rému monografia celkom určite smeruje.

Zaujímavosti z histórie
Na históriu sa dá nazerať viacerými spôsobmi. Jed-
ným z nich je výber tematiky a optika, ktorou zvolenú 
látku reflektujeme. Odľahčený výber tém, ako aj uvoľ-
nený, ale nie bulvárny prístup k uchopeniu tematiky 
ponúka tretia časť publikácie História zadnými dve-
rami 3 – Nezvyčajné príbehy zo slovenských a sveto-
vých dejín. Kolektív historikov z Historického ústavu 
SAV sa pod editorskou taktovkou Slavomíra Michál-
ka „pohráva“ s historickými „pikantériami“. Od anti-
ky cez stredovek, moderné dejiny až k studenej vojne 
s autorským nadhľadom spracúvajú paletu príbehov, 
ktorým je možné prisúdiť viaceré prívlastky: šťastné, 
nešťastné, kuriózne, dráždivé, bolestné, zábavné, ab-
surdné. Zvolený populárno ‑náučný štýl vychádza zo 
snahy osloviť široké spektrum publika, pričom však 
pracuje s výskumným materiálom v podobe archív-
nych dokumentov, súdobej literatúry, listinných do-
kumentov, dobovej tlače. Vedeckosť sa podriaďuje 
populárnosti, snahe zaujať či pobaviť čitateľa, čo sa 
výrazne prejavuje sčasti v jednotlivých textoch, vý-
razne však už v samotných názvoch kapitol (Príbeh 
o „prechádzke“ prvého bratislavského slona v roku 
1552, Štefánikova poblúdená mačka). Tomu zodpove-
dá aj jazyk najmä na úrovni lexiky, ktorá nadobúda 
vyššiu mieru expresivity. Autori často siahajú po ho-
vorovosti, po slovách uvedených úvodzovkami, kde 
naznačujú, že čitateľ nemá brať uvedené slovo v do-
slovnom význame, ako aj po častom využívaní frazém, 
resp. aktualizovaných frazém. Publikácia je pomerne 
hutná, rozdelená na štyri časti. Miestami nie je jasné, 
aký kľúč autori pri zaraďovaní jednotlivých kapitol 
vo vzťahu k danému celku zvolili. Kniha je špecific-
kým mixom chutí, ktorý môže vyvolávať dojem ne-
kompaktnosti, na druhej strane jednotlivé kapitoly 
možno čítať aj izolovane. Kapitoly si zachovávajú po-
dobný rozsah aj kompozičnú štruktúru, súčasťou kto-
rej je zovšeobecňujúci úvod a členenie na podkapitoly. 
Rovnako sa uplatňuje individuálny štýl autora – his-
torika. Publikácia čitateľov presviedča, že história 
nemá len vážnu podobu, ale aj vtipnú, recesistickú, 
ironickú či sarkastickú, čo sa dá ilustrovať na tvorbe 
Tomáša Janovica, ktorého literárnej produkcii sa v zá-
vere venuje Ivan Kamenec. „Milí fejsbukoví antise-
miti. Keby nebolo žida Zuckerberga, kde by ste rezali 
a rúbali do krve? Jediné fungujúce perpetuum mobi-
le je antisemitizmus.“

Edícia Civilizácia vydavateľstva Premedia má ambí-
ciu reagovať na aktuálne javy v spoločnosti. Kniha 
s naznačenou otázkou v názve Prečo ľudia potrebu-
jú krízy editorskej dvojice Ivana Brezinu a Vladimíry 
Čavojovej reaguje na nedávne udalosti, ktoré výrazne 
zasiahli do fungovania spoločnosti a života jednotliv-
cov. Jej cieľom je pozorovať a zaznamenávať zmenené 
vnímanie ľudských jedincov v časoch spoločenských 

kríz, identifikovať to, čo sa vo vzorcoch správania opa-
kuje, aké mechanizmy správania nastupujú v čase krí-
zy a zistené poznatky zasadiť do kontextu kríz, ktoré 
sa v dejinách ľudstva cyklicky opakovali. Sekundár-
nym cieľom je poukázať na prepojenosť aktuálnych 
kríz s minulými. Zároveň publikácia poukazuje na 
dôsledky pandémie a dlhodobo sa zakrádajúcej en-
vironmentálnej a klimatickej krízy. Kríza sa vo vše-
obecnosti pociťuje ako stav vrcholového napätia, 
samotné slovo má v sebe obsiahnutý negatívny náboj, 
na druhej strane predstavuje stav, po ktorom nastá-
va obrat. História ľudstva predstavuje reťazenie rôz-
norodých kríz. Naše prežitie poukazuje na schopnosť 
ľudstva prekonať a vyrovnať sa s obdobiami zasiah-
nutými krízou. Kríza nie je len stav ohrozenia, ale aj 
stav, ktorý môže posunúť ľudstvo ďalej. Typickým prí-
kladom sú vynálezy, ktoré sa rodia z utrpenia, biedy 
a nedostatku. Napríklad bicykel ako výsledok nedo-
statku koní v dôsledku výbuchu sopky, keď uhynu-
lo množstvo domácich zvierat. Okrem vynálezov sa 
v čase krízy aktivizuje ľudská tvorivá sila, čo môžeme 
badať na umeleckom poli. Podľa autorov u tých, čo 
prežili istý druh traumy, skôr dochádza k osobnému 
rozvoju ako k deštrukcii. Na druhej strane kríza spôso-
buje nárast autoritatívnych režimov a obmedzovanie 
ľudských práv. S krízou sa vynárajú aj rôzne zavádza-
júce informácie. Publikácia osvetľuje, prečo sú jedinci 
náchylní veriť takémuto typu informácií a rozširovať 
ich. Problematiku vysvetľujú z psychologického hľa-
diska, prostredníctvom odkazu na experimenty, resp. 
na odborníkov, ktorí sa venujú výskumu v tejto oblas-
ti. Čitateľ tak má možnosť pochopiť správanie jednot-
livca aj vlastné správanie, a to na základe nedávnej 
skúsenosti s pandémiou. Autori do textu vstupujú aj 
prostredníctvom prvej osoby, čím sa približujú k čita-
teľovi. Odborný aparát autori spracovali zrozumiteľ-
ne a pochopiť výklad výrazne podporujú konkrétne 
príklady, ktoré majú popularizačný účinok a zároveň 
zabezpečujú príťažlivosť textu. Autorský kolektív pra-
cuje so „zaujímavosťami“, štatistikami a experiment-
mi. Niektoré informácie však zaznievajú opakovane 
a vybrané kapitoly sa zdajú akoby umelo naťahované. 
Spracovanie látky je pre laického čitateľa prístupné, 
ak by však autori chceli rátať s náročnejším čitateľom, 
uchopenie témy by si vyžadovalo väčšiu hĺbku.

Literatúra faktu roka 2021 pokračuje v koľajniciach 
nastavených v predchádzajúcich rokoch. Aj v tom-
to roku je však možné nájsť publikácie, ktoré z tých-
to jednotvárnych koľajníc vybočujú. Z  monografií 
mapujúcich osobnosti vyniká publikácia historika 
Martina Horičku Gottwaldov demokrat. Mimoriad-
ne vydareným dielom (vrátanie dizajnu) z hľadiska 
tematiky, práce s historickým materiálom a príťaž-
livého dynamického štýlu rozprávania je publikácia 
Utópia v Leninovej záhrade novinára Lukáša Onder-
čanina. Žánrovo zaujala relatívne čerstvá reportáž 
z Venezuely novinára Tomáša Forróa Zlatá horúčka. 
Autorom uvedených kníh možno pripísať najmä tri 
atribúty – mladí (sú nižšie ročníky narodenia), debu-
tanti (Horička a Onderčanin) a originálni (nevšedný 
výber tematiky) plus dve povolania – historik a no-
vinár. Či tieto tendencie niečo naznačujú v súvislos-
ti s literatúrou faktu, alebo zostanú len záležitosťou 
minulého roka, ukáže rok 2022. 
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Ak by sme predpokladali, že práve v knižnej pub-
licistike sa začne proces spracovávania posled-
ných rokov, v ktorých sa kríza znormalizovala 

natoľko, že je až takmer nenáležité nazývať ich mimo-
riadnymi, rok 2021 by v tejto oblasti našim očakáva-
niam nevyhovel. Zámerne nepíšem, že by ich sklamal, 
pretože na to nie je dôvod: aj keď boli témy pandé-
mie, sociálno ‑politických turbulencií či prehlbujúcej 
sa klimatickej krízy vo vlaňajšej knižnej publicisti-
ke zastúpené len marginálne, možno je to len dob-
re, pretože namiesto nich sa slovenskí autori chopili 
nielen fundamentálnych otázok ľudskosti, ale vráti-
li sa aj do svojej osobnej alebo kolektívnej minulosti, 
uvažovali nad priestorom, v ktorom žijeme, a v dialó-
goch reflektovali súčasnú kultúru aj tradíciu, na kto-
rú nadväzuje, voči ktorej sa vymedzuje alebo na ktorú 
jednoducho – zabúda.

V  istom zmysle tak možno napísať, že návraty 
do minulosti, nadčasovosť a takpovediac „základné“ 
témy charakterizujú esejistiku a rozhovory roku 2021 
nie napriek intenzívnemu dianiu v  období posled-
ných rokov, ale práve preň. V súvislosti s cholerovou 
epidémiou a náboženským prenasledovaním, ktoré 
začiatkom sedemnásteho storočia prežil Juraj Tranov-
ský, zostavovateľ evanjelického kancionálu Cithara 
sanctorum, o  ňom Zbigniew Machej napísal: „Sku-
točnosť mu pripadala ako priepasť, ku ktorej pasoval 
len apokalyptický kľúč.“ Koľkí takýto pocit majú dnes, 
lenže na rozdiel od Tranovského už často bez nádeje 
na život po živote (v akomkoľvek význame), bez nádeje, 
že po kolapse by mohlo prísť niečo nové a lepšie? Je 
pochopiteľné, že práve v takomto období sa vracia-
me k základom, overujeme ich nosnosť a spytujeme 
zmysel toho, čo je na nich postavené. Viaceré z kníh, 
o ktorých budete čítať na nasledujúcich stránkach, po-
dobné otázky podnecujú, sprevádzajú pri premýšľaní 
nad odpoveďami a niektoré k nim aj priamo vedú.

Pätnásť hodnotených kníh je možné rozdeliť do 
troch kategórií; prvou sú rozhovory, ku ktorým pri-
pájam aj jeden rozhovor, aký človek vedie sám so 
sebou – denník, druhou je esejistika a publicistika 
na spoločenské a filozofické témy a náplňou posled-
nej kategórie sú eseje či odborné texty s  kultúrno‑

‑umeleckou tematikou. Toto vymedzenie je len 
orientačné, pretože prestupovanie tém a spôsobov ich 
spracovania je v prípade knižnej publicistiky hádam 
ešte frekventovanejšie, než je to pri literatúre z iných 
okruhov. Nejde pritom len o prienik medzi tematic-
kým zábermi, ale aj medzi umeleckými druhmi, ako to 
demonštruje prvá z hodnotených kníh z okruhu ese-
jistiky a rozhovorov slovenského knižného roku 2021.

Rozhovory (a jeden denník)
Interview Jany Sunderman s Kristínou Kúdelovou 

„o tom, aké sú filmové hviezdy naozaj,“ je knihou roz-
hovorov o rozhovoroch. 12 kapitol tu korešponduje 
s dvanástimi rozhovormi, ktoré Kristína Kúdelová 
viedla na rôznych filmových festivaloch, a ich 13 res-
pondentmi, známymi hercami a režisérmi.

Hoci podtitul knihy naznačuje, že ponúkne prav-
du o celebritách známych z obrazoviek či filmových 
plátien, nejde v pravom zmysle o bulvár. Väčšmi než 
o senzácie a špekulácie tu ide o vnímanie a názory 
autoriek. Prostredníctvom Interview je možné na-
hliadnuť až do dvoch zákulisí – tak práce filmových 
žurnalistov, ako aj filmových festivalov a ich prota-
gonistov. Sympatickým rozhodnutím je pozhovárať 
sa aj o rozhovoroch, ktoré sa nepodarili alebo neboli 

Martin Makara (1997) 
Pochádza zo Spišskej 
Novej Vsi, žije v Košiciach 
a je doktorandom 
v odbore teória a dejiny 
slovenskej literatúry na 
Inštitúte slovakistiky 
a mediálnych štúdií 
Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity 
v Prešove. Vo svojom 
výskume sa zaoberá 
teóriou hodnotenia 
literárneho textu, 
dejinami marxistickej 
literárnej vedy 
a sociológiou literatúry. 

Nehľaď vpred 
a nezastavuj  
 sa
Kým beletria je náročná na 
odstup a odborné práce 
vyžadujú výskum, v esejach 
a rozhovoroch možno 
myšlienky, udalosti či ľudí 
reflektovať bezprostredne, 
a preto reagujú na aktuálne 
dianie najpohotovejšie. 
Tie z roku 2021 mojim 
očakávaniam nevyhoveli, no 
ani ma nesklamali.

✒ Martin Makara 
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rozhovory, o ktorých je reč a na ktoré text odkazuje. 
Keby boli do knihy zaradené, bola by síce o čosi ob-
jemnejšia, zaiste však aj úplnejšia.

Ak by bolo možné rozhovory z tejto knihy pripo-
dobniť k literárnemu žánru, najvýstižnejšia by bola asi 
črta: krátka próza, skica o človeku či udalosti. V tomto 
zmysle ide o nenáročné čítanie, ktoré síce má príleži-
tostný presah k všeobecnejšej výpovedi o tom ‑ktorom 
umelcovi či k pozorovaniu premien práce novinárov, 
v prvom rade však ostáva ľahkou (bez toho, aby som 
to myslel znevažujúco) konverzáciou dvoch ľudí, ktorí 
prostredníctvom svojej profesie nemajú k filmu blízko 
len obrazne, ale aj doslovne.

Ostatným príspevkom do renomovanej edície kniž-
ných rozhovorov LIC je interview, ktoré podnikol 
Anton Baláž s  literárnym vedcom Tiborom Žilkom 
a vyšlo pod názvom Dar a bremeno dvojitej identity. 
Tento titul odkazuje na dvojdomosť Tibora Žilku, ktorý 
sa narodil na slovensko ‑maďarskom pohraničí, píše 
a hovorí v oboch jazykoch a akademicky pôsobil na 
univerzitách na Slovensku i v Maďarsku.

Na rozdiel od zvyšných knižných rozhovorov ve-
novaných jednej osobnosti v zábere tohto hodnote-
nia sa Antonovi Balážovi podarilo pripraviť vyvážené 
dielo, v ktorom majú otázky aj odpovede primeraný 
rozsah aj mieru všeobecnosti/konkrétnosti. Tibor Žil-
ka rozpráva pútavo aj s vtipom, v dialógu dvoch lite-
rátov sa prirodzene prelína osobné so spoločenským 
a respondent tu nehovorí len o sebe, ale aj o ľuďoch, 
ktorí mu boli osobne či profesijne blízki. Ak sa Anton 
Baláž obracia na svojho partnera v rozhovore s tým, 
že „[d]nešní mladí literárni vedci by ti mohli zrejme 
závidieť, že počas štúdia slovenčiny a maďarčiny na 
FiF UK v Bratislave boli tvojimi spolužiakmi dnes už 
uznávané osobnosti modernej slovenskej literatúry 
Rudolf Sloboda, Peter Jaroš, Dušan Kužel, básnik Ján 
Šimonovič, literárny historik Rudolf Chmel“ (s. 33), 
naznačuje tým čosi o intelektuálnom prostredí, ktoré 
Tibora Žilku formovalo. Jeho vedeckú aj organizačnú 
prácu Baláž v rozhovore približuje súbežne s dianím 
v Žilkovom súkromnom živote, vďaka čomu je kniha 
relevantná nielen pre literárnych vedcov, ale aj pre 
kohokoľvek so záujmom o slovensko ‑maďarské vzťa-
hy či moderné slovenské dejiny. Peripetie na akade-
mickej pôde zapríčinené normalizáciou a niektoré jej 
bizarnosti, o ktorých Tibor Žilka hovorí, vypovedajú 
napríklad o období sedemdesiatych rokov omnoho 
plastickejšie a prenikavejšie než mnohé publicistické 
a umelecké klišé spojené s reflexiou tohto obdobia.

Ak niekto trpí komplexom kolektívnej menejcen-
nosti, že naša veda nemôže dosahovať svetovú úroveň, 
rozprávanie Tibora Žilku by ho mohlo presvedčiť, že 
môže, dosahuje a aj historicky dosahovala – a to nie-
len v prírodných či technických vedách, ale aj tých 
humanitných. Hoci sa množstvo okolností od čias 
prvých veľkých úspechov Kabinetu literárnej komu-
nikácie výrazne zmenilo, spomienky na jeho vznik 
a prácu v prvých rokoch po založení sú napriek po-
četným peripetiám povzbudzujúcim čítaním aj po 
polstoročí existencie tohto pracoviska. Stránky Daru 
a bremena dvojitej identity však predstavujú viac než 
len kulisy toho, čím Tibor Žilka obohatil uvažovanie 
o slovenskej a maďarskej literatúre.

Historik Dušan Kováč je jediným človekom, ktorý 
sa ako respondent v knižných rozhovoroch v zábe-
re tohto hodnotenia vyskytuje až dvakrát: kratší roz-
hovor s ním vo svojej knihe viedol Peter Škorňa, ale 
celú publikáciu mu venoval kolega – historik Miroslav 
Michela. Názov knihy, Na ceste k poznaniu, zodpo-
vedá jej štruktúre; knižné interview sa člení do troch 
blokov – Prebúdzanie záujmu, Profesionálny historik 
a O písaní slovenských dejín – ktoré nie úplne prilieha-
jú k téme rozhovoru, ako je uvedená v podtitule, teda 

„o slovenskom dejepisectve“. Rozhovor je sčasti životo-
pisný a ostáva tak kdesi na „polceste k poznaniu“ Du-
šana Kováča ako osoby, nielen dejepiseckej osobnosti.

Sumár odborných, organizačných a vedeckých 
aktivít Dušana Kováča z neho robí neprehliadnuteľnú 
postavu súčasnej slovenskej historiografie a zároveň 
predstavuje garanciu, že v  tomto prípade nepôjde 
o knihu, ktorá by si vystačila s prívlastkom „zaujíma-
vá“; nevzbudzuje totiž len pozornosť, ale vo svojom 
celku aj súhlas a nesúhlas súčasne – v závislosti od 
toho, o čom práve Dušan Kováč rozpráva. V názoroch 
na masové demonštrácie či možnosti intelektuála 
byť tribúnom je vyhranený, pri uvažovaní nad tým, 
či sa vedu podarilo zbaviť ideológie, zdržanlivý, pri 
konštatovaní fatálneho podcenenia dôležitosti spo-
ločenských vied kategorický – a zároveň presvedčivý. 
Osobitú hodnotu rozhovoru dodáva skutočnosť, že 
Dušan Kováč študoval v 60. rokoch, v Historickom 
ústave SAV pracoval v období neskorej normalizácie 
a  po roku 1989 prevádzal tento ústav ako jeho no-
vozvolený riaditeľ do nových spoločenských pomerov, 
čiže na reflexiu posledných desaťročí slovenského de-
jepisectva je povolaný dvojnásobne – ako historik aj 
priamy účastník a spolutvorca jeho dejín.

Množstvo dotknutých historických aj metahisto-
rických problémov v knihe je natoľko veľké, sa zdá, 
že text ubieha až prirýchlo a mnohé ostáva nedopo-
vedané – či skôr neopýtané. Neraz sa zdá, že tá ‑ktorá 
odpoveď by si žiadala jednu ‑dve nadväzujúce otázky. 
Členenie jednotlivých blokov na tematické (pod)kapi-
toly sa zdá buď príliš detailné, alebo rozvrhnuté ne-
vhodne, keďže kapitola Šport a turistika má bezmála 
dve strany a v takomto rozsahu by aj pri inej koncep-
cii knihy bola opomenuteľná. Knižnému rozhovoru 
s  Dušanom Kováčom by tak pristala dôslednejšia 
voľba medzi tým, či je predmetom záujmu samotný 
respondent alebo slovenské dejepisectvo, čím by zá-
roveň vznikol priestor pre viac detailov buď z osob-
ného života, alebo z (meta)historickej problematiky. 
Možné je, samozrejme, kombinovať oboje, potom 
však na výrazne väčšej ploche. Keď sa stretnú dvaja 
erudovaní historici a chcú hovoriť nielen o dejinách, 
ale aj o dejinách dejín, osobnom a profesijnom živo-
te a súčasnej spoločnosti, potrebujú jednoducho viac 
priestoru – alebo užší výber tém.

Nie je to len kvantitou, tým, že kniha rozhovorov Od-
klínanie ticha  je jedinou spomedzi hodnotených, kto-
rá je súborom interview s rozličnými respondentmi. 
Jej autor, pýtajúci sa Peter Škorňa, pôsobí ako rutinér, 
avšak v pozitívnom zmysle slova. Žáner rozhovoru má 
zvládnutý a každého zo svojich respondentov oslovu-
je s náležitou prípravou a poučene. Kniha obsahuje 
rozhovory s hercami, dramatikmi, výtvarníkmi a ďal-
šími umelcami, ale aj s náčelníkom lesoochranárske-
ho združenia, historikom a  hokejovým trénerom. 
Ide o nesystematický výber, no čitateľovi, ktorého 
nezaujíma špecifická téma a chce sa napríklad pre 
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všeobecný prehľad oboznámiť s  uvažovaním ľudí, 
ktorí vynikli vo svojom odbore, to nemusí prekážať.

Otázky sú nekonfrontačné a súvisia s profesiou 
respondenta; ak príde reč na osobný život, spravidla 
v súvislosti s prácou. Objektívne síce niektoré dopyty 
môžu pôsobiť sugestívne či mierne moralizačne, su-
márne však nepôsobia rušivo a čo je dôležité – autor 
reaguje na odpovede partnera v dialógu a svojimi ďal-
šími otázkami ho usmerňuje ďalej.

Emil Horváth v rozhovore tvrdí: „Nechcem mora-
lizovať, ale mnohí ľudia sa práve dialógu nemajú kde 
naučiť. Nevidia to v rodine, v škole a ani v spoločnos-
ti.“ (s. 24) Aj to môže byť dôvodom, prečo siahnuť po 
Odklínaní ticha – naučiť sa pýtať sa. Isteže, zmysel to 
má len vtedy, ak je zvládnutie „techniky“ rozhovoru 
podmienené túžbou čosi sa o druhom človeku dozve-
dieť. Tá sa síce naučiť nedá, ale čítanie jej vzbudeniu 
či posilneniu môže výrazne pomôcť.

S novým knižným rozhovorom sa vlani ohlásil aj „ma-
tador“ žánru Ján Štrasser v tandeme so sociológom, 
spisovateľom, publicistom, bývalým veľvyslancom 
SR v USA a politickým poradcom dvoch prezidentov 
Martinom Bútorom.

Veľkorysý priestor vyše tristo strán umožnil Já-
novi Štrasserovi pýtať sa veľmi detailne, čo na jed-
nej strane umožňuje do hĺbky sa venovať rozličným 
spoločenským témam a hovoriť o nich z osobného aj 
odborného hľadiska, na druhej strane však najmä v zá-
vere knihy vzniká dojem, že už nie je čo sa pýtať ale-
bo že nastáva rozptyl predchádzajúcej sústredenosti, 
pretože tematické celky sa stále skracujú, nadväznosť 
sa stráca a napokon padajú aj otázky v kontexte celé-
ho rozhovoru buď úplne banálne a zbytočné – „Máš 
vzťah k autám?“ (s. 300), alebo tak komplexné, že na 
ne v rámci široko koncipovaného rozhovoru nie je 
možné adekvátne odpovedať, na čo napokon v  sú-
vislosti s otázkou o eutanázii upozorňuje aj samotný 
respondent. Problémom na strane pýtajúceho sa je aj 
sugestívnosť, ktorá sa najflagrantnejšie prejavuje na 
troch stranách (!) otázok venovaných „ideológii, ktorá 
celý spoločenský vývin západnej civilizácie vykladá 
ako dejiny belochov ako utláčateľov“ (s. 199), voči kto-
rej je Ján Štrasser evidentne prinajmenšom polemic-
ký. Je to jeho dobré právo, možno však pochybovať 
o tom, či pre túto implicitnú polemiku zvolil vhodný 
priestor a rozsah.

Rozhovor Jána Štrassera s Martinom Bútorom je 
spomedzi všetkých hodnotených rozhovorov najbez-
prostrednejší, najmenej formálny, z pozície pýtajúce-
ho sa najsubjektívnejší a najosobnejší. Napriek vyššie 
uvedeným výhradám je kniha informačne cenným 
čítaním nielen pre tých, ktorí sú „liberálne zmýšľajú-
ci“ podobne ako jej protagonista (s. 243), ale pre kaž-
dého, kto chce porozumieť vývoju Slovenska po roku 
1989; zvlášť jeho ekonomicko ‑politickej transformácii 
a procesom, okolnostiam a súvislostiam proatlantic-
kého a proamerického nasmerovania slovenskej za-
hraničnej politiky.

„[K]ritika má byť subjektívna. A má sa k tomu hlásiť. 
Kritik hovorí za seba. Ani za publikum, ani za nijakú 
sociálnu vrstvu, ani za národ,“ (s. 172) píše v jednom 
zo svojich zápiskov Milan Lasica. Pokúsim sa teda vy-
hovieť jeho požiadavke v reflexii jeho denníkov z ro-
kov 2009 – 2015, ktoré vyšli spoločne s výtvarnými 
denníkmi Mareka Ormandíka.

V knihe V krátkosti je najsústavnejšie zachytený rok 
2009, počas ktorého Milan Lasica zaznamenáva nie-
len súdobé udalosti, ale aj svoje názory na ne, vracia 
sa do minulosti k svojej rodine aj ku kolegom, píše 
o kultúre a umeleckých dielach, ktoré ho oslovili. Ak 
čitateľ očakáva inteligentnú komiku, akou sa ich autor 
preslávil, zaiste nebude sklamaný, ich náplňou však 
zďaleka nie sú len bonmoty a výborné pointy, ale aj 
vážnejšie časti, ktoré sú tak osobné (napríklad spo-
mienky na otca), ako aj spoločenské.

Ak človek ešte za svojho života zvažuje vydať svo-
je denníky, ponúkajú sa mu tri možnosti: 1. vydať ich 
v záujme zachovania autenticity bezo zmeny tak, ako 
boli napísané; 2. neustúpiť z autenticity, no súčasne 
si uvedomiť, že nie každý súkromný text je vhodný 
na zverejnenie, a preto nechať denníky jednoducho 
v zásuvke; 3. zohľadniť, že súkromné texty sa vyda-
ním stanú verejnými a ako také ich náležite upraviť 
alebo vyselektovať. Na poslednú možnosť som myslel 
napríklad pri čítaní tých záznamov, v ktorých Milan 
Lasica v nie práve komickom móde označuje Čiernu 
nad Tisou za najväčšiu „dieru“, akú kedy videl (s. 97), 
a mestečká Bruntál a Zábřeh na severnej Morave za 

„úplnú prdel sveta“ (s. 166). Jedna vec je myslieť si svo-
je, zapísať to pre seba alebo povedať v súkromných roz-
hovoroch, druhá vec však je vyjsť s tým na verejnosť.

„Denníkový“ Lasica je vo svojich postojoch aj v ex-
presívnom jazyku veľmi osobitý a rozhodne nebude 
po chuti všetkým, ako však píše sám, „hľadať za kaž-
dú cenu niečo, čo budeme oslavovať všetci spoločne 
a jednoznačne, je pravdepodobne kontraproduktívne“ 
(s. 43). S úctou k slovám majstra komiky – a nemu sa-
motnému – tak neskladám z pozície vyžiadanej sub-
jektívnej reflexie falošné komplimenty a rád sa od 
jeho denníkov vraciam k nedávno vydaným súbor-
ným hrám L+S.

Spoločenská a filozofická esejistika 
a publicistika
Ak bolo pri niektorých predchádzajúcich knihách nut-
né konštatovať akúsi vágnosť ich (pod)titulov, rozhod-
ne nejde o prípad Planéty na rázcestí s podtitulom 
Eseje spoza pandemicko -literárnej opony o Zemi a jej 
deťoch s kamenným srdcom. Publikácia s najhoršou 
grafickou úpravou spomedzi hodnotených kníh stojí 
za pozornosť väčšmi vnútri než na povrchu: jedenásť 
esejí vychádza vždy z námetu odlišného literárneho 
textu, ktorý autor usúvzťažňuje s filozofiou, politikou, 
publicistikou, so spoločenskými vedami a aktuálnym 
dianím; ide o veľmi produktívne poňatie žánru, pre-
tože jednotlivé textové vstupy sa vzájomne osvetľu-
jú a svoje pôsobenie umocňujú, nie oslabujú, ako sa 
nazdávajú tí, ktorí radia literatúru čítať v izolácii od 
akéhokoľvek kontextu. Každá z esejí Pavla Dinku je 
na samostatnej strane uvedená citátom z nej samej 
(načo?) a ukončená farebnou reprodukciou výtvarné-
ho diela, otočenou raz horizontálne a raz vertikálne, 
so zdrojom uvedeným ako odkaz z vyhľadávania v Go-
ogle alebo na pevný disk (zrejme autorovho) počítača.

Planéta na rázcestí nie je čítaním pre „ľudí, ktorí 
nikdy nemali nijaký nepovolený názor“ (s. 114), os-
tatní však majú vysokú šancu, že si v nej pre seba náj-
du čosi, čo povzbudí ich myslenie, aby si uvedomili 
rozpory dominantného ekonomického a politického 
systému, ktoré sa za pandémie vyostrili a vyjasnili, 
alebo jednoducho možnosti, ako by sme mohli žiť 
inak: „Budúcnosť patrí spájaniu (najmä v boji pro-
ti pandémii), patrí spojenectvu na celej zemeguli, 
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21 úprimnému, čestnému, očistenému od rozpínavosti, 

od úsilia vládnuť nad inými – nielen v ľudskej ríši, ale 
i v prírode ako celku.“ (s. 125)

K „hľadaniu ľudskosti v dobe médií, technológií 
a vedy“, ako znie podtitul knihy Bližšie k sebe, pozý-
va aj jej autor Ján Markoš. Na otázku „o čom kniha je“ 
by v tomto prípade bolo náročné odpovedať, pretože 
pokrýva témy od dvoch podôb tela cez hranice na-
šej vnútornej slobody či racionalitu a empatiu až po 
hierarchiu sveta a chuť posvätného; aj ľudskosť ako 
takú je jednoduchšie definovať tým, čo k nej náleží 
než akousi jej podstatou. Ide o „dobrodružnú výpravu 
za hranice vedy, výpravu do ľudského, subjektívneho 
sveta“ (s. 18). Práve rozlíšenie medzi vedeckým, teda 
pravidelným, všeobecným a predvídateľným, a ľud-
ským, teda náhodným, konkrétnym a nepredvídateľ-
ným, je tu kľúčové.

Kniha je atraktívna už pri letmom zalistovaní 
v  nej: je mimoriadne bohatá na farebný vizuálny 
sprievod, ktorý slúži ilustratívne v  úzkom vzťahu 
k textu, či už ide o historické fotografie, reprodukcie 
umeleckých predmetov a diel alebo tabuľky. Publi-
kácia pritom oslovuje nielen graficky, ale aj jazykom 
a tým, čo sa ním sprostredkúva: „Existovať znamená 
byť milovaný. Byť vo vzťahu. Zaživa, ale aj po smrti. 
A preto nie je správne snažiť sa pozostalých zo smútku 
za každú cenu vyliečiť.“ (s. 172) Dokonca až pri písa-
ní o prečítanom si uvedomujem, s akou prekvapivou 
ľahkosťou a eleganciou Markoš píše o nielen emočne, 
ale aj vedecky či filozoficky náročných témach. Po-
pri plnom rešpektovaní vedy poukazuje na „územie 
mimo jej dosahu“ a „ľudskú dimenziu“, v ktorej je 
možné sa „opäť udomácniť, zabývať“ (s. 204). Vedec-
ké a umelecké poznanie sa teda nijako nevylučujú 
ani nerozchádzajú, sú ukotvené v  totožnom svete 
a majú spoločný široký záujem oň, len ho vnímajú 
a sprostredkúvajú z odlišných perspektív.

Za zvlášť hodnotné možno považovať Markošove 
myšlienky o verejnom priestore, slobode jednotlivca 
a jeho interakcii so svetom, ktoré sa vyskytujú naprieč 
celou knihou a aj keď nie sú priamo usúvzťažnené, 
predsa spolu úzko súvisia a nielen, že konkrétnym vý-
znamom napĺňajú výraz ľudskosť, ale zároveň impli-
citne vypovedajú o tom, aké individuálne správanie 
a kolektívne konanie túto ľudskosť podporuje a aké 
ju potláča. Vzácnosťou knihy je to, že pôsobí pozitív-
ne aj bez toho, aby problémy života zjednodušovala: 
trápenie nerozdúchava, ale ani ho nepopiera, uznáva 
ho ako jednu z prirodzených súčastí ľudského bytia.

V knižnej edícii Denníka N vyšiel aj výber z publicis-
tiky nebohého novinára Petra Morvaya. Zostavova-
teľ Roman Pataj knihu Stredoeurópan koncipoval do 
troch hlavných častí na báze toho, kde príslušné texty 
vyšli a pre aké publikum boli určené – Pre Česko o Ma-
ďarsku, Pre Maďarsko o Slovensku a Pre Slovensko 
o strednej Európe –, pričom ich dopĺňa krátkym úvo-
dom, niekoľkými rozhovormi, ktoré Peter Morvay vie-
dol, a jeho posledným publikovaným textom. Keďže 
výber obsahuje texty z vyše dvadsiatich rokov (1999 – 
2020), možno v nich pozorovať nielen nedávny vývoj 
strednej Európy, ktorej sa Peter Morvay poučene ve-
noval, ale aj vývoj jeho vlastného písania.

Zaujímavejšie texty sú práve tie staršie, v  kto-
rých autor prostredníctvom konkrétnych prípadov 
zachytáva, aký význam má pre ľudí spravodlivosť, 
aj keď nevyhnutne nevedie k ich vlastnému oboha-
teniu (text Robin Hood transformácie, s. 12), ako sa 

krajiny bývalého východného bloku stali závislými 
od zahraničných investorov aj za cenu komplikácií 
v susedských medzinárodných vzťahoch (Na mŕtvej 
rieke, s. 16) alebo vývoj silnejúceho reakcionárstva 
pod štátnou záštitou v Maďarsku (Pomätenec s vyzna-
menaním, s. 82). Aj keď sa Peter Morvay cítil doma 
pri komentovaní konkrétnych politických, spolo-
čenských či dokonca kultúrnych udalostí (vo výbere 
sú zaradené aj dva jeho texty o literatúre a knižnom 
veľtrhu), azda najoriginálnejší je pri všeobecnejšom 
uvažovaní o strednej Európe (či ešte presnejšie kraji-
nách V4) a o medzinárodných a medzištátnych vzťa-
hoch v jej rámci. Vysvetľuje napríklad nielen politickú 
dištanciu medzi Českom a Poľskom na jednej strane 
a Balkánom na strane druhej, analyticky fundovane 
približuje, prečo aj po sto rokoch trvá medzi Slovákmi 
a Maďarmi nepochopenie vo veci Trianonu, a zhŕňa 
geopolitické dôvody, prečo Slovensko sleduje ma-
ďarskú politiku podozrievavo „a je zároveň najmenej 
odkázané na to, aby sa s Maďarskom pokúšalo o kon-
senzus alebo sa miernilo v kritike“ (s. 40). Za veľmi 
dôležitý možno považovať Morvayov postreh, že 

„väčšina zahraničných Maďarov mala odnepamäti iné 
problémy ako Budapešť“ (s. 37): vyložiť ho možno aj 
tak, že problémom južného Slovenska nie je primárne 
otázka národná, ale sociálna.

Texty Petra Morvaya z neskoršieho obdobia sa 
už zdajú výraznejšie ovplyvnené platformou, na 
ktorej boli publikované, väčšmi prítomné sú témy 
korupcie, východného vplyvu či autoritárskych 
tendencií v politike, pri ktorých je miera objavnosti 
už nižšia. Publikácia bude užitočná predovšetkým 
pre čitateľa, ktorého zaujímajú konkrétne politické 
reálie slovensko ‑maďarských vzťahov na začiatku 
21. storočia.

„Chcel by som vedieť mlčať ako básnici, aby to, čo vy-
slovím, bolo hodné toho, že sa raz stane počuteľným 
slovom,“ (s. 153) píše v jednom zo svojich stĺpčekov 
zaradených do knihy Záhyby slov Anton Vydra. Je to 
už klasický paradox, že hovoriť túžia tí, čo nemajú čo 
povedať, a mlčať tí, ktorých potrebujeme počuť. Veľa 
strán papiera sa popíše len preto, aby bolo čím zaplniť 
rubriky rozličných stĺpčekov, fejtónov a komentárov, 
len málo z nich však hodnotu slova pozdvihne miesto 
toho, aby prispelo k jej inflácii. Do tohto mála patria 
Vydrove úvahy, ktoré v závere jeho knihy dopĺňa au-
tobiografická esej Plody vyprahnutej zeme.

Vydrov jazyk je vysoko komunikatívny a estetický, 
nechce však pôsobiť len ladnou formou, ale aj obsa-
hom. Témy otáznikov, ako sú krátke texty označené 
v názve tejto časti knihy, sa týkajú univerzálnych ľud-
ských otázok, čo knihu situuje do voľného tandemu 
s prácou Jána Markoša Bližšie k sebe. Zďaleka pritom 
nejde len o problémy života jednotlivca; Anton Vydra 
píše o vplyve moci na človeka a jeho slobodu, v ar-
chitektonickej metafore uvažuje o štáte, zaoberá sa 
premenou „musíš“ na „opováž sa nekonať tak ako my“ 
(s. 161). Prítomné sú aj aktuálnejšie námety, autor pô-
sobivo vysvetľuje, prečo by sme po pandémii nemali 
žiadať návrat k normálu a normalite, ale k normati-
vite ako schopnosti normu stanovovať, nielen nasle-
dovať; s kritikou sa obracia do deväťdesiatych rokov 
a k smiechu nad „babkami demokratkami“; výstižne 
konštatuje, že „aj protikonšpiračné výstrely sú nieke-
dy skôr vulgárnymi výstrelkami a chabou argumen-
tačnou pyrotechnikou, než snahou triezvo prijať fakt, 

Peter Morvay: 
Stredoeurópan
Bratislava: N Press, 2021

Pavol Dinka:  
Planéta na rázcestí
Bratislava: VSSS, 2021

Ján Markoš: Bližšie k sebe
Bratislava: N Press, 2021
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že veci sa môžu mať aj inak ako tomu protikonšpirač-
ný aktér sprvoti veril“ (s. 65).

Vyše tridsaťstranová záverečná esej predstavuje 
akúsi protiváhu krátkych úvah z jadra knihy, ponúka 
priebežné trasovanie života autora (na rekapituláciu 
by bolo príliš skoro), nie však exhibične egocentricky, 
ale skôr vo všemožných konšteláciách s trajektóriou 
ponovembrovej spoločnosti. Sporadické estetické ne-
dostatky nezastierajú celkovú hodnotu knihy, podľa 
ktorej by bolo možné vyučovať písanie (filozofických) 
stĺpčekov; ešte príjemnejšie však je ich čítať.

Kultúrno ‑umelecká esejistika  
a odborné práce

„V našej rodine sa na rozprávačov a rozprávania držalo 
a o dobrých rozprávačoch sa aj dlho hovorilo,“ (s. 194) 
píše spisovateľka, ktorá touto vetou do veľkej miery 
charakterizuje svoje vlastné dielo, a nebolo by divu, 
ak by ju čitateľ, ktorý s ním má skúsenosť, podľa tejto 
vety aj rozpoznal. Nemôže to byť nik iný než Veroni-
ka Šikulová s jej druhou najnovšou knihou (pretože 
medzičasom stihla vyjsť ďalšia) Radosti a dni, ktorá je 
zbierkou krátkych rozprávaní, postrehov zo všedných 
dní, spomienok na blízkych a literárnych esejí.

V súlade s názvom knihy by bolo možné na otázku, 
o čom kniha je, odpovedať tak, že je o všeličom, čo má 
Veronika Šikulová rada. Však jej prvá veta sa začína: 
„Mám rada sneh, šalát, klinčeky, smotanu, syr, papriky, 
mandle, lusky, vôňu dulí a irisov…“ (s. 7) a pokračuje 
dlho, lebo podľa toho, o čo a ako sa autorka delí, má 
toho rada naozaj mnoho. Je to skrátka vášnivý vzťah 
k svetu, voči ktorému nezaostáva ani Šikulovej jazyk – 
a to ani v pestrosti, ani v uvravenosti. Sú ľudia, ktorí 
na jej písanie nedajú dopustiť, aj takí, ktorí si ho doká-
žu odpustiť, ale sotva možno spochybniť, že ide vždy 
o literatúru, ktorá je jednoducho svoja – ako témami 
a motívmi, tak aj štýlom. Zo všetkých mysliteľných 
prívlastkov, ktorými by Šikulovej texty bolo možné 
charakterizovať, sa mi v mysli do popredia tlačí jeden: 
jej literatúra je ľudnatá, ako to dokumentuje sumár 
mien z každej strany, ktorý je uvedený vždy na jej 
spodku. Nebohí si tu podávajú ruky so živými, cudzin-
ci stoja v rade riadku hneď za miestnymi, hrá sa tu, 
píše aj maľuje jedno cez druhé a napodiv v harmónii. 
Ak Veronika Šikulová cituje Emersonov verš „jedného 
dňa by sa mali všetci zoznámiť“ (s. 20), svojou knihou 
ho vlastne realizuje.

Kratšie, samostatné texty Veronike Šikulovej pri-
stanú, je v nich lepšia než vo svojom predvlaňajšom 
nerománe Tremolo ostinato, pretože nutnosť predsa 
len väčšej vecnosti v kratších tematických textoch 
kompenzuje kvetnatosť (zeleninatosť, vôňatosť, 
miestnatosť…) jej vyjadrovania.

So superlatívmi je potrebné vždy pracovať nanajvýš 
opatrne, ak by sme sa však chceli alibisticky schovať 
za oficiálne pocty, Alexandra Matušku by bolo mož-
né označiť za najväčšieho slovenského literárneho kri-
tika. Jeho brilantné polemiky napísané vycibreným 
jazykom upútajú a pobavia aj čitateľov, ktorí o ich li-
terárnom merite veľa nevedia. Práve sporom mladého 
Alexandra Matušku je venovaná monografia Magda-
leny Bystrzak Kritik v spoločnosti.

Autorka sa venuje polemikám, do ktorých bol 
Alexander Matuška buď zapojený, alebo ich inicioval, 
a dopĺňa ich nielen rámcujúcim úvodom a záverom, 
ale aj kontextualizačným kalendáriom a  obrazo-
vou prílohou, ktorá obsahuje predovšetkým ukážky 

z periodík, do ktorých prispieval. Alexander Matuš-
ka je v knihe predstavený nielen ako literárny kritik, 
ale súčasne aj ako „kritik kultúry, sám seba vnímal 
ako súčasť jej modernej, progresívnej línie, ako jej pl-
nohodnotný účastník, schopný rozlišovať, nastaviť 
kritériá“ (s. 124). Hoci Matuškove polemiky o mladej 
generácii v kultúre, prozaickom diele S. H. Vajanské-
ho či česko(‑)slovenskej otázke s obdobím tridsiatych 
rokov úzko súvisia, ešte výpovednejšiu hodnotu než 
o tomto období však majú o samotnom Alexandro-
vi Matuškovi, vyjavujú ho totiž ako kritika, ktorý si 
nevystačí s frázami, ale trvá na argumentačnej pre-
svedčivosti, ešte umocnenej rozpoznateľnou autor-
skou rétorikou.

Vedecká práca Magdaleny Bystrzak vychádza 
v období, keď o polemiky v spoločnosti, kultúre ani 
literatúre nie je núdza, odbornou aj jazykovou úrov-
ňou a prínosom však ďaleko zaostávajú za tými, ktoré 
boli publikované na stránkach československej me-
dzivojnovej tlače z pier viacerých vynikajúcich literá-
tov a publicistov angažovaných nielen v umeleckých, 
ale aj politických zápasoch. V tomto zmysle pôsobí 
Alexander Matuška sprostredkovaný Magdalenou 
Bystrzak aj po desaťročiach inšpiratívne.

Aj keď som pri predchádzajúcej knihe upozornil na 
riziká používania superlatívov, písanie o Non Exit 
Roba Švarca si dovolím začať empirickým konštato-
vaním, že čitateľsky ide o vôbec najnáročnejšie dielo 
spomedzi všetkých hodnotených kníh. Čosi naznaču-
je už jeho podtitul – Sociálna plastika Josepha Beuysa 
a nesubstančná ontológia Egona Bondyho.

V Non exit sa autonómna estetika vracia k mat-
ke, z ktorej vzišla, teda k filozofii. Nedeje sa tak však 
na akejsi abstraktnej báze, ale na základni „nezne-
govateľnej sociálnosti umenia a filozofie“, ktorá je 
spoločným menovateľom koncepcií Josepha Beuy-
sa aj Egona Bondyho. Autor ohnisko svojho záberu 
plynule premieňa podľa potreby: od detailnej inter-
pretácie konkrétnych Beuysových performancií sa 
presúva k  moderným dejinám nemeckojazyčného 
kultúrneho priestoru, ktorý dobre pozná a často naň 
odkazuje, a medzičasom sa pristaví pri všetkých tých 
ekologických, filozofických či politických aspektoch, 
ktoré sú pre výklad komplexných únikových ciest od 
substančnosti relevantné. A hoci táto lektúra netole-
ruje nijaké poľavovanie z pozornosti, má ďaleko k su-
chopárnosti. Výsledkom je originálny štýl, v rámci 
ktorého sa na jednej strane stretávajú termíny, cudzie 
a odborné slová aj „blbosť na kvadrát“ (s. 244).

Zásadným prínosom tejto práce nie je len samot-
ná skutočnosť, že ide o v slovenskom kontexte raritný 
knižný príspevok k filozofii umenia, ale predovšetkým 
jej zdôraznenie sociálnych dispozícií umenia, ktoré 
už zo svojej podstaty generuje nezhodu a pluralitu, 
konfrontuje nás s poznaním, že „všetko môže byť aj 
inak“ (s. 82), čím dvíha stavidlá imaginácie a v duchu 
postmoderny zatápa plané garancie významu, a teda 
aj potenciálne základy autoritárstva. Odmenou pre 
húževnatého čitateľa v tomto prípade nie je len nové, 
totižto vzájomne sa osvetľujúce čítanie Josepha Beu-
ysa a Egona Bondyho, ale aj široko rozprestretý vejár 
klasických i súčasných otázok filozofie umenia, pri-
čom odpovede na ne sú nemysliteľné (či snáď zbytoč-
né?) bez uznania organickej integrity sociálna v oboch 
pojmoch reprezentovaných v názve disciplíny.

Anton Vydra: Záhyby slov
Bratislava: W Press, 2021

Veronika Šikulová: 
Radosti a dni
Bratislava: LIC, 2021

Magdalena Bystrzak: 
Kritik v spoločnosti
Bratislava: Veda, 2021
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21 Minulý rok uplynula storočnica od Hviezdoslavovej 

smrti, ktorú pripomenula aj kniha Zbigniewa Ma-
cheja Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav. 
Oprava: nepripomenula totiž básnikovu smrť, ale jeho 
život a v prvom rade dielo, ktoré Machej považuje za 

„mimoriadne vhodné pre ekokritickú lektúru a z tohto 
hľadiska má v kontexte literatúry druhej polovice 19. 
storočia pravdepodobne unikátny charakter vo sveto-
vom meradle“ (s. 176). Nejde len o veľké, ale aj špecific-
ké uznanie – ako „ekofeministický“ básnik by podľa 
autora mal byť Hviezdoslav „uznaný za jedného z naj-
dôležitejších európskych básnikov – kritikov civilizá-
cie antropocénu“ (s. 180).

Machejova kniha je však z hľadiska rozsahu ve-
novaná Hviezdoslavovi len z menšej časti – tá prvá 
a väčšia patrí Jurajovi Tranovskému, evanjelickému 
farárovi, autorovi duchovných piesní a zostavovate-
ľovi kancionála Cithara sanctorum, ktorého význam 
stačí ilustrovať tým, že od svojho prvého publikova-
nia v roku 1636 vyšiel už v minimálne 215 vydaniach. 
Ján Gavura v predhovore k Machejovej knihe kladie 
otázku, či ide o literatúru faktu alebo nie; na to, aby 
ňou mohla byť, však síce veľa hovorí, ale málo ukazuje. 
Problémom je to najmä v prvej časti, ktorá pôsobí už 
len lexikou veľmi odborne, kontextualizuje až príliš 
do šírky a jej koncepcia nie je dostatočne zreteľná – to, 
čo sa najprv javí ako životopisné rozprávanie, sa napo-
kon ukáže ako kapitola o piesni v Tranovského živo-
te, dobe a evanjelickej tradícii, a celá prvá časť knihy 
napísaná vecným jazykom sa v závere a vo fragmen-
toch nečakane esejizuje a teda aj – estetizuje. V oboch 
častiach knihy autor prejavuje mimoriadnu erudíciu, 
ale kým z druhej časti môže mať úžitok aj neodborník 
a získa o Hviezdoslavovi pomerne komplexný obraz, 
prvá časť od všeobecného predstavenia Tranovského 
postupuje čoraz detailnejšie – cez kontextualizáciu 
však zároveň aj všeobecnejšie –, vďaka čomu sa čitateľ 
síce dozvie veľa o básnikovi, jeho dobe aj diele, avšak 
v značne nekompaktnom celku.

Vzhľadom na rozličné spôsoby, akými Machej píše 
o oboch básnikoch, ale aj s prihliadnutím na vyše 250 
rokov, ktoré delia roky ich narodenia, a príslušnosť 
týchto literátov k úplne rozličným umeleckým sme-
rom a obdobiam, sa prirodzene núkajú otázky, prečo 
sa v tejto publikácii stretávajú práve títo dvaja básni-
ci a práve tieto dva texty. S výnimkou nepochybnej 
potreby „čítať z novej perspektívy a objavovať v nich 
aktuálne hodnoty, univerzálne problémy“ a autorovej 
osobnej skúsenosti bližšieho zoznámenia sa s dielom 
a životom dvoch literárnych osobností tu nijaké spo-
jivá nie sú; pravda, ak ich nevystopuje čitateľ sám. Je 
to problém, nie je to problém? Nemusel by byť, ale 
vzhľadom na prehľad autora a nepočetnosť literatúry 
o Tranovskom by text o ňom zvýšil svoju hodnotu, ak 
by bol rozšírený a dopracovaný do úplnejšieho celku 
či už smerom k literatúre faktu, alebo vedeckej práci, 
a Hviezdoslav by zasa v knihe možno väčšmi vynikol 
pri spisovateľskom partnerovi, ktorý by mu bol bliž-
ší. Z hľadiska spoznávania a obohacovania šaldovsky 
ponímanej tradície, pre ktorú je príznačná otvore-
nosť, dynamickosť a vnútorná obnova, však možno 
má zmysel práve takéto zdanlivo nesúrodé spojenie 
generujúce napäté očakávanie, ktoré majú spoločné 
dieťa a vedec, pred čímsi dosiaľ nevyskúšaným: stane 
sa niečo?

Ak by v tomto hodnotení šlo o knihy ako artefakty, 
hlavnú cenu by si zaslúžila knižná esej Liany Rosino-
vej Čistá biela ( je mýtus). Práca venovaná bielej vo 
všetkých jej významoch v modernistickej architektú-
re 20. storočia sa člení do piatich oddielov, pričom sa 
každá z častí pod obrazným názvom venuje odlišným 
súvislostiam a aplikáciám bielej. „Ako sa usiluje uká-
zať táto kniha, z čistoty vody sa stala sterilita (Voda), 
zo ženskosti sexualita a pornografia (Mlieko), z kom-
plexnosti fašizmus a nacizmus (Kosti) a zo sociálnos-
ti socializmus (Chlieb) až po dnešný dehumanizovaný 
individualizmus“ (s. 279). Každá z týchto transformá-
cií je spracovaná na odlišnom druhu papiera, ktorý 
sa v tomto prípade stáva nositeľom významu a je do-
slovnou materializáciou McLuhanovho lakonického 
konštatovania, že samotné médium je správou. Záži-
tok z tejto knihy nie je len intelektuálny.

Čitateľovi môže, pochopiteľne, napadnúť otázka, 
či nejde o príliš špecifickú tému, aby bola rozpracova-
ná na približne tristo stranách – a vôbec, prečo práve 
biela? Nuž, ako tvrdí autorka, napríklad vo funkciona-
lizme boli argumenty pre bielu „ultraracionálne. Bie-
la bola na rozdiel od farebnosti logická, usporiadaná, 
konštantná, univerzálna, pravdivá, morálna, vzneše-
ná, hygienická a mužská“ (s. 37). Bielu by bolo možné 
označiť za privilegovanú farbu modernizmu a všet-
ky jej atribúty, ktoré autorka vymenúva, sú zároveň 
podtémami jej knihy, ktorá tým prekonáva relatívne 
úzke mantinely farebnosti a architektúry a presahuje 
k problematike ideológie, ekológie, politiky a k mno-
hým ďalším oblastiam, ktoré s architektúrou ako syn-
tézou umenia, filozofie a techniky užšie či voľnejšie 
súvisia. Zátvorka v titule knihy naznačuje, že Liana 
Rosinová zaujíma kritický postoj a spochybňuje nie-
len kompatibilitu moderny a demokracie (ktorých 
vzťah je notoricky ambivalentný), ale aj perspektívy 
utópie v architektúre a veľmi podnetne rozpracová-
va paradox možného kultivačného aj sterilizačného 
pôsobenia bielej.

Ide o odborne veľmi fundovanú esej, ktorá však 
neodstrašuje svojou zložitosťou ani tých, ktorí majú 
k architektúre vzťah len ako jej vnímajúci používa-
telia; naopak, originálne názorné schémy a prílohy 
porovnávajúce krehké, odolné a  antikrehké či mo-
dernizmus a wabi ‑sabi robia toto čítanie zvlášť prí-
ťažlivým a v istom zmysle aj zábavným. Hoci sa esej 
odvoláva aj na domáci kontext, nijako úzko sa naň 
neviaže, dovolím si teda vysloviť predpoklad, že v prí-
pade jej prekladu by dokázala zarezonovať aj v medzi-
národnom prostredí.

Ako vyplýva z napísaného, niet tu knihy, ktorú by bolo 
potrebné zavrhnúť ako fiasko. Isteže, aj v esejistike 
sa nájdu texty, bez ktorých by bolo možné sa zaobísť, 
ako aj také, ktoré trpia vážnejšími nedostatkami, kaž-
dý však buď spĺňa aspoň základné štandardy, ktoré sa 
od príslušného typu literatúry očakávajú, alebo po-
núka hodnotu, pre ktorú sa oplatí prekročiť rámce 
vlastných čitateľských preferencií. A čo je potešujú-
ce zvlášť, popri priemerných dielach, ktorých hod-
nota bude postupne upadať, vyšli najmä v kategórii 
kultúrno ‑umeleckých esejí a odborných textov aj také, 
pri ktorých je namieste prorokovať, že ich hodnota 
v čase porastie. Je to pritom však paradoxne práve ab-
sencia pohľadu do budúcnosti a výrazná preferencia 
pre minulosť a nadčasovosť, ktoré rok 2021 – nielen 
v esejistike a rozhovoroch – charakterizujú najvýstiž-
nejšie.  

Robo Švarc: Non Exit
Bratislava: Asociácia 
Corpus, 2021

Zbigniew Machej: Môj 
rodák Tranoscius, môj 
sused Hviezdoslav
Bratislava: LIC, 2021

Liana Rosinová: Čistá 
biela ( je mýtus)
Bratislava: Brak, 2021
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Do tohtoročného prehľadu slovenských literárno-
vedných publikácií som zaradila 21 kníh, pričom, 
samozrejme, niektoré ďalšie mohli ujsť mojej po-

zornosti, a niektoré, ktoré síce môžu byť „literárne“ 
alebo aj „vedecké“, ale nedajú sa označiť oboma tými-
to pojmami, som sa rozhodla do tohto prehľadu neza-
radiť. Knihy som zoradila podľa zamerania výskumu, 
o ktorom referujú: od abstraktnejších, metodologic-
ky a  teoreticky zameraných som postupovala cez 
výskumy sledujúce literárne dielo v  jeho kultúrno‑
‑historickom kontexte a materiálnej realizácii a skon-
čila som pri literárno ‑kritických štúdiách najnovšej 
literatúry. Je fajn, že každá oblasť má svojich pozoru-
hodných zástupcov.

Literárna teória
Monografia Tomáša Horvátha Interpretácia, naratív, 
reprezentácia (Veda) je súborom relatívne samostat-
ných štúdií, ktoré prepája otázka literárnej reprezen-
tácie a jej dôsledkov na konštruovanie naratívneho 
textu a jeho interpretačných možností. Autor, ako je 
uňho zvykom, detailne zhŕňa, vysvetľuje, citátmi do-
kladá a systematizuje jednotlivé teoretické koncepcie 
vychádzajúce najmä zo štrukturalizmu a postštruktu-
ralizmu, pričom nešetrí priestorom ani čitateľovou 
schopnosťou koncentrácie. Zachádza do minucióz-
nych diferencií jednotlivých teoretických prístupov 
k nastoleným problémom, čím zároveň svojim kole-
gyniam a kolegom poskytuje istý metodologický zá-
sobník doplnený o jednotiace stanovisko a kritický 
pohľad. Cenné je aj to, že spomedzi európskych či 
amerických klasikov literárnej vedy nevylučuje ani 
jej slovenských predstaviteľov, najmä, prirodzene, 
Oskára Čepana, ktorému venuje dokonca samostat-
nú kapitolu, odkrývajúcu štrukturalistické, ale aj iné 
inšpirácie Čepanovho diela.

Popri výsostne teoretických kapitolách sa autor 
venuje aj konkrétnym umeleckým textom, pričom 
zaostruje na detektívny žáner, a síce na romány poľ-
ského autora Mareka Krajewského, ktoré T. Horváth 
aj preložil do slovenčiny. Na jednej strane je autorovo 
akademické nadšenie pre žánrovú literatúru nesmier-
ne sympatické a v slovenskej literárnej vede vzácne, 
na strane druhej si môžeme položiť otázku, či nie je 
škoda, že autor svoju erudíciu v takej veľkej miere in-
vestoval do analýzy textov, ktorých invariantná nara-
tívna štruktúra presvitá aj pri menej pozornom čítaní.

Podobná snaha o zosúladenie mohutnej teoretickej 
konštrukcie so špecifikami jedinečného umeleckého 
diela sa objavuje v druhej metodologicky zameranej 
knihe minulého roka, v monografii Jany Kuzmíkovej 
Kognitívna literárna veda. Teória, experimenty, ana-
lýzy (Veda). J. Kuzmíková síce priznáva, že „fakt, že 
kognitívna literárna veda nie je textocentrická, ale 
orientuje sa na ľudskú myseľ, spôsobuje pri výskume 
nemalé ťažkosti“ (s. 121), ale napriek tomu prehľad-
ne vysvetľuje jej teoretické východiská a otázky, kto-
ré si tento literárnovedný odbor kladie. Kognitívnu 
literárnu vedu predstavuje ako disciplínu, ktorá sa aj 
prostredníctvom metód a znalostí z oblasti neurovied, 
psychológie či evolučných teórií usiluje zistiť, aké pro-
cesy ľudského myslenia umožňujú vytvoriť a zároveň 
interpretovať text ako umelecké dielo. Aj J. Kuzmíko-
vá (podobne ako T. Horváth) do svojho výkladu zapája 
podnety zo slovenskej literárnej vedy, predovšetkým 
bádanie F. Mika a A. Popoviča, ktorí svoj výskum ne-
zameriavali výlučne na text či kultúrnohistorické 

K detailom, 
prameňom, 
archívom 
V každej oblasti literárnej vedy vyšli 
v minulom roku pozoruhodné diela. 
Tie najzaujímavejšie a najprínosnejšie 
výskumy pátrajú po dlho 
prehliadaných problémoch, 
ignorovaných otázkach, na okraj 
odsunutých témach.

✒ Eva Palkovičová 

Literárn
a veda 20

21

Eva Palkovičová (1987) 
Ukončila doktorandské 
štúdium v Ústave 
slovenskej literatúry SAV. 
Špecializuje sa na 
slovenskú prózu a kultúru 
19. storočia. Príležitostne 
sa venuje literárnej kritike.
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21 okolnosti jeho vzniku, ale na komunikáciu medzi au-

torom, textom a čitateľom.
Druhá časť publikácie prináša kognitívne oriento-

vané analytické štúdie diel J. C. Hronského, J. Jesen-
ského, F. Švantnera a P. Vilikovského, pričom autorka 
zužitkúva v prvej časti nastolené teoretické postuláty. 
Často pritom zdôrazňuje výhody a nadradenosť tejto 
metódy oproti nekognitívnemu, „tradičnému“ vý-
skumu, z ktorého však sama výdatne čerpá. Keďže 
je zrejmé, že každý metodologický prístup kladie iné 
otázky a komplexné pochopenie a zhodnotenie diela, 
jeho významov pre kultúru a účinkov na publikum je 
možné len vďaka vzájomnému dopĺňaniu sa rozma-
nitých metód, pôsobí opakované tematizovanie tohto 
domnelého sporu zbytočne rušivo.

Slovenská literatúra v dejinných 
súvislostiach
Ďalšia, tradične najmohutnejšia množina literárno-
vedných prác skúma literárne dielo v kultúrnohisto-
rickom kontexte. Ak ich usporiadame chronologicky, 
majú tieto práce široký časový záber. Timotea Vráblová 
sa v knihe Život na bojiskách tohto sveta. Reflexie 
k téme každodennosti v slovenskej tvorbe 16. – 17. storo-
čia (Ústav slovenskej literatúry SAV a Trio Publishing) 
vracia k historickým piesňam, baladickým ľudovým 
piesňam či modlitbám vybraného obdobia, pričom 
publikácia slúži aj ako antológia analyzovaných textov. 
Napriek v názve uvedenej „každodennosti“ sa výber 
analyzovaných textov, ale ani samotný výklad nekon-
centruje špecificky na túto sféru ľudského života, rov-
nako absentuje jednoznačnejší metodologický rámec 
a vymedzenie konkrétnych výskumných otázok. Dik-
cia autorky je väčšmi esejistická ako striktne vedecká, 
vďaka tomu môže byť prístupná aj pre bežného čitateľa. 
Je však otázka, prečo by takýto čitateľ po knihe siahol.

Kultúrnej situácii a  literatúre medzivojnového ob-
dobia sa venujú hneď tri autorky. Monika Zumríková-

-Kekeliaková skúma v monografii Poézia Paľa Olivu 
(Modrý Peter) tvorbu „jedného z najtalentovanejších 
predstaviteľov katolíckej moderny“ (s. 7). Prvú časť ve-
nuje recepcii: autorka starostlivo mapuje veľké množ-
stvo ohlasov na Olivovu tvorbu od dobových kritík až 
po súčasné komentáre a názory, pričom výsledkom je 
aj plastický obraz meniacich sa estetických a ideolo-
gických preferencií kritických autorít. Miestami by sa 
však v tejto časti zišiel väčší kritický odstup autorky 
od jednotlivých textov, pretože nie všetky majú rov-
nakú relevanciu a informačnú hodnotu. V druhej časti 
sa potom venuje podrobnej interpretácii motívov sna 
a ženských mien v Olivovej poézii.

Kniha Moniky Kaprálikovej Za hranice provincie (Ján 
Smrek a jeho E/elán) (LIC) vyšla prvý raz už v roku 
2017, ale v prehľade za daný rok chýbala. Nespomínam 
ju však len z povinnosti, ale aj s potešením. Kniha je 
príťažlivá jednak vizuálne, keďže grafická dizajnérka 
Mária Rojko svojím spracovaním odkazuje na kniž-
nú kultúru 30. rokov, a tým aj na prácu Jána Smreka, 
ktorý pri svojej vydavateľskej a redaktorskej činnos-
ti venoval vizuálnej stránke knižných a  časopisec-
kých publikácii veľkú pozornosť. Ale aj samotný text 
knihy je príťažlivý: príbeh Jána Smreka a jeho vyda-
vateľských, redaktorských a publicistických aktivít 
v  medzivojnovom období (na ktoré sa kniha obsa-
hovo zameriava) je prerozprávaný ako pútavý spo-
ločenský román. Popri tom je kniha plná informácií 

čerpaných z archívnych zdrojov, obsahuje zrozumiteľ-
ne vysvetlené dobové súvislosti aj doteraz neznáme 
fakty a nechýba ani bohatý obrazový materiál (foto-
grafie, faksimile, reprodukcie) a  starostlivo vypra-
covaný vedecký aparát. Táto kombinácia čitateľskej 
a vizuálnej atraktivity s vedeckou fundovanosťou je 
výborná.

Tematicky komplementárna je monografia Mag-
daleny Bystrzak Kritik v spoločnosti: spory Alexandra 
Matušku (1930 – 1938) (Veda), v ktorej autorka takisto 
skúma zložité kultúrne vzťahy medzi Martinom, Bra-
tislavou a Prahou v tridsiatych rokoch 20. storočia. 
V centre jej pozornosti je kritik Alexander Matuška, 
ktorý svojimi polemickými, neľútostnými výpadmi, 
nezriedka využívajúcimi aj nekorektné historické ar-
gumenty a zjednodušujúce schémy, poukazoval na 
mentálnu pohodlnosť či konformizmus a vzájomné 
potľapkávanie sa po pleciach jednotlivých aktérov 
dobovej kultúry, pričom z pozície ľavicového, prog-
resívne uvažujúceho kritika útočil najmä na katolíc-
ke, konzervatívne a nacionalistické kruhy. Jednotlivé 
kapitoly knihy mapujú uzlové spory, témy a polemi-
ky, ktoré určovali podobu slovenskej kultúry v  da-
nom období. Autorka sa vyhýba zjednodušujúcemu 
kategorizovaniu aktérov, ale snaží sa vysvetliť skôr 
nejednoznačnosť a komplikovanosť ich estetických 
a svetonázorových pozícií, ktoré sa v tomto období 
veľmi dynamicky kryštalizovali a menili. Pre čitateľ-
skú orientáciu v spleti vzájomných vzťahov, názorov 
a situácií je nápomocný aj záverečný chronologický 
prehľad kľúčových udalostí.

Do menej vzdialenej histórie sa vracia kolektívna 
monografia českých a slovenských autorov a autoriek 
Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura 
v kontextu roku 1989 (Ústav pro českou literaturu AV 
ČR). Autorský kolektív pod vedením Vladimíra Barbo-
ríka, Barbory Čihákovej a Aleny Šidákovej Fialovej sa 
zameral na procesy v literárnom a kultúrnom živote, 
ktoré sa spustili (alebo nespustili či prichádzali už 
skôr) v kontexte politických zmien okolo roku 1989. 
Autori a autorky (slovenské príspevky sú od V. Bar-
boríka, R. Bílika, P. Darovca, J. Gavuru, E. Knopovej, 
R. Passiu a  J. Šranka) skúmali napríklad premeny 
spisovateľských organizácií alebo postupný návrat 
vylúčených mien do verejnej diskusie, ktorý sa však 
dal v niektorých prípadoch pozorovať už v priebehu 
80. rokov. Iné príspevky sa zase koncentrujú na dielo 
alebo situáciu konkrétneho autora, ktorý je pre túto 
zlomovú, no o to neprehľadnejšiu dobu príznačný. Pri 
porovnaní českej a slovenskej situácie sa pritom uka-
zuje, že štruktúra našich dvoch kultúr nebola rovna-
ká, čo potvrdil aj ich ďalší vývoj aj rozličné ťažiskové 
problémy analyzované v tejto publikácii.

S veľkým nadhľadom o slovenskej kultúre píše 
René Bílik, ktorý hneď v  úvode svojej knihy Mýty 
a  slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalin-
čiakovi (a späť) (LIC) upozorňuje, že jeho zámerom 
nebolo napísať vedeckú monografiu, ale skôr suma-
rizovať svoj doterajší výskum, ako i výskum kolegov 
a kolegýň, ktorý sa zameriava na problematiku mý-
tov v literatúre. R. Bílik si všíma, že dejinami sloven-
skej literatúry sa tiahnu dve línie: jedna prechádza 
od J. M. Hurbana cez Ľ. Ondrejova a jeho Zbojnícku 
mladosť, cez ideologicko ‑utopické texty socialistic-
kého realizmu až k  tzv. zlatým šesťdesiatym a  ich 
neskorším ozvenám v  nasledujúcich desaťročiach, 
druhá sa začína (alebo zreteľne vynára?) niekde pri 
Reštavrácii J. Kalinčiaka a vrcholí v subverzívnych 
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textoch P. Pišťanka, D. Taragela a I. Otčenáša. Kým 
prvá tradícia „konštruuje základy slovenského ná-
rodného vedomia“ (s. 9) a literatúru chápe najmä ako 
nositeľku pragmatickej – národnoreprezentatívnej 
funkcie, druhá, ironická tradícia toto „mýtické a mý-
tizujúce jadro“ (s. 11) odkrýva a spochybňuje.

Téma, ktorej sa autor obšírne venuje, je nesmier-
ne dôležitá pre korekciu dlhodobo tradovaných ilúzií 
o národnom charaktere alebo stereotypného uvažova-
nia o literatúre 19. storočia, ktorá pre mnohých skost-
natela do nič nehovoriacich mien a nudných fabúl. 
Istým problémom knihy je však jej neurčité zaciele-
nie: ako autor sám priznáva, ako vedecká monografia 
táto kniha neobstojí, pretože na problém sa pozerá 
z dosť veľkého nadhľadu, pričom detaily zostávajú 
miestami skreslené, a chýba aj nevyhnutný vedecký 
aparát a dôkladnejšie odkazovanie na sekundárnu 
literatúru a pramene. Jazyk a štýl tejto knihy je však 
pre široké publikum príliš náročný, myšlienky sa vinú 
náhlivo a bez jednoznačnej línie, dlhé odstavce ne-
nechajú čitateľom miesto na nádych a usporiadanie 
si nových poznatkov. Pre ozaj pútavé čítanie by autor 
musel vyjsť v ústrety čitateľom ešte aspoň o dva kroky 
a poskytnúť im lepšiu orientáciu vo výklade, ako aj 
jednoduchšie formulácie.

Slovenská kultúra vo svete, svet v nej
Z ešte väčšieho nadhľadu sa na slovenskú literatúru 
dívajú publikácie, ktoré ju vnímajú nielen v širokom 
časovom zábere, ale zasadzujú ju aj do interkultúrne-
ho rámca. Kolektívna monografia vydaná v angličti-
ne je výstupom z rovnomenného medzinárodného 
výskumného projektu Portraying Countryside in 
Central European Literature, na ktorom sa organi-
začne podieľala Ostravská univerzita, Ústav slovenskej 
literatúry SAV a Univerzita Loránda Eötvösa v Buda-
pešti. Editormi knihy sú Jakub Ivánek a Jan Malura 
z Ostravskej univerzity, okrem nich sa však na knihe 
podieľalo ďalších 22 autoriek a autorov z celkovo de-
siatich pracovísk z Česka, Slovenska, Maďarska a Poľ-
ska, medzi nimi zo Slovenska K. Csiba, M. Fülöpová, 
M. Habaj, E. Palkovičová, R. Passia, M. Vojtech. Pri 
uvažovaní o literárnej reprezentácii vidieka pritom 
vychádzajú na povrch podobné problémy, aké vo svojej 
knihe naznačoval aj R. Bílik. Vidiek totiž pre autorov, 
poväčšine mestských intelektuálov, vždy predstavo-
val neznámy, významovo indiferentný priestor, do 
ktorého si mohli projektovať akékoľvek predstavy, 
spomienky, túžby. Vidiecka krajina, stojaca v úzkom 
kontakte s prírodou a obývaná civilizáciou nepozna-
čenými obyvateľmi často v literárnom diele fungovala 
ako idylický topos, reprezentujúci aj národný mýtus. 
Oproti tomu existujú, samozrejme, diela, ktoré tento 
obraz vidieka realisticky korigujú, obohacujú o nové, 
napríklad socialisticko ‑utopické významové vrstvy 
alebo postmoderne ironizujú.

Sebavedomie národnej kultúry sa odráža aj v spôso-
be, akým do nej vnikajú cudzie literárne diela, ktoré ju 
môžu spochybňovať, relativizovať, ale zároveň oboha-
covať a inšpirovať. Slovenská recepcia reprezentantov 
francúzskej literatúry je podľa Jany Truhlářovej plná 
prekvapivých momentov, ale najmä je pre slovenskú 
kultúru v mnohom príznačná. Ako autorka potvrdzu-
je v monografii Dlhá cesta k porozumeniu. Émile Zola, 
Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej 
literatúre a  kritike (Veda), slovenská kultúra bola 
koncom 19. storočia naladená najmä obranne a voči 

novým podnetom sa otvárala len postupne až v prie-
behu 20. storočia. Autorka približuje slovenskú ka-
riéru týchto spisovateľov prostredníctvom kritických 
ohlasov a diskusií v novinách a časopisoch, poukazu-
je na špecifickosť výberu konkrétnych diel na preklad 
do slovenčiny, ale sleduje aj paratexty, ako sú predho-
vory, texty na záložkách alebo poznámky pod čiarou, 
ktoré do istej miery usmerňujú spontánnu čitateľskú 
recepciu. Pátra aj po ohlasoch tvorby Zolu, Flauberta 
a de Maupassanta v dielach slovenských autorov. Pre 
slovakistov je podnetné hľadieť na slovenskú kultúru 
z trochu inej, translatologickej perspektívy a je (nie-
len) pre nich dôležité znovu si pripomínať, že vlastná 
kultúra sa nedá spoznávať bez skúmania jej interkul-
túrnych vzťahov. Smutným, ale príznačným parado-
xom (ktorý si môžeme overiť aj v mennom registri) 
je, že najčastejšie uvádzaným menom popri E. Zolo-
vi je meno Svetozára Hurbana Vajanského. Kniha tak 
zároveň ukazuje príbeh, ako dostatočne motivova-
ný a hlučný jednotlivec dokáže šíriť svoje predsudky 
a ideologické postoje, ovplyvňovať verejnú mienku, 
regulovať poznanie. Tento príbeh však svedčí aj o tom, 
že sa mu to nikdy celkom nepodarí.

Podobným spôsobom sa k inému neprehliadnuteľné-
mu dielu svetovej literatúry, k románu Don Quijote, 
postavili hispanistky Eva Palkovičová a Paulína Šiš-
mišová, ktoré zostavili a spolu s ďalšími autorkami 
a  autormi napísali rozsahom aj ambíciami mohut-
nú publikáciu Cervantesov Don Quijote na Sloven-
sku a vo svete (Univerzita Komenského v Bratislave). 
Kniha je mimoriadne komplexná a obsiahla: mapu-
je jednak osud samotného autora, hispanistický vý-
skum, ktorý bol jemu a jeho dielu doteraz venovaný, 
vyše 400‑ročnú históriu tohto diela a jeho prekladov, 
recepciu v anglofónnej, maďarskej a nemeckej litera-
túre. Napokon sa autorský kolektív podrobne venuje 
slovenskej recepcii: doteraz jedinému slovenskému 
prekladu Jozefa Felixa (1950), slovenským adaptá-
ciám a ich zdrojom, ohlasom v publicistike, literár-
nej kritike a v umeleckých textoch od J. Kollára až po 
články uverejnené pri príležitosti štyristého výročia 
Cervantesovho narodenia v roku 1947. Napokon sle-
duje aj quijotovské motívy v slovenskom divadelnom 
a výtvarnom umení. Kniha je zároveň priebežne obo-
hatená reprodukciami obrazov s motívmi dona Quijo-
ta (diela C. Majerníka, V. Hložníka, M. T. Mitrovského 
a ďalších).

Okrem vyčerpávajúcich a  často prekvapivých 
informácií prináša kniha svedectvo o  napínavom, 
miestami až detektívnom pátraní po matných sto-
pách, stratených zdrojoch, anonymných autoroch, 
neidentifikovaných predlohách, ktoré autorky 
a autori odkrývajú, a, ak je to možné, rekonštruujú. 
Jednotlivé texty sa opierajú o bohaté zahraničné – 
hispanistické a iné vedecké – zdroje, vďaka čomu je 
kniha nesmierne fundovaná. O to výraznejšie potom 
rezonuje spôsob, akým je do rozprávania o fenoméne 
svetovej literatúry zapojená aj literatúra slovenská, na 
ktorú sa tu nahliada ako na integrálnu súčasť celoeu-
rópskeho kultúrneho diania.

Odbor hispanistiky mal v minulom roku ešte jedného 
reprezentanta, ktorý sa však tentoraz svojou témou zo 
slovenského prostredia vzdialil: Ján Zambor pripravil 
komentovanú antológiu svojich prekladov s názvom 
Kniha španielskej poézie (Univerzita Komenského 
v Bratislave). Je to publikácia na hranici literárnej vedy 
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a umeleckej literatúry: obsahuje výber zo španielskej 
poézie od stredoveku po súčasnosť, ale aj biografické 
portréty jednotlivých autorov a autoriek a interpre-
tačné a poetologické sondy do ich tvorby. Publikáciu 
dopĺňajú fotografie, dobové ilustrácie a náhľady obá-
lok či obrazové reprodukcie.

Textológia, materiálnosť, archív
Čoraz výraznejšie zastúpenie v  knižnej produkcii 
slovenskej literárnej vedy má aj oblasť skúmajúca 
text v jeho hmatateľnej, materiálnej podobe, ktorá 
je v istom zmysle pri vnímaní literárneho diela pri-
márna, a teda kľúčová. Textologické štúdie sledujú 
proces, akým prešlo dielo od napísania po publikova-
nie, pričom odkrývajú stopy svedčiace o posunoch vo 
vnímaní autora alebo zásahy editorov a vydavateľov, 
ktorých rozhodnutia vznikajú pod tlakom vlastného 
vkusu, politických či historických okolností alebo 
čitateľských očakávaní.

Azda najzaujímavejším výsledkom textologic-
kého výskumu je kniha Martina Navrátila Neznáme 
dielo Vojtecha Mihálika: Rekonštrukcia zbierky Ruža 
(Veda), a to hneď z viacerých dôvodov. Publikácia je 
rozdelená na dve časti, ktoré sa čítajú z dvoch strán. 
Jedna časť obsahuje zbierku básní Vojtecha Mihálika 
Ruža, ktorá mala byť v roku 1946 jeho debutom, ale 
nikdy nevyšla tlačou, pričom sa nezachoval ani cel-
kový rukopis zbierky. Zachoval sa však zoznam básní, 
ktoré do nej autor zaradil, pričom tieto básne existujú 
buď samostatne v rukopise, alebo boli uverejňované 
neskôr časopisecky či v iných zbierkach. M. Navrátil 
sa preto podujal zostaviť túto zbierku v podobe, v akej 
ju mohol Mihálik v roku 1946 poslať do súťaže vyda-
vateľstva Tranoscius.

Druhú časť knihy tvorí štúdia, kde M. Navrátil vy-
svetľuje svoje editorské postupy, obhajuje svoje roz-
hodnutia, neskrýva ani neistotu v určitých otázkach, 
pri ktorých sa musel rozhodnúť bez jednoznačných 
argumentov. Štúdia je teda akýmsi protokolom tohto 
pátrania po stopách uložených v  jednotlivých tex-
tových vrstvách. Prispieva zároveň k vyjasňovaniu 
a obohacovaniu slovenskej textologickej terminológie 
a prináša príklady zo slovenskej i zahraničnej edičnej 
praxe, ktoré môžu slúžiť ako pozitívny, ale aj negatív-
ny vzor pri príprave rôznych vydaní. Súčasťou tejto 
štúdie je aj interpretačná analýza zbierky Ruža, ktorá 
sa však neopiera len o jedno znenie považované za 
akýsi invariant, ale pri ktorej M. Navrátil funkčne zu-
žitkúva aj svoje poznatky z procesu písania, škrtania 
či dopĺňania, akým Mihálik svoje básne v priebehu 
života pretváral. Zaujímavým doplnkom knihy (ale-
bo výsledkom bádania) je aj priložený USB nosič, na 
ktorom si čitateľ môže prehľadne prezerať jednotlivé 
verzie básní, ktoré mali svoje miesto už v zbierke Ruža, 
ale pri ďalších publikáciách prechádzali menšími či 
väčšími zmenami.

Martin Navrátil a Veronika Rácová sú autormi aj ďal-
šieho textologického počinu, publikácie Kapitoly zo 
slovenskej textológie. Ján Buzássy: Pláň → Pláň, hory 
(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). V nej sa naj-
prv venujú rôznym prístupom k vydávaniu rukopisov, 
pričom podávajú historický náhľad na slovenskú edi-
torskú prax od Jozefa Viktorina po súčasnosť, ujasňu-
jú terminológiu a kľúčové pojmy a tematizujú rôzne 
problémy, s ktorými sa editori konfrontujú. V druhej 
časti publikácie porovnávajú (dlhšie nezvestný) ruko-
pis básnickej skladby J. Buzássyho, ktorá vznikala po 

vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 
v roku 1968, s jej tlačeným vydaním v roku 1982. Je ne-
smierne zaujímavé sledovať formálne a významové 
posuny, ktoré medzi oboma verziami vznikli, uvažo-
vať o ich príčinách a estetických a významových dô-
sledkoch. Publikácia (a platí to aj o predchádzajúcej) 
dokazuje, že výskum problematiky textového mate-
riálu nie je druhoradý, ale odkrýva výskumníkom aj 
čitateľom množstvo stôp, ktoré obsahujú informácie 
nielen o samotnom texte a jeho autorovi, ale aj o kon-
texte vzniku a publikovania. Dúfajme, že pribudnú 
aj nové „Kapitoly“ s ďalšími prípadovými štúdiami.

K  rozvoju textologického výskumu, ale aj k  lepšej 
úrovni vydavateľskej praxe môže napokon prispieť aj 
vysokoškolská učebnica Základy editorstva I. Vysoko-
školské učebné texty pre odbor editorstvo a vydava-
teľská prax (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 
Veroniky Rácovej, ktorá nielen vysvetľuje základné poj-
my a procesy sprevádzajúce profesionálne vydávanie 
kníh, ale obsahuje aj dva rozhovory s poprednými slo-
venskými vydavateľmi, J. Hegerom a E. Mládekovou 
a kapitolu objasňujúcu autorský zákon.

Poslednou publikáciou zameranou na „materiálnosť 
textu“ je zborník zo seminára Archívny výskum (tex-
tov) v interdisciplinárnych súvislostiach (Univerzi-
ta Konštantína Filozofa v Nitre), ktorý zostavili Edita 
Gromová, Natália Rondziková a Igor Tyšš a autormi 
jednotlivých kapitol sú Katarína Bednárová, Mária 
Kusá, Martin Navrátil, Filip Pavčík, Igor Tyšš a Libu-
ša Vajdová. Autori osvetľujú svoj spôsob práce, ako aj 
prekážky a výsledky svojich výskumov, pri ktorých sa 
opierali o archívne materiály. Aj tu sa ukazuje kľúčo-
vý fakt, že archívny textový materiál je fragmentárny, 
nejasný, treba ho vedieť prečítať, prepísať, kontextua-
lizovať, datovať, vykladať, usporiadať a napokon často 
skrýva viac otázok ako odpovedí. Avšak ako tvrdí Mar-
tin Navrátil: „Výzva Ad fontes! je stále platná a jej ig-
norovanie neraz vedie k povrchnosti.“ (s. 41)

Literárna kritika
Samostatná skupina publikácií sa venuje najnovšej li-
terárnej produkcii, jej literárnokritickému zhodnote-
niu a interpretáciám. Tri knihy spája dokonca nielen 
tento prístup k literatúre, ale aj vydavateľstvo (FACE) 
a jednotná grafická úprava. Za najlepšiu z nich pova-
žujem výber z literárnych kritík Jaroslava Šranka pod 
názvom Účastníci poézie. Básnici, básničky i básne 
1997 – 2020. Výber jednotlivých textov nie je náhodný, 
autor sem zaradil kritiky približne podobného rozsa-
hu venujúce sa jednej zbierke poézie, vylúčil synteti-
zujúce či viac analytické a interpretačné texty. Vďaka 
tomu kniha v koncentrovanej podobe ukazuje auto-
rovo kritické umenie a fascinujúci zmysel pre mieru: 
je osobný, ale v popredí stále stojí posudzované die-
lo. Neskrýva seba samého ako čitateľa za objektívnu 
vedeckú inštanciu, priznáva svoje emócie a slabiny, 
ale nepredvádza sa. Je vtipným esejistom, no zostá-
va vecným hodnotiteľom. Nešetrí ostrými slovami, no 
niet v nich štipky zlomyseľnosti. Užíva si polemiku, 
no priznáva sa aj k očareniu poéziou. Do kritiky bás-
ní vťahuje spoločenský kontext a robí to tak zábavne 
a duchaplne, že zbierka literárnych kritík sa stáva pú-
tavým čítaním nielen pre čitateľov poézie.
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Inú stratégiu zvolila Marta Součková, ktorá s kni-
hou P(r)ózy po roku 2000 nadviazala na svoju staršiu 
monografiu P(r)ózy po roku 1989. Hoci je autorka 
aktívnou literárnou kritičkou, štúdie v tejto knihe sú 
orientované viac interpretačne a analyticky. Pre au-
torku zároveň zostáva podstatným kritériom výberu 
analyzovaných diel aj ich umelecká hodnota: do knihy 
sa preto dostali autori, „ktorých diela považujem za 
kvalitné, kľúčové“ (s. 11). Toto zmiešavanie analytické-
ho a kritického prístupu je však knihe skôr na škodu: 
autorka akoby sa nevedela rozhodnúť, po čom vlastne 
pátra. Na jednej strane texty vysvetľuje, interpretuje, 
porovnáva s inými textami toho istého autora alebo 
s textami iných autorov, pričom, ako sama v úvode 
priznáva, kniha je „primárne tematologickou prácou“ 
(s. 12), takže porovnania sú zväčša na úrovni temati-
zovaných problémov a  motívov. Na strane druhej 
sa autorka nevzdáva ambície súdiť texty na základe 
vlastných estetických preferencií a do analytického 
výkladu vsúva svoje názory na podarené či nepodarené 
pasáže a texty. Prerozprávanie deja a motívov, dlhé 
citácie z analyzovaných diel a v poznámkach pod 
čiarou ďalšie citáty dokladajúce stanovené hypotézy 
a komentáre iných kritikov a kritičiek k tematizova-
ným problémom sa spolu s jej hodnotiacimi súdmi 
spájajú do prúdu rozprávania, v ktorom čitateľ stráca 
orientáciu, odkiaľ, kam a prečo sa tento prúd vlastne 
valí. Autorkina nepopierateľná orientácia v súčasnej 
literatúre aj v písaní o nej by lepšie vynikla v reduko-
vanejšom a usporiadanejšom výklade.

Monografiu Kataríny Hrabčákovej z toho istého 
vydavateľstva s názvom Semiopoetický aspekt bás-
nickej identity. K problematike feminínnosti v sú-
časnej slovenskej poézii hodnotil R. Passia už v roku 
2020, ale vychádzal pritom z rukopisu, ktorý napokon 
vyšiel až o dva roky neskôr. Omeškanie však zrejme 
nebolo spôsobené autorkinou snahou rukopis ešte vy-
lepšiť, respektíve, ak aj áno, nebolo to veľmi úspešné. 
Ako vecne zhrnul R. Passia, autorka sa „sústreďuje na 
strednú a mladšiu generáciu autoriek a ich videnie 
problematiky feminity, autorstva, sebazviditeľňova-
nia sa v texte, teda na širokú škálu problémov spo-
jených s (nielen rodovou) identitou. Autorka pracuje 
s relevantnou sekundárnou literatúrou a pozitívom 
je, že väčší priestor venuje analýzam doposiaľ príliš, 
interpretačne nevyťažených‘ poetiek S. Kaščákovej, 
E. Parilákovej a V. Dianiškovej.“

Problémov je však v knihe dosť. Napríklad, hoci 
si autorka zvolila zaujímavú a konkrétnu výskumnú 
otázku, terminologické ukotvenie svojich analýz mení 
alebo celkom opúšťa podľa aktuálnej nálady, takže jej 
teoretické nástroje veľmi nepomáhajú pochopiť tému 
hlbšie alebo ju systematizovať. Nevzdáva sa ani snahy 
o syntetické a všeobecne platné tézy, čoho dôsledkom 
je potom časté opakovanie sa alebo vágne a aj nelogic-
ké tvrdenia. Príklad hneď z úvodu: „Na proces formo-
vania poetík vplýva rad okolností vrátane autorskej 
štylizácie, vzťahu k literárnej tradícii, pomeru k tvor-
be iných básnikov aj poetiek, ako aj prítomnosti ak-
tuálnych básnických tendencií, výberu vydavateľstva 
a následnej (seba)prezentácie“ (s. 10). Nie je jasné, či 
sú autorkine mylné úsudky príčinou alebo dôsledkom 
chybných vetných konštrukcií, ktorých je v texte tiež 
hojne. Nanajvýš obťažujúce a súčasne vzbudzujúce 
podozrenie z nekorektnej vedeckej práce je uvádzanie 
plných bibliografických údajov jednak v poznámkach 
pod čiarou, ďalej na záver každej kapitoly a ešte aj na 
záver celej publikácie.

Výberom z literárnej publicistiky je kniha Gabriely 
Rakúsovej Medzi autorom a čitateľom. Interpretač-
né reflexie o knihách (Modrý Peter). Ako naznačuje 
aj podnadpis, autorka pri svojom písaní (o poézii aj 
próze zahraničných aj slovenských autorov a autoriek) 
nevystupuje z konfrontačnej pozície literárnej kritičky, 
pretože jednak si vyberá diela, ktoré jej ako čitateľke 
konvenujú, jednak je jej čítanie skôr empatické ako 
polemické a skôr popularizačné ako striktne odborné, 
o čom svedčí napríklad veta: „Prekladateľke všetkých 
Fosseho diel do slovenčiny – Anne Fosse (autorovej 
manželke) – sa vždy pôvabne a príjemne podarilo 
vystihnúť unikátnosť jeho tvorby vo forme a obsa-
hu, čo s určitosťou pramení aj z toho, že autora ako 
životného partnera dobre pozná.“ (s. 26) Jej výber je 
pestrý z hľadiska literárnych druhov aj žánrov, auto-
riek i autorov a dobre reprezentuje to zaujímavejšie, čo 
ponúkol knižný trh medzi rokmi 2017 – 2020. Nepo-
kladám však za správne tvrdenie Zoltána Rédeya (KR 
2022/2), že „ak by sa niekto chcel poučiť, ako sa majú 
písať literárnovedné recenzie, (…) brilantne by mu 
poslúžila táto jedna kniha.“ Písanie G. Rakúsovej má, 
myslím, a pokladám to za úplne legitímne, aj záslužné, 
mierne odlišné východiská a ciele ako literárnovedná 
recenzistika.

Iným, a azda aj reprezentatívnejším príkladom kri-
tického písania o  súčasnej literatúre je Kritická ro-
čenka 2020. Antológia ponúka literárnokritické texty 
sedemnástich autorov a autoriek, ktoré sa vzťahujú 
k dvadsiatim trom knihám slovenskej poézie a prózy, 
vydaných v rokoch 2019 a 2020. Dva bilančné sumáre 
z pera zostavovateľov Viliama Nádaskaya (Slovenská 
poézia 2020) a Vladimíra Barboríka (Slovenská próza 
2020) navyše poskytujú výstižný a ešte aj vtipne a pú-
tavo napísaný bedeker aktuálneho literárneho diania. 
Medzi jednotlivými textami môžeme sledovať širo-
ký rozptyl spôsobov písania o knihách závisiacich od 
cieľového média aj autorského štýlu: od dlhších, od-
borných kritík určených pre čitateľov literárnych ča-
sopisov po kratšie texty určené pre široké publikum 
denníka. Napriek svojej rozmanitosti svedčia vybra-
né texty o poctivom čítaní aj kritickom myslení, ktoré 
je v slovenskej literárnej reflexii bezpochyby prítom-
né, aj o nemalom publikačnom priestore, v ktorom sa 
toto uvažovanie môže realizovať (zastúpené sú Kniž-
ná revue, Plav.sk, Fraktál, Rozum, Glosolália, Vlna, 
Denník N).

Záver
Z tohto celkového pohľadu na minuloročné publikácie 
z odboru slovenskej literárnej vedy sa zdá, že tie úspeš-
nejšie (zaujímavejšie, prínosnejšie, originálnejšie) 
výskumy pátrajú po dlho prehliadaných problémoch, 
ignorovaných otázkach, na okraj odsunutých témach. 
Takéto výskumy rozkrývajú detaily, ktoré sa pri kon-
štruovaní jedinej správnej, všetko vysvetľujúcej od-
povede mohli zdať banálne a zanedbateľné, no v kto-
rých sa často ukrýva nečakaný diabol korigujúci naše 
skamenené a ošúchané predpoklady. Snahy o syntézu 
a zodpovedanie akýchsi „vyšších“ a „večných“ právd sú 
odsúdené na povrchnosť a neúspech, ale nepredpojaté 
bádanie v archívoch a čítanie prameňov provokuje 
chuť vedieť viac: pátrať ďalej, pochybovať, overovať, 
rekonštruovať, dopĺňať, revidovať. A to treba.  
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H orúce letné dni sa menia na rovna-
ko teplé letné noci a ja sa trápim 
nad knihami. Prečo som sa na toto 

znovu dal? Pýtam sa sám seba v duchu, 
keď očami hltám stovky slov textu. 
Postavy, zápletky, všetko sa mi začína 
zlievať. Potom si spomeniem. Chcel 
som skúsiť niečo iné a rozlúštiť záhadu.
Ako teoretik populárnej kultúry si 
kladiem otázky. Ako je to so slovenskou 
detektívkou? Ponúkajú únik? Píšu 
sa u nás ešte alebo realita nefunkčného 
štátu svojou absurditou predbehla fikciu? 
Naoko abstraktný problém. Zaujímavý 
pre teoretikov literatúry, čudákov  
s nosom neustále strčeným v knihách. 
Patrím k nim, ale mojou „expertízou“ 
je iný žáner – fantastika. No tú slovenskú 
nenávidím i milujem zároveň. Milujem 
preto, lebo je naša domáca, nenávidím 
preto, lebo väčšinou je až zúfalo mono-
tónna a nekreatívna.
A tak som si ja, popkultúrny teoretik 
a kritik fantastiky povedal, že skúsim iný 
žáner. Nechal som sa nalákať na ten 

„o zločine“. Do neho patria detektívky, 
kriminálky, thrillery, špionážne dob-
rodružstvá a podľa slovenských distribú-
torov a vydavateľov aj horor. Iste, 
historické prepojenie by sme tam našli, 
ale mám pocit, že horor je samostatný 
žáner. Ale dobre teda, pristupujem na 
túto hru, lebo horory mám rád. Nie je nič 
lepšie počas horúcich dní, ako príjemné 
mrazenie z umelého strachu.
Rozhodol som sa však ísť na to inak. 
Pri čítaní a listovaní vlaňajšou ponukou 
slovenského krimi som sa snažil teoreti-
ka a odborníka vo mne umlčať. Chcel 
som sa do tohto žánru ponoriť ako laický 
čitateľ s jedným jediným cieľom – nájsť 
knihu, ktorá vyvolá napätie. Ukázalo sa 
to ako obrovský problém.

Pútavá záhada
Viem, že v týchto prehľadoch ide hlavne 
o to, aby som referoval o každej knihe 
zvlášť. No nedokážem to urobiť bez 
akéhosi obšírnejšieho rámca ani bez 
toho osobného úvodu. Nazývam to 

„určenie si referenčného bodu“. To zahŕ-
ňa moje očakávania, znalosti žánru 
i predchádzajúce skúsenosti a nejakú 
ukážkovú knihu, ktorá bude slúžiť ako 
ideálny predstaviteľ, s ktorým slovenské 
krimi budem porovnávať. Čítaval som 
Troch pátračov, Sherlocka Holmesa, 
Dominika Dána i Ďura Červenáka. 
Ako prípravu na tento prehľad som sa 
pustil do Snehuliaka Jo Nesba. Toto boli 
moje kotvy, rámce pri čítaní.
No a potom som sa začal hrabať v tej 
kope kníh, čo u nás vlani vyšla, a skúšal 
prísť na to, čím začať. Vtedy sa objavil 
prvý problém. Väčšina kníh sa navzájom 
podobala alebo mala gýčové obálky, 
ktoré ma ani trochu nelákali, práve 
naopak.

Iný žáner,  
 tie isté problémy
Krimi, detektívky, ale aj horory  
patria do populárnej kultúry. 
Tá predstavuje prevažne únikovú 
zábavu. Slovenské krimi 
však primárne vychádza z reality. 
Dá sa z nej teda pri slovenských 
detektívkach uniknúť?

✒ Juraj Búry 

Juraj Búry (1991) 
Vyštudoval estetiku 
v Ústave umeleckej 
a literárnej komunikácie 
na UKF v Nitre, kde 
v súčasnosti pôsobí ako 
doktorand. Jeho 
hlavným zameraním je 
popkultúra, jej 
fungovanie, žánre a ich 
patológia. Je aktívnym 
členom slovenskej 
fantastickej komunity. 
Či už ako čitateľ, autor, 
recenzent alebo kamarát. 
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Na prebaloch sa často objavovali inotaje 
odkazujúce na súčasnú alebo minulú 
turbulentnú politiku Slovenska alebo sa 
zobrazovali ženy, ktoré sa ocitli v problé-
moch. Rozmach tém bol, podobne ako 
pri fantasy, až žalostne úzky. Aspoň na 
prvý pohľad.

Starý známy
Siahol som teda po tom, čo mi bolo 
povedomé. Dominik Dán, stálica sloven-
ského krimi. Kedysi som jeho knihy  
hltal. Končila sa mi vtedy puberta a suro-
vý jazyk i svet „dánoviek“ sa mi zdal 
ako niečo výnimočné. No časom som 
jeho knihy odkladal, teraz si ho prečítam 
len sporadicky. Vlastne nečítam, počú-
vam ho ako audioknihu, lebo len tak je 
pre mňa znesiteľný.
Uvedomil som si totiž, že Dán píše to isté 
dokola. Občas sa mení uhol pohľadu 
rozprávača, občas mená, roky, ale v pod-
state je to stále to isté. Po desiatkach 
kníh sú jeho témy, jazyk (ktorý vlastne 
nikdy nebol dobrý, len som to nevidel), 
hrdinovia a zápletky pomerne prevarené. 
Pribúda aj textovej vaty, a tak čítanie 
Dána ma irituje zo všetkého najväčšmi. 
Taký populárny vypísaný autor a s nie-
čím novým a nápaditým príde len raz za 
niekoľko rokov. Inak nevybočuje zo 
svojho štandardu.
Navyše, ani to nie sú detektívky. Áno, 
knihy obsahujú detektívov a pátranie 
a vrahov, všetko potrebné pre detektívku. 
Ale ako i sám autor často prízvukuje,  
pri chytaní vraha hrá najvýznamnejšiu 
rolu náhoda. Možno to tak naozaj fungu-
je v realite, ale takto uspokojivá detektív-
ka nevzniká. Výnimkou nie sú ani  
jeho najnovšie počiny Mačacia stopa 
a Bremeno minulosti (obe Slovart).
Príjemným zistením však bol fakt, že 
Dánove knihy už nefungujú len ako 
samostatné príbehy, ale začínajú tvoriť 
uzavreté dilógie a trilógie.
Rozmýšľam, prečo sa teda čitatelia 
k nemu vracajú? Stagnujúci autor, preva-
rené prvky… Asi je to ako vkĺznuť do 
známej krčmy alebo vychodených papúč. 
Je to dôverne známe, povedomé. Dán 
sa už pravdepodobne ako literatúra 
alebo krimi ani nečíta. Čítať Dána zna-
mená vypočuť si ďalšie historky zná-
mych a kamarátov. Kvalita ide bokom.

Tomuto rozumiem, nebudem Dánovi 
jeho fanúšikov zazlievať. Bolo by však 
fajn, keby práve on nebol výkladnou 
skriňou slovenskej detektívky a neudá-
val normu. Že nie je? Prečo mám potom 
v zozname jeho napodobeninu od iného 
vydavateľstva?

Václav Neuer je v podstate Dán, len ho 
vydáva Ikar. Jeho Uplakaná jeseň je 
ďalším dielom jeho voľnej série, ktorá 
takisto sleduje dobrodružstvá bratislav-
skej mordparty. Tiež sa tu stretáme 
s dvomi vyšetrovateľmi obkolesenými 
pestrými charaktermi, ktorí naháňajú 
zločincov v hlavnom meste. Neuer dáva 
väčší dôraz na detektívnu prácu než Dán, 
ale v podstate je to to isté. Iný bar, tá istá 
značka piva.

Medzi stálice slovenskej krimi patrí už aj 
Juraj Červenák. Ten nadviazal v roku 
2021 na svoj cyklus o Steinovi a Barbari-
čovi knihou Pre hrsť dukátov (Slovart). 
Tu nie je čo dodať. Červenák je technicky 
zručný vypísaný autor a jeho detektívky 
fungujú nielen ako krimi, ale aj ako 
autentický historický román. V čitateľ-
skej aj recenzistickej obci za ne žne 
chválu a ja nebudem iný. Mohol by som 
namietať, že je to v podstate šablónovitá 
kniha, ale Červenák má tú šablónu 
v malíčku. V tomto smere je omnoho 
reprezentatívnejší ako Dán. A ten jeho 
jazyk, tá jeho práca s historizmami! 
Majster remesla.

Keď už sme pri historických detektívkach, 
malú záhadu pre mňa predstavovala 
séria dobrodružstiev Leopolda Sanitasa. 
Ide o štyri knihy autorky Barbory Gero. 
V roku 2021 vyšiel vlastným nákladom 
zatiaľ posledný diel Vražedné sprisaha-
nie. Ostatné diely má však vo svojom 
portfóliu vydavateľstvo Elist, ktoré vlani 
zabezpečilo aj nové vydanie prvého dielu. 
Priznám sa, mám preto mierny chaos, 
ktorý diel kde a kedy vyšiel. Dobrou 
správou však je, že všetky diely sú stále 
dostupné, minimálne ako e‑knihy.
Dobrá správa je to hlavne preto, že  
Gerovej príbehy sa nehrajú na niečo,  
čím nie sú. Sú to historické brakové 
dobrodružstvá. Pomerne krátke. Paper-
backové vydanie im mimoriadne svedčí 

a tak isto je to niečo, čo sa oplatí dať skôr 
do čítačky. Oddychové nenáročné dob-
rodružstvo pre fanúšikov žánru. Kvalita 
ustupuje zábavnosti a úprimne som 
tomu rád, lebo niečo presne také som 
v krimi aj hľadal.

Nový podozrivý
Keď som mal za sebou známe mená, 
vrhol som sa na tie menej známe. Aspoň 
pre mňa. Podozrivých z napísania  
dobrej kriminálky bolo dosť. Začal som 

„prešetrovaním“ atraktívne vyzerajúcej 
knihy Volavka (Ikar) Františka Kozmona. 
Prilákala ma hlavne tým, že zápletka 
sa odohráva súčasne v Bratislave a v oko-
lí Viedne. Navyše, nie je o skorumpova-
ných politikoch (hoci v nej vystupujú). 
V podstate má poriadne zapletenú záha-
du, ktorú som chcel rozlúsknuť spolu 
s vyšetrovateľmi. Ako strany pribúdali, 
moje nadšenie opadalo.
Kniha spočiatku nemá jasno v tom, kto je 
jej hlavný hrdina. Keď sa to konečne 
ustáli, uvedomíte si, že štvrtinu máte za 
sebou. Zároveň sú v nej ploché a klišéovi-
té postavy. Hlavne ženské predstaviteľky 
si to odnášajú – vyznievajú jednorozmer-
ne a, samozrejme, všetky z nejakých 
nevysvetliteľných dôvodov idú po  
našich nesympatických detektívoch. 
Jednoducho, musia mať chlapa za každú 
cenu a mne nie je úplne jasné prečo.
Ak je štýl a záhada dobrá, krimi plochých 
hrdinov unesie. Lenže Kozmonov štýl je 
suchý a nudný. Knihe chýba energia či 
silnejšia atmosféra, niečo, čo by ju vyčle-
nilo z priemeru.
Vrátane obálky, na ktorej je vystrašená 
žena. Inak, to by mohla byť samostatná 
kategória slovenského krimi – knihy, 
ktoré majú na obálke vystrašenú, podo-
zrievavú alebo hrozivo sa tváriacu ženu. 
Dominovalo by v nej vydavateľstvo Naše 
vojsko, od ktorého mi v zozname pristali 
dve knihy. Napriek tomu, že sa obe 
odohrávajú v rozdielnych prostrediach, 
sú ľahko zameniteľné. Obe napísali  
ženy (čo nie je problém, len treba rátať 
s tým, že ženy k žánru pristupujú inak 
ako muži), obe sú o ženách v nebezpeč-
ných situáciách a obe majú hrozné 
gýčové obálky. A obe sú priemerné. Nie 
zlé, ale nie dostatočne zaujímavé, aby 
som ich označil za dobré.

Dominik Dán: 
Mačacia stopa
Bratislava: Slovart, 
2021

Václav Neuer: 
Uplakaná jeseň
Bratislava: Ikar, 2021

Juraj Červenák:  
Pre hrsť dukátov
Bratislava: Slovart, 
2021
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Prvá z nich je kniha Kristíny Pavelkovej 
Hriech minulosti. V nej sa mladá a úspeš-
ná podnikateľka Sara musí vyrovnať 
s kriminálnou minulosťou svojej firmy. 
Dej sa začína tradičným klišé: bohatá 
panička má všetko, ale nie je s tým spo-
kojná, lebo majetok a moc nie sú nič. Aby 
bola šťastná, potrebuje chlapa. A do toho 
prídu vyhrážky. Podarí sa jej prežiť 
a zároveň nájsť naplnenie života?
Klišé na klišé, ale viem, že tento prístup 
má svojich fanúšikov. Zjavne to vie 
i autorka. Ja jej teda nebudem nič vyčítať.

Soňa Bulbeck napísala podobne ladenú 
knihu Unesená, ktorá je o tajnej agentke. 
Tá sa špecializuje na prípady odohráva-
júce sa v Saudskej Arábii. Tentoraz pátra 
po unesenej princeznej. Prostredie je 
exotickejšie ako pri jej sesterskej knihe, 
čitateľ má možnosť nahliadnuť do inej 
kultúry. Ale stále ide o priemernú spot-
rebnú knihu.

Autor Peter Gašparík debutoval vo 
vydavateľstve Marenčin PT knihou Smrť 
v Štiavnici, ktorá hneď dostala aj pokra-
čovanie Smrť na Zlatých. Úprimne, ide 
asi o najhoršie kusy v tomto výbere.  
Lebo sa tvária ako skutočné knihy, no ide 
iba o dlhšie poviedky, resp. novely,  
ktoré sú príliš priamočiare, jednoduché. 
Toto nie sú knihy, ktorým svedčí tvrdá 
väzba, toto sú rodokapsy.
Nič proti rodokapsám. Sám si rád kupu-
jem tie hororové. Ale viem, do čoho idem. 
Viem, že to bude nekvalitný brak. Gašpa-
ríkove knihy tak na prvý pohľad nevyze-
rajú, lenže už po pár stranách čitateľ 
pochopí, že klamú telom. Aspoň že nie 
sú dlhé.

Na druhej strane tu máme Tri hodiny 
ráno, útly paperback Juraja Raýmana 
(Filmotras). V podstate je to taký jedno-
duchý Zločin a trest. Hrdina knihy  
o tretej ráno omylom prejde cyklistku 
a počas nasledujúcich približne 100 
strán sa s touto skutočnosťou snaží 
vyrovnať. Je to zaujímavá autorská kniha, 
ktorej by možno ten tvrdý prebal  
slušal väčšmi. Ale takto sa aspoň zmestí 
do vrecka a na cesty.

až po výstavbu príbehu. V ňom náš autor 
bojuje s poistnými podvodníkmi.  
Text má postmoderný experimentálny 
nádych tým, že sú do neho vložené 
QR kódy, aby si čitateľ mohol fikciu 
porovnať s realitou. Nápad je to skvelý, 
ale v už dosť zlej knihe jednoducho 
vyrušuje.

Ide o to, že beletrizovaný popis skutoč-
nosti necháva v čitateľovi pachuť, lebo 
sme sa nedočkali ani sympatických 
postáv, ani uspokojivého konca. Dokona-
lým príkladom tohto je kniha Predseda 
Ľuba Olacha (Marenčin PT).
V neveľmi nenápadných inotajoch popi-
suje vzostup k moci Borisa Kollára. 
Pardón, v knihe je to Peter Stolár. Opo-
meniem niekedy naivný štýl písania 
i jazyk, nedá mi však nespomenúť, že 
práve v takomto druhu rozprávania 
absentuje tradičná príbehová štruktúra. 
Chýbajúce zakončenie v pravom slova 
zmysle je len šľahačka na torte. A pomy-
selnou čerešničkou sú otrasné posledné 
vety („Že sa vám to, vážení čitatelia, 
nezdá? Ani mne, ale ako hovorí klasik, 
na Slovensku je to tak. Alebo žeby nie?“). 
To len keby náhodou niekto po 220 
stranách nepochopil, o čom je reč. Pod-
ceňuje ma autor? Absolútne áno.

Lepšie je na tom Policajná chobotnica 
(Ikar) Petra Slošera z jeho série krimi 
románov. V nej sa stretáme s pozadím 
fiktívnej vládnej strany Zder a jej prepo-
jenia s políciou. Výborne napísaná  
kniha, ale trpká pachuť ostáva. Príliš 
pripomína realitu.
Prečo teda takéto knihy vychádzajú? 
Asi tam funguje ten bulvárny princíp. 
Vieme síce, ako to všetko je a že sa to 
neskončí dobre, ale chcem vedieť o tých 
špinavostiach všetko do posledných 
nepríjemných detailov. Možno to s nami 
pohne. Len je otázne, či toto pohnutie 
padne na úrodnú pôdu. Fikcia reflektuje 
realitu, aby potom realita mohla reflek-
tovať fikciu.

Podľa skutočných udalostí hlása nápis na 
prebale jednej z tých lepších kníh, čo 
vlani u nás vyšli. Tupilak (Slovart) Marka 
Thelena je jasnou napodobeninou sever-
skej kriminálky. A nielen to. Odohráva sa 

František Kozmon: 
Volavka
Bratislava: Ikar, 2021

Juraj Raýman: 
Tri hodiny ráno
Bratislava: 
Filmotras, 2021

Barbora Gero: 
Vražedné 
sprisahanie
samovydanie, 2021

Napodobňovatelia
Už nejaký čas sú v móde severské detek-
tívky. Aj naši autori sa na túto vlnu 
naladili. Tak sa to zdá pri knihe Pod 
snehom (Slovenský spisovateľ) Kataríny 
Pivarčiovej. Tá sa doteraz venovala 
hlavne romantickým príbehom, ale život 
je zmena a tak presedlala na detektívku. 
Jej príbeh sa točí okolo stretávky býva-
lých maturantov. Bujaré oslavy prekazí 
snehová víchrica a mŕtvola v saune.
Pivarčiovej štýl je jednoduchý a nenároč-
ný. V zásade ide o príjemnú priemernú 
oddychovú literatúru s jemným záva-
nom severskej krimi. Nie je to kompletná 
vykrádačka.
To však nemôžem napísať o knihe  
Prepínač Jakuba Mišči (Art Floyd). 
Ide o kriminálku s poriadnou prímesou 
hororu, v ktorej sa banda stredoškolákov 
ocitne tajomným sadistom uväznená 
v pivnici. Na povrchu v Bratislave ich 
rodičia podnikajú pátranie na vlastnú 
päsť.
V podstate je to slovenská Saw – Hra 
o prežitie so všetkými prvkami, čo k tejto 
filmovej značke patria. Dobre napísaná, 
ale stále vykrádačka. No na rozdiel od 
Gašparíka je Miščiho kniha paperback, 
takže viete, že idete čítať poctivé žánrové 
béčko. Mám rád knihy, ktoré sa na nič 
nehrajú.

Správy z našej reality
Teraz sa dostávam k hlavným podozri-
vým. Naša slovenská realita je často 
absurdnejšia a zamotanejšia než ten 
najlepší kriminálny román. V realite sme 
sa však nedočkali uspokojujúceho rozuz-
lenia. Práve v tomto je zásadný rozdiel 
medzi fikciou a skutočnosťou. Na konci 
dobrej kriminálky je zločinec odhalený 
a potrestaný. Alebo, ak sledujeme dianie 
očami zločinca, je to sympatický gentle-
man à la Dany Ocean, ktorý má pre svoje 
konanie vznešené dôvody. Radi držíme 
palce rebelským hrdinom, ako je naprí-
klad Robin Hood. V skutočnosti sa však 
tieto dve veci na Slovensku nestretajú.

Preto mám s nasledujúcimi knihami 
menší problém. Nie je to ani tým,  
aká je ich kvalita. Hoci napríklad taká 
Biela zástava Mareka Viciana (Variflex) 
je napísaná zle. Od popisov, štýlu, jazyka 
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na malebnom Islande a chlad dýcha 
z každej strany. Opäť to je vydarená 
napodobenina. Zápletka sa točí okolo 
vraždy slovenskej podnikateľky na 
pracovnej ceste. Výbuch jednej z mno-
hých islandských sopiek komplikuje 
vyšetrovanie.
Pri tejto knihe som nemal predstavu,  
kde sú jej prieniky do reality a myslím, 
že je to jedno. Lebo kniha funguje i sama 
osebe ako poctivý krimi thriller. A to je 
najdôležitejšie. Keď už chce autor čerpať 
z trpkej reality, tak je nutné robiť to  
tak, aby jeho príbeh obstál aj bez kontex-
tu, aby vedel stáť aj sám, na vlastných 
nohách. Ako sme sa doteraz presvedčili, 
niekedy je ten kontext na škodu.

A niekedy je to to najdôležitejšie. Kniha 
Ondreja Horáka Ztracený svatý je celá 
o kontexte. Je napísaná po česky,  
českým autorom, ale vydala ju Slovenská  
národná galéria. Slúži totiž ako doplnok 
k výstave Akcia ZET, ktorá sa zameriava 
na propagandistické umenie Českoslo-
venska za stalinistickej éry. Aj zápletka je 
vlastne o tom: Slovenská kunsthistorička 
pátra v Prahe po stratenom obraze 
Stalina.
K tejto knihe mám zmiešaný postoj. 
Na jednej strane ide o úchvatné postmo-
derné dielo. Je dobre napísaná a skvele 
spracovaná. Či už ide o grafiku, typológiu, 
obálku aj obsah. Mieša text, historickú 
fotografiu, kresbu a komiks do jedného 
celku. Zároveň slúži ako perfektný vý-
klad a priblíženie umeleckej reality 
druhej polovice dvadsiateho storočia.
Na druhej strane, kniha pôsobí mierne 
snobsky. Nie je to oddychové čítanie, 
dokonca ani žánrové. Text je prešpikova-
ný odbočkami, vysvetlivkami, odborný-
mi výrazmi. Neustále čitateľa o niečom 
poučuje. Mne osobne to neprekážalo, ale 
táto kniha sa rozhodne nedá čítať len ako 
príbeh. Je to náročné, ale poučné čítanie. 
Preto si myslím, že laického čitateľa, 
ktorý hľadá hlavne oddych, nemusí 
zaujať.

Horory
Horor patrí medzi moje obľúbené žánre. 
Som presvedčený, že i slovenský  
masový čitateľ ho má rád. Lenže spolo-
čenská tradícia u nás tvrdí opak. Označe-
nie horor u nás vyvoláva viac hrôzy než 
samotné texty. Napriek tomu sa ľudia 
boja radi a na tropické leto si neviem 
predstaviť ideálnejšie čítanie.

Preto slovenskí vydavatelia a distribútori 
maskujú horor ako „mrazivý thriller“, 

„krimi“ alebo inými absurdnými výrazmi. 
A napriek tomu všetci vieme, že Jozef 
Karika píše horory.
Vlani chcel čitateľskú obec zaujať dvoj-
knihou Hlad / Smäd (Ikar). Ide o zbierku 
poviedok, ktoré fungujú aj samostatne, 
ale na istej rovine sú prepojené a vytvá-
rajú strašidelnú fikčnú históriu Ružom-
berka. Karika v tejto rovine napodobňuje 
Lovecrafta alebo Kinga. Navyše sa hrá 
s textom, jeho umiestnením a orientá-
ciou. Ide o zaujímavú autorskú a literár-
nu hru, ale mnohých čitateľov to zmiatlo.
S Karikom mám podobný problém ako 
s Dánom; píše dookola to isté. Nehovo-
riac o tom, že jeho štýl je suchý a napriek 
všetkej snahe chladný. Má problém 
vo mne vzbudiť hrôzu, jeho pointy a po-
stupy už neprekvapia. Začína byť nezau-
jímavý a opakujúci sa. Ako autor sa len 
málo vyvíja. Musím však dodať, že krat-
šie texty mu momentálne svedčia väčšmi.

Oproti tomu Ján Babarík koketuje s ho-
rorom tiež, ale svoju polohu v ňom ešte 
len hľadá. To mu dovoľuje dávkovať  
veci postupne (Karika na to nemá cit) 
a hrať sa so žánrovými prvkami. Jeho 
kniha Posledný revenant (Marenčin PT) 
je poctivo napísaný horor, ktorý voľne 
odkazuje i na predchádzajúce Babaríko-
ve príbehy. Sám je však aj funkčným 
čítaním. V tomto pripomína Kariku, len 
je o vlas lepší. Treba dodať, že táto kniha 
je pomerne zaujímavým slovenským 
zombie príbehom.

No slovenský horor, ktorý ma vlani 
najväčšmi potešil, je prvotina Petra 
Derňára Škrabot (Lindeni). Nie vždy je 
to strašidelné, dokonca obrovské časti 
textu okolo hororu ani nejdú. Miestami 
je to dokonalá kópia Kariku. Počas 

Katarína Pivarčiová: 
Pod snehom
Bratislava: 
Slovenský 
spisovateľ, 2021

Jakub Mišči: 
Prepínač
Bratislava:  
Art Floyd, 2021

Peter Slošer: 
Policajná 
chobotnica 
Bratislava: Ikar, 2021

čítania som mal zmiešané pocity. No au-
tor akoby to tušil a vyvolal ich náročky. 
Lebo v istom momente príde zvrat 
a všetko sa zmení. Veci do seba zapadnú 
a dostávame uspokojivý, dobre napísaný 
napínavý príbeh. Derňár vie, čo a ako 
píšu jeho kolegovia, vie, čo čitateľ očaká-
va, a vie sa s tým šikovne hrať. Už dávno 
ma slovenská kniha tak neprekvapila.

Rozuzlenie
Ak som nejakých autorov alebo knihy 
vynechal, ospravedlňujem sa. Nedostavi-
li sa na „výsluch“ alebo nebol čas. Aj tak 
vyšetrovanie ukončujem.
Realita, hlavne naša slovenská, je príliš 
neuspokojivá, aby nateraz prenikala 
do našej žánrovej literatúry. Ak tak má 
robiť, nech je to u šikovných autorov, 
ktorí majú jasný cieľ. Bulvárny princíp 
sám osebe to neutiahne.
Slovenské krimi je síce príťažlivé v polo-
he, v ktorej realitu reflektuje, ale najlep-
šie sa číta práve tam, kde sa od nej 
vzďaľuje. Lebo len tam dostanem uspo-
kojivý príbeh, ktorý prináša katarziu. 
To večerné správy nedokážu.
Zároveň som si uvedomil, že problémy 
slovenských autorov presahujú žáner. 
Tie isté veci, s ktorými som sa stretal vo 
fantastike, sa dajú nájsť aj v krimi. Nedo-
statok gradácie, repetitívnosť motívov 
a tém či nedostatočná redakčná alebo 
autorská úprava textu. Toto je všade 
univerzálne. Našťastie, pár výnimiek sa 
vždy nájde. A práve preto sa do sloven-
ských kníh púšťam vždy a znova – dúfa-
júc, že tie kvalitné kusy nájdem. Keď nie 
v tomto žánri, tak v inom.  
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predovšetkým médií sa objavuje 
pojem eskapizmu, ktorý označuje 

únik pred skutočnosťou a nachádzanie 
útočiska v imaginárnych svetoch. 
Eskapizmus – inak podobne ako zábava 

– nemá dobrú povesť, v očiach drvivej 
väčšiny ľudí je vnímaný negatívne, 
spravidla je totiž v podstate interpreto-
vaný prostredníctvom obrazu pštrosa 
strkajúceho hlavu do piesku. To však nie 
je tak celkom namieste – pštrosy 
nielenže v skutočnosti hlavy do piesku 
nestrkajú, ale hlavne – navštevovanie 
imaginárnych svetov predsa nemusí byť 
nevyhnutne spojené so stratou kontaktu 
s realitou. Navštevovanie imaginárnych 
svetov nám jednoducho môže pomáhať 
realitu zvládať.
Svet sa sotva začal spamätávať z krízy 
spôsobenej globálnou pandémiou koro-
navírusu a zaraz sa tak alebo onak musí 
vyrovnávať s ďalšími veľkými probléma-
mi (vojna na Ukrajine, energetická kríza, 
inflácia, dlhodobo klimatická kríza atď.). 
Je naozaj niečo zlé na tom, keď obzvlášť 
v takýchto komplikovaných časoch 
prostredníctvom umenia vrátane litera-
túry nachádzame potešenie alebo úte-
chu v tom, že preverujeme (ne)stabilnosť 
povrchu zrkadiel, vydávame sa do králi-
čích nôr alebo skúšame, či kus nábytku 
nemá bonusovú funkciu, o ktorej v mon-
tážnom návode niet ani slova?
Navštevovanie imaginárnych svetov 
môže byť vyslovene blahodarné. Lenže – 
ak budem parafrázovať heslo známe 
vďaka českej fantastickej sérii Agent 
JFK – tak ako náš svet, aj tie ostatné si 
treba zaslúžiť. Prejavom toho, že skutoč-
ný svet si chceme zaslúžiť, môže byť 
napríklad to, že budeme naďalej separo-
vať odpad. Prejavom toho, že si chceme 
zaslúžiť literárne svety potom napríklad 
to, že ako čitatelia nebudeme súdiť 
knihu podľa obalu a ako autori budeme 
konštruovať imaginárne svety a nie 
imagynárne sveti.
(Dôležitá poznámka na záver úvodu: 
V tomto prehľade domácej fantastickej 
literárnej produkcie vydanej v roku 2021 
sú uvedené tie knihy, ktoré sa ku mne 
dostali, to však automaticky nemusí 
znamenať, že autorky a autori tých 
ostatných si nie dostatočne zaslúžili, aby 
čitatelia ich konkrétne imaginárne svety 
navštívili.)

Návraty do známych svetov
Začnime teda pokračovaniami, resp. 
knihami, vďaka ktorým sa čitatelia 
v roku 2021 mohli vrátiť do imaginárnych 
svetov navštíviteľných už v minulosti.

Tretí diel série Svet ľudí Petra Kalvu 
s názvom Zbeh (Enribook) odkrýva 
ďalšie tajomstvá Republiky. Príbehovo sa 
rozprávanie tejto dystopickej fikcie 

Svet(y) si 
  treba zaslúžiť
Aj tých niekoľko desiatok vlani 
vydaných titulov, spadajúcich 
viac či menej pod hlavičku pôvodnej 
slovenskej literárnej fantastiky, 
možno považovať za rukolapný 
dôkaz toho, že imaginárne svety 
nás ľudí neprestajne fascinujú. 
Nielen náš svet, ale aj všetky ostatné, 
ktoré nám obzvlášť v čase kríz 
uľahčujú bytie, si však treba zaslúžiť. 
A na to by sa nemalo zabúdať.

✒ Kristína Jantisová 

Kristína Jantisová 
Za kryptonymom K. J. sa 
skrýva autorský subjekt 
definovaný celkom 
bytostne nadšenectvom 
vo vzťahu k populárnej 
kultúre, záľubou 
k žánrovej fikcii všetkého 
druhu a „knihožrútstvom“. 

Ilustrácia Petra Lička 
z obálky knihy Vlada 
Štefaniča Pustovník – Slzy 
matky (Kumran, 2021).
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vracia do obdobia po skončení prvej 
knihy Dedičstvo a predchádza udalos-
tiam druhého dielu Stanica, pričom 
sleduje občiansku vojnu, resp. boj o post 
Prezidenta. Ako to už býva, kde sa dvaja 
bijú, tretí víťazí a krajina sa dostáva 
z dažďa pod odkvap… Fanúšikov auto-
rom vytvoreného neutešeného sveta 
kniha zrejme poteší, jej dej je však mier-
ne predvídateľný a ako interquel trpí 
typickou chorobou tohto druhu „návra-
tových“ rozprávaní – pôsobí zbytočne 
dovysvetľujúco a redundantne. Na to, 
kam a či vôbec (a či vpred) sa séria Svet 
ľudí posunie v budúcnosti, si budeme 
musieť počkať.

Do neutešeného, hoci odlišného, sveta sa 
svojím románom vracia aj Jakub Filo. 
V roku 2076 je svet pred záhubou, stále sa 
zmieta v klimatickom chaose a snaží sa 
nejako zachrániť. Posledné storočie 
s podtitulom Pátranie po archách 
(samovydanie) je bližším pohľadom na 
život Savantiovcov a na všetko to, čo 
problémom s klímou predchádzalo. Stále 
pritom platí, že – ako znie svojho druhu 
slogan knihy – čas je dôležitý: „Politici to 
stále nepochopili. Môžeme si o varova-
niach vedcov myslieť čokoľvek. Problém 
je, že už nemáme priestor na pokus 
a omyl. Nemôžeme si vyskúšať jedno 
riešenie a ak nevyjde, tak ďalšie a potom 
ďalšie. Máme iba jeden pokus.“ (s. 43) 
Filova klimatická fikcia celkom prirodze-
ne ťaží predovšetkým zo silného námetu, 
pričom príbeh ako taký nie je nezaujíma-
vý. Čo je veľmi fajn, kniha je oproti pred-
chádzajúcemu dielu série nepomerne 

„čistejšia“ (v prvej časti bolo množstvo 
chýb), lepšie sa číta, vety sú menej ťažko-
pádne a strojené atď. V záverečnom 
dodatku k románu autor už avizoval aj 
tretiu časť, Posledné storočie – Projekt 
Pinatubo, tak uvidíme…

Aj imaginárny svet vytvorený Líviou 
Hlavačkovou v knižnej sérii Gwind sa 
kamsi posunul, protagonistka totiž – 
vďakabohu – dospela. Už nepripomína 
Umrnčanú Myrtu, neustále sa nesťažuje 
a nepremýšľa nad svojím osudom, ale 
konečne koná. Napriek tomu, že aj 
v druhej časti, nazvanej Sama za seba 
(Artis Omnis), stále hľadá cestu domov, 

konečne si uvedomuje, že svet mágie nie 
je len zlý, má v ňom ľudí, ktorí ju majú 
radi a chceli by, aby svoj osud prijala 
a zostala bojovať za Moranu. Sledovanie 
cesty Cudzinky v rámci Hlavačkovej nie 
nevydarenej young adult fikcie je a zrej-
me aj bude zaujímavé, a to aj napriek 
tomu, že čitateľky a čitatelia už teraz 
môžu tušiť, ako sa nakoniec rozhodne 
a kam budú napokon smerovať jej kroky.

Primárne mladšej cieľovej skupine 
je – podobne ako Hlavačkovej séria – ur-
čená aj už uzavretá tetralógia Odvážne 
srdce (samovydanie). Juraj Vojtáš v nej 
predstavuje svet vytvorený Prvým ková-
čom, v ktorom sú prítomné nadprirodze-
né stvorenia i ľudia, obdarovaní láskou 
Prvého kováča a schopnosťami. Prvý diel 
série vyšiel po prvý raz v roku 2016, 
zrejme preto, aby celok aj pôsobil doj-
mom celku, sa autor rozhodol v roku 
2021 vydať nielen tri pokračovania (Kráľ 
bez trónu, Darca života, Jazdci nebies), 
ale znovu aj spomínanú prvú časť. Od-
vážne srdce je, celkovo vzaté, pomerne 
problematická románová séria, okrem 
iného aj preto, že v knihách sa priveľa 
rozmýšľa a priveľa rozpráva, postavy 
často zabúdajú, čo by už mali vedieť, 
neustále majú z niečoho strach a nič 
nehovoria priamo. Z replík nezriedka až 
príliš šuští papier, cítiť, že niektoré sú len 
preto, aby boli. Odvážnemu srdcu by 
možno prospelo, keby bol príbeh zhutne-
ný a koncentrovanejší – možno, povedz-
me, do dvoch kníh. Nemôžem sa ani 
zbaviť dojmu, že snaha o prílišnú epic-
kosť Vojtášovej sérii románov neprospie-
va a že autor sa v imaginárnom svete, 
ktorý stvoril, tak nejako stráca.

Za veľmi vydarené návraty do známych 
fikčných svetov – akokoľvek diametrálne 
odlišné sú – považujem Čierneho kráľa 
(Artis Omnis) zo série Kladivák Janka 
Išu a Slzy zeme a Slzy matky (Kumran) 
zo série Pustovník Vlada Štefaniča. 
V oboch prípadoch autori nadväzujú na 
to, čo im išlo a vyšlo, nepodliezajú nasta-
venú latku a sú v tom, o čom píšu a ako 
to robia, konzistentní. Ak ma na Išovej 
knihe oslovuje predovšetkým jej „šťavna-
tosť“ (viac v mojej recenzii na stránkach 
Knižnej revue 2/2022), na Štefaničových 

prózach oceňujem špeciálne sujetovo‑
‑kompozičnú (alebo skôr fabulačno‑
‑kompozičnú?) finesu v podobe 
„predrozprávaní“ o Matúšovi Píšťalkárovi 
a Slnečnicovej panej. Na ďalšie návraty 
do týchto literárnych svetov sa ja osobne 
vyslovene teším.

V roku 2021 sa čitateľkám a čitateľom 
pôvodnej slovenskej fantastiky pripome-
nula aj Anna Em, keď sa vo svojej knihe 
Dračí svet (Art Floyd), inak tretej časti 
avizovanej tetralógie Kniha ohňa, opäť 
vrátila do sveta nie nepodobného tomu 
nášmu, aj keď v jej imaginárnom svete 
proti sebe stoja Draci a Tútori. Lili, 
Trystan a Zara sa opäť stretávajú, tento-
raz však medzi sebou nebojujú, Sandra 
medzitým zápasí o postavenie hlavného 
Tútora a možnosť priviesť na svet Vigin-
tiho. Autorka v rámci rozprávania nazre-
la do minulosti postáv, flashbacky sa 
však objavujú bez upozornenia (alebo 
varovania) a pri čítaní textu pôsobia 
trochu zmätočne. Navyše si myslím, že 
kto si nepamätá predchádzajúce časti, 
ten bude mať pocit, že sa v príbehu 
občas stráca. Čo mi však prekážalo už pri 
predchádzajúcej knihe série, je, že všetky 
ženy v tomto imaginárnom svete neustá-
le fňukajú, pištia a jedno i druhé prekla-
dajú ustráchanosťou. To naozaj nemôže 
byť aspoň jedna ženská postava v príbe-
hu silnou osobnosťou?

(Ne)známe autorky, nové svety
A pri ženách – hoci inak, keďže reč bude 
o ženských autorkách – zostaňme. Hod-
né pozornosti pritom je, že v minulom 
roku sa v kontexte pôvodnej slovenskej 
fantastiky, resp. žánrovej fikcie svojimi 
knihami o slovo prihlásili nielen známe 
mená a, naopak, úplní nováčikovia 
(o tých bude reč neskôr), ale aj mená, 
ktoré sú tak akosi na pomedzí – spisova-
teľsky už čosi majú za sebou, nie však 
nevyhnutne v rámci fantastiky.

Dobrým príkladom tamtoho „bytia na 
pomedzí“ je Kristína Brestenská. Ako 
autorka má za sebou niekoľko románov 
(príbehy zo stredovekého Anglicka, 
tzv. škótska séria), fantastike sa však 
programovo nevenuje. A úplne „čistou“ 
fantastikou nie je ani jej román Srieň, 

Peter Kalva: Zbeh
Zvolen: Enribook, 
2021

Jakub Filo:  
Posledné storočie – 
Pátranie po archách
samovydanie, 2021

Líviou Hlavačkovou: 
Sama za seba  
(séria Gwind)
Žilina: Artis Omnis, 
2021
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Pochodeň a Temnota (Slovenský spiso-
vateľ), inak rozprávanie so sestrami 
Lyasante, Salomé a Andromede v epicen-
tre, príbeh o rôznych podobách túžby. 
Krajina Ansalya trpí v dôsledku kliatby 
nedostatkom vody, prelomiť prekliatie 
dokáže len vyvolený hrdina, s ktorým 
splodí jedna z kráľovských dcér dieťa, 
a preto každý mesiac kráľ usporadúva 
turnaje. Nie všetko je však také, aké sa to 
na začiatku javí… Áno, Brestenská píše 
romance, väčšinou historické, niekedy 
s fantastickým ozvláštnením, sú to však 
romance napísané slušne a tak, že doká-
žu čitateľa vtiahnuť a zaujať.

Mýtickosť, resp. konštruovanie nových 
príbehov aj na mytologických či bájo-
slovných základoch, definuje – a ešte 
väčšmi či priamočiarejšie – aj prózy 
ďalších dvoch relatívne rozpoznateľných 
autoriek: Vladimíry Šebovej a Dominiky 
Madro. Zatiaľ čo prvá menovaná sa 
v románe Dcéra zimy (CooBoo) inšpiro-
vala slovanskou mytológiou, druhá si 
v mytologickej fantasy Dediči posmrtnej 
ríše (Artis Omnis) po tvorivé podnety 
zašla ďalej, do mytológie fínskej. Obe 
knihy by sa aj vo vzájomnej juxtapozícii 
dali analyzovať omnoho hlbšie, zjedno-
dušene mi to však vychádza tak, že ako 
kniha i ako mytologická fikcia sú Dediči 
posmrtnej ríše ambicióznejší, sofistiko-
vanejší (obsahovo i formálne), saturova-
nejší atď. A áno, v očiach čitateliek 
a čitateľov môže byť uvedené pozitívom 
i negatívom. Charakter knihy Dcéra zimy 
každopádne v istom zmysle vystihujú 
slová Vesny adresované jej sestre More-
ne: „Ty nie si smrť. Ja nie som život. Sme 
len dve vystrašené dievčatá, ktoré sa 
snažili prežiť a zlyhali.“ (s. 190)

Čo ‑to má spisovateľsky za sebou aj 
Viktória Laurent -Škrabalová. Jej naj-
novší knižný projekt Antropocén: Pro-
jekt Oáza (Enribook) sa odohráva vo 
svete po prírodnej kataklizme nazývanej 
Déluge (Potopa). Ľudia osídlili oceány 
a mieria k jedinému cieľu – vytvoriť novú 
Oázu pre ľudstvo. Postapokalyptických 
príbehov je mnoho a asi celkom logicky 
čím ďalej, tým viac, väčšina z nich pri-
tom upozorňuje na ničivý ľudský faktor. 
Próza Viktórie Laurent ‑Škrabákovej nie 

(Ne)známi autori, nové svety
Zrkadlovým náprotivkom Mariany 
Michalskej a jej písačiek je medzi autor-
mi Brandon McYntire s jeho písačkami. 
Autorov textový – lebo o literárnosti 
môže byť reč len sotva, aj na poviedku by 
bol tamten príbeh dostačujúci len tak‑

‑tak – nepodarok Polnočná grófka 
(Branko Mateja) nedosahuje úroveň 
hádam ani podpriemerného štylistické-
ho cvičenia či odfláknutej školskej sloho-
vej práce. A to platí tak v rovine obsahu 
(a nielen toho žánrového), ako aj formy.

Na prebale románu Sme iní ako tí pred 
nami (samovydanie) Jána Drgonca, 
ktorý debutoval už dávnejšie, sa vo veci 
žánrového charakteru knihy spomína 
multižánrová beletria či politický sci ‑fi 
triler s prvkami iných žánrov, vo svojom 
medailóniku autor dokonca píše: „Vní-
mavý čitateľ – gurmán slova ucíti a vy-
chutná prvky rodiaceho sa nového 
literárneho žánru – nevedeckej fantasti-
ky.“ (strana nečíslovaná) Čo je však 
omnoho dôležitejšie, Drgoncova kniha je 
nielen bizarná (každej kapitole napríklad 
predchádza abstrakt a uzatvára ju re-
sumé) a je dokonalým prejavom nedo-
statku zmyslu pre mieru, ale s ohľadom 
na niektoré obsahy, akokoľvek podávané 
s humorom a pod hlavičkou 
spoločensko ‑politickej satiry, je desivá, 
ba dokonca v niektorých rukách potenci-
álne možno aj nebezpečná: „Všade vo 
svete, keď sa chcú vyľakať, pustia si 
horor. Na Slovensku sa treba báť televíz-
neho spravodajstva o covide‑19.“ (s. 187)

S komikou – a dokonca takisto zaciele-
nou spoločensko ‑politicky, hoci rafino-
vanejšie – pracuje aj Martin Hatala. Jeho 
kniha Hliadky! Hliadky! Historky z Brah-
na (Artis Omnis) ponúka dobrodružno‑

‑fantastický príbeh výrazne a, čo je 
dôležité, funkčne odkazujúci na nedáv-
nu i súčasnú slovenskú spoločno‑

‑politickú realitu. Autor využíva 
absurdný a situačný humor, aby naprí-
klad poukázal na problémy nacionaliz-
mu i nedostatku kritického myslenia na 
Slovensku. V postavách zelených sa dajú 
rozpoznať predstavitelia konkrétnej 
politickej partaje a v postavách šľachti-
cov zase postavy niektorých politikov. 

Kristína Brestenská: 
Srieň, Pochodeň 
a Temnota
Bratislava: 
Slovenský 
spisovateľ, 2021

Vladimíra Šebová:  
Dcéra zimy 
Bratislava: CooBoo, 
2021

Vlado Štefanič: 
Pustovník: Slzy 
zeme
Stará Ľubovňa: 
Kumran, 2021

je v tomto smere výnimkou; ak v čomsi 
výnimkou je, tak v tom, že v beletrii sa 
pri niektorých slovách písmeno R v krúž-
ku veľmi nevyskytuje. Klimatické zmeny 
a ich potenciálne dôsledky sú silný 
námet, pri tomto druhu fikcie je však 
špeciálne dôležité, aby čitateľky a čitate-
ľov nenechávala chladnými. A to sa, 
pokiaľ ide o mňa, v danom prípade nie 
úplne podarilo.

Azda najetablovanejšou autorkou v kon-
texte tohto prehľadu pôvodnej sloven-
skej fantastiky je Katarína Soyka. 
Tá v roku 2021 publikovala rozsahom 
i počtom postáv komorné sci ‑fi Mutácia 
z planéty Zem (Hydra). Útla próza je 
príbehom dvoch osamelých postáv, 
ktoré spojil boj o život, resp. príbehom 
o dvoch nepriateľoch – mladej zásobo-
vačke Chile a zbrojnom poradcovi  
Tasychovi Malidarovi –, ktorí musia 
v neutešenom svete budúcnosti spojiť 
sily, aby prežili. Nemôžem si pomôcť, 
alexpo prečítaní Mutácie z planéty Zem 
vo mne zostala pachuť chlebovky – a nie, 
nemám tým na mysli múku na pečenie 
chleba.

Žánrovo nevyhranená je aj tvorba Maria-
ny Michalskej, autorky, ktorá síce ne-
publikuje dlho, ale publikuje o to viac; 
napokon, v rámci fantastiky jej v minu-
lom roku vyšli hneď tri knihy – Hororové 
prázdniny, Čierny les, Záhada starého 
domu (MEA2000). Michalskej prozaické 
miniatúry (ide o kratučké kvázi novely) 
by si až zúfalo zaslúžili jazykové korektú-
ry. Ďalším problémom je to, že autorkine 
príbehy sú generickými taľafatkami, 
absolútne ničím neprekvapia, azda iba 
tým, čo všetko sa dá napratať do jedného 
sujetu: vraždy, duchovia, nacistické 
zlato, exorcizmus (Záhrada starého 
domu), duchovia, kanibalizmus, fran-
kensteinovský motív, diabol (Hororové 
prázdniny, Čierny les) alebo Bermudský 
trojuholník, Dracula, čarodejníctvo. 
Autorka navyše, žiaľ, nedokáže budovať 
napätie, je zbytočne popisná a odkrýva 
toho, paradoxne, priveľa a zároveň tak 
málo.
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Zároveň je však Hatalov román poctou 
Terrymu Pratchettovi a jeho dielu, a to 
vonkoncom nielen, čo sa názvu týka 
(Stráže! Stráže!). No a to je možno kameň 
úrazu – miestami prosto nie je jasné, čím 
chce kniha vlastne byť, resp. čím chce 
byť väčšmi.

Humoristické sci ‑fi nie je v kontextoch 
slovenskej literatúry vôbec typickým 
žánrom. Aj preto je titul Slováci v strato-
sfére (Zabudnuté knihy) D. S. Turčana 
takou zaujímavou, vyslovene literárno‑

‑historickou raritou. Kostra zápletky je 
nasledovná: Štefan Haluza si „vypožičia“ 
balón Slovák od svojho strýka Jána 
Šimka a s dvojicou priateľov, manželmi 
Mistríkovcami, sa dostane až na Mars, 
kde je nedostatok žien… Turčanov hu-
mor je občas drsnejší a na to, že kniha 
pôvodne vyšla v roku 1936, aj odvážny – 
v knihe nechýbajú erotické scény ani 
alegórie na predvojnovú politickú 
situáciu.

Raritu iného druhu predstavuje román 
Slovania (Ikar) Veroniky a Jozefa Kole-
jákových – v našich končinách sa totiž 
nestáva práve často, že by sa nejaký 
domáci, hoci aj koprodukčný, seriál 
alebo film dočkal knižného spracovania. 
Ak Slovanov, inak slušne napísanú knihu, 
človek nečíta ako učebnicu dejepisu 
alebo, v istom zmysle naopak, ako epické 
fantasy, tak je to fajn čítanie.

Minulosť, keďže príbeh sa odohráva 
v časopriestore socialistického Českoslo-
venska – je nosným tematickým elemen-
tom najnovšieho románu Mariána 
Kubicska Obyčajní hrdinovia (Hydra). 
Námet je fajn, východiskový nápad 
a niektoré jeho rozvinutia tiež, ako celok 
však text pôsobí tak nejako „upotene“, 
uťahane, ťažkopádne. Do istej miery to 
zrejme bude spôsobené neduhom, kto-
rým aj slovenské žánrové knihy zvyknú 
trpieť – vnútornou nekonzistentnosťou. 
Keď dojem, ktorý vo mne Kubicskova 
próza tematizujúca Néšašský incident 
zanechala, vyjadrím obrazne, „Chýbala 
jej tá čistota, jednoduchosť, dokonalá 
čerň, ako keď sa biely papier pokvapká 
mazľavým tušom.“ (s. 93)

O „špinení“ papiera, presnejšie, o spiso-
vateľskom remesle, je najnovší román 
Martina Petra Hlavný hrdina (Lindeni). 
Ako výrazne samoreferenčný či meta-
fikčný literárny text je hodný osobitého 
zreteľa predovšetkým preto, že je literár-
nou matrioškou – no a práve pasáže 
z knihy, ktorú Valter Vinter, teda Petrov 
hlavný hrdina, píše, sú hádam to najzau-
jímavejšie. V súvislosti s tým, s čím autor 
prišiel, je škoda, že s tým neprišiel skôr 
ako v roku 2021; priam modelové po-
stmodernistické postupy, ktoré využíva, 
sú totiž dnes už tak trochu 
anachronizmom.

Zatiaľ čo Petro si ako hlavného hrdinu 
vyberá spisovateľa, dospelého muža, 
ktorý sa stráca kdesi medzi realitou 
a fikciou, prózy Michala Škombára 
a Jána Spišiaka sú definované tým, že 
protagonistami sú malí chlapci. Škom-
bár vo svojom horore Kto si? (GD Identi-
ty) rozpráva príbeh dvojice chlapcov, 
9‑ročného Serafína a čerstvo dospelého 
Rafa, ktorých pre jednu zlú myšlienku 
začnú trápiť nielen zlé sny, ale aj návšte-
vy príšer. Tematicky a motivicky zaují-
mavý text, žiaľ, špatia zbytočné chyby. 
Hrdinom Spišiakovho fantazijného 
a v čomsi faustovského Zabudnutého 
príbehu (SundayWalk) je zas 8‑ročný 
Samko, ktorý pod dohľadom svojho 
kamaráta, pána Iksa, spoznáva rôzne 
verzie svojej minulosti a urputne hľadá 
svoju najlepšiu kamarátku Elsu. Ocitá sa 
v Grécku počas príprav na Trójsku vojnu, 
v inkvizičnom Taliansku či predrevoluč-
nom Francúzsku. Chlapec, ktorý mal 

„v očiach niečo dobré, niečo, čo pôsobilo 
sympaticky a budilo dôveru“, ktorý „na 
jednej strane pôsobil nadmieru hanblivo, 
na druhej strane sa nejakým zázračným 
spôsobom zdal byť starším, než bol“ 
(s. 8), po celý čas hľadá to, čo mu chýba. 
Spišiakov z celkového hľadiska veľmi 
vydarený text s dušou je knihou o hľada-
ní, nachádzaní, o láske – o najčírejšom 
cite, ktorý potrebuje každý dobrý človek.

Maloletého hrdinu, resp. maloletú hrdin-
ku, má aj kniha Tomáša Galierika Linda 
a kľúč od Andary (Maxim). Pätnásťročná 
Linda v nej na svoje narodeniny odhalí 
iný svet, svet plný kúziel, v ktorom čas 

Dominika Madro:  
Dediči posmrtnej 
ríše
Žilina: Artis Omnis, 
2021 

Katarína Soyka:  
Mutácia z planéty 
Zem
Bratislava: Hydra, 
2021

Martin Hatala: 
Hliadky! Hliadky! 
Historky z Brahna
Žilina: Artis Omnis, 
2021 

plynie trochu inak. V túžbe nájsť svoju 
dávno stratenú mamu postupne odhaľu-
je zvláštnosti tamtoho magického sveta 
a hľadá stopy, ktoré by jej pomohli zistiť, 
čo sa stalo. Galierikov príbeh určený 
primárne tínedžerom je chytľavý, vnú-
torne konzistentný (na úrovni deja, ale 
trebárs aj postáv), neobsahuje zbytočné 
zatáčky, ktoré by dej nežiaduco kompli-
kovali, na druhej strane je miestami až 
príliš patetický.

Úplne inú cieľovú skupinu má útla próza 
Bojko – lovec príšer (Araxon) Jakuba 
Banára. Kniha, ktorá je čímsi na pome-
dzí poviedkovej série a novely/románu 
a z ktorej obalu i vnútra je absolútne 
zrejmé, že nie je určená deťom a mládeži, 
je vlastne taká excentricko ‑kontroverzná 
jednohubka, spájajúca fantastiku s drs-
nou školou. Fragment z jedného dialógu, 
v ktorom sa spomína skutočný názov 
jednej z kapitol, je, myslím, veľavravný: 

„– Bojko a krvilačná čivava. To znie ako 
z knihy. – To by bolo pekná kokotina. – 
S vami je sranda ako v krematóriu.“ 
(s. 40) Banárov text je miestami vtipný, 
miestami cez čiaru, s pribúdajúcimi 
stranami každopádne naberá na 
monotónnosti.

Jedinou žánrovou zbierkou poviedok 
v tomto prehľade je antológia Istrocon 6 
(Hydra). Tá obsahuje 18 textov od 17 
slovenských a českých autoriek a auto-
rov, ako taká je v zhode s ročníkmi 2018 
a 2019 poviedkovej súťaže členená tema-
ticky na oddiely: Les, Kyborg, Voľná 
téma a Mýtické bytosti, Rok 3000 a Voľ-
ná téma. Úroveň jednotlivých próz je 
rozličná, z radu pritom asi najviac vytŕča 
vynikajúci text Mira Švercela Zamatoví 
emzáci.

Nové tváre, nové svety
Ako vždy, aj v roku 2021 sa v kontexte 
pôvodnej fantastickej literárnej produk-
cie objavili nejakí nováčikovia. Zatiaľ čo 
niektorí si ohňom debutu prešli naplno, 
iní sa už spisovateľsky – hoci nie na 
platforme knihy – stihli uviesť napríklad 
v poviedkových súťažiach.
Uvedený vzorec reprezentuje Ján Gálik 
so svojím fantasy románom o mágii, boji 
o moc, ale aj o ceste pomsty Randora 
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McMeddana a rytiera Morenheima 
Odvrhnutí (Artis Omnis) či Martin 
Benkovič s prvým dielom podľa všetké-
ho zamýšľanej série Ajriš nazvaným 
Štvanec (Artis Omnis). Hoci romány 
a ich fikčné svety sú rozdielne (Benkovi-
čom vytvorený svet sa dosť ponáša na 
ten náš), zjednocujúcim motívom prí-
tomným tak alebo onak v oboch naratí-
voch je odmietanie mágie a kontrola 
tých, ktorí ju praktizujú. Ak Gálikovej 
knihe škodí až prílišná priamočiarosť 
a otázna miera originálnosti či nápadi-
tosti, Benkovičovej potom najväčšmi 
skutočnosť, že je nie úplne funkčným 
zlepencom na jednej strane akčného 
béčka (na spôsob Išovho Kladiváka) a na 
druhej strane akejsi vážne mienenej 
spoločensko ‑politickej, sčasti satirickej, 
alegórie. V prípade Benkoviča sa mi teda 
konštatovanie – akokoľvek môže byť 
marketingovo funkčné –, že „patrí k no-
vým hviezdam slovenskej popkultúry“ 
(čo je v knihe uvedené v autorovom 
medailóniku), zdá trošinku predčasné.

Spojenie – a nie úplne konzistentné – 
realistických a fantastických motívov 
prináša vo svojej knihe Rello (samovyda-
nie) mladá autorka Annemary Horvath. 
Vo svete, kde je zakázané snívanie, sa 
čitatelia stretávajú s Ellou, ktorá sa 
denne bojí o svoj život. Príbeh o zneuží-
vaní a boji o vyslobodenie sa z područia 
tyranského partnera by si asi zaslúžil 
civilnejší jazyk, priveľa obrazných pome-
novaní, metafor a prirovnaní ho trochu 
zabíja. Ono prepájanie realistických 
a fantastických prvkov navyše miestami 
nefunguje, žiaľ, práve fantastická línia je 
v knihe akoby navyše, resp. je 
nedotiahnutá.

Debutantky a debutanti to nemajú ľahké, 
na druhej strane platí, že ísť s kožou na 
trh je ich voľ ba. Hierarchia tmy (Ikar) 
Adriany Bolyovej je prvým dielom za-
mýšľanej trilógie, ktorej primárnou 
cieľovou skupinou sú tínedžeri. Hlavnou 
postavou románu je študentka medicíny 
Radana Vranická, ktorá zisťuje, že je 
napoly démonom a jej osudom je stať sa 
démonologičkou. Čo sa týka samotného 
písania, a teda formy, Bolyová v sebe má 
istý potenciál, čo sa týka obsahu, jej 

prvotina ma nepresvedčila. Ale ktovie, 
možno ďalším dvom dielom sa to podarí.

Áno, debutantky a debutanti to nemajú 
ľahké, na druhej strane však skutočne 
netreba zabúdať na to, že ísť s kožou na 
trh je ich voľ ba. Steella (samovydanie) 
autora Pavla Maráka schovaného pod 
pseudonymom Stalk je skvelým príkla-
dom toho, ako jazyk/forma zabíja knihu. 
Aby som použila slová autora, jeho próza 
je ako „kyslí citrón“ (s. 37), chutí trpkasto 
a čitatelia si na nej nepochutia.

Ja rozprávanie je svojím spôsobom tá 
najjednoduchšia a zároveň najzložitejšia 
forma rozprávania. Ak ho autor vie 
používať, môže vzniknúť zaujímavý 
príbeh, ak s ním má problém, je to trápe-
nie preňho i pre čitateľov. V knihe Posol 
(samovydanie) Tomáša Pecka všetky 
postavy rozprávajú ako jedna, rozprávač 
má pritom vyjadrovanie 10‑ročnej, nie 
17‑ročnej osoby. Kniha má však viac 
nedostatkov – zlou štylistikou počnúc 
a nie veľmi dobre vystavaným príbehom 
končiac.

Zatiaľ čo Potomkovia (samovydanie) 
Veroniky Forgáčovej sú obstojným 
príbehom o generácii detí narodených 
v rokoch 1986 – 1996, ktoré majú vďaka 
experimentovaniu na rodičoch isté 
schopnosti (telepatia, magnetizmus či 
ovládanie internetu mysľou), Kalamita 
(samovydanie) Lukáša Majerskeho 
tematizuje budúcnosť plnú drog, alkoho-
lu a nešťastných ľudí. Na prvé prečítanie 
to nemusí byť zrejmé, ale v skutočnosti 
je Kalamita príbehom o láske. Nejde síce 
o nejakú veľkú romancu, ale skôr o kni-
hu tlmočiacu poznanie, že lásku potre-
buje naozaj každý a zvlášť v bezútešnom 
svete plnom virtuálnej reality a hyperre-
ality. Autorovej prvotine by prospelo 
scivilnenie jazyka, prílišná obraznosť 
miestami spôsobuje, že text pripomína 
pridlhú báseň, ktorá akosi nemá začiatok 
ani koniec.

Už názov posledného z radu debutov, 
žánrovej fikcie Dušana Hačka Strigôň 
(samovydanie), napovedá, že príbeh 
bude plný čarov a mágie. Rozprávanie je 
zasadené do obdobia začiatku 13. 

D. S. Turčan: Slováci 
v stratosfére
Bratislava: 
Zabudnuté knihy, 
2021 

Martin Petro:  
Hlavný hrdina
Bratislava: Lindeni, 
2021

Michala Škombár: 
Kto si? 
Sliač: GD Identity, 
2021

storočia, keď Európe hrozí mongolská 
invázia. Kniha má viacero rovín: politic-
kú (hry pápeža Honoria III., kráľa Ondre-
ja II. a mongolských veliteľov pod 
Džingischánom), náboženskú (boj sta-
rých náboženstiev s novými, pohania 
verzus kresťania), ale aj tú najklasickej-
šiu – rovinu o pomste. Miestami Strigôň 
pôsobí, ako keby sa autor nevedel roz-
hodnúť, čo z toho chce dostať do popre-
dia, navyše, ako celok je text obsahovo 
vyslovene presýtený. Veľavravné sú 
v tomto smere aj doplnkové popisy 
k jednotlivým kapitolám, napríklad: 

„V ktorej dobrý oxfordský box nestačí na 
minotaura a v ktorej ten, ktorý nikdy 
nepodlieha panike či ľudským emóciám, 
podľahne jednému aj druhému.“

P. S. v paneloch a bublinách
Okrem veľmi vydarených – a nie úplne 
do rámca fantastiky spadajúcich – autor-
ských komiksov Radostná správa (Ko-
miksový príbeh legendárnej dvojice) 
(Monokel) Petra Gärtnera a Ďura Balo-
gha a Štefánik (Komiksový román) 
(Slovart) Václava Šlajcha, Gabriely 
Kyselovej a Michala Baláža uzrel v roku 
2021 svetlo sveta žánrový komiks s atrak-
tívne pôsobiacim názvom Posledný 
follower (Formulator). Údajne „najepic-
kejší komiks, aký kedy vznikol v našich 
končinách“ Martina Petra a Viktora 
Asimova stojí za prečítanie aj napriek 
tomu, že je otvorenou reklamou na jeden 
obchodný reťazec a youtuberov. Ponúka 
totiž nielen vtipný príbeh, ale aj peknú 
sviežu kresbu a vlastne aj všetko, čo 
autori čitateľom v rámci krátkeho pred-
hovoru sľubujú. Posledný follower je aj 
edukačným komiksom, na ktorého konci 
sa skrýva Edukárium, vysvetľujúce/
bližšie osvetľujúce dôležité fakty z príbe-
hu. Áno, tie sú nie vždy presné (Černo-
byľská jadrová katastrofa sa rozhodne 
nestala v roku 1985), ale keď človek 
prižmúri jedno oko, zámer sa počíta.
Komiks Posledný follower je milou pripo-
mienkou toho, že svet nie je len o čumení 
do mobilu, ale aj toho, že doba apatie sa 
odohráva už teraz. A nad tým – nad 
nebezpečenstvom apatie – by sme sa 
mali všetci zamyslieť, pretože svet(y) si 
naozaj treba zaslúžiť a apatia zrejme 
nebude tou najsprávnejšou cestou.  
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V roku 2021 sa najväčšmi darilo literatúre faktu, čo 
sme naznačili názvom štúdie, ktorým odkazuje-
me na originálnu publikáciu Rok dobrých správ 

od M. Smatanu. Z uvedeného žánrovo ‑tematického 
subsystému literatúry pre deti a mládež dávame do 
pozornosti aj tituly Obyčajné zázraky (S. Kováčik); 
Matematici, ja a ty (P. Bero); Vitaj v múzeu (A. Kellö 
Žačoková); SLOVENSKOpédia (A. Kellö Žačoková); 
Bitky a bojiská (R. Mocpajchel) a Víťazstvá a prehry 
1918 – 1945 (R. Beutelhauser), ktoré by mohli využiť 
vo výučbe učitelia primárneho a sekundárneho stup-
ňa vzdelávania. V porovnaní s predošlými rokmi sa 
veľmi dobre darilo poézii, po šiestich rokoch ju obo-
hatil výborný poet V. Šefčík zbierkou Zázraky. Pod-
netné a kultivované sú aj knihy poézie Nepopieraj 
netopiera (M. Demák), Bubáci (E. Škandíková, T. Oľ-
hová, V. Janček) a Jemňacinky / Brutálničky (E. Luka). 
Zo spoločenskej prózy pre deti z hľadiska žánru vy-
nikol game book Havran v okne, Galandia a iné prí-
behy (Z. Mojžišová), z  hľadiska zručnosti písania 
a humoru kniha Pozor, bodkovaný pes! (V. Šikulová). 
Z prózy pre deti ďalej odporúčame Mimi a Líza – Zá-
hrada (K. Moláková); Modré srdce s kečupovým fľakom 
(M. Hlušíková) a Krpci z tretieho vchodu (P. Gärtner). 
V spoločenskej próze pre tínedžerov, ako takmer kaž-
dý rok, nevyšlo nič originálne.

Spoločenská próza pre deti
Úspešná autorka pre dospelých Zuzana Mojžišová 
vydala už tretiu knihu pre mladšieho čitateľa Havran 
v okne, Galandia a iné príbehy (Artforum, il. autorka), 
ktorú možno adresovať recipientom staršieho školské-
ho veku. Titul je zaujímavý najmä z hľadiska genológie 
a kompozície. Na prebale je uvedené, že ide o game-
book, čo znamená, že čitateľ si môže vyberať, ako bude 
príbeh pokračovať. Autorka mu zväčša ponúka dve 
možnosti pokračovania. Tým vzniká mnoho príbe-
hov a viacero záverov jedného z nich, pričom príbehy 
môžu vyústiť aj do jedného spoločného záveru: „po-
kračovanie zo strany 44 alebo 87 alebo 187“ (s. 55). Pri 
väčšom množstve príbehov a záverov je samozrejmé, 
že niektoré z nich sú slabšie. Uvedený interaktívny au-
torský zámer môže mať motivačnú funkciu vo vzťahu 
k čitateľovi a jeho čítaniu, on rozhoduje, napríklad 
podľa svojich čitateľských záujmov, ako bude príbeh 
pokračovať. Vďaka tomu sa môže cítiť ako rovnocenný 
partner literárnej komunikácie: „V tejto chvíli začínaš 
aj ty ovplyvňovať príbeh knižky, ktorú držíš v rukách; 
je iba na tebe, kde budeš v čítaní pokračovať.“ (s. 7) 
Podobne sa domnieva i recenzentka Katarína Vargová 
(2022, Knižná revue, 32/1, s. 9). Protagonistkou väčši-
ny textov je dvanásťročná Johanka. V náracii sa často 
premyslene pracuje s dobrodružstvom, tajomstvom 
a napätím, ako aj s fantastikou. Na pozadí jednotli-
vých udalostí sa zobrazuje vzťah Johanky a jej mamy: 

„Johanka zatvorila oči a priala si byť niekde celkom 
inde, nerada, ale musela priznať, že si priala, aby tu 
s ňou bola mama.“ (s. 72) Vďaka tomu texty pôsobia 
kompatibilne, a preto jeden z príbehov, poukazujúci na 
totalitný režim, v ktorom Johanka vôbec nevystupuje, 
ani nie je organickou súčasťou knihy. Keďže z hľadiska 
epickej šírky ide v porovnaní s ostatnými o dlhšie roz-
právanie, jednoducho z titulu vyčnieva. Miestami je 
nevhodná syntaktická skladba vety, napriek menším 
výhradám ide o prínosný počin do slovenskej litera-
túry pre deti a mládež.

Rok 
dobrých 
  faktov 
a básní 
Hodnotenie literatúry pre deti mládež 
2021 je pre prehľadnosť rozdelené na 
spoločenskú prózu pre deti 
a tínedžerov, inštruktívnu literatúru, 
texty s ne-estetizovanou náučnou 
funkciou a poéziu. Práve tituly 
z poézie a literatúry faktu priniesli do 
svojich kategórií vítané osvieženie.

✒ Dávid Dziak 

Literatú
ra pre deti a m

ládež 20
21

Dávid Dziak (1992) 
Vyštudoval učiteľstvo 
slovenského jazyka 
a literatúry a etickej 
výchovy na Filozofickej 
fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove.  
Tam aj v súčasnosti 
pôsobí ako odborný 
asistent na Katedre 
komunikačnej a literárnej 
výchovy. Špecializuje sa 
na literatúru pre deti 
a mládež. V roku 2021 mu 
v spoluautorstve 
(Z. Stanislavová, 
M. 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, ktoré mu vyšli 
v časopisoch Slniečko 
(2020 – 2021, roč. 75), 
Fraktál (2021, č. 4) 
a Vertigo (2018, č. 5) 
a v zborníkoch Kapitán 
Spomienka (Perfekt, 
2019) a Kráľovná (Perfekt, 
2021). Koncom roka 2021 
mu vyšla debutová 
zbierka interaktívno-
inštruktívnych rozprávok 
Poď do rozprávky  
(FACE, il. M. Souček). 
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21 stojí.“ (s. 12) Pri konkretizovaní niektorých hier už pre-

važuje deskripcia (predovšetkým v kapitole Aké ďalšie 
hry sme hrali). Detský čitateľ sa teda dozvie o detstve 
svojich rodičov, aj preto môže text osloviť dospelých 
recipientov. Spomienková próza má, podobne ako 
predošlý titul, príjemnú nostalgickú atmosféru, čo 
opäť podporujú ilustrácie M. Matus, ktorá si funkčne 
zvolila paletu troch jemných farieb.

To, ako príjemne môže byť v škole, zobrazila Gabrie-
la Futová v knihe Šelmy v lavici (AlleGro, il. Zuzana 
Bočkayová ‑Bruncková). Narátorkou a zároveň prota-
gonistkou príbehu je deväťročná Dorotka, ktorá po 
presťahovaní prichádza do novej školy. Idealizova-
nejšia škola, čo je našťastie v texte vyvažované men-
šími problémami (napríklad hádky rodičov, večne 
nespokojná spolužiačka), môže byť inšpiratívna pre 
učiteľov. Invenčnosť školských aktivít, zážitkové uče-
nie a tematizovanie školských dobrodružstiev môže 
byť zas motivujúce pre žiakov. Čitateľov mladšieho 
školského veku určite pobavia vtipné charakteristiky 
rôznych typov žiakov, čo je aj graficky odlíšené názvom 

„Zo Školskej encyklopédie žiakov“: „Jedoš pažravý zje 
rád a rýchlo všetko, čo nezje jeho.“ (s. 88) Zároveň sa 
tieto rôzne typy žiakov (Jedoš pažravý; Smiechotni-
ca chytľavá…) konkretizujú v školských situáciách, 
v ktorých sa zaiste spoznajú detskí recipienti. Príbeh 
graficky ozvláštňujú aj ručne napísané zápisky z Do-
rotkinho denníka či jej sloh do školy: „Jednotka ma 
povzbudila. Na chvíľku som zabudla, že ma v tej triede 
niekto neznáša. Len čo som si však na to spomenula, 
radosť bola preč. Potajomky som si prezerala spolu-
žiakov, ale na nikom to neznášanie nebolo vidieť. Do 
kelu!“ (s. 30 – 31) Deväťročná perspektíva je presved-
čivá, narácia prirodzená a humor funkčný.

V druhej knihe Gabriely Futovej O chlapcovi, ktorý 
rozumel psom (Slovart, il. Viliam Slaminka) je autor-
ský zámer samozrejmý. Text poukazuje na rôzne spô-
soby týrania psov, akým je napríklad nedostatočná 
starostlivosť, chov len pre peniaze z predaja mláďat, 
tzv. množiarne, zbavovanie sa psov po vyprchaní pr-
votnej eufórie zo šteniatka priviazaním o strom v lese 
až ich smrť. Niektoré scény zobrazujú krutosť človeka, 
preto je titul adresovaný čitateľovi od desiatich rokov. 
Priamym narátorom je dvanásťročný chlapec, ktorý 
rozumie svojmu psovi Jetymu, komunikuje s ním, čo 
možno interpretovať ako jeho empatiu k psom, kto-
rých v príbehu zachraňuje. Popri tom sa upozorňuje 
na význam útulkov. Narácia dobrodružného príbehu 
je dynamická, pracuje sa v nej s napätím. Niektoré si-
tuácie však pôsobia nepravdepodobne napriek tomu, 
že ide o spoločenskú prózu s prvkom fantastiky. Di-
daktický zámer formovať empatiu čitateľa k psom 
teda na viacerých miestach presvitá: „Ako môže nie-
kto trápiť takého zlatého psíka? A vôbec, ako môže 
niekto trápiť hocijakého živého tvora?“ (s. 60)

Citlivosťou, fantáziou, vymýšľaním až filozofovaním 
disponuje osemročná protagonistka a zároveň pria-
ma rozprávačka Klementína v rovnomennej próze 
Sone Balážovej Klementína (E. J. Publishing, il. Aneta 
F. Holasová): „Kam sa do tenkej ceruzky zmestia všet-
ky tie obrázky, čo nakreslí?“ (s. 97) Hrdinka sa zozná-
mi s najobyčajnejším až neviditeľným desaťročným 
chlapcom Vendelínom a snaží sa zistiť, v čom je výni-
močný či najlepší, aby ho ľudia neprehliadali. Narácia 
je prirodzená, dynamická a vtipná, autorka, narátorka 

Pôvabne vtipný príbeh o nezbednom dalmatíncovi 
Dunčovi napísala oceňovaná autorka pre dospelých 
Veronika Šikulová: „Obsah Dunčovho žalúdka: kame-
ne, špagátiky, lego, želiezko, gombík, mackovo očko, 
papieriky, kúsok vrchnáka z minerálky…“ (s. 12) Pozor, 
bodkovaný pes ! (Slovart, il. Oksana Paliy) predstavu-
je trpezlivú snahu rodiny o výchovu psa: „– Príde jar, 
naučí sa [Dunčo]. Prišla jar. Nenaučil sa.“ (s. 18), res-
pektíve výchovu rodiny psom. Tým sa zobrazuje sta-
rostlivá láska k psovi, ktorý je členom rodiny, akoby 
malým dieťaťom, s  ktorým sa zaiste stotožní neje-
den (nezbedný) čitateľ. Narácia je humorná, plynulá 
a dynamická, sem ‑tam funkčne ozvláštnená personi-
fikáciou zvierat a vecí: „– Sem nedočiahne [Dunčo], – 
smejú sa na lustri muchy. – Ale ja hej, – zakráda sa 
za muchami pavúk.“ (s. 29) Jazyk textu, určeného či-
tateľovi od ôsmich rokov, je živý, hravý a pestrý, ex-
presívnosť sa strieda s  poetickosťou, čo vyzdvihla 
i recenzentka Markéta Andričíková (2022, Knižná re-
vue, 32/1, s. 8). Dieťa prostredníctvom zážitku zistí, čo 
všetko príjemné i nepríjemné so sebou prináša zaob-
staranie psa do domácnosti.

O textovú podobu obľúbeného animovaného seriálu 
RTVS Mimi a Líza – Záhrada (námet: Katarína Kereke-
sová, Katarína Moláková, Ivana Šebestová a Anna Vá-
šová) sa postarala Katarína Moláková (Slovart, il. Ivana 
Šebestová, Boris Šima a K. Kerekesová). Štvrtá časť 
o nevidomej Mime a vidiacej Líze podnetne reflektuje 
environmentálny problém, a to hromadenie odpadu 
a jeho deštruktívny vplyv na prírodu. Poukazuje sa 
na to obrazne, napríklad z kontajnera plného odpad-
kov vznikne postava menom Opacha: „Brucho mala 
zo skrine, z bábovkových foriem dlhý krk, zo stoličky 
nohy a namiesto rúk rozhadzovala hrabľami a moty-
kami.“ (s. 40) Próze s prvkom fantastiky nechýba akcia, 
dobrodružstvo ani napätie. Záver príbehu funkčne 
vyúsťuje do potreby opätovného využitia rozbitých, 
opotrebovaných či starých vecí.

Veľmi zručne je napísaná aj najnovšia próza Marty 
Hlušíkovej Modré srdce s kečupovým fľakom (Slovart, 
il. Alexandra Just). Narátorkou a protagonistkou je 
deväťročná Laura, ktorá dostala modré srdce s keču-
povým fľakom od Lukiho, ale jej sa viac páči jeho starší 
brat Viktor. Príbeh prostredníctvom ja ‑rozprávania 
zobrazuje prvé páčenie sa, sympatie k  opačnému 
pohlaviu: „Kráčame ku škôlke a nevieme, o čom sa 
máme rozprávať. Nikdy som si nevšimla, o čom sa 
rozprávajú tí, ktorí sú do seba.“ (s. 73 – 74) Kultivova-
nú naráciu vydarene dotvárajú vtipné otázky a detské 
filozofovanie Laurinho mladšieho brata Tomáša: „Čo 
tu bolo, keď ja som tu ešte nebol a vy všetci ste boli 
opice?“ (s. 31) Kniha, určená čitateľovi od deviatich 
rokov, popritom tematizuje prostredie školy a hodnotu 
priateľstva a rodiny.

Po roku vydal vlastným nákladom Peter Gärtner kni-
hu Krpci z tretieho vchodu (il. Marta Matus), ktorá je 
podobná próze Čakanie na sneh, preto ju možno po-
važovať za jej „letné“ pokračovanie. Autor pokračuje 
v zobrazení života detí vyrastajúcich na slovenskom 
sídlisku v 90. rokoch 20. storočia. Prostredníctvom 
šestice „krpcov“ – troch chlapcov tretiakov a troch 
dievčat štvrtáčok – predstavuje rôzne dobrodružstvá 
a retro detské hry, ktoré sa hrávali v dobe bez moder-
ných technológií, ako napríklad strieľanie z kuše, ská-
kanie gumy či stavanie bunkra: „Každá sranda niečo 

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

Katarína Moláková:  
Mimi a Líza – Záhrada 
Ilustrácie: I. Šebestová, 
B. Šima a K. Kerekesová 
Bratislava: Slovart, 2021

Marta Hlušíková:
Modré srdce 
s kečupovým fľakom 
Ilustrácie: Alexandra Just 
Bratislava: Slovart, 2021

Gabriela Futová:  
Šelmy v lavici 
Ilustrácie: Zuzana 
Bočkayová-Bruncková 
Bratislava: AlleGro, 2021
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sa obracia aj na čitateľa. Kapitoly sú však rozkolísanej 
kvality, niektorým chýba výraznejší vonkajší či vnú-
torný dramatizmus. Na prebale titulu uvádzané veko-
vé odporučenie – od ôsmich do dvanástich rokov – by 
sa mohlo posunúť nižšie.

Aktuálnymi problémami a drsnejším jazykom chce 
súčasných čitateľov staršieho školského veku osloviť 
Roman Brat. Zbierku Štyria jazdci (Ikar, il. Ján Kuri-
nec) tvoria štyri poviedky. Vyzdvihujeme rôzne spôso-
by narácie; napríklad druhú poviedku tvorí prevažne 
dialóg v riaditeľni dotváraný vnútorným monológom 
protagonistky, v tretej poviedke sa využíva forma den-
níka, vo štvrtej rôzne priame perspektívy. Témy sú 
náročnejšie – domáce násilie, nacizmus, šikanovanie 
či pokus o samovraždu, preto by sa určenie veku na 
obálke – od dvanástich rokov – mohlo posunúť aspoň 
o rok vyššie. V príbehoch sú miestami redundantné 
vety a téma lásky sa nevyhne sentimentu: „Veď celkom 
isto existujú aj iní chalani. Normálni, ktorí veria na 
lásku. A aj keď nie na celý život, tak na takú úprimnú 
a vrúcnu.“ (s. 143)

Súčasných čitateľov staršieho školského veku chce 
osloviť aj Vladimír Leksa -Pichanič zbierkou povie-
dok Ufo nemá wifi (Perfekt, il. Fedor Pichanič). Vo 
väčšine textov sa reflektuje moderná technológia, 
najmä online svet, internet, počítače, mobily, počí-
tačové a online hry, YouTube a youtuberi. Často sa 
spomínajú konkrétne hry, ak ich však čitateľ nepozná, 
príbeh bude preňho málo výpovedný. Autor pracuje 
s počítačovým komunikačným registrom, často vyu-
žíva hovorový štýl plný slangov a anglicizmov. Nie-
ktoré prózy sú ozvláštnené formou, t. j. sú vo forme 
četu. Mnohým textom možno vyčítať verbalizmus či 
detailizmus, zbierka šestnástich poviedok je teda roz-
kolísanej hodnoty, obsahuje lepšie aj slabšie príbehy.

Hudobník a  autor série Život Adama Peter Petko 
Opet vydal knihu Ako sa máš, Eliáš? (Ikar, il. Tomáš 
Hasaj), ktorá je určená čitateľom od šiestich rokov. 
V šestnástich krátkych príbehoch autor konvenčne 
tematizuje rodinné či školské zážitky prváka Eliáša. 
Prózy sú štandardnej kvality, miestami sa funkčne 
pracuje s humorom, niektoré časti sú redundantné. 
Každá kapitola sa začína krátkou básňou, v porovna-
ní s príbehmi umelecky menej hodnotnejšou. Ilustrá-
cie T. Hasaja vtipne dotvárajú text.

Čitateľovi od jedenástich rokov je adresovaná pró-
za Dedo Amerika a pokaz(dar)ené prázdniny (SPN – 
Mladé letá, il. Viliam Slaminka) od Ivany Ondriovej. 
Protagonista a rozprávač jedenásťročný Michal musí 
ísť cez prázdniny na ranč k dedovi, ktorého dlhé roky 
nevidel. Počas prázdnin sa z  chlapca Miška stáva 
chlap Majkl. Príbeh štandardnej umeleckej hodnoty 
je miestami dopovedaný, didaktický či sentimentálny.

Kristína Tormová knižne vydala príbehy O  Duške 
a Luške (Bublina, il. Zuzana Dreadka Krutá), ktoré 
vychádzali v časopise Bublina v rokoch 2017 – 2021. 
V sedemnástich príbehoch sa autorka snaží zobraziť 
láskyplný svet dvojičiek Dušky a Lušky, hoci sa pri 
tom miestami nevyhne sentimentu: „Duška a Luš-
ka sa len chichotali a chichotali, radostne a ľúbiac sa 
si nažívali vo svojej izbičke.“ (s. 57) Často využíva hu-
mor, ktorý určite osloví detských čitateľov. V istých 
častiach pôsobia repliky detských protagonistiek 

neprimerane: „‚Och, tento humor zamilovaných pu-
bertálnych matiek,’ zalomila rukami Duška.“ (s. 88) 
Texty sú štandardnej umeleckej kvality.

Štandardnej umeleckej hodnoty je aj próza pre star-
ší školský vek Môj brácho je magor (Naše vojsko, il. 
Jana Mesiariková Homolová) od Dany Hlavatej. Pria-
mou narátorkou je jedenásťročná Mirka, ktorá nie je 
spokojná so svojím vzhľadom. Konvenčne sa temati-
zuje rodina, súrodenectvo, priateľstvo, škola a záujem 
o opačné pohlavie. Počas celého rozvláčneho príbe-
hu sa zobrazujú hádky a bitky Mirky s jej o dva roky 
starším „bráchom – magorom“ Mirom. Alogicky pô-
sobí jeho časté oslovovanie zdrobneninou napriek 
protagonistkinmu tvrdeniu (s. 51), že keď ju nazlos-
tí, volá ho Miro: „– Sama si mastná,  – zasipel Mir-
ko.“ (s. 21) Miestami sa funkčne pracuje s humorom, 
ale narácia sa vyznačuje verbalizmom, detailizmom 
a deskriptivizmom.

Podobnú kvalitu má tretia časť o Anči z Pomaranča od 
Kataríny Škorupovej. Anča z Pomaranča a záchrana 
ranča (Slovart, il. Marta Matus) má rovnaké pozitíva 
i nedostatky ako minuloročná druhá časť. Tentoraz do 
príbehu o hrdinke s bujarou fantáziou autorka zakom-
ponovala ekologickú tému. Starosta a „kmotor ‑lotor“ 
chcú na mieste ranča nelegálnym spôsobom vybudo-
vať skládku odpadu. Anča so svojimi kamarátmi fun-
guje ako záchranná skupina, mnohých adresátov od 
ôsmich rokov určite osloví z predošlých kníh už zná-
my detský kolektív a humor.

Po dvoch minuloročných knihách o  predškoláko-
vi Gabkovi vydala Alžbeta Skalová ďalšie dva diely 
série: Gabko a zážitky zo škôlky a Gabko pomáha 
(obe Fortuna Libri, il. Marek Mertinko). Podobne ako 
predošlé tituly, aj tieto obsahujú po štyri jednoduché 
príbehy z prostredia školy a rodiny. Nadprodukcia 
autorky sa odráža v prvoplánovosti a didaktickosti 
textov. Séria však určite osloví rodičov a učiteľov ma-
terských škôl, ako aj predškolákov.

Predškolákom a prvočitateľom je adresovaná zbierka 
desiatich príbehov Nebojme sa ničoho (Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, il. Miro Regitko) od 
Leny Riečanskej. Ide o jednoduché a konvenčné texty 
zo života 6‑ až 7‑ročných detí. V niektorých autorka 
využíva personifikáciu vecí, miestami však zbytočne 
moralizuje: „‚Človek nesmie byť lakomý, lebo nebude 
mať kamarátov. A dobrí kamaráti sa spolu hrajú, de-
lia sa o veci a vo všetkom si pomáhajú,’ skonštatovala 
mama a Duško s jej slovami súhlasil. Odvtedy už nikdy 
nebol lakomý.“ (s. 41) Po každom príbehu nasleduje 
báseň kvalitou podobná daným prózam.

Po troch rokoch od ostatnej knihy vyšla Zuzane Líško-
vej próza Zimná zmrzlináreň (Brak, il. Mária Kralovič), 
určená čitateľovi od siedmich rokov. Hlavnými téma-
mi príbehu sú inakosť, (seba)akceptácia, priateľstvo 
a pomoc. Stvárňuje sa to však neproduktívne, pros-
tredníctvom šablóny. V prvej tretine príbehu sa čita-
teľ zoznamuje, často cez opisnosť, s piatimi postavami, 
ktoré sa vyznačujú nejakou odlišnosťou. V ďalších 
častiach sa každého problém stereotypne vyrieši. Te-
matizovanie hendikepov (nanizmus, dyslexia) a s tým 
súvisiace pocity (nízke sebavedomie, depresia) je prí-
nosom, v texte sa však na mnohých miestach hod-
noty a pocity priamo pomenúvajú a recipientovi sa 
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21 nenecháva žiadny priestor: „Aké vzácne je nájsť spo-

ločenstvo, kde sa človek môže slobodne vyjadriť bez 
toho, aby bol súdený a odsúdený.“ (s. 32)

Podobné nedostatky ako vyššie spomínaná kniha má 
aj titul Kde pršia dáždniky (Vydavateľstvo Matice slo-
venskej, il. Miroslav Regitko) Hany Koškovej. Autor-
ský zámer predstaviť poruchy učenia a ich vplyv na 
život dieťaťa sa napĺňa neproduktívne. Piatačka Lola 
Holá, ktorá trpí dyskalkúliou, prestupuje do školy pre 
žiakov s poruchami učenia, kde sa stretáva s inými 
poruchami učenia, ako aj so šikanou. Príbeh pôsobí 
vykonštruovane, mnohé repliky a situácie sú nepre-
svedčivé či nepravdepodobné: „‚Mal by si cvičiť jemnú 
motoriku. Máš namiesto prstov hrabličky!’ rozčuľu-
je sa pri ňom [dyspraktikovi Mišovi Drienkovi] každý 
z vyučujúcich.“ (s. 21) [špeciálnej školy, kde by mal byť 
individuálny citlivý prístup].

Chlapcov, predovšetkým tých, ktorí majú radi futbal, 
určite osloví prozaický debut adresovaný detskému 
čitateľovi Doučko s Futbalom (Spolok Madách – Ma-
dách Egyesület, il. Gábor Gyenes) Mariána Hatalu. 
Hlavným hrdinom je desaťročný Patrik, ktorý miluje 
futbal. V texte sa tematizuje začiatok jeho futbalovej 
kariéry aj cesta na zápas (a priebeh) jeho obľúbené-
ho futbalového klubu FC Bayern Mníchov. Narácia 
je však rozvláčna, s čím súvisí verbalizmus, detailiz-
mus a deskriptivizmus: „O pár minút neskôr si Tho-
mas Müller vo vzduchu spracuje oblúčik od Boatenga 
a z hranice šestnástky pohotovo zvýši na 2 : 0.“ (s. 66)

Ďalšiu knihu jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej Po 
čom piští školáčikova dušička (Matys, il. Michae-
la Šefranková) tvoria krátke príbehy zo života Peť-
ka, priameho rozprávača, ktorý predstavuje, po čom 

„piští jeho dušička“: hodinky, mobil, tenisky, chyte-
nie veľkej ryby atď. Príbehy, určené čitateľovi od šies-
tich rokov, sú však až príliš jednoduché, konvenčné 
a málo podnetné. Narácia je nepresvedčivá, pričom 
sa často využíva explicitný didaktizmus: „Aké pona-
učenie z toho plynie? Nemám sa opičiť po druhých, 
musím byť radšej sám sebou.“ (s. 9; pozri aj s. 23, 35, 
42, 45). Podobnej hodnoty sú aj básne, ktorými autor-
ka prózy dotvára.

K  braku možno zaradiť knihu Dobruľka sa batolí 
(Ruah, il. Marta Sabová) Gabriely Spustovej Izako-
vičovej. Ide o voľné pokračovanie Narodila sa nám 
Dobruľka, obe adresované najmladším recipientom. 
Protagonistkou krátkych prvoplánových a plytkých 
príbehov je jednoročná Dobruľka, ktorá postupne 
v texte rastie: „Dobruľka je šikovné a pracovité diev-
čatko. A aj veľmi slušné. Ocko trvá na tom, aby vždy 
poprosila a poďakovala.“ (s. 26)

Vydavateľstvo Perfekt prinieslo už 16. ročník súťaže 
o najlepšiu pôvodnú poviedku pre deti a násťročných, 
ktorej garantom je lingvista, literárny vedec a spiso-
vateľ Peter Karpinský. Hlavnú Cenu dieťaťa 2020 
v kategórii poviedka, ktorú vyberali žiaci štyroch zá-
kladných škôl, získal text Kráľovná od Paulíny Sim-
monds, podľa ktorého, ako je zvykom, je pomenovaná 
celá zbierka. V nej sa predstavilo 19 autorov. Je samo-
zrejmé, že zborník zo súťaže často obsahuje texty rôz-
norodej kvality, predstavíme teda tie najprínosnejšie.

Pozoruhodné je, že vo viac ako polovici príbehov sa 
objavila téma alebo aspoň motív smrti. Tradične boli 
dominantnými témami ďalej škola, rodina, priateľ-
stvo a medzigeneračné vzťahy. Viackrát sa objavila 
rómska problematika, problém šikanovania a vplyv 
techniky na deti. Najzaujímavejší text napísala Dani-
ca Kučerová. Inak, ja som Jožo (interview v čase ko-
ronavírusu) je bezprostrednou výpoveďou chlapca 
o súčasnej pandémii. Text je úderný, dynamický, au-
tentický, jednoducho moderný, čo určite osloví čita-
teľov staršieho školského veku: „Vieš čo, aj ja ďakujem. 
Že si ma počúval. Aj by som ti podal ruku, keby to ne-
zakázali. Inak, ja som Jožo.“ (s. 64) Žiarlenie na mlad-
šieho súrodenca presvedčivo konkretizuje v poviedke 
Ja som tu len Paľko Anna Timková Lazurová: „Občas 
to cítim tak, že odkedy ho máme, ja som tu len Paľko.“ 
(s. 162) Autorka funkčne pracuje s motívmi súčasnej 
pandémie koronavírusu a rozprávky: „Samozrejme, 
doma sa každý snažil, aby boli spokojní obaja princo-
via, ale Paľkovi sa aj tak neraz zdalo, že všetko sa krúti 
len okolo malého škriatka.“ (s. 157) Podnetná je aj na-
rácia Petry E. Martinkovej v texte Tinka, malá more-
plavkyňa, v ktorom prostredníctvom fantázie hravo 
oživuje všednú realitu. Perifériu spoločnosti pôsobi-
vo zobrazila Magdaléna Martišková v poviedke Me-
ľanka a Tricaťcento. Zručne napísané sú aj poviedky 
M. Hlušíkovej, K. Lazarčíka, G. Magalovej, M. Maka-
ru, I. Ondriovej či P. Simmonds.

Spoločenská próza pre tínedžerov
Najpodnetnejšou prózou pre tínedžerov z roku 2021 
je román Vydrž to so mnou (CooBoo v spoločnosti 
Albatros Media Slovakia) Kristíny Ježovičovej. Stvár-
ňuje sa tu téma poruchy príjmu potravy a nefunkčné 
vzťahy v rodine. Protagonistka má nízke sebavedo-
mie a skreslené (seba)videnie, čo vyúsťuje do bulímie: 

„‚Zmenila si sa. Kedysi s tebou bola väčšia sranda.’ Ke-
dysi som nebola obalená tukom.“ (s. 16) Autorka to 
zobrazuje realistickým štýlom a drsnejším jazykom. 
Striedanie perspektív viacerých postáv miestami pô-
sobí mätúco. Téma politiky na Slovensku s odkazmi 
na reálne situácie a mená postupne bude strácať na 
aktuálnosti a význame a pre ďalšiu generáciu tínedže-
rov – čitateľov bude nepodnetná.

Ďalšia próza Mareka Zákopčana Zvonením sa všetko 
začína (Ikar) je situovaná do maturitného ročníka. Au-
tor má odpozorované školské prostredie, preto mnohé 
s tým súvisiace javy pôsobia autenticky, ako napríklad 
rôzne charaktery učiteľov i študentov a vzťahy medzi 
nimi. Pri zobrazení vzťahu hlavných protagonistov 
sa však nevyhne sentimentu: „Keď znovu okúsil chuť 
Mirkiných pier, smútok a hnev sa pretavil do vášne 
a podnecoval v Mirke rovnako silnú túžbu. […] V tej 
chvíli existovali iba oni dvaja vo vlastnom mikrosvete.“ 
(s. 282) Príbeh je rozvláčny, bez výraznejších konfliktov 
a napätia. Problémy sa riešia prvoplánovo, otvorený 
záver naznačuje pokračovanie.

Po roku Miroslava Varáčková prichádza s  ďalšou 
prózou young adult Hviezdy pre teba (Slovart), ktorá 
je podobná tej minuloročnej. Opäť sa riešia dôsledky 
striedavej starostlivosti na život tínedžera, čo vyúsťuje 
až do samovraždy. Ide však o vedľajšiu postavu. Prota-
gonistkou a priamou narátorkou je sedemnásťročné 
dievča, ktoré žije len s dedom. Autorka zobrazuje 
vznik lásky medzi uvedenou hrdinkou a bezchybným 
Igorom, pričom sa nevyhne sentimentu: „Zakýva mi, 

Martin Hatala:  
Doučko s Futbalom 
Ilustrácie: Gábor Gyenes
Spolok Madách – 
Madách Egyesület, 2021

Kol.: Kráľovná,  
Poviedky a básne pre 
deti a násťročných 
Bratislava: Perfekt, 2021

Sibyla Mislovičová: 
Po čom piští školáčikova 
dušička
Ilustrácie: Michaela 
Šefranková
Bratislava: Matys, 2021

Kristína Ježovičová: 
Vydrž to so mnou
Bratislava: CooBoo, 2021

66 Knižná Revue



pošle mi vzdušnú pusu. Chytím ju a pritisnem si ju 
na ústa. Potom na srdce. Aby ma hriala, aby sa mi 
o nej snívalo, aby mi srdce tĺklo bum ‑bum, zaľúbene.“ 
(s. 199) Popri škole, priateľstve, umení sa do popredia 
dostáva téma ekológie, najmä problematika odpadu, 
čo je miestami reflektované moralizátorsky: „Buďme 
ohľaduplní, priatelia! Neničme, čo nemusíme. Trieď-
me, správajme sa zodpovedne. Nenechajme špinou za-
nášať seba ani svet!“ (s. 212) Autorka sa snaží o humor.

Knihu Láska nemá vzorec (Verbarium) Silvie Demovi-
čovej tvorí štandardný príbeh o konvenčných témach 
bez výraznejších inovácií. Priamou narátorkou je pät-
násťročná Nina, ktorá nastupuje do prvého ročníka 
gymnázia, na ktorom sa spoznali jej rodičia, preto tam 
aj ona túži spoznať svoju životnú lásku. Autorke sa 
viac ‑menej darí tlmiť sentiment, protagonistka však 
vzhľadom na jej vek miestami pôsobí mladšie, inokedy 
naopak, dospelejšie. Príbeh je rozvláčny a prvoplánový 
a vyžaduje si vyššiu mieru autentickosti a dramatizmu.

Ôsma kniha Lucie Braunovej, ale prvá v žánri young 
adult – Všetko, na čom záleží (Naše vojsko), zobrazuje 
lásku medzi sedemnásťročnou Júliou Dolskou a do-
konalým Adriánom Rigom – Rómom, čo sa vyznačuje 
sentimentom a klišé: „Zaklamem, pretože v skutoč-
nosti chcem byť už v izbe a snívať o Adriánovi. Myš-
lienky na neho ma robia šťastnou, zo všedného dňa 
vykúzlia čarovný.“ (s. 137) Oboch spája vášeň k tancu 
a tajomná minulosť, Júlia si nepamätá podrobnosti 
traumy spred šiestich rokov, Adrián má „povinnosti“. 
Jeho spomienky na otca vyznievajú ako motivačné 
citáty: „Aj otec ma učil, že mám mať vždy vlastný 
postoj k veciam, ale rovnako je mojou povinnosťou 
rešpektovať názor iných, pokiaľ tým neubližujú iným, 
aj keď s tým vnútorne nesúhlasím.“ (s. 131) Hlavnou 
prekážkou v ich vzťahu je pôvod, keďže Júliin otec 
Adriána neschvaľuje. Kniha teda reflektuje aj pred-
sudky a rasizmus voči Rómom.

Debutová kniha Danielle Hartovej (pseudonym) Pavú-
čia ľalia (Ikar) je historická romanca, ktorá je zaujíma-
vá chronotopom. Dej sa odohráva na konci 19. storočia 
v Anglicku. Priamou rozprávačkou je šestnásťročná 
Lillian Whitová, ktorá na príkaz otca prestupuje do 
Dievčenskej akadémie svätého Félixa. Po počiatočných 
opisoch sa explicitne vymenujú vnútorné vlastnosti 
postáv: „Victoria Venadiová chcela pôsobiť silno a se-
bavedome, lenže v skutočnosti bola bezmocná a slabá.“ 
(s. 61) Autorka výrazne pracuje s tajomstvom, v druhej 
polovici príbehu využíva aj fantastiku. Postavy, ich 
správanie, konanie a prehovory sú často ploché, mno-
hé časti sú zbytočne dopovedané a patetické: „Osud, 
čo nás vedie už od narodenia, no ktorý je zahalený 
rúškom tajomstva.“ (s. 188) Popri láske sa riešia aj témy 
spoločenských vrstiev, postavenia žien a výchovy, 
ozvláštnené o erotické a lesbické motívy.

Inštruktívna literatúra
Leporelo Ham Ham (E. J. Publishing, il. Petra Luko-
vicsová) od logopedičky Ľudmily Mičianovej je ad-
resované najmladším recipientom. Ako sa píše na 
prebale, je určené na rozvoj reči a rozšírenie slovnej 
zásoby prostredníctvom tematizovania kŕmenia die-
ťaťa otcom: „Kde je kaša? Kaša je v brušku. Kaša je na 
nose.“ (s. bez paginácie) Tomu je prispôsobená lexi-
ka a syntax textu.

K literatúre faktu s inštruktívnym zámerom možno 
zaradiť knihu dvadsiatich štyroch listov pod názvom 
Listy mame (Vydavateľstvo morusa, il. autorka) Miriam 
Petráňovej. V jednotlivých listoch sa uvádzajú fakty 
a zaujímavosti o našej zemeguli, pričom desaťročný 
narátor vyjadruje svoj vzťah k nej, čím text nadobú-
da inštruktívny zámer. Okrem sprostredkovania fak-
tov sa snaží scitlivovať čitateľa mladšieho školského 
veku voči planéte Zem. Tým kniha nadobúda environ-
mentálny rozmer. Narácia sa však miestami vyznaču-
je sentimentom a patetizmom. Jazyk, ktorým sú lis-
ty napísané, nekorešponduje s jazykom desaťročné-
ho chlapca, ktorý je ich autorom.

Detská psychologička Veronika Marcinčáková Husá-
rová debutovala knihou Betka a mocný Brumbulák 
(Ikar, il. Edita Hajdu) s podtitulom Moja prvá kniha 
nielen o emóciách. Zbierku tvoria inštruktívne bás-
ne na zvládanie rôznych emócií, čomu zodpovedajú 
názvy textov (Hnev; Radosť; Smútok; Strach; Láska) 
a situácií, napríklad, ak dieťa má problém so vstáva-
ním, zaspávaním, obliekaním, upratovaním, jede-
ním či čakaním: „Strach je veľké vrece, / v ňom sa čosi 
mece. / Tučná mucha tse -tse / či bosorka z pece?“ (s. 34) 
Za každou básňou je informácia pre dospelého, kedy 
by mal dieťaťu od troch rokov text prečítať: „Báseň 
môžete použiť ako úvod k upratovaniu detskej izby.“ 
(s. 16), prípadne, ako ho čítať, čo počas toho robiť ale-
bo sa dozvedá o hravej aktivite na zvládnutie emócie: 

„Vyzvite dieťa, nech svoj objekt strachu skonkretizuje, 
teda nakreslí či vymodeluje z plastelíny. Takto skon-
kretizovaný strach potom s dieťaťom pretvorte na nie-
čo smiešne.“ (s. 34)

Po roku vydala detská psychologička Petra Arslan 
Šinková ďalšie dve inštruktívne knihy pre rodičov 
a ich deti predškolského veku. Všetky tri tituly sú si 
veľmi podobné, a to najmä názvom, zámerom, kom-
pozíciou, jazykom či dizajnom. Spolu teda tvoria sé-
riu, všetky tri časti vydalo vydavateľstvo Fortuna Libri 
a ilustrovala ich Katarína Gasko. Zámerom minulo-
ročnej knihy Mami, oci, poďme sa porozprávať (prí-
behy na rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa) bolo 
rozvíjať emocionálnu stránku dieťaťa. Druhá časť, 
Mami, oci, objímte ma (príbehy o strachu a odvahe), 
má formovať strach (z tmy, šikany, zo zubára) dieťaťa, 
v texte sa predstavujú rôzne techniky zvládania stra-
chu a tretia časť s názvom Mami, oci, bojím sa (ako 
komunikovať s deťmi o koronavíruse) s predhovo-
rom slovenského epidemiológa profesora Vladimíra 
Krčméryho predstavuje detskému recipientovi koro-
navírus a s ním spojené obmedzenia, pravidlá a pocity. 
Séria je vytvorená podľa šablóny, každá kniha obsahu-
je tri prvoplánové príbehy, po ktorých nasledujú rady 
a tipy pre rodičov a deti. Texty sú priamo inštruktív-
ne a didaktické, explicitne sa v nich pomenúvajú poci-
ty: „‚Máš strach. Rozumiem, bojíš sa, že by sme mohli 
ochorieť.’ ‚Áno, bojím sa.’“ (s. bez paginácie)

Podľa schémy, ktorú nastolila v predošlých štyroch 
knihách, postupuje aj Iryna Zelyk. Ahoj, strach! Kniha 
o tom, ako pochopiť a zvládnuť svoj strach priamo 
inštruujte detského čitateľa v zmysle (seba)poznania, 
pochopenia a zvládnutia strachu. Učiteľka medvedica 
pomáha v škole ostatným zvieratám prekonať strach. 
Kniha je veľmi podobná autorkiným predošlým tex-
tom, a to názvom, podnázvom, zámerom, kompozí-
ciou, jazykom či dizajnom. Inštruktívnu sériu vydáva 
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Miroslava Varáčková: 
Hviezdy pre teba
Bratislava: Slovart, 2021

Ľudmila Mičianová: 
Ham Ham
Ilustrácie: Petra 
Lukovicsová
Bratislava: 
E. J. Publishing, 2021

Veronika Marcinčáková 
Husárová: Betka 
a mocný Brumbulák
Ilustrácie: Edita Hajdu
Bratislava: Ikar, 2021

Iryna Zelyk: Ahoj, strach!
Ilustrácie: Viktoria 
Radushynska
Female Force, 2021
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21 Female Force s ilustráciami Viktorie Radushynskej. 

Zámer sa naplňuje neproduktívne, všetko v patetic-
kom texte je určené, detský recipient sa teda podceňu-
je: „Tento pocit je KRÁSNY, pretože vzniká z LÁSKY“ 
(s. bez paginácie; okrem využitia veľkých písmen sú 
niektoré abstraktné slová ešte zvýraznené nejakou 
farbou).

Texty s ne ‑estetizovanou náučnou 
funkciou
Teoretický fyzik, pedagóg a popularizátor fyziky Sa-
muel Kováčik v bestselleri Obyčajné zázraky. Svet 
očami vedátora (Slovart, il. Kamila Krkošová) popu-
larizačným spôsobom predstavuje fyziku, respektíve 
fungovanie sveta prostredníctvom fyziky. Autor tema-
tizuje fascinujúce fyzikálne teórie, javy, zaujímavosti 
či experimenty. Text je zrozumiteľný, exemplifikačný 
a často pracuje s humorom. Kováčik s úžasom nazerá 
na bežné javy, ktoré považuje za „obyčajné zázraky“, 
pričom jeho pohľad sa môže preniesť na čitateľa: „Deti 
vedia testovať trpezlivosť svojich rodičov. […] Je nes-
mierne fascinujúce, že ak kladieme otázku ‚A prečo?’ 
dosť dlho, dospejeme k jednej z dvoch možných odpo-
vedí: lebo tak hovorí kvantová fyzika alebo tak hovo-
rí Einsteinova teória gravitácie.“ (s. 205) Titul možno 
odporučiť mládeži, tínedžerom, učiteľom fyziky, ale 
aj všetkým dospelým.

To isté možno konštatovať aj o novom vydaní knihy 
Matematici, ja a ty (LiberaTerra, il. Lucia Žatkulia-
ková) od Petra Bera. Autor popularizuje matematiku, 
predovšetkým jej históriu prostredníctvom jedenás-
tich rozprávaní o najvýznamnejších matematikoch, 
ako sú napríklad Pytagoras, Archimedes, Galileo Ga-
lilei či Issac Newton. Informácie podáva zrozumiteľne, 
s využitím praktických ukážok, citátov, rôznych zau-
jímavostí a vtipu: „Na oslavu tohto objavu vraj Pyta-
goras obetoval sto volov. Preto sa odvtedy hovorí, že 
ak sa objaví nová pravda, všetky voly sa trasú.“ (s. 10) 
Súčasťou textu sú aj matematické príklady rozličnej 
obťažnosti, ktorých riešenia sú na konci publikácie. 
Knihu možno odporučiť mládeži, tínedžerom, učite-
ľom matematiky a dospelým.

Koncepčne, témou, textovo, graficky aj ilustračne je 
veľmi zaujímavá kniha Vitaj v múzeu s podtitulom 
Dobrodružná výprava do slovenských múzeí (Slovart, 
il. Emília H. Jesenská) od Andrey Kellö Žačokovej. 
Kniha, určená čitateľom od deviatich rokov, najprv 
zrozumiteľne predstavuje terminológiu múzejníctva, 
úlohu múzeí, ich delenie, pracovníkov či rôzne zaují-
mavosti. Autorka tak zážitkovo prezentuje 42 sloven-
ských múzeí, napríklad Múzeum židovskej kultúry 
v Seredi, Múzeum špeciálneho školstva v Levoči či 
viaceré múzeá kultúrnych menšín na Slovensku. Ide 
o prínosný počin do slovenskej literatúry pre deti, kto-
rý môžu využiť učitelia v rámci vyučovania najmä na 
primárnom stupni vzdelávania.

Rovnako prínosná je aj druhá vlani vydaná kniha 
Andrey Kellö Žačokovej SLOVENSKOpédia s podti-
tulom Zaujímavosti o našej krajine (Slovart, il. Zuza-
na Bartová). Táto encyklopédia veľkého formátu 
predstavuje čitateľovi od desiatich rokov rôzne fak-
ty a zaujímavosti o Slovensku. Je rozdelená do šies-
tich veľkých kapitol: Krajina, Príroda, Z dejín, Kultúra 
a umenie, Veda a technika, Sieň slávy. Podobne ako 
predošlý titul, aj tento je textovo, graficky aj ilustračne 

pripravený poctivo a takisto ho môžu využiť učitelia 
pri vyučovaní na prvom stupni základnej školy.

Dejiny Slovenska popularizuje Roman Mocpajchel 
v knihe Bitky a bojiská. Stručné dejiny Slovenska pre 
mladých čitateľov (Slovart, il. František Hříbal). Čita-
teľovi od dvanástich rokov autor predstavuje dvadsať 
bitiek, vojnových udalostí, ktoré ovplyvnili vývoj Slo-
venska, a to od prvej známej bitky na našom území – 
pri Hrone v roku 172 po vpád vojsk Varšavskej zmluvy 
na územie Československa v auguste 1968. Každej ka-
pitole, bitke predchádza funkčná stručná informá-
cia o tom, kde a kedy sa odohrala, kto sa jej zúčastnil, 
koľko bojovníkov sa jej zúčastnilo, prípadne koľko ich 
padlo, čo sa stalo a prečo je dôležitá pre naše dejiny. 
Po predstavení samotnej bitky autor dotvára kapito-
lu rôznymi zaujímavosťami, medailónmi a pod. Ti-
tul odporúčame aj učiteľom v rámci výučby dejepisu.

Pri vyučovaní dejepisu sa môže využiť aj ďalší diel 
zo série Naše hrôzyplné dejiny Víťazstvá a  prehry 
1918 – 1945 (Slovart, il. Katarína Slaninková) od Ró-
berta Beutelhausera. Autor zrozumiteľným a funkč-
ným štýlom zobrazuje Československo od vzniku až 
po jeho rozpad počas druhej svetovej vojny. Fakty vý-
borne dotvárajú vtipné čierno ‑biele komiksy.

V zbierke Rok dobrých správ (Monokel) tvorca ani-
movaných filmov Martin Smatana predstavil v podo-
be kratučkých správ 52 pozitívnych udalostí prevažne 
z pandemických rokov. Ku každému faktu vytvoril 
prostredníctvom fotoaparátu príjemne pôsobiacu 
trojrozmernú ilustráciu z použitého oblečenia (po-
zri recenziu Lucie Panáčkovej, 2022, Knižná revue, 
32/4, s. 38). Titul má predovšetkým biblioterapeutic-
kú funkciu, t. j. má upokojiť detského i dospelého či-
tateľa v časoch koronavírusu: „Talianski zdravotníci 
si na ochranné odevy nechali vytlačiť svoje usmiate 
tváre, aby do sterilných priestorov nemocnice vniesli 
trochu človečiny a pacientom ukázali, že nie sú sami.“ 
(s. bez paginácie)

Michal Hvorecký pokračuje v tvorbe literatúry fak-
tu pre deti, tentoraz v  plne ilustrovanej knihe Du-
naj – Magická rieka (Monokel, il. Simona Čechová) 
oboznamuje detského čitateľa s druhou najdlhšou 
európskou riekou Dunajom. Recipient sa o nej dozve-
dá rôzne fakty a zaujímavosti, spoznáva aj jej význam 
pre prírodu a človeka. O rieke rozpráva vyza, ktorá na 
území Slovenska už vyhynula. Aj z toho dôvodu titul 
nadobúda inštruktívny environmentálny rozmer, kto-
rý je však v závere aj explicitne vyjadrený: „Spozná-
vajme a chráňme ju [rieku] spolu.“ (s. bez paginácie) 
Ako konštatuje recenzentka Markéta Andričíková 
(2022, Knižná revue, 32/2, s. 13), informácie sú v knihe 
sprostredkované aj prostredníctvom obrázkov kom-
binujúcich viaceré výtvarné techniky.

Po troch rokoch pokračuje Mária Nerádová v predsta-
vovaní Slovenska najmladším recipientom. Veľké lepo-
relo Poďme objavovať zimné Slovensko (Meda Studio, 
il. autorka) zobrazuje miesta na Slovensku vhodné na 
výlety počas zimy. Robí to prostredníctvom prasiatka 
Olivera a jeho rodiny, ktorí navštívia Prielom Hornádu, 
Štrbské pleso, Železnú studienku, Čičmany, Kremnicu 
atď. Najväčším prínosom sú celostranové podrobné 
ilustrácie plné zvieratiek a detailov, prostredníctvom 
ktorých detský recipient môže objavovať minipríbehy. 

Samuel Kováčik: 
Obyčajné zázraky 
Ilustrácie: Kamila 
Krkošová 
Bratislava: Slovart, 2021

Andrea Kellö Žačoková: 
Vitaj v múzeu
Ilustrácie: Emília H. 
Jesenská 
Bratislava: Slovart, 2021

Peter Bero: 
Matematici, ja a ty 
Ilustrácie: 
Lucia Žatkuliaková 
Bratislava: LiberaTerra, 
2021

Martin Smatana:  
Rok dobrých správ 
Bratislava: Monokel, 2021
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Krátke texty sprevádzajúce ilustrácie mohli byť infor-
mačne trochu nasýtenejšie.

Pre detských recipientov od troch rokov vyšlo aj veľké 
ilustrované leporelo Slovensko: Spoznajme ho spo-
lu (Ikar, il. Lucia Čermáková). Text, vecné informácie 
a úlohy napísal Samo Marec. Tematicky je to až prí-
liš rôznorodá kniha, na dvojstránkach sa predstavujú 
rastliny, ovocie, zelenina, námestie, bývanie, zviera-
tá, odpad, folklór, povesti, proces výroby áut, Brati-
slava a hory.

Miroslav Musil spolu s ilustrátorom Martinom Kel-
lenbergerom predstavili v knihe Neuveriteľné dob-
rodružstvá grófa Beňovského (Vydavateľstvo Matice 
slovenskej) slovenského šľachtica Mórica Beňovského. 
Formou dobrodružného komiksu komplexne zobrazili 
jeho životopis. Titul vyšiel pri príležitosti 275. výročia 
narodenia grófa Mórica Beňovského.

Významnú osobnosť našich dejín Milana Rastisla-
va Štefánika čitateľom predstavil Adam Berka v hru-
bom plne ilustrovanom leporele Štefánik – muž činu 
(82 Bøok & Design Shõp, il. Anna Hájková). Okrem ži-
votného príbehu, zasadeného do svetového kontextu, 
kniha obsahuje mnohé zaujímavosti zo života Štefá-
nika, ako aj jeho citáty a citáty jeho priateľov, čím sa 
o Štefánikovi dotvára komplexný obraz. Publikáciu 
môžu využiť učitelia primárneho i  sekundárneho 
stupňa vzdelávania.

Druhú osobnosť, Ľudovíta Štúra, po roku predstavili 
Róbert Čemerička a Stanislava Čemeričková v kni-
he Ja som Ľudovít (Snowball, il. Alexandra Čižmári-
ková). Spolu s minuloročným titulom Ja som Milan 
tak vzniká edícia „Veľkí ľudia z malej krajiny“. Sériu 
môžu využiť učitelia ako úvod k predstaveniu veľkých 
osobností našej malej krajiny.

Tretia kniha Simony Čechovej Eliška nie je strašidlo 
(Monokel) tentoraz poukazuje na význam netopierov 
(v prvej išlo o včely, v druhej o dážďovky). Opäť žán-
rovo kontaminovaný text určený deťom od troch ro-
kov, ktorý si sama aj vydarene ilustrovala. Samotný 
príbeh je však až príliš jednoduchý, málo podnetný 
a končí sa didakticky: „Predtým ako niekoho odsú-
dime, skúsme ho najskôr trošku spoznať. Väčšinou 
máme totiž najväčší strach z toho, čo nepoznáme.“ 
(s. bez paginácie) Na konci knihy sú zaujímavé infor-
mácie o netopieroch.

Pre recipientov predškolského veku vyšiel pracovný 
zošit Filipko a zatvorená škôlka s podtitulom Ako 
sa chránime pred koronavírusom (Raabe, graf. sprac. 
Lenka Javorská) od Jarmily Javorskej. Text štandard-
ne popisuje koronavírus, pandémiu, príznaky ocho-
renia a spôsoby prevencie. Súčasťou sú úlohy, najmä 
kreslenie a počítanie.

Jednoduchý príbeh od semienka cez klások a múku 
po chlieb napísala Viera Múdra. Knihu O malinkom 
semienku: príbeh dvoch súrodencov z jedného klás-
ka (Tatraplus, il. Martina Gabaríková) dotvárajú vecné 
informácie, ale aj slovník, pieseň a frazémy súvisiace 
najmä s chlebom. Narácia je však miestami explicitne 
didaktická a patetická: „náš svet je naozaj krásny […] 
Naši hrdinovia dozreli a zmúdreli. […] Chcú byť pre 
tento svet užitoční.“ (s. 47 – 48) Súčasťou titulu sú aj 

aktivity s QR kódmi (spoločenská hra, pexeso, puzzle, 
maľovanky) a recept.

Zuzana Mihálechová s  dcérou Oliviou predstavili 
v knihe Oliviin denník. Zo života na mexickom ranči 
(Enigmatix, il. Aman Dudeja) dobrovoľníctvo na ran-
či v Mexiku. Autorky tematizujú život na ranči a s tým 
súvisiace činnosti, zvieratá a jedlá. Robia to však veľ-
mi neproduktívne, prostredníctvom až príliš jedno-
duchej narácie, podceňujúcej detského recipienta 
a nefunkčnej deskripcie a detailizmu: „Náš ranč je ob-
rovský a má aj vlastnú rieku. A lúku. Aj malú džung-
ľu. A jazerá. Sú tu stajne, chlievy, úle a pastviny pre 
zvieratá.“ (s. 12)

Anachronicky vyznieva kniha Zázračný herbárik 
(Seneca Publishing company, il. autorka) Danice 
Pauličkovej. Zbierku tvoria krátke triviálne rozprávky 
o kvetoch (Smutný červený tulipán; Rumanček malý 
liek), ktorými sa autorka snaží recipientovi od piatich 
rokov sprostredkovať informácie o ich vzhľade a lieči-
vých účinkoch: „Vie liečiť aj smutné srdiečka, vracia 
im nádej a silu do života.“ (s. 26) Robí to však nepod-
netne a s častým moralizovaním: „Preto nikdy neza-
budnime, že odpadky do lesa nepatria, najmä sklene-
né, aby nikomu neublížili.“ (s. 37)

Poézia
Nádherne ilustračne a graficky, samozrejme, aj texto-
vo je spracovaná najnovšia zbierka výborného poeta 
Valentína Šefčíka Zázraky (Slovart, il. Marta Matus). 
Knihu tvorí 40 básní, teda 40 zázrakov: „Kto neverí 
na zázraky, / nech tú báseň nečíta. / Kto chce veriť, ale 
váha, / tomu chýba rovnováha, / nech sa na nič nepýta. 
/ Nech len číta dosýta.“ (s. 6) Autor hľadá krásu všade 
okolo nás, v konkrétnych maličkostiach (Slza; Pier-
ko) i v abstraktných javoch (Čas; Slovo), ktorých sa 
nemôžeme dotknúť rukou, slovom však áno. Veršom 
zhmotňuje jedinečnosť krátkych okamihov, napríklad 
výnimočnú chvíľku bubliny či vločky. Veršom pôso-
bivo zobrazuje atmosféru ticha, lúky či rána: „Noc 
potom na rozlúčku / zakýva do réžie. / Odchádza bez 
náhlenia, / bez veľkých rozpakov. / Ráno je dobrá sprá-
va / o svete, ktorý žije. / Ráno je prvý zázrak / vo svete 
zázrakov.“ (s. 13) Popritom využíva zaujímavú perso-
nifikáciu, napríklad vietor ako básnik alebo tieň ako 
blízky priateľ, a obraznosť: rosa ako vzácny klenot vy-
robený na okamih zo slnka a vody. Básne teda majú 
potenciál scitlivovať (nielen) detského recipienta, na-
bádajú ho vidieť zázrak či krásu v obyčajných (?) ve-
ciach: „A pre všetkých, ktorí tvrdia, / že zázrakov niet, 
/ ja dnes tvrdím pravý opak: / Je ich plný svet.“ (s. 7) Od-
porúčame ich do rečníckych súťaží.

V stimulovaní tvorby poézie pre deti a mládež pokra-
čuje vydavateľstvo Perfekt, a  to druhým ročníkom 
súťaže o  najlepšiu pôvodnú báseň pre deti a  mlá-
dež (popri niekoľkoročnej tradičnej súťaži o najlep-
šiu poviedku). V dôsledku pandémie vyšiel zborník 
víťazných prác – Kráľovná, až v roku 2021, v ktorom 
sa predstavilo 14 poetov. Hlavnú Cenu dieťaťa 2020 
v kategórii poézia, ktorú vyberali žiaci štyroch zák-
ladných škôl, získal text Veľa otázok od Dávida Dzia-
ka. Báseň filozofuje o živote a smrti prostredníctvom 
otázky identity. Je samozrejmé, že zborník zo súťaže 
často obsahuje texty rôznorodej kvality, predstavíme 
teda tie básne, ktoré majú aspoň štandardnú ume-
leckú hodnotu. Opäť, ako to bolo aj v prvom ročníku 
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Dunaj – Magická rieka 
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Bratislava: Monokel, 2021
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Slovensko
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2021

Samo Marec: Slovensko –  
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Ilustrácie:  
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Bratislava: Ikar, 2021

Valentín Šefčík: Zázraky 
Ilustrácie: Marta Matus 
Bratislava: Slovart, 2021
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Jozef Moravčík 
Jakubovec:  
Hojdali sa ježibaby
Ilustrácie:  
Hedviga Gutierrez
Bratislava: Albatros, 2021

Miroslav Demák: 
Nepopieraj netopiera 
Ilustrácie:  
Martin Kellenberger  
Bratislava: VSSS, 2021
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21 danej súťaže (pozri Dziak, 2021, Bibiana, 28/1, s. 23), 

najlepšiu báseň napísala Zuzana Martišková. V tex-
te Strechopárty sa vtipne zamýšľa: „Čo sa noci prehá-
ňa / nocou po hlave?“ (s. 126) Na tejto básni vidno, že 
nevznikla za „pár minút“, za „jednu noc“, ale že autor-
ka na nej pracovala dlhšie, čo sa odrazilo v premysle-
nej práci s lexikou a asociáciami, súvisiacimi s nocou. 
Vydarený text napísala aj Anna Timková Lazurová. 
V básni Ježibaba na dôchodku funkčne a s humorom 
využila rozprávkové motívy, ktoré v závere aktualizo-
vala o motív šitia ochranných rúšok, súvisiacich so sú-
časnou pandémiou koronavírusu. Gabriela Dittelová 
komicky stvárnila strach strážneho psa v krátkej básni 
Obludy, von z búdy! vyúsťujúcej do vydarenej pointy: 

„Zachráňme ho pre tú psinu, / zaveďme mu elektrinu.“ 
(s. 58) Vydarený je aj jej druhý text Prstom po glóbuse, 
do ktorého vkomponovala náučnú funkciu. S humo-
rom pracuje vo svojich dvoch básňach aj Denisa Brli-
ťová. Báseň Krokodíl prostredníctvom motívu staroby 
a báseň Ropokop prostredníctvom motívu fatamorgá-
ny smerujú k vtipným záverom. S komikou pracuje aj 
text Pavla Jurgu: Popletená škola zobrazuje, čo by sa 
stalo „Keby si raz učitelia / vymenili predmety“ (s. 84), 
čo môže osloviť čitateľa mladšieho školského veku.

Slovenskú poéziu pre deti obohatil Miroslav Demák, 
pôvodom Srb, zbierkou básní Nepopieraj netopiera 
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, il. 
Martin Kellenberger). Ako už naznačuje názov, autor 
sa hrá s jazykom (sklony slony, ježobežci, chorý tchor, 
tchorí chór), napríklad v  texte Záchlana tematizu-
je ráčkovanie dieťaťa, v básni Medzera v gramatike 
gramatickú kategóriu pádu. Pohráva sa aj s rýmami, 
ktoré sú zväčša kvalitné, napríklad báseň Kto to kri-
čí? tvoria paronymické rýmy. V zbierke sa najmä zo-
brazuje život zvierat (Emu; Koala) a detí (Ťažko je; Môj 
kamarát obed), kde sa pracuje predovšetkým s poin-
tou a humorom (Móresy; Miesihnát píše Valipupkovi): 

„Mali / PRAľudia / PRAsklo? // Mali, / ale im / prasklo!“ 
(s. 14) Zbierka obsahuje aj lyrickejšie (Bál; Keby už tá 
kukla pukla) a jemnejšie texty: „Večer // Mama, / nám 
sa nechce / do postieľky. / Už sme veľkí! // Ráno // Ma-
mička, / prečo chceš, / aby sme / vstali? / Veď sme ešte 
/ malí.“ (s. 66) Sem ‑tam sa však nájde aj nevydarenej-
šia báseň (Ako sa rastie bez mamy).

Originálny nápad konkretizovať strach detí z bubá-
kov ilustrátorky Evy Škandíkovej prebásnili Tereza 
Oľhová a Vlado Janček. V knihe Bubáci (Brak), urče-
nej predškolákom, sa predstavujú rôzni bubáci, kto-
rí však nie sú strašidelní a nebezpeční, možno sú len 
hladní alebo si chcú len vypočuť hudbu: „V našom 
dome stále straší, / celú noc a celý deň. / Vraj nestraší, 
tvrdia naši, / ale straší, ja to viem!“ Zobrazujú sa na 
rôznych miestach (za závesom, oknom, pod posteľou, 
v potrubí, pivnici či výťahu) a pri činnostiach (pri čí-
taní, jedení, hraní, počúvaní hudby, spaní či umývaní 
zubov). Tvorivé sú ich pomenovania, napríklad Kve-
ta (mäsožravý kvet), Plachtoš (z plachty) či Podposte-
lum (pod posteľou). Veršovanie je zručné, výborne ho 
dotvárajú ilustrácie E. Škandíkovej. Nápad je v záve-
re funkčne ukončený.

Originálnu dvojknihu básní Jemňacinky / Brutálničky 
(Modrý Peter) napísala známa a oceňovaná poetka pre 
dospelých Eva Luka. Ide o jej básnický debut pre deti 
a rovnako ako v prozaickom debute adresovanom 
deťom Pani Kurčaťová si knihu sama ilustrovala. 

Jemňacinky, ako napovedá názov, tvoria texty jemnej-
šie, v ktorých sa často využíva príroda, zvieratá a ich 
personifikácia, Brutálničky, opäť ako naznačuje názov, 
sú „brutné“ (s. bez paginácie), temnejšie básničky, kto-
ré však majú „smiešny základ“. Ladenie oboch častí 
predstavujú ich prvé básne (Slečna ohňovlasá; Slečna 
tajuplná), ich atmosféru dotvárajú farby strán a ilu-
strácie. Obsahovo však ide o básne rôznorodej kvality. 
Mnohé sú originálne, tvorivé a nápadité, autorka je 
tematicky (Operácia) a  jazykovo (Kloktal v kotli vl-
klokan) vynaliezavá, ale texty sú často nedotiahnuté, 
najmä čo sa týka ich point (Optimista; Pes Strašikeks). 
Pracuje najmä s komickosťou a absurditou (Tancova-
la pazucha). Druhým nedostatkom je ich adresnosť; 
niektoré reflektujú svet dieťaťa (Pod slnečnicou), iné, 
naopak, sa javia detskému svetu vzdialené (Óda na 
bývalý chrup). Väčšina básní je adresovaná najmä 
čitateľom mladšieho školského veku, ale v zbierke sa 
nájdu aj texty pre recipienta predškolského veku (Osem 
lienok na motocykli) a niektoré sú svojou sémantickou 
a obraznou náročnosťou vhodné pre čitateľa staršieho 
školského veku (Malý nočný smútok). Podobne ako sa 
konštatovalo pri próze Pani Kurčaťová (Dziak a Lavrí-
ková, 2019, Fraktál, 2/1, s. 153 – 158), je otázne, do akej 
miery tieto texty oslovia súčasného detského čitateľa. 
Ale ako konštatuje recenzentka Soňa Uriková (2021, 
Knižná revue, 31/10, s. 29), „môže byť prínosné vysta-
viť deti niečomu nečakanému: formou i obsahom“; aj 
preto možno považovať tento titul v rámci slovenskej 
poézie pre deti za prínosný.

Pekne graficky a ilustračne je spracovaný titul Hojda-
li sa ježibaby (Albatros, il. Hedviga Gutierrez). Zručné 
riekanky a básne pre deti od štyroch rokov doň napí-
sal Jozef Moravčík Jakubovec. Texty sú poväčšine 
vtipné, hravé a vypointované: „Vrana / má len / vra-
nu rada, // preto / vrana k vrane sadá.“ (s. 23) Zbierka 
obsahuje rôznorodé témy najmä zo sveta zvierat, kto-
rý sa zobrazuje s humorom. Veršovanie je kultivované, 
rýmy sú zručné, miestami sa však nájde aj gramatic-
ká rýmová dvojica. Sem ‑tam sa nájde aj menej nápa-
ditý text (Myšacie narodeniny; Nehádaj sa).

Remeselne veršuje aj Stanislav Štepka v útlej zbier-
ke Vstávaj, Šimon, niekde horí (Ikar, il. Jozef Gertli 
Danglár), adresovanej čitateľovi od šiestich rokov. 
Ide o autobiografické zobrazenie vzťahu starého otca 
a vnuka (Šimon Štepka): „Som tvoj herec, dobré ránko, 
/ ty môj šéfko, Štepka Stanko…“ (s. 11) „Dede“ predo-
všetkým veršuje o Šimonkovi a jeho hrách (na hasiča, 
pretekára) či príhodách (z  bicyklovania, reštaurá-
cie, turistiky), pričom sa pracuje najmä s kategóriou 
komického. Niektoré texty sú vydarenejšie, vypove-
dajúce o nežnom medzigeneračnom vzťahu (najmä 
Prečo niečo áno; Po telefóne), iné menej (Zúbky; Po 
špičkách). Štruktúrovanie knihy do dvoch častí sa 
zdá redundantné.

Veršovaná rozprávka Psíček muzikant (Buvik, il. Vlas-
ta Baránková) Márie Števkovej voľne nadväzuje na 
knihu Psíček nie je bábika. Štandardne zveršovaný 
jednoduchý príbeh, adresovaný predškolskému die-
ťaťu, zobrazuje priateľstvo Lucinky so psom Maxíkom 
a zábavnosť hudby: „Husle, čelo, klarinet, / s muzičkou 
je krajší svet.“ (s. 33)

Tereza Oľhová, 
Vlado Janček: Bubáci
Ilustrácie: Eva 
Škandíková
Bratislava: Brak, 2021

Stanislav Štepka: 
Vstávaj, Šimon, niekde 
horí
Ilustrácie: Jozef Gertli 
Danglár
Bratislava: Ikar, 2021
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Knižnú podobu dostalo pätnásť piesní, adresova-
ných recipientom od štyroch rokov, známeho spevá-
ka, skladateľa a hudobníka Petra Nagya. Titul Peter 
Nagy pre deti (Ikar) ilustrovala hudobná kolegyňa 
Zuzana Smatanová. Kniha teda obsahuje slávne vtip-
né piesne ako Čarbičky, Dve malé blchy, Mandarinka 
Darinka, Bobi či Pingpong.

Vo vydavateľstve Matys vyšiel debut jedenásťročnej 
Barborky Brindžákovej. Zbierku Prvé kvapky rosy, 
ktorú si sama ilustrovala, tvoria básne, ktoré napísa-
la vo veku 7 až 10 rokov. Knihu tvorí prevažne prírod-
ná lyrika, autorka sa snaží o poetickosť, zobrazenie 
atmosféry prírody, ktorú často personifikuje. Texty 
sú rôznorodej kvality, ich najväčším nedostatkom je 
konvenčnosť zobrazenia, miestami archaickosť výra-
zu, niektoré básne však majú lepšie rýmy ako u nie-
ktorých dospelých poetov pre deti. Je vidno, že poézia 
je bytostnou súčasťou Barborky, o čom svedčia viace-
ré texty tematizujúce báseň: „Báseň, tá sa perom varí, 
/ slovo slovu hľadá páry. // Pero s papierom sú / navždy 
priatelia. / Peknými rýmami / báseň zacelia.“ (s. 14)

Po roku, keď Veruška Bobeková debutovala troma 
knihami poézie, vyšiel ďalší titul pod názvom Sivá 
planéta (Ezopo, il. autorka). Rozprávkový príbeh je 
štandardný, prostredníctvom motívu farieb sa zdô-
razňuje hodnota priateľstva v protiklade k samote. To 
priamo potvrdzuje aj didaktický záver: „A že priateľ-
stvo a nič iné, / zafarbilo ich srdcia sivé.“ (s. bez pagi-
nácie) Veršovanie má však rovnaké nedostatky ako 
v minuloročných knihách (pozri Dziak, 2021, Knižná 
revue, 31/2). Narácia je archaická, rytmus a rýmy ne-
kvalitné: „Lebo veď, dobre sa obe mali, / zo života sa ra-
dovali. / Akurát, že jedného dňa sa čosi stalo, / čo im tú 
radosť počmáralo!“

Najnovšiu knihu Ivony Ďuričovej Vesmír a pehy (Ikar, 
il. Emília Holečková Jesenská) tvoria dlhšie básne, ad-
resované dieťaťu od šiestich rokov. Zbierka obsahuje 
naratívnejšie (Ranný príbeh) i  lyrickejšie texty (vy-
darená je napríklad báseň Náš strom), v ktorých sa 
autorka snaží o humor (Filipov nápad) a poetickosť 
(Oblačná výstava). Básne sú však nenápadité a málo 
podnetné. Sú slabé v pointe, pričom sa v nich vyskyt-
ne aj sentiment či priamejší didaktizmus: „Prečo kla-
mu uveríme, / čo nás iba zneistí? / Svoje sny si strážme, 
žime, / vyhnime sa závistí.“ (s. 33)

Podobné nedostatky možno nájsť aj v ďalšej knihe Ivo-
ny Ďuričovej. Jej už tretí abecedár Písmenká z abe-
cedy (Ikar, il. Adrián Macho) pre detského recipienta 
od štyroch rokov nezobrazuje, ako dané písmeno vy-
zerá, ale na vybrané písmeno (napríklad A ako ara, B 
ako baran atď.) sa zobrazuje nejaké zviera alebo vec. 
K naučeniu abecedy však môže prispieť, že na kon-
ci každého druhého verša je namiesto rýmovaného 
slova malý obrázok; dieťa má teda doplniť verš slo-
vom, ktoré sa vždy začína na tematizované písmeno 
z abecedy: „Kvet v prírode priláka / včelu, osu, [obrá-
zok čmeliaka].“ (s. 12)

K poézii faktu možno zaradiť zbierku Osobnosti v rý-
moch (Od Tutanchamóna po Štefánika) (SlovaKiss, 
graf. spr. autorka) ROuMY (Romany) Kiššovej. Au-
torka prostredníctvom veršov predstavuje štyridsať 
osobností, ktoré rozdelila do štyroch častí: histó-
ria a spoločnosť, veda a technika, umenie a kultúra, 

slovenské a české osobnosti. Po každej časti nasledu-
jú otázky, ktoré zisťujú len fakty. Texty, pomenované 
podľa zobrazovanej osobnosti (napríklad Isaac New-
ton, Tomáš Baťa) majú problémy s rytmom i rýmami, 
napĺňajú len poznávaciu funkciu: „Milan Rastislav 
Štefánik, / významný vojenský dôstojník, / bol veľmi ši-
kovný a vzdelaný / a rád zaoberal sa hviezdami.“ (s. 49)

Do poézie faktu spadá aj kniha Básničkové cesto-
vanie po Európe (Fortuna Libri, il. Katarína Gasko) 
Vladimíra Keníža. V krátkych štvorveršových básnič-
kách sa recipient dozvie len o názve krajiny a jeho 
hlavnom meste, ale okrem toho nič viac, len ojedine-
le sa spomenie nejaká charakteristika daného štátu či 
mesta: „Stratil som raz svoju lásku / na výlete po Ma-
ďarsku. / Veštica mi z gule veští: / ‚Nájdete sa v Buda-
pešti!‘“ (s. bez paginácie) V textoch teda jednoznač-
ne prevážila poznávacia funkcia. Poznanie dotvárajú 
ilustrácie, v ktorých je vždy znázornená štátna vlaj-
ka krajiny.

Poznávací zámer má aj zbierka jednoduchých a krát-
kych básní pre predškolský vek Veselé básničky na 
celý rok (Windor ‑ PK, il. Freepik) Gabriely Labinovej 
Hertlíkovej. Ako naznačuje názov, knihu tvoria texty 
súvisiace s ročnými obdobiami a ich mesiacmi, čo sa 
zobrazuje bez akejkoľvek originálnosti: „Postavíme 
celkom sami / snehuliaka s gombičkami. / Dáme mu 
aj teplý šál, / aby v noci nekašľal.“ (s. 46)

Súčasné dieťa pravdepodobne neosloví ani text, ani 
ilustrácie zbierky Súkromné vnučkoviny (Miesto ur-
čenia: krajina vnúčat a starých rodičov) (Ediposs, il. 
Stanislav Harangozó) Michala Záletu: „Sám je však 
zvedavý, čo bolo pritom / tou energickou soľou / prave-
kej energie, / i soľou tejto soli.“ (s. 34) Vo väčšine básní 
sa básnický subjekt – starý otec pozitívne vyjadruje 
o lyrickom objekte, ktorým sú jeho vnúčatá. Texty sú 
však archaické, idylické a so slabou pointou.

Banálny, ale komerčne úspešný príbeh najmä vďaka 
ilustráciám Adriána Macha (pozri Dziak, 2019, Bibia-
na, 26/1) o veľrybe Gerde zveršovala v leporele Gerda. 
Malá veľrybka (Albatros) Zuzana Trstenská. Tento 
gýč tvoria ošúchané a gramatické rýmy: „Gerda očká 
otvorí, / slniečku sa pozdraví: / ‚Ahoj, slnko, kamarát! 
/ Svieť mi, kým sa budem hrať.’“ (s. bez paginácie)

Jedlá a recepty zbásnila Natália Kuľková do zbierky 
Básničky na spapanie (Natália Kuľková, il. Žaneta 
Aradská), ktorá vyšla vďaka crowdfundingovej pod-
pore. Detskí recipienti sa z textov ani nenaučia variť 
či piecť, ani nebudú mať estetický zážitok. Štyridsať-
štyri básní nemá žiadnu obraznosť, rytmus ani pointy. 
Rýmy sú gramatické, autorka si pri nich často pomáha 
krstnými menami, príp. sa verše ani nerýmujú: „Ujo-
vi Ferkovi z vlasov vykúka nejedna šedina, / no nezú-
fa a teší sa, že jeho guľáš pozná celá dedina. / Koštoval 
ho sused Jožko, aj suseda Mária, / ktorí veľmi radi je-
dia a ešte radšej varia.“ (s. 43). 

Poznámka: Štúdia je čiastkovým výstupom gran-
tového projektu KEGA č. 005PU‑4/2021 Zlatý fond li-
teratúry pre deti a mládež (100 plus 1 najlepších kníh 
pre deti - 100 plus 1 najlepších kníh pre násťročných).

Literatú
ra pre deti a m

ládež 20
21

Vladimír Keníž: 
Básničkové cestovanie 
po Európe
Ilustrácie: Katarína 
Gasko
Bratislava: Fortuna Libri, 
2021

Mária Števková: Psíček 
muzikant
Ilustrácie: Vlasta 
Baránková
Bratislava: Buvik, 2021

Zuzana Trstenská: Gerda 
– Malá veľrybka
Ilustrácie: Adrián Macho
Bratislava: Albatros, 2021
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Žánrové premeny rozprávky v roku 2021 oboha-
cujú klasickú podobu o rôzne prvky, najčastejšie 
detektívne, dobrodružné, ale aj o sci ‑fi elemen-

ty. Takéto hybridné rozprávky majú potenciál pôso-
biť na súčasných čitateľov sviežo a moderne. Aj jazyk 
rozprávky stráca archaizovanú podobu, je skôr pri-
rodzený, hovorový, nepreštylizovaný, čo umožňuje 
empatizovať s rozprávkovými protagonistami, s ich 
komplikovanou rodinnou, psychologickou a sociál-
nou situáciou. Naopak, čo ostáva, je túžba po bezpečí 
a láske. Na pomoc sa rozprávkovým hrdinom ponúka-
jú zvierací, ľudskí, ale aj nadprirodzení priatelia, úte-
chu im poskytuje všemocná príroda a viera v dobro. 
Toto platí aj v roku 2021.

Na druhej strane, niektorí autori zneužívajú 
rozprávku na pretláčanie moralizovania a poučova-
nia, vnucujú čitateľovi plytký humor, extravagantné 
akčné efekty. Rozprávkový žáner sa príliš často zjed-
nodušuje na povrchnú zábavu, čo zvýrazňujú aj sche-
matické ilustrácie, ktoré majú dekoratívnu funkciu, 
ale nízku estetickú kvalitu.

Klasické rozprávky: zázrak dobra a nádeje
Rozprávky spod slovanskej lipy (Matica slovenská), 
nádherná zbierka slovanských rozprávok z  dielne 
Petra Vrlíka a Petra Mišáka, je roztriedená geogra-
ficky: rozprávky západných Slovanov (Horná a Dol-
ná Lužica, Česko, Poľsko, Slovensko), rozprávky 
východných Slovanov (Ukrajina, Bielorusko, Rusko) 
a  južných Slovanov (Slovinsko, Chorvátsko, Bosna 
a  Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko, 
Bulharsko). Kniha obsahuje aj historicko ‑geograficko‑

‑kultúrne informácie o Slovanoch, ich rozprávkach 
a územiach aj o symbolickom význame slovanskej 
lipy. Výbornou pomôckou sú vysvetlivky a literatúra.
Slovanské rozprávky majú spoločné mnohé rozpráv-
kové bytosti: lesné víly, čertov, anjelov, čarodejnice, 
a tým sa zvýrazňuje blízkosť a príbuznosť slovanských 
národov. V Rozprávkach spod slovanskej lipy ožíva 
Ivanuška ‑Hlupáčik, Gulihrášok, Mataj, Rarášok aj za-
kliaty mládenec. Klasické rozprávky, v ktorých dob-
ro víťazí nad zlom, v ktorých sa zdôrazňujú hodnoty 
vzájomnej pomoci, lásky a obetavosti, ozvláštňujú 
čiernobiele ilustrácie Petra Uchnára. Tmavé obrázky 
drakov, temného lesa, vlkov, kráľov aj kolísok rozpráv-
kových hrdinov vytvárajú magickú starobylú atmo-
sféru. Kniha je skvostom roka 2021.

Výber indických rozprávok Zázračný džbán (Petrus) 
vznikol z textov zozbieraných etnografmi a zberateľ-
mi indického folklóru v 19. storočí a začiatkom 20. st. 
Jej autor Dávid Ursiny knihu nielen zaujímavo ilustro-
val, ale jednotlivé texty aj editorsky vybral, preložil 
a doplnil vysvetlivkami a poznámkami. Z ilustrácií aj 
rozprávok cítiť autorovu fascináciu indickou kultú-
rou, ktorá nutne prechádza aj na čitateľa. Výber ob-
sahuje zvieracie rozprávky, ale aj rozprávky o kráľoch, 
princoch, princeznách, strigách, žobrákoch a bohoch. 
Čitateľ v rozprávkach nájde hodnoty mieru, pokoja, 
prajnosti a lásky.

Starodávna slovenská rozprávka Jána Czambela 
O Jankovi Polienkovi (Buvik) ožíva éterickými ilustrá-
ciami majsterky Jany Kiselovej -Sitekovej. Skvostné 
ilustrácie rozprávajú príbeh o matke, ktorá piesňou 
a slovom vzkriesi k životu drevené polienko. Umenie 
a rozprávka majú čarovnú silu dodať nádej, že dosta-
neme, po čom tak veľmi túžime. Tak ako bezdetná 
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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. 

Sila lásky 
  a túžba 
po zázraku 
v rozprávkach 
a povestiach 
Mágia a zázračná premena 
je typická pre žáner rozprávky. 
Sila slova a rozprávania  
dávajú nádej, že sa všetko 
na dobré obráti, že nájdeme 
lásku, že bude hostina, 
že budeme šťastní. Preto 
rozprávky milujú dospelí 
aj deti.

✒ Katarína Labudová 
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mamička v tejto rozprávke. Hoci Czambel zachytil 
rozprávku začiatkom dvadsiateho storočia, stále sa 
nám prihovára materinskou láskou, ale aj strachom, 
túžbou po dobrodružstve, láske aj pokoji, po domo-
ve a rodine.

Autorské rozprávky:  
detský strach aj humor
Autorský debut Hedvigy Gutierrez zatraktívňujú naj-
mä ilustrácie. Plechovka Plecháč Bob (Albatros) má 
rôzne možnosti „naplnenia“ svojho života od sladké-
ho krému až po psie žrádlo, kým napokon skončí ako 
plechovkový telefón, do ktorého sa už trošku zahryz-
la hrdza. Milá knižka o tom, aké rôzne možnosti všetci 
máme a záleží len na tom, ako ich využijeme.

Fantazmagorický kamarát (Artforum) spisovateľ-
ky Alexandry Salmely plynie vybrúseným a vtipným 
jazykom. Text je zábavný, doslova je oslavou jazyka. 
Slovné hračky, nápadité prirovnania ozvláštňujú zá-
žitok z  príbehu. Množstvo zvukomalebných pros-
triedkov, ale aj fantazmagorické ilustrácie Martiny 
Matlovičovej dynamizujú text a  dramatizujú čita-
teľský pôžitok. Aj pre rodiča však môže byť Fantaz-
magorický kamarát pozoruhodným emocionálnym 
zážitkom, najmä pre citlivo spracovanú ťažkú tému 
osamelosti, šikany a strachu. Fantázia, humor a nádej 
pomôžu hrdinovi vidieť strach realisticky a v hrôzo-
strašnom tyranovi vnímať obyčajného, seberovného 
človeka. Práve psychologickými témami, brilantným 
a vtipným jazykom aj hravými ilustráciami je kniha 
Alexandry Salmely naozaj výnimočná a ďaleko pre-
sahuje množstvo schematických detských kníh z mi-
nulého roka. Čítanie a umenie pomáhajú oslobodiť sa, 
lebo dávajú nádej. Fantazmagória oslobodzuje!

Nežná knižka Bubáci (Brak) Terezy Oľhovej a  ilu-
strátorky Evy Škandíkovej je tvorivou a interaktív-
nou publikáciou určenou pre menšie deti. Aj obal 
knižky sa môže stať hračkou: plagátikom alebo mas-
kou. Verše Terezy Oľhovej a Vlada Jančeka hovoria 
o detskom strachu. Deti vidia všade strašidlá, dospe-
lí vysvetľujú a racionalizujú ich obavy. Knižka môže 
humorne pomôcť deťom prekonať ich strach. Veľmi 
jemné ilustrácie pôsobia upokojujúco. Pohodu pri čí-
taní podporuje aj humorný jazyk: „Robota to nie je ľah-
ká: / hlavne smerom nahor / tlačiť pani zo šiesteho. / 
Nadrie sa jak magor!“ (s. 23) Toto je jedna z najkraj-
ších detských kníh tohto roka.

Strašidielka a Bubo -Bubo Halky Marčekovej (Ikar) 
sú voľným pokračovaním knihy Strašidielka. Súro-
denci Strašihnát, Strašimora, Strašiharaši a dvojičky 
Strašisliz a Strašibrečka žijú na Strašihrade a práve 
chystajú narodeninovú oslavu pre priateľa výra Buba‑

‑Buba, čo je latinský názov výra a deti sa ho takto hra-
vou formou naučia. Keďže ho nemôžu nájsť, pátrajú 
po záhadných stopách. Pomáha im kamarátka Cica 
a roztržitý netopier Chiropter (latinský názov neto-
piera). V knižke sú pôsobivé dvojstranové ilustrácie 
Jakuba Cenkla. Príbeh je písaný prirodzeným jazy-
kom, zábavný, ozvláštnený veršovanými pasážami. 
Časti textu sú pre lepšiu organizáciu farebne odlíše-
né. Text je vtipný a kreatívne narába s jazykom, kto-
rý je prirodzený a aktuálny, bez zbytočnej štylizácie 
a moralizovania.

Rozprávač knihy Poď do rozprávky (FACE) je v inten-
zívnom dialógu s čitateľom. Dávid Dziak vedie detskú 
fantáziu, pomáha čitateľovi všímať si a vnímať nielen 
počúvaný a videný text príbehu, ale aj (predstavované) 
hmatové, prípadne chuťové a čuchové vnemy, čím po-
vzbudzuje detskú predstavivosť aj sústredenie. V kni-
he sú interaktívne návody, hry a priestor pre detské 
dotvorenie príbehu. Spolu s rozprávačom a bujarými 
až cirkusovými ilustráciami Michala Součka deti pre-
skúmajú bludisko krtovho sveta, pirátov koráb, strom 
plný vtákov. Posledná rozprávka pomôže deťom pre-
skúmať ich strach. Dávid Dziak a Michal Souček spo-
lu s detským čitateľom vytvorili knihu, „akej sa žiadna 
iná nevyrovná“ (obálka).

Dinosaury, mačky a vlčice
Trojica kníh Zuzany Boďovej o nepravdepodobnom 
kamarátstve Kuba, Tima, Mimi a kocúra Cyra s Tyra-
nosaurom Rexom. Každá kniha, Dinosaury na dobrú 
noc, Dinosaury na dobrú noc – Vo vesmíre, Dinosau-
ry na dobrú noc – Veľryby a plastožrúti (Erad), pred-
stavuje iné dobrodružstvo: cestu do vesmíru, ale aj do 
hlbokého oceánu, kam idú na pomoc veľrybám uviaz-
nutým v plastoch. Knihy majú vďaka ilustrá ciám Fi-
lipa Horníka takmer komiksový charakter. Pomerne 
nezaujímavý príbeh je takmer na úkor vizuálu a zvo-
lené písmo, jeho farba a riadkovanie menším čitate-
ľom čítanie sťažujú.

Citrónový dinosaurus Akos z knihy Akos Avoláš (Al-
batros) sa ocitne medzi turistami v známej francúz-
skej jaskyni. Skamaráti sa s chlapcom Laurentom a ten 
ho pozve k nim domov. Spolu so svojou novou rodi-
nou objavuje zaujímavosti Paríža. A keďže Laurento-
va mama ochorela na antidinosauriu – silnú alergiu na 
dinosaury –, Akos musí putovať po Európe iba s jazve-
číkom Brunom. Detského čitateľa môže zaujať príbeh 
Marky Staviarskej o putovaní po Európe, o hľadaní 
mamy, domova, ale aj napínavé dobrodružstvo o ľud-
skej chamtivosti zosobnenej cirkusantmi. Množstvo 
zaujímavostí z rôznych krajín, dokonca aj obrázok so-
chy Jánošíka z Terchovej, pridáva knižke edukatívny 
rozmer. Kniha je určená čitateľom od 8 rokov, môžu si 
ju čítať sami, čomu je prispôsobený typ písma aj ilu-
strácie Adely Režnej. Namiesto záložky im poslúžia 
vlajočky jednotlivých krajín na hornom okraji stránok.

Milý veršovaný príbeh Udatný ježko (Plutošop) o jež-
kovi, ktorý sa dostal až do domu a s pomocou zviera-
cích kamarátov aj kamaráta ostrihaného na „ježka“ sa 
zachráni. Hoci knižka Kristíny Baluchovej je určená 
deťom od 6 rokov, zaradila by som ju do kategórie pre 
mladšie deti, tie podľa pôvabných ilustrácií Žanety 
Aradskej pochopia príbeh aj bez čítania.

Dobrodružný rozprávkový príbeh Mačka z kmeňa 
stromu (samovydanie) o  bielom mačiatku, ktoré 
žije v dutine starého stromu, napísala Silvia Vančo-
vá. Mia v lese zažíva veselé príhody, hľadá si kama-
rátov a prekonáva rôzne prekážky. Mia svoju bystrosť 
a pozorovací talent využíva na to, aby sa dostala z ne-
bezpečenstiev, či už ju ohrozuje vlk, alebo choroba. 
A najmä sa teší z nových priateľov, s ktorými si na-
vzájom pomáhajú. Príbehy sú veselé aj napínavé, na-
písané živým a dynamickým jazykom. Väčšia veľkosť 
písma a riadkovanie uľahčujú začínajúcim čitateľom 
čítanie. Čiernobiele ilustrácie Kataríny Juhászovej 
pôsobia trochu nudne.

Dávid Ursiny  
(ed., preklad, ilust.):  
Zázračný džbán
Bratislava: Petrus, 2021

Peter Vrlík, Peter Mišák: 
Rozprávky spod 
slovanskej lipy
Ilustrácie: Peter Uchnár
Martin: Matica slovenská, 
2021

Ján Czambel:  
O Jankovi Polienkovi
Ilustrácie: Jana 
Kiselová-Siteková.  
Buvik, 2021

Alexandra Salmela: 
Fantazmagorický 
kamarát
Ilustrácie:  
Martina Matlovičová
Bratislava: Artforum, 
2021
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21 Lucia Zednikovičová napísala a  ilustrovala vtipný 
rozprávkový príbeh vrabca Gusta, ktorý sa stal pilo-
tom. Najskôr o tom iba sníval, čítal a rozprával, aj keď 
sa mu kamaráti vysmievali, že nemá lietadlo. Doma sa 
dozvie, že bude mať súrodenca a musí sa s tým vyrov-
nať. Uvedomí si, že jeho súrodenec sa môže stať sku-
točným priateľom, ktorý mu bude rozumieť a nebude 
sa mu posmievať. Spolu s rodičmi sa pripravuje na 
jeho príchod. A hoci sa z vajíčka vyliahne sestra a nie 
brat, Gusto pre ňu a spolu s ňou pripraví plán lietania, 
vyrobia si prilbu aj lietadlo a nakoniec ju aj naučí lie-
tať, hoci to bude trochu nebezpečné. Súčasťou krás-
ne a tvorivo ilustrovanej knižky Ako sa Gusto tešil na 
brata (Slovart) je aj faktografický popis života vrab-
cov, ich hniezdenia, starania sa o vajíčka aj o mláďatá. 
Na zadnej vnútornej obálke je aj jednoduchá spolo-
čenská hra, ktorá poteší najmä mladšie deti.

Bláznivé dobrodružstvá holuba Ernesta (Slovart) sa 
začínajú v Bratislave a vo vajíčku. Hrdina však musí 
prejsť dlhú cestu, aby našiel miesto, odkiaľ pochádza, 
a zistil, kým v skutočnosti je. Jeho putovanie je hľa-
daním seba, kde ho sprevádza priateľská dážďovka 
Máša. Príbeh Tomáša Krištofa je plný vtipných dia-
lógov a veselých aj napínavých dobrodružstiev. Obja-
vom cesty je rodina, ale aj hodnota priateľstva. Veselé 
ilustrácie Adely Režnej, väčšie písmo aj grafická úpra-
va pomáhajú najmä začínajúcim čitateľom od 6 rokov.

Úžasne ilustrovaná a dizajnovaná knižka Jany Hoff-
städter o  lávovom králikovi je nielen milým dob-
rodružným príbehom, ale má aj edukatívny rozmer 
v podobe výslovnosti cudzích slov, názvov aj základ-
ného mayského a aztéckeho číselného systému. Slová 
cudzieho pôvodu sú zároveň v texte vyznačené, aby 
si mladý čitateľ mohol ich význam vyhľadať. Kniž-
ka má aj ekologický rozmer a informuje deti, že krá-
lik je ohrozený druh. Teporingo (E. J. Publishing) je 
endemit, žije vysoko v horách, na sopkách, a to len 
na jedinom jednom mieste v Mexiku. Keď sa Tepo-
ringo rozhodne putovať k moru, musí ísť úplne sám. 
Súčasťou knihy je aj Mini Mexikopédia so zemepisný-
mi, kultúrnymi aj prírodopisnými faktami. Dozvieme 
sa, čo je tortilla, ale aj piñata, tradičná narodenino-
vá hviezda. Knižka je určená deťom od 6 do 9 rokov, 
čo je vyznačené na zadnej strane, aj keď tvrdá obálka 
trošku evokuje leporelá, a tým aj iné vekové určenie. 
Knižný dizajnér a vydavateľ Santiago Solís Montes 
de Oca je mexický ilustrátor. Jeho príťažlivé ilustrá-
cie robia z Teporinga farebný a veselý zážitok.

Príbeh knižky Záchranná stanica: Vlčica Luna (Alba-
tros) je založený na skutočnom príbehu vlčice Daisy, 
ktorý je zosumarizovaný v závere spolu s jej fotogra-
fiou. Súčasťou knihy Zuzany Štelbaskej sú aj zaují-
mavé fakty o vlkoch, ako aj príbeh Záchrannej stanice 
pre divé zvieratá v Zázrivej doplnený fotografickou 
dokumentáciou. Pútavý príbeh zatúlaného vĺčaťa je 
ilustrovaný pôsobivými čiernobielymi obrázkami. 
(Nerozprávkový) príbeh zo súčasnosti je určený star-
ším deťom. Opustené vĺča, ktoré našli v Malužinskej 
doline, sa uzdraví vďaka starostlivosti detí, ich rodi-
čov, veterinárky, ale aj psíka Akima. Príbeh sa kon-
čí šťastne – novou vlčou rodinkou. Knižka je písaná 
súčasným hovorovým jazykom, ktorý je jednoduchý, 
prístupný mladým čitateľom a inšpiruje deti k ochra-
ne prírody.

Aj Príbehy z  lúk a  mokradí (Bratislavské regionál-
ne ochranárske združenie) sú súborom ochranár-
skych rozprávok. Veronika Šikulová, Juraj Raýman 
a Márius Kopcsay vložili do rozprávok aj svoje skú-
senosti s vtákmi, rybami a hmyzom. Nádherné ilu-
strácie Viliama Slaminku rozprávajú paralelný príbeh 
o hľadaní čistej prírody – domova. V knihe nájdeme 
empatické rozprávanie o orliakovi a túžbe zahniezdiť 
na starom strome, o dážďovníkovi a stratenom domo-
ve, o hovniváloch aj o rybách v regulovanom Dunaji 
a o vtáčom hlade.

Ekologické posolstvo má aj Dobrodružstvo na ostro-
ve korytnačiek Pavla Chodúra (Ikar), ktoré ilustrova-
la Klaudia Zorgovská. Príbeh poštára Čajku a rodiny 
Karety obrovskej je o Pablovi a Márii, ktorí sa plavia na 
chrbtoch vráskavcov, pátrajú, čo sa stalo s oceánom aj 
prečo miznú ryby.

Druhé vydanie knižky Zvieratko pre Tadeáša Petra 
Gajdošíka (Artis Omnis) prichádza s novými ilustrá-
ciami Martina Luciaka, ktoré sú veľmi výrazné, dra-
matické a dynamické. Keď staršia sestra odchádza 
študovať, Tadeáš sa cíti osamelo a túži po zvieracom 
kamarátovi. Tadeášova rodina aj okolie si postupne 
zvyká, že v ich byte je veselo a plno: blchy, sliepky, had, 
skunk aj koza komplikujú smiešnymi aj napínavými 
situáciami život v obyčajnom paneláku. Dialógy sú 
nielen humorné, ale aj prirodzené, a dynamizujú prí-
beh, ktorý okrem zábavy ponúka deťom aj informácie 
o zvieratách a starostlivosti o ne.

Do každého bytu sa môžu nasťahovať mravce a vy-
tvárať si mravčie diaľnice. Ale v  byte malej Janky, 
Alexa, ich mamy a babičky majú mravca Ravca ako 
zvieracieho kamaráta. Ravec niekedy túži po spoloč-
nosti iných mravcov, ale zároveň je rád so svojou ma-
lou rodinou v ich kredenci. Milý príbeh Janka, Alex 
a mravec z kredenca (Tatran) s peknými bacuľatý-
mi farebnými ilustráciami môže byť zaujímavým čí-
taním pre začínajúcich čitateľov, aj keď usporiadanie 
textu vo dvoch stĺpcoch môže byť pre nich trochu ná-
ročné. Na záver knižky si deti môžu prečítať krátku 
informáciu o spisovateľke Ivane Havranovej a ilustrá-
torke Ilone Polanski – spája ich láska k jazvečíkom.

Psík Bak je hlavnou postavou aj rozprávačom veselého 
príbehu Ahoj, ja som Bak (Pars Artem). Z jeho pohľa-
du sa čitatelia dozvedia, čo mu chutí, s čím (a s kým) 
sa rád hrá, čo smie a čo nesmie a ako mu je ľúto, že 
starší stále pracujú. Bakov príbeh Marty Harajdovej 
je vo dvoch jazykových verziách, v slovenčine aj nem-
čine. Obe verzie ilustrovala Alžbeta Kováčová, ale 
obrázky sú pre verzie odlišné, čím môžu podporovať 
lepšie porozumenie textu.

Aj nasledujúce knihy majú environmentálny rozmer. 
V Zbernom dvore, knižke Branislava Jobusa z roku 
2019, vytriedil Odpadkový fantóm všetko, čo sa dalo, 
a skončil na skládke. Otília Surovinová s Etelkou sa 
ho vybrali na skládku pohľadať, lebo starý kamarát 
im chýba. A tak sa Odpadkový fantóm znovuzrodí 
v rovnomennej knižke Odpadkový fantóm (Slovart), 
ktorá vyšla v roku 2021. Na skládke zažijú s bagristom 
Jánom Plafónom, Tadeášom Nemtavým, Mrochtom, 
Otrasom, čajkou Desibolou a ostatnými rôzne dob-
rodružstvá a nebezpečenstvá. Deti sa pri napínavých 
príhodách pobavia nielen na hravých a  tvorivých 

Dávid Dziak:  
Poď do rozprávky
Ilustrácie:  
Michal Souček
Fintice: FACE, 2021

Lucia Zednikovičová:  
Ako sa Gusto tešil 
na brata
Ilustrácie:  
Lucia Zednikovičová 
Bratislava: Slovart, 2021

Marka Staviarska:  
Akos Avoláš
Ilustrácie: Adela Režná
Bratislava: Albatros, 2021

Tereza Oľhová, Vlado 
Janček: Bubáci 
Ilustrácie: 
Eva Škandíková
Bratislava: Brak, 2021
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menách, vtipných dialógoch a  akčnom príbehu, 
ale naučia sa, čo do komunálneho odpadu nepatrí. 
Priestor na skládku sa tak môže zmeniť na park a sme-
tiarske autá dostanú zábavnejšiu úlohu. Prednosťou 
knižky s ekologickým posolstvom je najmä dynamic-
ký dej, trefné a vtipné dialógy a hravosť. „Komiksové“ 
ilustrácie Filipa Horníka akčnú atmosféru dotvárajú.

Pán Nápad je padnutý na hlavu. Doslova. Keď bol malý, 
spadol z višne: „Pády človeka vždy nejako poznačia. 
Naučia ho však aj vstať, oprášiť si kolená a pokračo-
vať ďalej.“ (s. 5) Fantasticky napísaný príbeh Jána 
Uličianskeho má ekologické posolstvo. Pán Nápad 
zachraňuje svet (Trio Publishing) pomáha zvieratám 
aj spustošenej planéte. Plynulý text, fragmentovaný 
krátkymi tvorivými básničkami a nápaditými slovný-
mi hračkami, veľmi bohato dopĺňajú ilustrácie Juraja 
Martišku, ktorého meno by si zaslúžilo byť uvedené 
na obálke knihy.

Empatia a priateľstvo
Muška Verušky Bobekovej (Ezopo) je trochu smutná, 
trochu strašidelná a trochu naivná rozprávka o Izido-
re, ktorá sa kamaráti s ovocnou muškou. Izi je siro-
ta, ktorej nikto nečítal rozprávky, ale rozprávkový 
svet zázrakov si nájde ju. S Izi a Muškou detský čita-
teľ vchádza do čara rozprávok, v ktorom nájde súcit 
aj nádej, že „zázračné veci sa môžu diať, keď si v sebe 
nosíme rozprávky…“ (s. 94) Nerovnomerný font môže 
byť pre detského čitateľa náročný.

Mimoriadny text a nádherné ilustrácie Nikoly Arono-
vej v knižke Lui – Príbeh o hľadaní (Verbarium) hľa-
dajú odpovede na najťažšie otázky – o samote aj tichej 
spoločnosti slimáka Alfréda. Je to knižka o putovaní, 
o čistiacich účinkoch nudy, o vďačnosti, prírodných 
živloch, ale najmä o človeku a počúvaní. Táto kniha 
prekvapí deti jemnou krásou ilustrácií, ale aj rodičov 
hĺbkou a meditatívnym charakterom textu.

Dvanásť rozprávok Mariána „Dyna“ Buriča v čarovne 
ilustrovanej knižke Rozprávky z mestečka (Inspira 
Publishing) je vhodných aj pre deti, ktoré sa poma-
ly stávajú samostatnými čitateľmi. Čítanie im uľah-
čuje tučné písmo, ktoré zdôrazňuje dôležité vety (či 
už z obsahového alebo citového hľadiska). Na začiat-
ku rozprávky je krátke zhrnutie obsahu, aby sa dieťa 
pripravilo na čitateľský zážitok. Zaujímavosťou kniž-
ky je aj aplikácia Readmio, ktorá umožňuje pridať do 
čítaného príbehu zvuky, a tak čítanie zatraktívniť. Sa-
motné rozprávky majú etický rozmer, učia deti, ale 
aj dospelých správať sa slušne a pozorne k priateľom, 
zvieratám alebo k okoliu. Na ich koncoch sú otázky 
smerujúce priamo k čitateľovi. Prednosťou príbehov 
je zdôrazňovanie ľudskej blízkosti a „čarovnej“ moci 
slova a umenia (vlastnoručná tvorba bábiky, hra na gi-
tare, spev). Hrdinami nie sú len deti alebo zvieratká, 
ale aj starší ľudia, s ktorými môže čitateľ empatizovať 
a pestovať k nim úctu. Záverečné rozprávky patria via-
nočným témam, znova sa zdôrazňuje súdržnosť rodi-
ny a citový rozmer Vianoc. Kúpou knižky sa podporí 
aj organizácia Svetielko pomoci pre deti z onkológie, 
prílohou knihy sú obrázky, ktoré ilustrujú príbehy 
z knihy a vytvorili ich deti z Oddelenia detskej onko-
lógie a hematológie DFN Košice.

Dohviezdny večer – Dvadsaťpäť príbehov o Viano-
ciach (LIC) z pera skvelých slovenských spisovate-
ľov „fullovsky“ ilustrovali Helga Pavelková a Peter 
Ličko. Knižka je zbierkou príbehov o  Ježiškovej 
hviezde a zázraku, o láskyplnej rodine a čase s blízky-
mi, ktorý je najlepším darčekom na svete. Prečítame 
si o pravdivom príbehu snehovej vločky aj o Viano-
ciach. V príbehu Zázračný dom zistíme, kde býva Je-
žiško a aké je podeliť sa. Rozprávkovo ‑fantastkný svet 
ožíva v príbehu Taj. Nazrieme do vianočného menu 
mníšika a čečetiek. Vianoce sú o zázrakoch a doty-
ku Mesiaca, o hviezdach v sieťovke, vianočných prí-
pravách aj smútku, keď stratíme blízkeho človeka. 
Niektoré príbehy sú bláznivo ‑veselé, iné slávnostné, 
čarovné, veršované, sci ‑fi alebo nostalgické. Témy 
pokrývajú náboženské aj realistické rozmery via-
nočných sviatkov. Vynikajúci slovenskí spisovatelia 
Mirka Ábelová, Peter Balko, Jana Bodnárová, Vero-
nika Dianišková, Denisa Fulmeková, Gabriela Futo-
vá, Daniel Hevier, Marta Hlušíková, Branislav Jobus, 
Peter Karpinský, Viliam Klimáček, Monika Kompa-
níková, Uršuľa Kovalyk, Eva Luka, Dominika Madro, 
Mária Modrovich, Agda Bavi Pain, Pero Le Kvet, Dana 
Podracká, Ján Púček, Toňa Revajová, Vanda Rozen-
bergová, Peter Šulej, Ján Uličiansky, Eva Urbanová 
priniesli dvadsaťpäť príbehov pre deti aj dospelých, 
ktoré sú adventným darom na každý deň.

Knižka šiestich rozprávkových príbehov Jozefa Jen-
ča Vjanočne Vichodňarske Rozpravočki (Kľud), pí-
saná v bližšie nedefinovanom východoslovenskom 
nárečí, dokáže vytvoriť vianočnú atmosféru aj v mar-
ci a októbri. Od sladkostí cez kapra po čertov a an-
jelov, vtipné príbehy o vianočných zvykoch čitateľa 
pobavia, aj keď pre deti nehovoriace nárečím by čí-
tanie mohlo byť veľmi náročné. Súčasťou textu je aj 
slovník, v ktorom sa dozvieme, čo znamená „smar-
kac do smargeľnika“.

Jemne ilustrovaná knižka Hviezdičko Riško (samo-
vydanie) pozýva deti reagovať a dáva im priestor, aby 
si do knižky kreslili a  písali spolu s  ilustrátorkou 
Alicou Hirčákovou. Zázračná hviezdička „hviezdič-
ko“ Riško ukazuje deťom skryté a skrývané emócie, 
a tak im pomáha tých druhých a ich správanie chápať. 
Aj otázky, ktoré sú určené deťom, pomáhajú všímať si 
vlastné emócie aj prejavy citov u iných. Identifikovať 
svoje pocity vrátane tých, za ktoré sa hanbíme alebo 
ich potláčame, lebo sú neželané (hnev, závisť), je pre 
deti veľmi nápomocné. Knižka Zuzany Mihalechovej 
aj interaktívne cvičenia za každým príbehom pomá-
hajú deťom (a možno aj rodičom) trénovať všíma-
vosť a uvedomenie, vďačnosť, prípadne samoliečenie. 
V knižke je niekoľko preklepov a nedôslednej štylisti-
ky, čo môže čitateľský zážitok skomplikovať. Na záver 
autorka propaguje svoje ďalšie projekty.

Rastlinný svet aj vesmír
Jonatán v knižke Zuzany Širokej Pilot Jonatán a bo-
buľové víly (Maxim) chcel byť pilotom, už keď mal 
štyri roky. Veľkým dobrodružstvom je však aj let v žl-
tom dvojplošníku do zázračného sveta plného bo-
buľových víl. Tu sa netreba ponáhľať zachraňovať 
ľudské životy. Vílí svet je iný, prekvapujúci a trblie-
tavý; také ticho a pokoj sa inde zažiť nedá. Víly Jona-
tánovi dokonca pomôžu naučiť sa na skúšku. Nežné 
príbehy z čistinky víl potešia všetky detské duše, kto-
ré zaujíma zázračný svet, kde čas plynie pomalšie. 

Veronika Šikulová,  
Juraj Raýman a Márius 
Kopcsay: Príbehy z lúk 
a mokradí
Ilustrácie: Viliam 
Slaminka
Bratislava: Bratislavské 
regionálne ochranárske 
združenie, 2021

Ján Uličiansky: Pán 
Nápad zachraňuje svet
 Ilustrácie: Juraj Martiška
Bratislava: Trio 
Publishing, 2021

Jana Hoffstädter: 
Teporingo
Ilustrácie: Santiago  
Solís Montes de Oca
Bratislava:  
E. J. Publishing, 2021
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Atmosféru dokresľujú fantazijné ilustrácie Radoslavy 
Hrabovskej.

Aj Zázračný herbárik Danice Pauličkovej (Seneca 
Publishing) je o nežnom svete rastliniek a ich liečivých, 
takmer zázračných účinkoch. Príbehy sú chronolo-
gicky zoradené od jarných kvietkov až po vianočnú 
cezmínu.

Zázraky rastlinného sveta a prírodných procesov opi-
suje aj knižka Viery Múdrej O malinkom semienku – 
Príbeh dvoch súrodencov z jedného kláska (Tatra‑
plus). Knižka obsahuje aj recept na chlieb, spoločenskú 
hru a návod na klíčkovanie. Príbeh, dizajn aj ilustrácie 
pôsobia ako z osemdesiatych rokov, text je poučujúci 
a ťažko čitateľný, keďže sú použité iba veľké písmená.

Bohato a zaujímavo ilustrovaná knižka Félixove ves-
mírne dobrodružstvá Martina Birnera (BimBam Kuku) 
je dobrodružným príbehom priateľstva dvaapolroč-
ného „bábenka“ Félixa z vesmírnej rakety „mrvinka“ 
a starého robota RX‑01. Pôvabný príbeh je zaľudnený 
priateľskými aj nepriateľskými tvormi: mačičkou Cen-
taurou, vesmírnymi pirátmi, Krokobom (jazvečíko‑

‑krokodílom). Rozprávkové Vianoce sú zázračným 
dňom aj vo vesmíre. Príbeh má šťastný koniec, ale je 
otvorený ďalším dobrodružstvám. Zaujímavá a láska-
vá knižka má prvky sci ‑fi (opisy technológií, zasadenie 
príbehu do vesmíru, mutanti, technologické vymože-
nosti rakiet), ale aj žánrové prvky rozprávky (chýba-
júca matka, putovanie, konflikt dobra a zla, hodnoty 
priateľstva a vzájomnej pomoci a materinskej lásky). 
Kniha je vhodná pre samostatných čitateľov, ale vďaka 
originálnym obrázkom Tamary Birnerovej a Kataríny 
Polohovej si knižku užijú aj malé deti.

Rozprávková sci ‑fi knižka Petra Karpinského sa za-
čína netradične, citátom Stephena Hawkinga. Príbeh 
O Malom kozmonautovi (Perfekt) je klasickým roz-
právkovým putovaním (so sci ‑fi prvkami), v ktorom 
osamelý hrdina preukáže obrovskú odvahu nevzdať 
sa. Malý kozmonaut vynaliezavo čelí nebezpečen-
stvám, podobne ako iní rozprávkoví hrdinovia je na 
ceste k Slnku. Pri svojej vesmírnej odysei Malý koz-
monaut stretne Červeného trpaslíka, Kométu aj Malú 
kozmonautku a ochorie na žltú chorobu (čo je dôleži-
té aj pre pointu príbehu). Jeho raketa našťastie bez-
pečne pristane na Zemi, kde ho už čaká jeho mama, 
otec i brat. Na Zemi bude potrebovať nové meno. Prí-
beh malého kozmonauta v kozmickej rakete je me-
taforou predčasne narodeného bábätka v inkubátore. 
Dojímavá pointa skvele napísaného príbehu a moder-
ných ilustrácií Michala Součka.

Ufo nemá wifi (Perfekt), knižka v počítačovom dizajne 
osemdesiatych rokov sa začína (takmer) rozprávkovo: 

„Kde bude, tam bude.“ (s. 4) Najlepší kamaráti skúma-
jú digitálne technológie, svet internetu a virtuál nej re-
ality. Príbeh Vladimíra Leksu -Pichaniča, ilustrovaný 
obrázkami z internetu, avatarmi hrdinov a založený 
na dialógoch o appkách a medzigalaktickom rádiu, je 
aj o priateľstve a prebúdzajúcej sa láske.

Autorská rozprávka Marcela Páleša je zasadená v sú-
časnej Banskej Bystrici. V  Rozprávke písanej pod 
hviezdami (Signis) sa školáčka Lesanka a jej kamará-
ti stretnú so sympatickými mimozemšťanmi z tajnej 
planétky Svetlontída. Svetlíci sú inteligentní a milí. 

Ich zázračné kamene sú kľúčom do vesmíru. Kama-
rátske stretnutie sa však skomplikuje, keď do hry vstú-
pia Zlopíci. Tí chcú vládnuť nielen Zemi a Svetlontíde. 
Vesmírne rozprávky sprevádzajú jedinečné ilustrácie 
Radoslavy Hrabovskej, ktoré navodia správnu ve-
smírnu atmosféru, ale vezmú nás aj na prechádzku 
po krásnom slovenskom meste. Rozprávkové príbe-
hy sú vhodné pre staršie deti, ktoré tento originálny 
dej môže zaujať.

V knihe Cvakofuč a úlet do krajiny protinožcov (Ikar) 
majú Zámkovci doma čistič, ktorý vynikajúcu kuchár-
ku – mamu očistí od všetkých kuchárskych nehôd, 
solárnu pekáreň, vaľkač cesta, ale najmä zázračnú 
mašinku, cvakofuč, ktorá premiestni Filipa so Šimo-
nom na akékoľvek miesta. Všetky tieto vynálezy sú 
od deda, vychýreného vynálezcu. Dvaja kamaráti sa 
cvakofučom premiestňujú za napínavými dobrodruž-
stvami v Anglicku alebo aj Austrálii.
Cvakofuč a úlet do krajiny protinožcov, dobrodružná 
low fantasy rozprávka Ivety Kesnerovej, je mimoriad-
ne zábavným čítaním pre deti nad 10 rokov, napísaná 
skvelým, vtipným jazykom plným zábavných neolo-
gizmov (cvakofuč, Blikozub), ale aj slangových a ho-
vorových slov, a  tak pôsobí knižka veľmi súčasne 
a čerstvo. Pridanou hodnotou sú ilustrácie ceruzkou 
Tatiany Karpovej, ktoré dodávajú knižke charakter 
chlapčenského denníkového záznamu.

Záhady a detektívi
Kristína Baluchová začína typicky rozprávkovo. Jed-
ného dňa zmizli všetky písmená z kníh, stratili sa aj 
slová a stránky kníh ostali prázdne. Tri starostlivé 
knihovníčky lúštia záhadu na odkaze, ktorý bol na-
písaný na papierovom lietadielku: knihy boli zakliate. 
Dokonca aj učebnice sú prázdne, lebo ľudia si presta-
li vážiť knihy. Spolu s knihovníčkami sa do lúštenia 
Záhady knižnice na konci ulice (Plutošop) pustia aj 
Martin a Dorotka s rodinami, dokonca aj inšpektor 
Kôprovský. Všetci uvažujú nad písmenami, význa-
mom slov a dôležitosti kníh v našich životoch. Príbeh 
je napísaný prirodzeným a plynulým jazykom s vese-
lými ilustráciami Hedvigy Gutierrez. Záver knihy tvo-
ria interaktívne cvičenia na upevnenie prečítaného 
obsahu, a tak knižka prispieva k tréningu efektívneho 
čítania malých čitateľov. Zároveň obsahuje krátke in-
formácie o knižniciach, no aj o tvorbe tejto knižky, čo 
považujem za prínosné. V malých portrétoch vysvet-
ľuje prácu autorky, jazykovej redaktorky, ilustrátor-
ky, grafickej dizajnérky. Táto knižka o čítaní, knihách 
a písmenách je pre začínajúcich čitateľov veľkou mo-
tiváciou čítať.

Veselý detektívny príbeh Detektív tchor Hektor opäť 
zasahuje Dany Hlavatej (Fortuna Libri) rozpráva 
o úspešnom detektívovi tchorovi Hektorovi, ktorý od-
haľuje zločincov z celého sveta. Spolu s jeho asisten-
tom, hrochom Prďochom, ho pozvali aj do Afriky, kde 
riešia prípady horiacej savany, uneseného pštrosieho 
vajca, zjedenej dúhy, ale aj napínavý prípad straty pa-
mäti a otravy starého leva. Aby Hektor rozlúštil všetky 
záhady, používa dedukciu aj svoje rozsiahle vedomosti 
a inteligenciu. Detektívny element je originálny a deti 
určite zaujme.

Marián “Dyno“ Burič: 
Rozprávky z mestečka
Ilustrácie: Larissa Kulik
 Banská Bystrica:  
Inspira Publishing, 2021

Kolektív autorov: 
Dohviezdny večer – 
Dvadsaťpäť príbehov 
o Vianociach
Ilustrácie: Helga 
Pavelková, Peter Ličko
Bratislava: LIC, 2021
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Nikola Aronová:  
Lui – Príbeh o hľadaní
Ilustrácie:  
Nikola Aronová
Bratislava: Verbarium, 
2021
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Ostatné
Rozprávky o dopravných značkách 2 Petra Stoličné-
ho (Fortuna Libri) sú pokračovaním úspešného prvé-
ho dielu. Klasicky ilustrovaná veľkoformátová kniha 
prináša dvadsať nových rozprávok, v ktorých sa deti 
nenásilnou a hravou formou naučia dopravné znač-
ky. Rozprávkový Drak Blak so svojou čarovnou svie-
tiacou vestou, cirkusová opica Škorica na bicykli, ale 
aj starí známi z tradičných rozprávok Dlhý, Široký 
a Bystrozraký priblížia deťom dopravné situácie a po-
učia o vhodnom správaní. Proces čítania aj učenia sa 
značiek napomáhajú nielen farebné ilustrácie Viery 
Kardelisovej -Hrúzovej, ale aj zvýraznené farebné pís-
mo a opakovanie značiek na začiatku aj konci príbehu.

Nové bláznivé príbehy Petra Stoličného Opica Ško-
rica znova čaruje (Fortuna Libri) o nezbednici opi-
ci Škorici sú trošku aj poučné. Krátke akčné príbehy 
o  tom, ako opica pokazila hokejový zápas, o  bláz-
nivom upratovaní aj o tom, ako sa opica stratila, sú 
aj prerozprávaním známych rozprávok v súčasnom 
kontexte so Škoricou v hlavnej úlohe. Vhodne rozlo-
žený a dynamický text ilustrujú tvorivé obrázky Sabí-
ny Liptákovej, ktoré majú podnietiť malých čitateľov, 
aby čítali.

Knižka Petra Stoličného Opičiak Bimbo v materskej 
škole (Fortuna Libri) tvrdej väzbe a s ochrannou úpra-
vou stránok je určená najmenším deťom. Príbeh ne-
poslušného opičiaka, ktorý sa zrazu objavil v škôlke, 
ilustrovaný Dávidom Soboňom, je nelogický: opičiak 
nabáda deti robiť neporiadok, hádzať jedlom, nebez-
pečne skákať po posteliach tak, že spadnú na hlavu, 
ale končí sa tým, že sa deti naňho tešia. Nedostatok 
zaujímavého deja, ktorý je zameraný iba na akciu, ilu-
strujú schematické ilustrácie. V ďalšej časti, Opičiak 
Bimbo u Ivky a Evky (Fortuna Libri), opičiak nezmy-
selne terorizuje rodinu Ivka a Evky. Príbeh nie je ani 
zábavný, ani vtipný.

Autorka Dana Rosová sa vo svojej profesionálnej ka-
riére venuje skupinovej práci, poradenstvu deťom 
a  rodinám, vyzdvihuje najmä inkluzívny prístup. 
Dankine príbehy pre teba 1, 2, 3 (Equilibria) sú in-
teraktívne, aby čítanie deťom a detí bolo čo najefek-
tívnejšie. Príbehy sú jednoduché, s  jednoznačnou 
pointou, ale nie sú veľmi pútavé ani zaujímavé. Pub-
likácie pôsobia ako cvičebnica, čo môže v deťoch už 
na prvý pohľad vzbudiť nezáujem, ilustrácie pôsobia 
chaoticky. Veľkosť písma a riadkovania je prispôsobe-
ná začínajúcim čitateľom.

Dobrodružstvo dvojčiat Janky a Janka Jahodovcov, 
ktoré zhltne rozprávková žaba z plagátu, je napína-
vé, niekedy nepríjemné, ale veselé. Ani v rozprávkovej 
krajine nič nezastaví ich hádanie, klbčenie sa a naťa-
hovanie. Až kým nezatúžia vrátiť sa domov k rodičom, 
ktorí si ani nevšimli, že deti zmizli v rozprávkovom 
svete, no všimnú si, že je zrazu doma upratané. Spad-
li z jahody (Perfekt) je kniha určená deťom od 8 rokov, 
ale malý font a nahustené riadkovanie môže malým 
čitateľom čítanie trochu sťažiť. Text Dany Hlava-
tej je ozvláštnený digitálnymi ilustráciami Roxany 
Rojíkovej.

Trochu nelogický a schematický príbeh Dany Hlava-
tej O červenom autíčku (Fortuna Libri) je o rozmaz-
nanom autíčku, ktoré sa stále sťažuje, zlostí a má zlú 
náladu. Na záver sa ide ospravedlniť. Ilustrácie dvad-
siatich troch takmer identických obrázkov červeného 
autíčka sú šablónovité, rovnako ako celý text.

Knižka Práčuľkovo Evy Wilsonovej (Roven) pôsobí 
ako text k reklame na práčky. Spomínajú sa tu kon-
krétne značky, výkony a prednosti práčok a sušičiek. 
Príbeh práčky, sušičky a koša na bielizeň je veselý, 
tvorivé názvy ulíc (Namáčacia, Žmýkacia, Prášková) 
a mestečka (Práčuľkovo) pobavia aj dospelých. Do-
máce starosti s kopou bielizne, ktorá sa niekedy za-
farbí, alebo domácnosť ostane bez vody či elektriny, 
oživujú dialógy medzi spotrebičmi, ktoré ozvláštňu-
jú autorkine originálne ilustrácie. Jazyk pôsobí umelo 
a preštylizovane. Zvolený font a farba písma (modrá 
na modrej) na obálke nie je dobrou voľbou, pretože 
slovo Práčuľkovo môže čitateľ prečítať ako Dráčuľko-
vo, čo by bol zrejme celkom iný príbeh.

Borka Čarodejka v Kráľovstvách v zajatí stríg (VSSS) 
rada chodí k svojej milovanej starkej. V domčeku v ho-
rách, kde starká býva, trávi dievčatko svoje prázdniny 
a nechce si pripustiť, že to nemôže byť navždy. Star-
ká však zanechá svojej vnučke nezvyčajný dar, kto-
rý umožní Borke vstup do rozprávkového sveta, kde 
sa päť rozhnevaných stríg snaží zničiť všetko krásne 
a dobré. Príbeh Márie Čechovičovej -Ochabovej je na-
pínavý aj nostalgický, ale písaný príliš knižným jazy-
kom, plným klišéovitých vyjadrení. Ilustrácie stríg 
Simony Asztalosovej sú však dostatočne strašidelné.

Tajomstvá a poklady v povestiach
Igor Válek v úvode do knihy Slovenské povesti plné 
tajomných bytostí (Fortuna Libri) píše, že „prá-
ve povesti, ktoré bez akejkoľvek pochybnosti patria 
k  najkrajším výtvorom i  našej ľudovej slovesnos-
ti, sú jedným z dôležitých pilierov ľudského pozna-
nia či uvedomovania si príslušnosti k národu, miestu 
i času, hoci nie celkom presne odrážajú historické fak-
ty a súvislosti“. (s. 11) Autor na záver pridáva fakto-
grafické údaje, ktoré povesti dopĺňajú práve o tieto 
presné historické a geografické súvislosti. V tajom-
ných povestiach vystupujú tajomné bytosti: sitnian-
ski rytieri, biele panny, ukrivdené siroty aj mŕtvy 
frajer, vlkolak, drak a boginky. Tajomné povesti roz-
právajú o Jánošíkovom poklade a iných tajomstvách. 
Ilustrácie Martina Kellenbergera ešte väčšmi zvýraz-
ňujú temnú atmosféru starodávnych povestí. V príbe-
hoch sa ozývajú aj piesne, hádanky a povery ľudovej 
slovesnosti. Archaizujúci jazyk, ktorý je pre tento žá-
ner príznačný, je zrozumiteľný a pomáha detskej fan-
tázii dotvoriť potrebnú tajomnú atmosféru starých 
príbehov.

Juraj Martiška vtipne a nápadito ilustroval autorské 
povesti Renáty Matúškovej o hradoch a zámkoch, 
ale aj o rôznych zrúcaninách a prírodných zaujíma-
vostiach na Slovensku. Čarovné povesti slovenské 
(AlleGro) sú prekvapujúce aj vtipné, nechýbajú čary, 
láska a hodnoty. Po každom príbehu nasleduje krátka 
geografická, historická či kulturologická faktografia. 
Na vnútornej obálke je mapka, v knihe sú aj autentic-
ké fotografie Vladimíra Fecka. Kniha je inšpiráciou na 
prázdninové, ale aj školské putovanie po Slovensku.

Martin Birner: Félixove 
vesmírne dobrodružstvá. 
Ilustrácie: Tamara 
Birnerová,  
Katarína Polohová
BimBamKuku, 2021

Peter Karpinský: 
O Malom kozmonautovi
Ilustrácie: Michal Souček
Bratislava: Perfekt, 2021

Vladimír Leksa-Pichanič: 
Ufo nemá wifi
Bratislava: Perfekt, 2021

Iveta Kesnerová: 
Cvakofuč a úlet 
do krajiny protinožcov
Ilustrácie:  
Tatiana Karpová
Bratislava: Ikar, 2021
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Povesti a legendy: Medzi láskou a smrťou Antona Pižurného (Ikar) ob-
sahujú pätnásť návratov do regionálnej histórie hradov a miest Sloven-
ska. V povestiach sa stretneme s nadprirodzenými bytosťami, bosorkami 
aj vílami. Ožívajú v nich mŕtvi, hovoria v nich tátoše, ale hovoria aj o his-
torických a geografických faktoch. Modrasté písmo a ilustrácie vytvára-
jú magickú atmosféru dávnych čias.

Legendy a povesti Ondreja Sliackeho z najstarších čias nášho územia: 
od Rimanov cez Avarov a Slovanov k Turkom a doktorovi Paracelsovi. 
Najkrajšie slovenské povesti (Matica slovenská) z nášho územia roz-
právajú tajomstvá krivého Kriváňa aj záchrany uhorského kráľa a novej 
vlasti Dómov.

Rozprávkovo ‑fantazijný príbeh Lenky Šingovskej Dodo v krajine permo-
níkov (Class) obsahuje prvky povesti, keďže je zasadený v konkrétnych 
historicko ‑geografických reáliách. Ide o didaktický text, ktorý poučí čita-
teľov o banských aj hutníckych procesoch. Knižka je bilingválna, stranu 
za stranou si čitateľ môže porovnať jazykové verzie. Knižka je digitál-
ne ilustrovaná. Namiesto prekladateľa je uvedená iba jazyková agentúra, 
nie autor prekladu. V knihe sú priložené aj fotky, mapka, fakty a histo-
rické skutočnosti, ktoré poskytujú kontext príbehu. Text je určený star-
ším deťom.

Záver
Všetky rozprávky roku 2021, či už čerpajú z minulosti a tradičných roz-
právok rôznych národov (slovanské, indické alebo slovenské), alebo sú 
hybridnou žánrovou premenou súčasných sci ‑fi, detektívnych či fantasy 
dobrodružstiev do rozprávkovej formy, majú spoločnú túžbu, že dobro 
prekoná zlo a nespravodlivosť (Fantazmagorický kamarát, Dohviezdny 
večer), túžbu po zdravej rodine a  láske (O  Malom kozmonautovi, 
Dohviezdny večer) a po zachovanej čistej prírode (Pán Nápad zachra-
ňuje svet, Záchranná stanica: Vlčica Luna).

Ako som spomenula v úvode, mnohé z rozprávkových kníh spája mo-
tív empatie, objavovania fantastických aj reálnych geografických priesto-
rov (Zázračný džbán) či už na zemi, alebo vo vesmíre (Cvakofuč a úlet 
do krajiny protinožcov). Rozprávkoví hrdinovia putujú a objavujú nie-
len krajiny a planéty, ale najmä seba (Félixove vesmírne dobrodružstvá, 
Teporingo, Poď do rozprávky, Lui – Príbeh o hľadaní). Ich púť vždy spre-
vádzajú zvierací (dokonca aj mravce alebo vínne mušky Muška, Janka, 
Alex a mravec z kredenca) aj netradiční spoločníci a pomocníci, či je to 
starý typ robota (Félixove vesmírne dobrodružstvá), alebo imaginárni 
kamaráti. Prekonávaním prekážok, psychologických alebo aj ekonomic-
kých, spoznávajú vlastnú silu, moc lásky a priateľstva, ale aj čarovnú moc 
slova, rozprávania a čítania (Záhady knižnice na konci ulice).

A hoci sa dej klasických rozprávok uskutočňuje dávno ‑pradávno, 
mnohé súčasné rozprávky konkretizujú časopriestor pomocou rôznych 
rekvizít zo súčasnosti (digitálne technológie) alebo sú fantazijným výle-
tom do budúcnosti. Súčasnosť sa v rozprávkach prejavuje aj prirodzeným 
jazykom, ktorý je spontánny, ale aj humorný a hravý. Rozprávači vedú 
s čitateľom dialóg, interagujú s ním prostredníctvom otázok, ale aj rôz-
nych tvorivých cvičení (Poď do rozprávky, Bubáci, Hviezdičko Riško). 
Viacero rozprávkových kníh z tohto výberu má veľmi výrazné, moderné 
a zaujímavé ilustrácie, ktoré text dopĺňajú, zvýrazňujú a sú vizuálnou 
paralelnou cestou do príbehu (nielen) pre deti, ktoré ešte nevedia čítať 
(Lui – Príbeh o hľadaní, Fantazmagorický kamarát, Bubáci, Zázračný 
džbán). Mnohé ilustrácie sú prekvapujúcou intelektuálnou výzvou pre 
tvorivého čitateľa, ktorý reaguje na text aj obraz a jeho zvýraznené sym-
bolické posolstvo rozprávky (Dohviezdny večer, O Jankovi Polienkovi, 
Rozprávky spod slovanskej lipy).  

Peter Stoličný: Opica 
Škorica znova čaruje
Ilustrácie:  
Sabína Liptáková
Bratislava: Fortuna Libri, 
2021

Zuzana Štelbaská: 
Záchranná stanica. 
Vlčica Luna
Ilustrácie:  
Lucia Zednikovičová
Bratislava: Albatros, 2021

Kristína Baluchová: 
Záhady knižnice  
na konci ulice
Ilustrácie:  
Hedviga Gutierrez
Bratislava: Plutošop, 2021
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Podcast plný príbehov a rozhovorov
na zaujímavé témy z prostredia
slovenskej aj svetovej literatúry.
Vypočujte si najnovšie epizódy na:

podcast

www.artisomnis.sk

Exkluzívne 
spomienky diplomata 
a politika

Najúspešnejšia 
fantasy séria 
v novom vydaní

Strhujúci román 
o cestovaní v čase

Akčný príbeh 
z alternatívnej Bratislavy

KNIŽNÉ
PRE CELÚ RODINU

Vydanie označených kníh 
z verejných zdrojov podporil  
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Letné tipy z Martinusu

Užite si leto s knihou v ruke

Viac tipov na pútavé knižky 
objavíš na www.martinus.sk

Správna posádka 
Tom Wolfe

Začínajú sa najväčšie a najdrama-
tickejšie preteky histórie. Kto vyš-
le do kozmu prvých ľudí? Budú to 
Američania? Alebo Sovieti? Pred 
vašimi očami sa začína budúcnosť 
a vy môžete byť pri tom.

Všetko sa raz pominie  
Julia Samuel

Silné a hlboko intímne príbehy 
o bežných ľuďoch nám pomôžu 
pochopiť našu vlastnú jedineč-
nú reakciu na zmenu a osvetlia 
spôsob, akým pristupujeme 
k výzvam v každej etape života.

Letná stávka  
Emily Henry

Uznávaný autor náročnejšej prózy 
a autorka ľúbostných bestsellerov 
uzavrú bláznivú letnú stávku, 
ktorá ich má vyslobodiť z tvorivej 
krízy. Zmení všetky ich doterajšie 
predstavy o šťastných koncoch?

Útek na sever  
Andrew Peterson

Janner, Tink a Leeli Igibyovci 
sa nazdávali, že sú obyčajné 
deti. Teraz však vedia, že 
v skutočnosti sú stratenými 
klenotmi Anniery a odrazu 
ich každý túži zniesť zo sveta. 

Kto druhému jamu kope 
M.J. Arlidge

Vyšetrovateľka Helen Graceová 
pátra po vrahovi, ktorý si tentoraz 
majstrovsky udržiava náskok 
nielen pred obeťami, ale aj pred 
bezradnou políciou. Chýba motív, 
stopa, podozrenie.

Viac tipov na pútavé príbehy objavíte na www.martinus.sk 
a v našich kamenných kníhkupectvách.




