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➲ Mesačník o knihách

Ceny ankety KR pre
Evu Urbanovú a Jakuba Drábika
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Poradíme vám 
knižný darček 
na mieru

www.martinus.sk/vianoce

Naši knižní škriatkovia vám pomôžu vybrať 
tie najlepšie knižky! Spýtame sa vás na pár
indícií a vypátrame tie najlepšie darčeky 
s dôkladnosťou hodnou Sherlocka Holmesa. 

Keď mi radosť urobiť chceš



Tina Čorná 
Sikorová 
Šéfredaktorka

Editoriál 
Milé čitateľky, milí čitatelia!
Je fikcia únikom z reality alebo návo-
dom, ako prežiť v zložitom svete, 
ktorý zložitým vždy bol? Aj súčasná 
literatúra a umenie anticipujú to, 
pred čím vedci varujú prinajmenšom 
od publikovania záverov Rímskeho 
klubu z konca 60. rokov minulého 
storočia. Nehovoriac o najstarších 
zdrojoch a úvahách o konci sveta. 
Slovo apokalypsa je síce súčasťou 
Biblie, ale ani tá nie je prvou knihou, 
ktorá uzrela svetlo sveta. No autori 
sa ho nevedia stále nabažiť. Zmienku 
o štyroch jazdcoch apokalypsy 
nájdeme v decembrovom vydaní 
Knižnej revue na niekoľkých miestach, 
hoci to nebolo vyslovene redakčným 
zámerom. 
Neexistuje obdobie v histórii civilizá-
cie, v ktorom by ľudia nepomysleli 
na svoj zánik. A neexistuje obdobie, 
v ktorom by nefantazírovali a nevytvá-
rali láskyplné príbehy plné nádeje. 
Ako inak – aj rozprávky pre deti 
i dospelých. Ku koncu roka sa každé 
vydavateľstvo usiluje prísť na trh 
s takouto knihou. Ponúkame vám náš 
výber v osobitnej téme Kniha ako dar.

„Najhoršia je hanba z oplašenia, tak 
počkáme, ako sa na túto rozjatrenosť 
mysle vyspíme,“ píše Silvester Lavrík 
v odpovedi na anketovú otázku 
Knižnej revue pre šiestich autorov – 
čo je pre spisovateľov najzaujímavejšie 
na období, ktoré práve prežívame. 
No aj v týchto časoch môže spisovateľ 
tvoriť tak, „akoby postupoval podľa 
Flaubertovho postulátu, že umelec 
má byť vo svojom diele ako Boh v tom, 
čo stvoril: neviditeľný a všemocný. 
Všade máme tušiť jeho prítomnosť, 
ale nesmieme ho vidieť.“ Teda tak, ako 
podľa Tamary Janecovej píše prozaik 
Richard Pupala.
Nerušené čítanie.

Obsah
➲ Aktuality

Víťazi ankety Kniha roka 2019 
si prevzali ceny 4
Martinus Cena Fantázie 
2020 / Literárna Senica Laca 
Novomeského 2020 /  
Slovenskí autori v prekladoch 5

➲ Anketa
Sci-fi sa vrátila z budúcnosti 
do prítomnosti (Balla, 
Katarína Kucbelová, Silvester 
Lavrík, Vanda Rozenbergová, 
Peter Macsovszky, Peter Šulej) 6

➲ Dvakrát o knihe
Pod povrch / Richard  
Pupala: ženy aj muži, zvieratá  
(Tamara Janecová) 8
S vášňou pre príbeh  
(Ivana Taranenková) 9

➲ Kniha ako dar
Rozprávkové Vianoce /  
Božena Němcová: Slovenské 
rozprávky a povesti I, II. / 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha 
slovenských rozprávok  
(Katarína Labudová) 10
Dopriať si dušu / Olga 
Tokarczuk: Stratená duša 
(Dominika Madro) 12
Nech už je zajtra, nech už sú 
Vianoce / Peter Gärtner: Čakanie 
na sneh (Soňa Uriková) 13
Slzy Amazonky / Dávid 
Ursíny: Strom života. 
Rozprávky Veľkej Amazónie 
(Silvia Ruppeldtová) 14

➲ Literatúra faktu 
Toto nie je posledné varovanie 
/ Mark Lynas: Šesť stupňov – 
Posledné varovanie  
(Pavel Matejovič) 16

➲ Esejistika
Rešpekt pred národmi 
a ich kultúrami / Aimé Césaire: 
Rozprava o kolonializme  
(John Minahane) 18
O globálnych hrozbách / 
Juraj Mesík: Generácia 
apokalypsy. Život, na ktorý 
sme naše deti nepripravili 
(Ivan Stodola) 19
Pohyblivá duša v behu tela / 
Martin M. Šimečka: Telesná 
výchova. Úvahy bežca, plavca, 
tenistu a jazdca na koni 
o pohybe, tele a mysli (Pavel 
Malovič) 20

➲ Fantasy 
Ominózne predapokalyptické 
supercombo / Neil Gaiman, 
Terry Pratchett: Dobré znamenia 
(Kristína Jantisová) 22

➲ Esej
Kroutvorove krehké knižky / 
Josef Kroutvor: Pomalu na cestě 
k Betlému aneb Malá vánoční 
četba (Ján Púček) 24

➲ Politická literatúra
Demokracia bez diskusie /  
Anne Applebaum:  
Súmrak demokracie.  
Zvodné lákadlo autoritárstva 
(Juraj Marušiak) 26

➲ Z nových kníh
Anotácie 28

➲ Recenzie
Jana Juráňová: Naničhodnica 
(Ivica Ruttkayová), Anna 
Kiliánová: Blízka budúcnosť 
(Daniel Domorák), Patrik 
Svensson: Evanjelium o úhoroch 
(Katarína Vargová), Heather 
Dune Macadam (Dominika 
Rešetárová), Martina Vagačová: 
Ako prežiť rodičovstvo (Petra 
Mikulášová), Svetozár Olovrant: 
Juraj Jánošík a parný chrám 
(Dominika Madro), Martin 
Takáč: Myseľ ako objekt. Kde 
hľadať pevný bod v meniacom 
sa svete? (Andrea Olejárová), 
Arpád Soltész: Hnev (Dado 
Nagy), Juraj Šlauka: Kata 
Strofová a tajomstvo snehových 
vločiek (Diana Mašlejová), 
Ľubica Bátoryová: Pes Timo 
a fučivírus (Ivana Mičuchová), 
Michael Ende a Wieland Freund: 
Rodrigo Rabiát a jeho panoš 
Špunt (Juraj Búry) 30

Obálka + logo s. 3:
Danglár: FOREVER! BOOKS ©

3December  2020



A
kt

u
al

it
y

Víťazi ankety 
Kniha roka 2019 
si prevzali ceny
Víťazi čitateľskej ankety Kniha roka 2019, ktorú už 28-krát 
vyhlásilo Literárne informačné centrum v Bratislave spolu 
s mesačníkom Knižná revue, si prebrali ocenenia počas 
slávnostného večera 30. novembra. Na vhodnú chvíľu čakali 
organizátori do jesene, no pre pretrvávajúcu pandémiu sa 
rozhodli pre online prenos.
Výsledky hlasovania v čitateľskej ankete o najlepšiu knihu 
roka 2019 boli verejnosti známe už v apríli. Cenu čitateľov 
v kategórii Kniha roka 2019 dostala vedecká publikácia 
Fašizmus Jakuba Drábika z vydavateľstva Premedia. Knihou 
roka za debut sa stala ilustrovaná kniha pre deti Evy Urbano-
vej Jeleňatý a Kravatý z vydavateľstva OZ FACE. Knižná 
revue a Literárne informačné centrum ocenili diplomami aj 
vydavateľov víťazných publikácií. Vecné ceny – grafiky – 
venoval autorom významný slovenský umelec Rudolf Sikora.
Priamy prenos otvorila šéfredaktorka Knižnej revue Tina 
Čorná, ktorá pripomenula, o aké víťazné tituly ide, a zdôvod-
nila význam celej akcie, i keď sa odohráva po dlhšom čase 
od vyhlásenia výsledkov. „Víťazné knihy sú kvalitné, stále 
aktuálne a Knižná revue a Literárne informačné centrum si 
váži hlasy čitateľov.“ Privítala Radoslava Passiu, literárneho 
vedca, kritika a predchádzajúceho šéfredaktora Knižnej 
revue, ktorý objasnil novú koncepciu štatútu tejto čitateľskej 
ankety. Nasledovala diskusia s Gabrielou Magovou a Petrom 
Darovcom, členmi nominačného zboru. Peter Darovec 
ocenil široký priestor, ktorý ponúkla anketa Knižnej revue, 
pretože sa neuvažovalo iba o beletristických tituloch, o kto-
rých sa zvyčajne hovorí v akademickej kritike. Gabriela 
Magová skonštatovala tiež, že sa tu stretávajú viaceré žánre, 
a výsledok môže byť prekvapivý.
Plynule sa prešlo k samotným oceneným autorom. Víťazke 
Debutu roka 2019 Eve Urbanovej a čitateľom poslal videopo-
zdrav vydavateľ Jeleňatého a Kravatého Ján Gavura, keďže 
sa osobne zúčastniť nemohol. Eva Urbanová rozprávala 
i o živote Jeleňatého a Kravatého po vyjdení, o tom, ako sa 
spolu s ilustrátorkou Radkou Čabrádi Tvrdoňovou stretla 
s pozitívnymi reakciami a dostala viaceré pozdravy zo 
škôl i škôlok, kde sa jej kniha ocitla a ako žije medzi deťmi. 
Okrem iného sa v diskusii s Radoslavom Passiom dostali 
i k jej básnickej tvorbe a impulzu napísať knihu pre deti. 
Diplom a grafiku výtvarníka Rudolfa Sikoru „ENERGIA 
KRÍŽA“ (r. 1985/2020) odovzdala Eve Urbanovej Tina Čorná.
Laureát Knihy roka 2019, Jakub Drábik, zmienil prvotnú 
intenciu – napísať o fašizme malú knižku. Nakoniec vyšiel 
Fašizmus 648-stranový. Passia voľne parafrázoval úvodné 
slová autorovho oxfordského profesora Rogera Griffina 

– Drábika do každej akademickej inštitúcie. Vďaka tejto publi-
kácii, za ktorou stojí niekoľkoročný výskum, sa Jakub Drábik 
stal akýmsi súdnym expertom na fašizmus a je prizývaný 
na rozličné fóra. Diplom a grafiku výtvarníka Rudolfa Sikoru 

„…VERILI SME… (19. 11. 1989, 6.00 hod. ráno…)“, ktorú 
umelec vytvoril v r. 2019, odovzdala Jakubovi Drábikovi 
Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného 
centra.
✒ red

Radoslav Passia, Jakub Drábik a Miroslava Vallová.

Eva Urbanová a Tina Čorná.

Rudolf Sikora so svojimi grafikami, ktoré venoval laureátom Knihy roka 2019.
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Martinus 
Cena Fantázie 2020
Výsledky 18. ročníka najprestížnejšej žánrovej 
poviedkovej súťaže Martinus Cena Fantázie, 
vyhlasovanej OZ Fantázia a Multiverzom 

– Centrom popkultúrneho vzdelávania, 
sú známe. Verdikt poroty zaznel 11. novembra 
v živom vysielaní Rádia Devín. Zvyčajne sa 
vyhlásenie koná v rámci Bibliotéky, tento rok 
však museli organizátori „vyfantazírovať“ 
alternatívu. Zapojilo sa rekordných 306 povie-
dok, ktoré čítala porota v zložení Zuzana 
Belková, Andrea Harmanová, Jana Plauchová, 
Tomáš Hudák a Martin Boszorád. Z ich bodo-
vania napokon vzišlo päť finalistov, ale o víťa-
zovi rozhodli čitatelia blogu generálneho 
partnera, kníhkupectva Martinus. Celkovým 
víťazom sa stal Martin Benkovič s fantasy/
hororovou poviedkou Na vlastnej koži. 
Na druhom mieste skončila Eliška Ducárová 
s poviedkou Margita Besná, na treťom 
Jara Radošovská a jej poviedka Prvý podivný 
prípad Urbana Baránika, štvrté miesto obsa-
dila Veronika Staníková a jej poviedka Tvorca 
svetov a piata skončila Barbora Vinczeová 
s poviedkou Leto, bazén a pílka na železo. 
Cenu poroty Martinus Ceny Fantázie 2020 
získali poviedky Prvý podivný prípad 
Urbana Baránika autorky Jary Radošovskej 
a Na vlastnej koži autora Martina Benkoviča.
Už tradične boli udelené i pridružené 
ocenenia: Cena spoločnosti ESET pre 
najlepšiu sci-fi poviedku 2020 – Chyba 503 
Matúša Ľudmu; Cena Béla (vydavateľstva 
Artis Omnis pre najlepší horor) – Šnúra 
Ľuboslava Priesečana; Cena za najlepšie 
fantasy (udeľovaná manželmi Aľakšovcami 
za OZ Fantázia) – Oskar a elixír života Mareka 
Vaňousa; Cena Bibliotéky (vybraná porotky-
ňou Janou Packovou) – Prvý podivný prípad 
Urbana Baránika Jary Radošovskej; Cena 
Multiverza – Svetlo Karolíny Chudíkovej. 
Paralelne s MCF sa už siedmy rok odohráva 
Fantázia Award, v ktorej zvíťazil Anton Stiffel 
s poviedkou Angels of the Revolution.
✒ red
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Laureáti XXXIV. ročníka 
Literárnej Senice 
Laca Novomeského 2020
Napriek pandémii 118 autorov poslalo do súťaže 
celkovo 273 textov. Odborným garantom súťaže 
bol prozaik Peter Jaroš, predsedníčkou poroty 
Miroslava Vallová, Záhorská knižnica s riaditeľkou 
Silviou Samekovou zabezpečila logistiku podujatí. 
Novinkou bolo prideľovanie čísiel textom a odtajne-
nie autorov až po vyhodnotení prác. Rozborové 
semináre sa uskutočnili online 25. novembra na 
YouTube kanáloch regionálnej televízie TV SEN 
a Záhorskej knižnice. Workshop poézie viedla 
Dana Podracká a Eva Tomkuliaková, workshop prózy 
Marek Vadas a Soňa Uriková. Slávnostné vyhodnote-
nie LSLN 2020 sa prezentovalo 26. novembra 
vo večerných hodinách na YouTube a Facebooku. 
Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
za poéziu získal Peter Šípoš z Topoľčian a Cenu LIC 
za prózu Ľudmila Magdolenová z Prievidze.

Laureáti LSLN 2020  
Poézia
I. kategória (základné školy)
1. miesto: Natália Lovászová, Horná Kráľová
2. miesto: Marianna Ibrahimi, Topoľčany
3. miesto: Emma Mikulcová, Vráble
Čestné uznanie: Šimon Tomášik, Borinka
II. kategória (stredné školy)
1. miesto: Katarína Čanecká, Skalité
2. miesto: Marína Hluchá, Košice
3. miesto: Miroslava Gerová, Košice
Čestné uznanie: Patrícia Kmeťková, Senec
III. kategória (vysoké školy a dospelí)
1. miesto: Martin Melicherčík, Bratislava
2. miesto: Mirka Košťálová, Mojmírovce
3. miesto: Pavol Fekete, Košice
Čestné uznanie: Silvia Hajdúová, Rožňava

Próza
I. kategória (základné školy)
1. miesto: neudelené
2. miesto: Hana Vorobelová, Prešov
3. miesto: Johanka Mokráňová, Bratislava
Čestné uznanie: Dorota Anna Mračková, Bratislava
Barbora Mihalkovičová, Modra
II. kategória (stredné školy)
1. miesto: Emma Vičanová, Piešťany
2. miesto: Lucia Herceková, Hlohovec
3. miesto: Jozef Lukačovič, Trnava
Čestné uznanie: nebolo udelené
III. kategória (vysoké školy a dospelí)
1. miesto: Mária Juríková, Piešťany
2. miesto: Andrea Bercik, Košice
3. miesto: Ema Jacková, Rimavská Sobota
Čestné uznanie: nebolo udelené 

Literárna Senica Laca Novomeského je súťaž o hľa-
daní talentov, tém a generačných zážitkov. Zároveň 
je svedkom budúcnosti, ktorá sa nezaobíde bez 
literatúry. 
✒ Dana Podracká

Preklady

Mila Haugová: Zwischen zwei 
Leeren (výber zo zbierok 
Srna pozerajúca na Polárku 
a Archívy priestorov)
Viedeň: Edition Korrespondenzen, 
2020, (AT), Preklad: Anja Utler, 
Mila Haugová

Viliam Klimáček: Karstā 68. 
gada vasara (Horúce leto 68) 
Riga: Pētergailis, 2020, (LV), 
Preklad: Jānis Krastiņš

Marek Vadas: Лош квартал 
(Zlá štvrť)
Sofia: Diva 2007, 2020, (BG), 
Preklad: Nikolay Fenerski 

Iveta Merglová: Ema elvan 
(Ema sa má) 
Budapešť: Csiri mojó, 2020, (HU), 
Preklad: Flóra Peťovská 

Slovenskí autori v prekladoch

Ivan Aľakša (zost.): Fantázia 2020.  
Antológia fantastických poviedok
Šaľa: Fantázia media, 2020
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Zaujalo ma, že v súvislosti s pandémiou sa u nás 
zbláznili ďalší jedinci a rozšírili rady tých, čo sa 
zbláznili už predtým. V alternatívnych médiách 
halucinujú, že to nie je pandémia, ale riadená 
genocída slovenského národa a národ exne. 
Spisovatelia medzitým žiadajú o granty, no nikto 
nežiada grant na to, aby sa mohol stať rozhľade-
ným čitateľom. Mne sa stále darí: v zime zvyčajne 
píšem vo vykúrenej kaviarni, no teraz sa vďaka 
opatreniam pána premiéra trasiem na terase 
a sledujem, ako mi vietor mieša papiere, vytvára 
prekvapujúco postmoderný text so začiatkom na 
konci a koncom na začiatku a odfukuje zbytočný 
príbeh a naivné pointy. Kultúrni ľudia zatiaľ 
donkichotsky organizujú kultúrne podujatia 
vo virtuálnom priestore, prekvapujúco zavolali aj 
mňa, takže koncom novembra som sa ocitol 
v Trnave na besede Ypsalonu. V meste sa práve 
konalo stretnutie novopečených ľudových 
epidemiológov, jeden sa zatúlal od čriedy, 
zneistený vlečie cez Trojičné námestie zelenú 
zástavu, zbadá ho invalidná pani na vozíku 
a kričí: „Kuknite sa nanho! Tak by som mu zebrala 
tú tyč a pichla mu ju do rici! Čo, prišiel nám kaziť 
Vánoce?!“ Chcem jej zložiť poklonu, 
no práve vtedy ma ochromí pandémia a vírus 
cítim rovno na líci, napokon mám však zasa 
šťastie, lebo to ma len zasvrbel pot pod rúškom. 

Katarína Kucbelová
V jednom momente, kráčajúc zo školy, do ktorej 
som práve odviedla svoju dcéru, som zistila, 
že sa pozerám na muža. Prišla som na to neskôr 
ako on, čo by neprekážalo, lenže ja som začínala 
rozmýšľať, prečo nekontrolovane zízam práve 
na tohto nudného a navyše, zrejme aj mladšieho 
muža. Všetko na Palárikovej bolo zaujímavejšie 
ako on. Najskôr som vyhodnotila, že pre mikinu 
cyklámenovej farby; ona mala najväčší potenciál 
ma pritiahnuť, akurát zvyšok jeho outfitu túto 
výzvu vôbec nerešpektoval. A neskôr, keď sme 
už boli od seba dosť vzdialení, som si uvedomila, 
že si intenzívne pamätám črty jeho tváre, ktoré vo 
mne tiež nevyvolávali príjemné pocity, dokonca 
ani čiastkovo ako skvelá, no nepochopená ružová 
mikina. A úplne nakoniec som si uvedomila, 
že ten chlapík mal tvár, kým iní ľudia na ulici 
tváre nemali. Nemal rúško a zhodou okolností bol 
muž, to bolo všetko. Detaily jeho tváre pre mňa 
predstavovali nálož impulzov. 
No a pred časom som natrafila ešte na jedného 
muža, sedel na zastávke Lafranconi, rúško mal 
stiahnuté pod bradu a nohavice pod zadok, 
na bielych trenírkach mal hnedé fľaky, zrejme 
z posledných síl čosi vykrikoval, ľudia čakali 
na spoj pár metrov od zastávky a električka, 
v ktorej som, našťastie, sedela, odfiltrovala zvuky 
a smrad. Muž mal súmerne odhalené vonkajšie 
dýchacie a pohlavné orgány napriek spoločenskej 
dohode, že si ich na verejnom priestore budeme 
zakrývať, aspoň rúškom. 
V tomto období sa stále zamýšľam, akú platnosť 
majú moje vnemy a pozorovania; nepíšem 
publicistiku s obmedzenou platnosťou, statusy, 
ale pozorujem a robím si poznámky ako vždy, 
len neviem, čo z toho bude použiteľné a výpoved-
né o rok a neskôr, prípadne, akým spôsobom. 

Sci-fi sa vrátila 
z budúcnosti 
do prítomnosti
Globálna pandémia 
zasiahla všetky sféry 
života na celom svete. 
Na konci zložitého 
roka 2020 sme dvom 
autorkám a štyrom 
autorom in medias res 
položili jednu otázku:  
Čo je najzaujímavejšie 
na tejto dobe 
pre spisovateľa?

Katarína Kucbelová
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Silvester Lavrík
Plný vonkajšej neistoty a vnútornej nervozity bol 
pre mňa tento rok. Poprehadzoval priority, 
znejasnil zámery. Priniesol aj nové témy a trémy. 
Zrazu sa mi zažiadalo písať o záležitostiach, 
ktoré som považoval za odžité, zvládnuté, 
ustálené, odfajknuté. Dokonca som sa, s odpuste-
ním, pristihol pri náladách a pocitoch. 
Nevkusné, však? Nuž ale je to tu. Už o tom 
dokonca aj po nociach píšem, zatiaľ na ploche 
poviedok a náčrtov k rozsiahlejším cyklom, 
prosím pekne. To, čo ma momentálne zaujíma 
najviac, osciluje okolo mapovania rozdielov 
medzi slovami samota – osamenie – osamelosť –  
samostatnosť – samozber – samoobsluha –  
samoviazač – samozásobenie – branozavírasamo. 
Ale najhoršia je hanba z oplašenia, tak počkáme, 
ako sa na túto rozjatrenosť mysle vyspíme, nech 
sa nebodaj nedopustíme niečoho poetického 
a intelektuálneho.

Vanda Rozenbergová
Najskôr som si hovorila, ó, aké vzrušujúce, svet 
sa pohol, niečo sa deje a som toho súčasťou! 
Je tu čas na absolútnu voľnosť, môžem len sedieť 
a písať. Rýchlo mi došlo, že je rozdiel medzi 
chcem, ale nemusím a chcem, ale nedá sa. 
Skúsila som sa na to pozrieť inými očami, len ako 
na prekážku, ktorú treba preskočiť. Ani to sa mi 
nedarilo. Dennú rutinu dodržiavam, svojich 
niekoľko strán denne napíšem a plním plán, ale je 
to iné. Potom sa už len prechádzam po cintorí-
noch, skúmam mená na náhrobkoch a nachodila 
som kilometre popri riekach Váh a Nitra. 
Pracovne to bol šťastný rok, vyšla mi kniha, 
spolupracovala som na ďalšej, aj tá vyšla, navyše 
je na svete aj úžasný preklad mojej prózy 
v češtine. Čítam, oveľa viac ako predtým, preštu-
dovala som Dejiny Ríma, Dejiny sexu aj Základy 
poľovníctva I. a II.
Po tom, čo v októbri vyšla kniha Spoločný nočný 
mier, uvedomila som si, ako veľmi mi chýba pes 
a možno aj život predtým. To bývajú také kritické 
dni a zasiahnu každého. Ale okolie povzbudzujem, 
nenariekam, vlastne blízkych klamem, presvied-
čam ich, že je to len prirodzený cyklický proces, 
čosi muselo prísť a že je to pandémia, tak je. 
Kino doma nahradím, divadlo nie. Milujem 
činohru. Na jar som sledovala hry sprístupnené 
online, teraz na jeseň/v zime, ešte nie. Prepáčte 
mi to. 
Odjakživa chodím rada na besedy, a to aj keď 
neboli so mnou, mám vzťah k live vystúpeniam, 
vďaka Websterovcom som sa často stretávala 
s deťmi, robila som workshopy. Verím, že je toto 
čas odpočinku pred novým, krásnym začiatkom. 
Na začiatky som stvorená.

Peter Macsovszky
Zaujímavé bolo pozorovať nie „pandémiu“ 
(dejiny si vyberú miernejšie slovo), čiže nie tých, 
čo sa nakazili čudným vírusom, raz väčšmi, 
inokedy zas menej nebezpečným, ale psychický 
účinok novej situácie na ľudí. Mnohí podľahli 
predstave, že nastal koniec sveta. Pritom sa 
odohráva len ďalšie dejstvo apokalypsy – čiže 
obnažovania významov a mechanizmov. 
Pandorina skrinka i trinásta komnata sú otvorené 
a to, čo sa dostáva na svetlo sveta, jedných 
rozplače, druhých rozosmeje. 
To, čo sa obnažilo, nemôže nešokovať. Podobné 
situácie spisovatelia, ktorí sa nebáli písať sci-fi, 
opísali už veľakrát. Kto prečítal aspoň niekoľko 
distopických románov, nemôže byť až taký 
vykoľajený. V nijakej knihe však nemožno nájsť 
takú variabilitu ľudskej hlúposti a bezohľadnosti, 
akú nám predložil tento rok.
Ako pri každej kríze, aj teraz sa do popredia 
predrali výhovorky a zámienky. Kto za vzniknutú 
situáciu obviňuje vírus, je buď hlupák, alebo má 
za ušami. Vírus totiž krízu nespôsobil: spôsobili 
ju hlúpe rozhodnutia štátnych úradníkov, 
poplašné splety novinárov, záhaľčivosť intelektuá-
lov, nenásytnosť obchodníkov, nefunkčnosť 
západných systémov. 
Ale nebojme sa. Keď vládne a opozičné strany 
stále majú energiu na vzájomné osočovanie 
a západní politici čas na infantilné osočovanie 
Číny, azda nie je až tak zle. 

Peter Šulej
Môj život sa nijako výrazne nezmenil, keďže už 
skoro tridsať rokov pracujem z domu, teda 
dnešným newspeakom povedané, mám home 
office. Zaujímavé na celej situácii je, že skutočnosť 
predbehla sci-fi, ale ja by som toto tvrdenie 
skorigoval. Sci-fi sa vrátila z budúcnosti 
do prítomnosti, možno červou dierou alebo cez 
M-bránu, ťažko povedať, aký stroj času zvolila. 
Vyťažiť z toho ako fluktuujúci autor vedeckej 
fantastiky asi nevyťažím nič, keďže sa tak stalo 
vo Fytopaleontológii, ktorú som dopísal vlani 
v lete a vyšla dva mesiace pred pandémiou. 
Kataklizma odohrávajúca sa v románe, myslím, 
celkom zdatne anticipuje prípad COVID-19.
Skôr ma zaujal sociálny aspekt spojený s pandé-
miou, a ten by teda vyšiel na nejeden román. 
Opäť raz sme neomylne preukázali, že sme 
nedovyvinutá spoločnosť. Spoločnosť založená 
na nedôvere a chamtivosti, kde zakomplexovaní 
hlupáci majú dvere otvorené do tých najvyšších 
funkcií a celá „slovenská kultúra" im je úplne 
ukradnutá. Táto armáda nekompetentných 
karieristov sa dokáže obklopiť nepriestrelnou 
stenou z byrokracie, ktorá u nás pomaly nadobúda 
orwellovské rozmery. Rovnako ako už často 
v minulosti sme nedokázali vygenerovať jediný 
nápad, jedinú univerzálnejšiu myšlienku. Slepo 
preberáme, čo sa komu hodí, a skutočne si 
neviem predstaviť, čo by sa dialo, ak by pandémia 
nadobudla čo i len talianske rozmery z prvej vlny, 
nebodaj by udrela v budúcnosti ešte s ničivejšou 
silou. Alebo možno platí: Blahoslavení chudobní 
duchom.
✒ čort

Silvester Lavrík

Vanda Rozenbergová

Peter Macsovszky

Peter Šulej
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P
redchádzajúce poviedkové zbierky Richarda Pupa-
lu, Návštevy (2014) a Čierny zošit (2017), boli nomi-
nované na cenu Anasoft litera. Prozaik už vtedy 

zaujal svojím citom pre zobrazovanie postáv v neľah-
kých životných situáciách, minimalistickým písaním 
i znepokojivými pointami svojich próz. V Čiernom zoši-
te sa pokúsil ozvláštniť sociálnu tematiku využívaním 
postupov hororového žánru, v najnovšej knihe sa vrátil 
k tradičnejšej literárnej forme, ktorú uplatnil v debute. 

Medzi riadkami…
Trinásť poviedok knihy ženy aj muži, zvieratá spája 
už tradičný okruh spisovateľových tém: strata dieťa-
ťa, strata rodiča, narušené partnerské vzťahy, emoč-
ná deprivácia, alkoholizmus, životný zlom, eskalácia 
napätia i násilia. 

Všetko sú to ťažké, ťaživé témy, Pupala však o nich 
píše s prekvapivou ľahkosťou. Jeho rozprávač je ne-
nápadný. Vďaka bohatému využívaniu prostriedkov 
ako polopriama, nepriama i nevlastná priama reč sa 
u neho pásmo rozprávača hladko prepletá s pásmom 
postáv. Okrem toho využíva aj dôraz na detail a priestor 
medzi riadkami. 

V poviedke Soňa a deti vykreslenie narastajúcej 
frustrácie protagonistky dopĺňajú somatické prejavy 
jej vnútorného stavu – po strate dcéry sa u nej rozvi-
nulo chronické kožné ochorenie. Nepokoj počas na-
pätého rozhovoru v reštaurácii sprevádza nervózne 
poškrabkávanie sa, ktoré sa zosilňuje. Soňa sa snaží 
bojovať s pocitom straty kontroly, úporne sa zameria-
va na drobnosti interiéru i osadenstva podniku. Tieto 

„nadbytočné“ opisy nepriamo vyjadrujú Sonine zúfa-
lé pokusy získať nad sebou kontrolu – zachytáva sa 
aspoň nejakých pevných bodov, aby sa ubránila blí-
žiacej sa katastrofe. 

Sila nevypovedaného 
Pupala využíva aj medzery v texte, pozná silu nevy-
povedaného i nedopovedaného, napr. v poviedke Noc 
s korytnačkou, v ktorej latentne narastá úzkosť otca 
a malej dcéry z možnej straty syna a brata: 

„,Filip zomrie?‘ ,Nie.‘ Ockov pohľad vyletel od ve-
čere. ,Prečo by mal zomrieť?‘ Hľadel na dcéru a krútil 
hlavou, aby to slovo nad stolom rozptýlil. ,Bude v po-
riadku, neboj…‘ Nedojedol ani jeden z nich.“ (s. 10) 

Platí pri nich onen Kukučínov postreh z Čas tratí, 
čas platí: „Divný tvor ten človek! Vraví sa, že reč má 
k vyjadreniu myšlienok a citov! Práve naopak, k ich 
zatajeniu.“ Pupalove prózy majú niečo spoločné s tvor-
bou Tajovského; aby neskĺzol k sociálnemu sentimentu, 

Pod povrch
Ženy aj muži, zvieratá sú treťou 
knihou Richarda Pupalu,  
v ktorej opäť tematizuje sociálnu 
problematiku a znepokojuje 
pointami svojich próz. 

✒ Tamara Janecová 
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hadnutých proporciách – píše minimalisticky, striedmo 
a preniká hlboko pod povrch. 

Deziluzívnu situáciu svojich postáv približuje 
vecne. Nemoralizuje ani nesúdi. Hrdinovia textov 
sú svojím spôsobom typizovaní. Nezapamätáme si 
ich síce podľa mien, nestanú sa symbolmi ako Maco 
Mlieč, Apoliena či Mamka Pôstková. Sú to však zau-
jímavé variácie traumatizovaných charakterov, ako 
matka s problematickým prežívaním materstva, opus-
tený starnúci muž, dieťa medzi mlynskými kameňmi, 
dieťa sledujúce úpadok rodiča. Často využíva aj pre-
línanie detského aspektu s perspektívou dospelého 
rozprávača. 

Zvieratá nielen v názve 
Otázku vyvoláva názov knihy. Pôsobí akoby vytrhnutý 
z kontextu nejakej vety (naznačuje to malé začiatočné 
písmeno). Prozaik doteraz volil pomenovanie zbier-
ky podľa jednej z poviedok, tentoraz je titul vytvorený 
ako samostatný kľúč na čítanie. Okrem žien a mužov 
sa do popredia dostávajú aj zvieratá – nielen v názve, 
ale i v texte. Často sprevádzajú ľudské príbehy ako ich 
pozorovatelia, no ich prítomnosť je ozvláštnenie, ktoré 
má v prózach kolísavú funkčnosť. 

Vydarenejšie boli použité v  poviedkach Deľba 
a Deň letných prázdnin. V prvej tvorili zvieratá nepria-
my, detský plán dospelej spomienky na traumatizu-
júce obdobie rozvodu rodičov, v druhej sa hmyz stal 
prostriedkom charakterizácie mladého protagonis-
tu, ktorý bol tiež vystavený rozpadu vzťahu rodičov. 
Hmyz tu funguje aj ako nositeľ sugestívnej evokácie 
ambivalentnej spomienky na čas hrdinovej mladosti, 
keď trávil letné dni u nevlastného dedka, napr. v pasá-
ži, keď dostal za úlohu pozbierať pásavky zemiakové: 

„Mandelínka znelo Adamovi smiešne a hlúpo. Zemiaky 
rástli v šiestich dlhých hriadkach. Listy mali čipkovi-
to deravé, obžraté pásavkami vo všetkých fázach živo-
ta; nerušene sa kŕmili, netušiac o skaze, ktorú medzi 
ne prišiel šíriť nemilosrdný obor Adam. Drobné larvy 
striasal z listov frčkou rovno do vedra. Dospelé chrobá-
ky a veľké pandravy bral do prstov; mäkké telá mu pri-
pomínali vytlačený kúsok detskej ružovej pasty, akou 
si umýval zuby, keď bol malý (…) ,Nadnes stačilo,‘ vy-
slobodil Adama dedov hlas, ,Poďme sa najesť!‘ Vzal mu 
vedro a skôr než sa Adam spýtal, čo sa chystá spraviť, 
obrátil ho hore dnom a vykydnutý obsah rozšliapal. “ 
(s. 107 – 108) Jeden „trestanec v pásikavom mundúre“ 
(s. 109) unikne a stane sa súčasťou Adamovej entomo-
logickej zbierky ako svojská spomienka na zložité ži-
votné obdobie.

Neviditeľný a všemocný 
Richard Pupala nie je jediným súčasným spisovateľom, 
ktorý vo svojej tvorbe tematizuje sociálnu problema-
tiku. Naopak, tá je v kurze. Svedčia o tom diela zná-
mych autoriek, ako je Katarína Kucbelová (Čepiec) či 
Alena Sabuchová (Šeptuchy). Pupala je však výnimoč-
ný tým, že nevychádza z biografizujúceho základu, za 
ktorým tušiť autora. 

V  tomto akoby postupoval podľa Flaubertovho 
postulátu, že umelec má byť vo svojom diele ako Boh 
v tom, čo stvoril: neviditeľný a všemocný. Všade máme 
tušiť jeho prítomnosť, ale nesmieme ho vidieť. 

Tamara Janecová (1988)
Na FiF UK v Bratislave 
vyštudovala slovenčinu 
a ruštinu. V súčasnosti 
pôsobí ako odborná 
asistentka na Katedre 
slovenského jazyka 
a literatúry Pedagogickej 
fakulty Trnavskej 
univerzity. Špecializuje 
sa na slovenskú 
literatúru 20. storočia, 
publikovala viacero 
vedeckých štúdií.

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

Ivana Taranenková (1976)
Literárna historička, 
kritička a publicistka; 
riaditeľka Ústavu 
slovenskej literatúry SAV. 
Absolvovala odbor 
filozofia – slovenský jazyk 
a literatúra na FiF UK 
v Bratislave. Zaoberá 
sa slovenskou literatúrou 
19. storočia, otázkami 
kultúrnej a národnej 
identity a súčasnou 
literatúrou. 

s ním udržiavali formálny alebo žiadny vzťah. Z rodi-
ča ostal len obludne zanedbaný byt „hoardera“ deko-
rovaný škvrnou, ktorú tam zanechal, keď ho našli po 
dvoch týždňoch v byte mŕtveho. 

Detský protagonista poviedky Deľba odíde na 
chvíľu bývať s otcom, po rokoch už ako dospelý zisťu-
je, že sa mu zo spomienok vytráca: „Keď som si príbeh 
nášho odchodu neskôr poskladal, s prekvapením som 
zistil, že s výnimkou nášho rozhovoru v aute, ktorým sa 
všetko začalo, si na otca vôbec nepamätám. Nevidím ho 
v kuchyni u tety Mariky, v žulovej hale ani v škôlke, kam 
po mňa musel chodiť. Hoci je hlavnou postavou, jeho 
obraz nenávratne zmizol.“ (s. 124) 

Rozprávačku retropoviedky Mama na kolotoči, 
ktorá sprítomňuje osemdesiatkové sídliskové kolo-
toče so všetkým, čo k tomu patrí (neónové tričká, žu-
vačky krikľavej farby, Samantha Fox, zakázané plagáty 
z Brava), opúšťa otec a vlastne aj matka, utekajúca k al-
koholickým seansám s kamarátkami. 

Milosrdné prelínania
Pupalove rozprávanie sa však nedrží len v tomto ubí-
jajúcom tóne, má i svoju milosrdnejšiu stránku, čo je 
druhý kľúčový moment jeho príbehov. Týmito neo-
kázalo skrachovanými osudmi nostalgicky presvitá 
niečo, čo bolo kedysi radostnejšie a čo konečne dokáže 
poskytnúť útechu. Ada si napokon so sestrou spome-
nie na výjav otca v dielni, keď dokázal čokoľvek opra-
viť a bol jej detským hrdinom. 

Pre dospievajúcu rozprávačku poviedky Mama na 
kolotoči sa spomienka na deň, keď ju opitá mama stráp-
nila na kolotočoch, prelína so spomienkou na prvý bozk. 
Nemotorný chlapec z poviedky Súkromná hodina ma-
tematiky nachádza krásu v speve žabiek kuniek, ktoré 
mali pripomínať nariekavý hlas jeho matky nenávide-
ný otcom. Pupalovi detskí protagonisti napokon rodi-
čom vždy odpustia a dokážu si nájsť utešujúce útočisko, 
aj keď len na chvíľu. Príznačne sa tento postup ukazuje 
v dvojpoviedke Koho som videla a Deň letných prázdnin. 
V prvej vidíme ženu v staršom strednom veku, uťaha-
nú učiteľku nemčiny, ktorá býva s rozvedeným bratom 
alkoholikom. Letmo zazrie muža, ktorého poznala ako 
chlapca, a zážitok spred desaťročí chce sprostredkovať 
bratovi. Brata jej rozprávanie nechá ľahostajným a ona 
nakoniec zisťuje, že si nepamätá riadne ani chlapcovo 
meno. V druhej poviedke je príbeh spomienky podaný 
pohľadom toho chlapca, Adama. Zo životom unavenej 
ženy je vzrušujúce dospievajúce dievča Veronika s hla-
vou plnou plánov a letné dobrodružstvo s ňou dá Ada-
movi na chvíľu zabudnúť na rozchod rodičov. 

Práve táto línia, môžeme ju nazvať nostalgická či 
útešná, milosrdne tlmí nevľúdnosť sveta Pupalových 
postáv a robí ho ako-tak znesiteľným. Rovnako bráni 
tomu, aby sa jeho príbehy stali ubíjajúcim defilé bez-
útešných existencií a vyprahnutých životov. Aj vďaka 
tomu pôsobia hodnoverne a ľudsky. 

Na čo sa už pozabudlo…
Kritické ohlasy na písanie Richarda Pupalu zdôrazňo-
vali jeho schopnosť vytvárať empatické príbehy, stvár-
niť presvedčivo aj sociálnu realitu dneška. Poviedky 
Richarda Pupalu však vracajú do hry aj to, na čo sa 
v súčasnej prozaickej produkcii akosi pozabudlo – pre-
svedčivé rozprávačstvo a sympaticky disciplinovanú 
vášeň pre príbehy. 

S vášňou pre príbeh
Prozaik Richard Pupala už svojím 
neskorým debutom, zbierkou 
poviedok Návštevy, na seba upozornil 
ako autor, ktorý má potešenie 
z rozprávania príbehov tých druhých, 
príbehov iných než ten jeho. 

✒ Ivana Taranenková 

R
ichard Pupala svoje texty zaľudňuje presne od-
pozorovanými typmi a  konkrétnymi detailmi, 
umiestňuje ich do nášho každodenného, „normál-

neho“ sveta a vyhýba sa exkluzívnemu prostrediu aj 
okázalým dejovým zvratom. Niekedy ich ozvláštni fan-
tastickými motívmi, ako to bolo v druhej poviedkovej 
knižke Čierny zošit, no necíti nutkanie za každú cenu 
všednosť lyrizovať. Pupala ako autor nič nesilí. Jeho 
rozprávanie plynie prirodzene a je príjemne suverénne, 
bez krkolomných kotrmelcov rozprávačského demiur-
ga. Námety na svoje príbehy nachádza na sídliskách, na 
nie práve selankovom vidieku, skôr na takej nevraži-
vej slovenskej dedine. Jeho protagonistami nie sú výni-
moční ľudia, ale ani ukážkoví outsideri. Ich životy majú 
vyrovnané, rutinérske tempo. Nezmieta nimi kríza ani 
frustrácie a na malé prehry si akosi zvykli či ich aspoň 
akceptovali. Pupala nepredvádza veľké drámy, ale ne-
vzrušivé osudy, ktoré majú ďaleko od naplnených ide-
álov – vedie ich skôr akási unavená zotrvačnosť.

Nezámerná krutosť 
Postavy Pupalovej novej knihy ženy aj muži, zviera-
tá nezakúšajú príliš vľúdne chvíle. Deti sa tu prvý raz 
a natrvalo sklamávajú vo svojich rodičoch, ktorí pre 
nich doteraz predstavovali životnú istotu a zrazu ich 
opúšťajú, zrádzajú a zlyhávajú. Otcovia si zakladajú 
nové rodiny, matky sa so sklamaním vyrovnávajú alko-
holom („naši nerozumní rodičia, neschopní rozoznať 
šťastie a udržať si ho“ – s. 124). Dospelí čelia neodvrat-
nému poznaniu, že ich životy sú za zenitom. Prota-
gonistka poviedky Škvrna Ada, ktorá sa vyrovnáva so 
smrťou odcudzeného otca, si čoraz naliehavejšie uve-
domuje, že „život je slabý… slabne viac a viac“ (s. 75); 
postaršiemu vdovcovi Romanovi, hrdinovi poviedky 
Repríza, nevychádza pokus začať nový život s dlhoroč-
nou milenkou; tehotná Simona ostáva so zaťatými zu-
bami vo vzťahu s mužom, ktorý jej je ľahostajný a svoje 
túžby tají i sama pred sebou; a Soňa trpiaca psychoso-
matickým kožným ochorením trúchli za svojou dcérou 
a s obavami sleduje, ako sa jej zať snaží začať nanovo. 
Postavy týchto poviedok voči sebe prejavujú krutosť, 
no tá nie je zámerná, deje sa len akoby mimochodom. 

Dezilúzia, sklamanie, odcudzenie
V  Pupalových poviedkach nachádzame dva ústred-
né momenty. Prvý je moment dezilúzie, sklamanie zo 
seba či blízkych, rozpad rodiny, odcudzenie partnerov 
či rodičov s deťmi. Ada z už spomínanej poviedky Škvr-
na po smrti otca stretáva nevlastnú sestru, obe sa ani 
nepokúšajú predstierať vzťah, obe otec opustil a obe 
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Rozprávkové 
Vianoce
Rozprávky chutia deťom, hoci 
pôvodne pre ne neboli určené, 
i dospelým. A najkrajšie 
rozprávky sú tie, ktoré si čítame 
všetci spolu. Či už sú to 
rozprávky Boženy Němcovej, 
alebo Ľubomíra Feldeka. 

✒ Katarína Labudová 

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

Zákulisie zbierania rozprávok
Vianočný čas je bezprostredne spojený s rozprávkami 
a rozprávkovými hostinami: oplátky s medom, kapust-
nica a k televíznej rozprávke voňavé vanilkové rožteky, 
linecké koláčiky a išelské tortičky. 

Tento rok vychádzajú dva diely Slovenských 
rozprávok a povestí Boženy Němcovej v preklade 
a edičnej úprave Jany Pácalovej. Sú bohato ilustrova-
né Igorom Piačkom. Pre mnohých je možno prekva-
pením, že slovenské rozprávky zozbierané Pavlom 
Dobšinským a jeho spolupracovníkmi vyšli najskôr 
v českom preklade Boženy Němcovej, ktorá ich nie-
len preložila, ale aj umelecky preštylizovala. Němco-
vá, ktorá v tom čase bola už skúsenou spisovateľkou, 
prepísala pôvodné slovenské rozprávky do vybrúsenej 
formy, čo však sklamalo Pavla Dobšinského, pretože on 
v slovenskej rozprávke videl najmä autentickú a origi-
nálnu podobu slovenských nárečí. 

Jana Pácalová v Poznámke prekladateľky uvádza, 
že Němcová pri preklade rozprávok nechala pásmo 
priamej reči v  pôvodnom slovenskom jazyku. Pre 
Boženu Němcovú boli rozprávky veľmi dôležité, veď 
Národní báchorky a pověsti boli jej prvou knihou. Mali 
význam nielen pre ňu, ale aj pre českú kultúru. Němco-
vá zbierala slovenské rozprávky počas svojich ciest po 
Slovensku a spolu s nimi vydala aj zbierku, ktorú ešte 
v roku 1849 pripravil Ľudovít Reuss spolu s Augustom 
Horislavom Škultétym a  Jonatanom Dobroslavom 
Čipkom. Tie nemohli vyjsť z politických dôvodov, ale 
najmä pre nedostatok financií.

Hlad – predohra hostiny 
V Pácalovej Doslovoch sa dozvieme o metóde prekla-
dania a upravovania slovenských rozprávok Boženy 
Němcovej viac. Němcovej láska k rozprávkam je v tex-
toch stále prítomná a prenesie sa aj na čitateľov. Veď 
rozprávka nám, podobne ako Vianoce, prináša nádej, 
lásku, mágiu a veľa dobrého jedla.

Mnohí naši rozprávkoví hrdinovia hladujú, do-
konca sa musia vyvarovať rozprávkových bytostí, 
ktoré ich chcú zožrať. Kanibalizmus je v slovenských 
a  európskych rozprávkach veľmi častý a  môže byť 

Ľubomír Feldek: 
Veľká kniha slovenských 
rozprávok
Ilustrácie: Peter Uchnár 
Bratislava: Slovart, 2020
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nielen metaforou ťažkého a chudobného života, ale aj 
smutným faktom reality. Hladomory, bieda a prázd-
ne misky boli veľmi smutnou súčasťou života sloven-
ských rodín. Rozprávkoví mládenci putujú nalačno, 
dokonca im jedlo kradne Laktibrada: „Varíš kašu, varíš, 
ale jesť ju nebudeš!“ (s. 34) 

Hrdinom nosia na obed žaby, jašterice, hady, po-
núkajú im olovený a oceľový chlieb či strieborné ha-
lušky. Našťastie, v rozprávke sa vždy nájde dobrá duša, 
ktorá sa s nimi podelí o svoj obed, či už sú to princez-
né vo Valibukovi, alebo Otolienka v rozprávke Šurina 
pán kráľ a Otolienka a Pecko sa dokonca podelí o svoje 
jedlo s ukrižovaným Kristom. A práve táto nádej, že 
nakoniec bude vytúžená hostina, na ktorej sa všetci 
dosýta najedia, dodáva nádej a vieru v dobro, odpus-
tenie a šťastie aj nám. Veď aj hlúpa žena z rovnomen-
nej rozprávky nakoniec priniesla svojmu milovanému 

„hromadu zlatých peňazí“. (s. 225) A tak si mohli kúpiť 
„múku, víno, bravčovinu a slaninu“. (s. 225)

Večná nádej a empatia
Rozprávky O hlúpej žene, Bača a šarkan, Pecko spros-
táčik a mnoho ďalších nájdeme aj vo Veľkej knihe slo-
venských rozprávok prerozprávaných Ľubomírom 
Feldekom. Kniha vydavateľstva Slovart je bohato ilu-
strovaná imaginatívnymi a dojímavými ilustráciami 
Petra Uchnára. Ľubomír Feldek sa tak zaradí medzi 
známych zberateľov a  interpretov slovenských roz-
právok, ako napríklad Samuel Reuss, Pavol Dobšin-
ský, Samo Czambel, Jiří Polívka, Frank Wollman, Viera 
Gašparíková a ďalší. Zároveň sa Feldek stáva originál-
nym rozprávačom starých známych rozprávok, ktoré 
kolujú a kolovali po Európe. Ako sám hovorí: „Ak aj 
nachádzame vo všetkých našich rozprávkach fabuly 
a motívy, ktoré majú svoj prapôvod v rozprávkach Tisíc 
a jednej noci alebo paralely v Pentamerone či novších 
zbierkach iných národov, vôbec to neproblematizuje 
otázku ich pôvodnosti.“ (s. 364) 

Feldek svojím empatickým a príťažlivým preroz-
právaním ponúka večné posolstvo rozprávky: nádej, 
že sa všetko na dobré obráti, že láska prekoná všetky 
prekážky, že dobro zvíťazí nad zlom a že po krutom 

hlade príde bohatá hostina. Avšak Feldek neprelieva 
len staré víno do novej fľaše, ponúka aj nové príchute 
a perspektívy. Súcitne pozerá na Popoluškinu sestru 
Doru a jej sklamanú túžbu po princovi: „Kým rozpráv-
ku však dopovieme,/ zo srdca poďme zlúpať kôru!/ ja 
viem, že súcit vo vás drieme,/ nuž poľutujte aj tú Doru./ 
Trýzni sa iste, nespí, neje,/ rumádzga len a dobreže/ si 
z čoraz väčšej beznádeje aj druhý palec neodreže. Ach, 
čo ak si ho odreže?“ (s. 261)

Z brutality do poézie
Súčasťou výberu je aj menej známa rozprávka Vtá-
čik-neboráčik. Tak ako rozprávky Boženy Němcovej, 
aj táto je o rodinnom konflikte medzi deťmi a maco-
chou a o veľkej biede a hlade. Táto rozprávka, v ktorej 
macocha zabije chlapčeka, ktorého „posekala, pokrá-
jala, pohádzala do hrnca a uvarila nakyslo“, (s. 340) nie 
je len hororom a traumou, ale aj metaforou obrovskej 
lásky medzi súrodencami. 

Kým vo verzii bratov Grimmovcov zahrabe sestrič-
ka bratove kostičky pod borievku, v anglickej verzii 
pod ružový krík, vo Feldekovej rozprávke pod šípko-
vý ker. Stromček do rána rozkvitne, sadne naň vtáča 
a prenikavo spieva o ukrutnej hostine: „Macocha ma 
zarezala, otecko ma zjedol,/ a sestrička-nešťastníčka/ 
koštialiky pozbierala/ a  potom ich zahrabala/ pod 
zelený šíp/ Vyrástol z nich vtáčik, malý neboráčik,/ 
číp, číp, číp!“ (s. 341) Ľudia potom postupne vtáčikovi 
nosia hodvábnu šatku pre sestričku, najkrajší klobúk 
pre otecka a veľký kameň pre strigu macochu: „Amen 

– zabil babu kamen“. (s. 344)
Hodvábna šatka pre sestru môže symbolizovať 

sestrinu jemnosť, krásu a aj vzácne súrodenecké puto. 
Klobúk pre otca predstavuje ochranu a úctu, ale možno 
aj skrývanie tajomstva, keďže deti pred otcom maco-
chino týranie bitkou a hladom tajili. Kým kameň pre 
macochu predstavuje jej ťažký hriech, stane sa jej ná-
hrobným kameňom. Táto rozprávka patrí k mimoriad-
ne smutným príbehom, ale práve magickou piesňou 
vtáčika premieňa tragédiu v poéziu a umenie. A tak 
nás rozprávka znovu zachraňuje pred zúfalstvom 
a strachom. 
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Božena Němcová: 
Slovenské rozprávky 
a povesti I, II
Ilustrácie: Igor Piačka
Preklad: Jana Pácalová-
Piroščáková
Bratislava: Tatran, 2020

Ilustrácie Petra Uchnára 
z knihy Veľká kniha 
slovenských rozprávok
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Dopriať si dušu 
Obrázková kniha nobelistky 
Olgy Tokarczuk a ilustrátorky 
Joanny Concejo fenomenálne 
zreálňuje čosi také osobné 
a nepriehľadné, ako je duša človeka. 

✒ Dominika Madro 

M
inimum textu, kresby na štvorčekovom papieri, 
akoby zachytávali niečiu kreativitu počas hodi-
ny matematiky, slová ako pokračovanie obráz-

kov; stoly, stoličky a okná ako jeden súzvuk. Stratená 
duša nič nepreháňa, nevnucuje, nepatetizuje. 

Duša nie je len vianočná záležitosť
Olga Tokarczuk sa pustila do bolestivej témy, ktorá na 
nás vyskakuje dennodenne. Fenomén strácania kon-
taktu so sebou samým v hektickej dobe hučí zovšadiaľ. 
Svoje rozprávačské majstrovstvo už zasvätila viacerým 
fenoménom, napríklad cestovanie – jeho motivácia 
prostredníctvom oduševneného výskumu ruskej pra-
voslávnej sekty Běguni v rovnomennej knihe či ochra-
na prírody a zvierat v knihe Svoj voz aj pluh veď cez kosti 
mŕtvych. V oboch prípadoch ide o zrelý a výnimočný 
záujem o aktuálne témy.

Všetko rýchlo a  veľa – to je fenomén dnešných 
konzumných dní. Nie je čas na dialóg so svojím vnú-
torným ja. Upozorňuje sa na to práve pred Vianocami, 
ale často je to strategické a  limitované atmosférou 
kozuba, deky a knihy. Pre Tokarczuk však téma kon-
centrácie na silu a originalitu prežívania jednotlivca 
znamená niečo prirodzené. Už hlavná postava v jej kni-
he Svoj voz aj pluh veď cez kosti mŕtvych sa volá Janina 
Du szejko – jasne obsahuje slovo duša a ešte k tomu 
Duszejko číta z hviezd. Duša je vesmír – bez nej stra-
tíme smer, meno aj svetlo. Duša nie je len vianočná 
záležitosť, kúsok chutného kapra či vianočný pozdrav, 
vystavený vedľa dreveného soba do konca decembra. 

Rozkvitnuté čakanie 
Olga Tokarczuk reflektuje túto nemilosrdnú skutoč-
nosť prostredníctvom muža, o ktorom nevieme nič 

Dominika Madro (1990)
Vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru 
na FiF UK v Bratislave, 
následne dramaturgiu 
a scenáristiku na VŠMU. 
Vyhrala Martinus 
Cenu Fantázie 2019 
i Poviedku pre deti 2019. 
Debutovala románom 
Svätyne (2019). Píše 
recenzie i rozhlasové 
rozprávky (Agátka a jej 
dobrodružstvo, O pyšnej 
vlne). 

Olga Tokarczuk:  
Stratená duša
Ilustrácie:  
Joanna Concejo
Preklad: Karol Chmel
Bratislava: Artforum, 
2020

konkrétne, len to, že „veľmi veľa a veľmi rýchlo praco-
val“. S tým sa vieme stotožniť pomerne rýchlo. Kým 
jeho začiatok je rozprávkový – „Bol raz jeden človek“ – 
situácie, ktoré ho postihnú, zďaleka nenesú punc roz-
právočky pred spaním. 

Uprostred noci zisťuje, že nemá čím dýchať, záro-
veň zabúda, kde je, a čo je najhoršie – aj svoje meno. 
Vyhľadá starú a múdru lekárku (starú a múdru – sym-
bolika rozprávky tu, samozrejme, funguje, ale skôr ako 
odveká pravda než mágia) a tá vie iba o jedinom lieku 
na diagnózu stratená duša: „Musíte si niekde nájsť 
svoje miesto, pokojne si tam sadnúť a počkať na svoju 
dušu.“ Niekde odísť, vypnúť telefóny a siete (doslova 
sa zbaviť sietí), byť sám so sebou – nie je to presne po-
treba všetkých prepracovaných?

Tokarczuk všeobecne vo svojich dielach využíva 
vlastnú psychoterapeutickú prax. Sprítomňovanie 
okamihu je praktickou metódou, ktorou možno pre-
dísť syndrómu vyhorenia. Autorka už Běgunov otvá-
ra slovami: „Jsem tady.“ (s. 5, Host, 2019) To je ten 
najdôležitejší impulz k plnohodnotnému prežívaniu 
a spolunažívaniu duše a tela. Prítomná chvíľa. Čaka-
nie, ktoré má význam. 

Stratená duša ilustráciami čitateľovi nenásilne 
predpisuje liečebné aktivity – tráviť čas nad fotogra-
fiami s príbuznými, pýtať sa, kto je toto, čo robil, koho 
miloval; zadívať sa do ilustrácií; mať čas zakresliť si/za-
písať si, čo práve prežívame; chodiť do prírody a pozo-
rovať, čo kde rastie a čo už vyrástlo; sadnúť si a čakať, 
čo v nás prehovorí, objavovať svoje túžby. A ako vo 
viackrát spomínaných Běgunoch Tokarczuk píše, ob-
javovať možno, keď sme osamote. 

Ilustrácie ako meditácia
Olga Tokarczuk nechala veľký priestor úchvatným ilu-
stráciám – aj to je implicitná ukážka toho, že pri práci 
na sebe je dôležité vzdať sa slov, len počúvať a dívať sa 
vôkol seba a do seba. Aj keď si myslíme, že máme čo po-
vedať. Ilustrácie Joanny Concejo však podmanivo roz-
právajú o všetkom, čo by v rámci textu mohlo vyznieť 
klišéovito či pateticky. 

Najprv trávi Ján prvé dni čakania pekne za stolom 
s výhľadom na cestu, po ktorej môže prísť jeho duša. 
Lenže stále je vedľa okna rušivý element zo „sveta tela“ 

– televízia. Neskôr už nemá televíziu a aj kvety na stole 
podrástli. A v poslednej ilustrácii pomyselnej trilógie 
sedenia a čakania sú kvety na stole veľmi vysoké, Ján 
má už dlhé vlasy a číta! A obklopil sa novým životom 

– mačiatkom. Spolu jedia z toho istého stola určené-
ho na meditáciu. 

Mnohé ilustrácie Stratenej duše zobrazujú sedenie. 
Dokonca aj kvety majú svoje stoličky – ony sú pred-
sa v celej knihe najvýraznejším obrazom trpezlivého 
čakania. Treba si nájsť fyzický priestor na premýšľa-
nie. Komfortný pre našu dušu. Nádhernou pointou 
vizuálnosti Stratenej duše je predposledná ilustrácia, 
na ktorej je Jánova izba zarastená zeleňou, no okno 
nezatarasila. 

Čítanie/čakanie bez čísel
Stratená duša. Len sa posaďte. Otvorte knihu a vnímaj-
te. Odvážte sa čakať. Dokonca vás nebudú rušiť čísla 
strán. Číslovanie strán tu absolútne nezohráva žiadnu 
odpočítavaciu funkciu, napríklad, zo strany 71 sa do-
staneme po prehrnutí stránky na stranu 105. To je to 
čakanie. Zastaviť sa pri jednej ilustrácii a meditovať tak 
dlho, akoby bola nakreslená prinajmenšom na dvad-
siatich stranách. Iba duša sa počíta… 
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P
eter Gärtner k svojim literárnym projektom pri-
stupuje s  entuziazmom a  darí sa mu preniesť 
tieto pocity aj na čitateľov. Jeho prvotina O čer-

tovi Kolofónovi (2017), rovnako ako jeho autorské di-
vadelné predstavenia, srší nápadmi, humorom 
a prelínaním žánrov. Kniha Čakanie na sneh je opro-
ti debutu umiernenejšia a lyrickejšia, no z textu a cel-
kovej realizácie tohto diela pocítite radosť z tvorby 
a z možnosti sprostredkovať pocity snehofila, ako sa 
autor sám nazýva.

Kniha vás spoľahlivo prenesie do vašich detských 
čias, najmä ak ste – ako Gärtner – vyrastali v 90. rokoch 
na území či už geograficky, alebo tematicky blízkom 
jeho rodnému Považiu.

Úprimný hlas so zmyslom pre detail
Pri prvom čítaní som sa obávala, či kniha nie je pre sú-
časné deti príliš lyrická a či ich reálie nepomýlia, ale 
pri druhom čítaní mi bolo jasné, že očakávanie obľúbe-
nej udalosti (Vianoc a snehu) je univerzálne. A ak budú 
mať súčasné deti nejaké otázky, azda budú mať poru-
ke nejakého problematiky znalého dospeláka. Ak sa 
o animovaných filmoch a seriáloch hovorí, že sú „zá-
bava pre celú rodinu“, o tejto knihe to platí tiež.

Opisy čakania na sneh v knihe prináša rozpráva-
nie mladého chlapca, ktorý žije na sídlisku so svojimi 
rodičmi a starším bratom, a každý jeho deň sa začína 
a končí myšlienkou na sneh: „V noci, keď zaspávam, 

počujem, ako ticho hučí v radiátore. Už aj v kotolni 
vedia, že bude snežiť.“ (s. 8) Zima je jeho obľúbené ob-
dobie, na Vianoce si nepraje žiaden iný darček iba po-
riadne korčule a po tom, ako máličko nasneží a hneď 
všetko zlezie, si zapraje: „Keď raz budem veľký, odsťa-
hujem sa na Severný pól!“ (s. 33)

Všetky situácie sledujeme prostredníctvom hlav-
ného hrdinu, ktorému Gärtner prepožičal úprimný 
hlas so zmyslom pre detail: „Večer vonia celý byt po 
čistiacich prostriedkoch. Vtedy viem, že Vianoce sú už 
skutočne za rohom.“ (s. 47) Stromček sa v knihe ozdo-
buje tak, aby si ho užili ľudia z ulice aj domáci. A tak si 
možno spomeniete na to, keď ste ako deti hľadeli na 
svoju rozčapenú tvár na vianočných guliach či ako ste 
zarábali sirup kamarátom, ktorí u vás náhle zazvonili.

Knihe nechýba jemný humor – často sa pousme-
jeme nad bystrým odpozorovaním situácie: „Na ceste 
stojí Mikuláš a za ním vykračuje aj čert s anjelom. Sme-
rujú do bytovky oproti. Tento mal špicatú čapicu s čer-
veným krížom a aj čert bol poctivý – s vidlami.“ (s. 23) 
Zábavné sú mnohé úvahy mladého hrdinu: „Strašne by 
som chcel vidieť zlaté prasa, ale som aj veľmi hladný 
a vianočka je taká voňavá, že jej neviem odolať. Zlaté 
prasa bude musieť rok počkať.“ (s. 56)

Nielen opis snehu – aj napätie
Gärtner ako scenárista a skúsený divadelník vie vybu-
dovať napätie, ktoré je kľúčové aj v literatúre pre deti. 
Čakanie na sneh nie je iba jedným lyrickým opisom 
zimy za druhým, prináša aj rôzne peripetie. Tie najdôle-
žitejšie vyplývajú z nedostatku snehu, ten tu však nie je 
jedinou hybnou silou. Napríklad, keď starší brat Stano 
hrdinovi nahovorí, že si pamätá, aké boli zimy kruté, 
koľko napadlo snehu, ako cez okná do bytoviek nakú-
kali vlci – z čoho má hrdina v hlave poriadny mišmaš. 
Alebo keď sa rozprávač stratí v lese, pretože sa rozbehne 
za pôvabnými srnami. Rodina, ktorej príbeh sledujeme, 
nie je ideálna. Postavy majú aj svoje problémy, ktoré sa 
v texte zbytočne nerozoberajú, ale vieme o nich a často 
sú spúšťačmi ďalších situácií: matka býva dlho v práci, 
preto hrdinu prihlásia na hru na akordeón, finančná si-
tuácia rodiny nie je ružová, nemôžu si napríklad dovo-
liť lepší televízor či výmenu okien, čo však rozprávačovi 
neprekáža: „Tato by už chcel okná vymeniť za nové, ale 
ja mu to nedovolím. U Majky majú nové okná, plastové, 
a na tie mráz už nič nemaľuje.“ (s. 12) Ďalšie dramatické 
situácie vyvoláva vzťah hrdinu s jeho utáraným spolu-
žiakom Martinom Čujkom a ich kamarátstvo na chvíľu 
utrpí pre rivalitu v pouličnom hokeji.

Marta Matus ilustrovala príbeh, už keď prvýkrát 
vyšiel v časopise Slniečko, a jej ilustrácie nájdete aj 
v knižnom vydaní. Zaujme už obálka, na ktorej spo-
lupracoval aj Peter Gála, so zasneným hlavným hr-
dinom a s odrazom paneláka v okne. Červeno-modré 
ilustrácie zobrazujú mnoho detailov, napríklad tanier 
krupicovej kaše či škrupinkové sviečky, a  s  textom 
korešpondujú a dotvárajú teplú atmosféru studeného 
ročného obdobia.

A či sa hlavná postava sneženia dočká? Čakanie na 
sneh je detská kniha, takže odpoveď asi poznáte. Aj tu 
je však cesta minimálne rovnako dôležitá ako cieľ a vy 
sa môžete na šesťdesiatich stranách nechať unášať má-
giou tohto predvianočného príbehu. Tak ako záhadný 
deduško v knihe podá hrdinovi zázračný zvonček, ktorý 
mu splní presne jedno želanie, tak vám Gärtner a ďalší 
tvorcovia tohto titulu dávajú do ruky čarovnú knižku. 
Pri jej otvorení si môžete priať, že si s ňou oddýchnete 
vy aj vaše deti – a toto želanie sa vám splní. 
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Nech už je zajtra, 
nech už sú Vianoce 
Čakanie na sneh Petra Gärtnera 
je kniha, v ktorej sa všetko točí okolo 
snehu. Svojou nostalgickou 
atmosférou, jemným humorom 
a detailnými reáliami sa prihovorí 
čitateľom všetkých vekových 
kategórií. Aj takým, čo majú radšej 
leto. 

✒ Soňa Uriková 

Soňa Uriková (1988)
Vyštudovala dramaturgiu 
a scenárisitku na VŠMU 
v Bratislave. Je autorkou 
zbierky poviedok  
Živé ploty (KK Bagala, 
2016), knihy pre  
deti Jašo na Jarmoku 
(aha.slovakia, 2020) 
rozhlasových relácií 
a televíznych scenárov. 
Pôsobí v Literárnom 
informačnom centre 
a v OZ Medziriadky.

Peter Gärtner:  
Čakanie na sneh
Ilustrácie: Marta Matus
Bytča: vlastným 
nákladom, 2020
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Silvia Ruppeldtová (1977)
Publicistka, esejistka, 
prekladateľka. Vyštudova-
la scenáristiku a drama-
turgiu na Filmovej fakulte 
VŠMU a archeológiu na 
FiF UK v Bratislave, 
absolvovala študijné 
pobyty vo Viedni, Madride, 
Moskve a Havane. Bola 
poslucháčkou Inštitútu 
pre Vyššie latinskoame-
rické štúdiá vo Viedni. 
Prekladá literatúru, 
odborné texty a poéziu zo 
španielskeho, francúzske-
ho, portugalského, 
nemeckého a anglického 
jazyka.

Slzy Amazonky 
Ak o genéze myslenia 
európskych národov niečo 
vieme, je to najmä zásluhou 
toho, že sme ako deti počúvali 
a čítali staré rozprávky, 
mýty, povesti, piesne, balady 
a legendy. Pôvodní Američania 
nerozmýšľali inak, ich 
rozprávky sú nám však často 
cudzie. Kniha Strom života 
s podtitulom Rozprávky 
Veľ kej Amazónie Dávida 
Ursínyho s vlastnými 
ilustráciami prináša prvýkrát 
do slovenčiny preložené 
rozprávky národov, ktoré 
každým dňom odsudzujeme 
na zánik.

✒ Silvia Ruppeldtová 

M
ytológia a predkolumbovské dejiny Amerík pat-
ria medzi najtajuplnejšie a najmenej prebádané 
oblasti etnológie, archeológie i literatúry. Niekto-

rí z nás poznajú stvoriteľské mýty veľkých centralizo-
vaných ríš, ktoré sa v Amerikách po tisícročia vyvíjali 
takmer bez dotyku s inými kontinentmi. Na počiat-
ku všetkých bola voda. Manko Capaca a Mamu Occlo, 
súrodencov – manželov, vyslal od jazera Titicaca ich 
slnečný otec Inti-Viracocha. S týmto mýtom sa stretli 
prví španielski dobyvatelia. 

Činy božských hrdinov stredoamerických kul-
túr ostali zaznamenané v posvätnej knihe Popol Vuh 
Mayov Quiché a v deviatich mayských knihách zapísa-
ných v latinke – Chilam Balam z Yukatánu. Existovali 
aj maľované kódexy, vyrobené z kôry divého figovní-
ka, s tisíckami hieroglyfov a bôžikov. Skončili však na 
hraniciach horlivého Diega de Landu a ďalších; zacho-
vali sa štyri. 

To, čo poznáme najväčšmi, sa týka civilizácií, ktoré 
boli svojou silnou hierarchizáciou európskemu mys-
leniu najbližšie, pretože po sebe napriek vášnivému 
ničeniu a rozkrádaniu zanechali veľa hmotného de-
dičstva. No dokonca ešte i legendy o pôvode takého 
centralizovaného národa, ako boli Inkovia, sa v porov-
naní s archeológiou v ústnom podaní podnes docho-
vali oveľa živšie. 

Čo sa dá potom povedať o ústnych tradíciách tých 
národov, ktoré doposiaľ žijú vlastnými kozmológiami 
v čoraz ohrozenejšej Amazónii?

Dávid Ursíny: Strom 
života. Rozprávky Veľkej 
Amazónie 
Bratislava: Petrus, 2020

Vlákno snov o stvorení sveta
Dávid Ursíny prináša tridsaťdva rozprávok Veľkej Ama-
zónie, rozprestierajúcej sa v povodí Amazonky a jej prí-
tokov na územiach dnešnej Brazílie, Peru, Venezuely, 
Ekvádoru a Bolívie. Tridsaťdva príbehov, ktoré z an-
glických verzií preložil a upravil tak, aby boli „šetrne 
upravené do podoby, ktorá je v našom kultúrnom pro-
stredí prijateľná aj pre detského čitateľa“. Čo sú však 
rozprávky, ak nie stvoriteľské mýty? 

„Na samom počiatku nebolo nič, len Nainema, otec 
všetkého, ktorý tiež nebol ničím iným, iba predstavou 
a snom. Nainemu obklopila jeho vlastná fantázia. Chy-
til ju a pomocou dychu priviazal k vláknu svojich snov,“ 
začína sa sled príbehov o stvorení sveta. Takmer ako 
kniha Genezis, len Ducha Božieho tu vystriedala fan-
tázia „Boha“. Tento amazonský však ani zďaleka nie 
je taký neúprosný ako ten starozákonný; sám si je len 
snom a predstavou. 

Informácia na záložke hovorí, že autor – prekla-
dateľ príbehy prispôsobil detskému čitateľovi, čo 
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Ilustrácie Dávida Ursínyho z jeho knihy Strom života.
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naznačuje, že ani tieto stvoriteľské mýty sa nezaobišli 
bez exponovanej naturálnosti a hyperbolizácie zákoni-
tostí pozorovaných v skutočnosti: smrti a života, ktoré 
sú vzájomne prepojené nemilosrdne, no životodarne 
pulzujúcou krvou a sexualitou.

Tmavá, záhadná, zázračná
Autor knihu zostavil z príbehov viacerých amazon-
ských národov. Napríklad Tupari, Ramkokamekra, 
Kayapo, Sateré – maué, Tikuna, Umutina a ďalších. 
Za pozornosť stojí, že ich zoradil ako po sebe nasle-
dujúce poschodia procesu stvorenia sveta a života na 
zemi. Najskôr je len „vajatajúci“ Nainema, naplnený 
vlastnou fantáziou, potom je stvorená rieka, potom 
prví ľudia.

Pravdaže, nechýbajú zásadné prvky všetkých ame-
rických stvoriteľských mýtov a náboženstiev, slnko 
a mesiac, či skôr Slnko a Luna, pretože mesiac je asi 
vo všetkých predkolumbovských náboženstvách spá-
janý so ženskými božstvami. Tmavá, záhadná, smutná 
a trpiaca, no predsa zázračná bohyňa, ktorej trpké slzy 
sú tepnou všetkého amazonského života, bolestného 
i krásneho, sú samotnou riekou Amazonkou:

„Keď luna prvýkrát uvidela slnko, zaľúbila sa doň 
a slnko jej lásku opätovalo. Rozhodli sa, že budú spolu 
žiť ako muž so ženou. Lenže potom pochopili, že sa 
nemôžu stretnúť, pretože by to znamenalo koniec ži-
vota na Zemi. Všetko na svete by zhorelo, vody by vy-
schli a každé živé stvorenie by zahynulo. Luna sa preto 
veľmi zarmútila a začala plakať. Na zem stekali jej ob-
rovské slzy a  tých bolo toľko, že zaplavili celé údo-
lie a ich mohutný prúd dodnes tečie až do mora. Tak 
vznikla rieka Amazonka.“ 

Zem, na ktorej plače Amazonka 
Nemožno, prirodzene, zabudnúť na Zem, na Matku 
Zem. Ak v prevahe mytológií býva stvoriteľom slnečný 
mužský nebeský element, vždy má svoj menej vzneše-
ný, nie však menej uctievaný protipól. Dôležitosť Zeme, 
ktorá tu bola sama dokonca už vtedy, keď ešte ani Luna 
neplakala a Slnko nesvietilo, je v amerických mýtoch 
pozoruhodne živá dodnes. Ak si to pripustíme, môže 
nám pripomínať aj múdrosti dávnych európskych ci-
vilizácií, ktoré – podobne ako ešte stále mnohé súčas-
né americké národy – zem zvykli uctievať v jaskyniach, 
previsoch či tmavých výmoľoch, pripomínajúcich žen-
ské lono, z ktorého pochádza život. 

Tejto zemitej, prostej a hlbokej zákonitosti je pri-
spôsobená nielen kozmológia, ktorá sa v  rozpráv-
kach prejavuje, ale aj rovnováha života, na ktorú tak 
v celkom reálnom každodennom aj politickom živo-
te zúfalo apelujú zvyšky pôvodných juhoamerických, 
špecificky amazonských národov. Zem, na ktorej plače 
Amazonka, je znásilňovaná, a oni, jej deti, sú vytrhá-
vané z jej lona.

Tento moment, zdá sa, bol aj jednou z motivácií 
Dávida Ursínyho, keď sa dal na zostavovanie knihy 
príbehov národov, ktoré „napriek neúprosnému 
tlaku civilizácie neopustili svoj tradičný spôsob života, 
a tých, ktoré s čarokrásnou prírodou stále miznú z po-
vrchu tohto sveta“. Príbehy a myslenie ľudí, žijúcich 
v takom bytostnom spojení s prírodnými zákonitos-
ťami, sprostredkovať ľuďom vo svete, kde práve tento 
priamy, takmer telesný kontakt s realitou chýba, je zlo-
žitá úloha. Autor si v tom pomohol bravúrne a celkom 
sám krásnymi ilustráciami, ktoré insitne, rozprávkovo 
naturalisticky a farebne každý príbeh dopovedúvajú. 
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Smutné trópy…
Len dve veci by sa možno dali trochu vytknúť. Ak ho-
voríme o „tlaku civilizácie“, nemali by sme spomenúť 
ktorej? V európskom myslení bolo až donedávna bežné 
hovoriť o civilizovaných a necivilizovaných národoch, 
dnes sa však už významy slov zvyknú spresňovať. Pre-
tože tie „necivilizované“ národy svoju civilizáciu mali 
a majú. To, že ich vytláča „civilizácia“, svedčí skôr o jej 
necivilizovanosti a nie opačne. Podobne je to s výra-
zom „Indián“, používanom priamo v príbehoch. Ame-
rické národy o sebe nikdy ako o Indiánoch nehovorili; 
dobre vieme, že to slovo priniesli Európania, mysliac 
si, že sú v Indii, a neskôr už boli priveľmi leniví, aby 
začali ľudí, ktorými opovrhovali, volať inak.

Príbehy svetových mytológií prosto hovoria o „ľu-
ďoch“ a tak by to azda malo byť aj tu. Spolu s uvede-
ním, z ktorých anglických zdrojov a prekladov presne 
autor čerpal. Pravdaže, to len veľmi málo mení na cel-
kovom dojme z knihy, ktorej príbehy sú prerozpráva-
né peknou a hladkou slovenčinou s celkovým dôrazom 
na výtvarný detail a grafický dizajn. Vlastne je to taký 
paradox. 

Nebolo by niekedy lepšie obetovať niečo z nášho 
poznania o pretrvávajúcich starých pôvodných kul-
túrach, ako sa o ich zániku dozvedať z krásnych kníh 
a môcť tak málo urobiť? 

„Nenávidím cesty a objaviteľov“, napísal Claude 
Lévi-Strauss, keď v 20. storočí vracal v európskom po-
vedomí dôstojnosť týmto „primitívom“. „A predsa sa 
náhlim porozprávať vám, čo som objavil,“ dodal, keď 
sa vrátil z Veľkej Amazónie, ktorú vtedy nazval „smut-
nými trópmi“. 

Autor zoradil 
príbehy 
z viacerých 
amazonských 
národov ako 
po sebe 
nasledujúce 
poschodia 
procesu 
stvorenia sveta 
a života na 
zemi. Najskôr je 
len „vajatajúci“ 
Nainema, 
naplnený 
vlastnou 
fantáziou, 
potom je 
stvorená rieka, 
potom prví 
ľudia.
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Pavel Matejovič (1963)
Literárny vedec,  
pôsobí v Ústave 
slovenskej literatúry SAV 
a na Trnavskej univerzite. 
Venuje sa dejinám 
slovenskej literatúry 
druhej polovice 
20. storočia. Je autorom 
štyroch odborných 
monografií. Okrem 
literatúry sa profesijne 
venuje aj meteorológii 
a klimatológii.

S prispením fosílneho kapitálu 
Klimatická zmena sa dnes stala jednou z tých pred-
metov výskumu, v ktorých sa viac ako kdekoľvek inde 
spochybňujú či popierajú výsledky vedeckého báda-
nia. Na tieto účely sa používajú viac či menej sofis-
tikované rétorické a mediálne stratégie so značným 
prispením fosílneho kapitálu, ktorý má vplyv na poli-
tické rozhodovania a ovplyvňuje globálne ekonomické 
smerovanie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo majú viace-
rí autori, a dávno to už nie sú len vedci, nástojčivú po-
trebu upozorňovať na tento vážny civilizačný problém.

Dokumentuje to podtitul Posledné varovanie. 
Tento apel však už zaznieva niekoľko desaťročí a stal 
sa akousi mantrou, podobne ako slová útechy, že na-
koniec všetko nejako vyriešime. Oprávnene sa môže-
me pýtať, dokedy budú tieto varovania posledné alebo 
či už nie sme dávno za tým povestným „posledným“… 

Od prvého vydania Lynasovej práce uplynulo 
13 rokov, odvtedy sa však situácia zmenila. Povedať, 
že k horšiemu, by bol ešte eufemizmus. Pred desaťro-
čím sa niektorým zdalo, že klimatológovia vo svojich 
scenároch preháňajú, že globálna teplota tak prudko 
stúpať nemôže, či dokonca sa v dohľadnej dobe začne 
ochladzovať. Opak sa však stal pravdou. Globálna tep-
lota dnes stúpa prudšie, ako predpokladali najpesimis-
tickejšie scenáre.

Staré známe fakty
Jednotlivé kapitoly Lynasovej práce sú rozdelené 
podľa jednotlivých klimatických scenárov – čo na-
stane, ak sa oteplí o jeden a viac stupňov Celzia do 
konca tohto storočia? Teplotnú gradáciu končí šiesti-
mi stupňami, ktoré sa považujú za krajnú hranicu toho, 
čo dokáže civilizácia ešte „zvládnuť“. Ale aj oteplenie 
o menšie hodnoty prináša so sebou veľmi vážne civili-
začné hrozby: ubúdanie morského ľadu v Arktíde, roz-
tápanie kontinentálnych ľadovcov, kolaps morských 
prúdov, stúpanie hladiny oceánov, zmeny v cirkulá-
cii atmosféry, vlny horúčav, suchá, povodne a zvýše-
nú frekvenciu extrémnych prejavov počasia. 

K tomu sa, samozrejme, pridružuje aj populačný 
rast v oblastiach, ktoré budú klimatickou zmenou po-
stihnuté najviac. Ide najmä o africký a ázijský kon-
tinent, kde sa rozsiahle oblasti vplyvom zvyšujúcej 
sa teploty a sucha môžu stať v budúcnosti neobýva-
teľné. Mark Lynas vlastne len vedecko-populárnou 
formou sumarizuje už známe fakty, ktoré sú súčas-
ťou medzinárodných dokumentov (napríklad správy 
Medzinárodného panelu pre klimatickú zmenu) a sú 
predmetom obšírneho vedeckého výskumu, na ktorý 
sa odvoláva (na konci práce uvádza autor rozsiahly zo-
znam použitej literatúry). Z tohto uhla pohľadu teda 
nehovorí nič nové, jeho text chce byť skôr výstrahou 
a apelom. 

Magická šestka
Jednotlivé názvy kapitol môžu symbolicky evokovať 
Danteho pekelné kruhy, Lynas nám tak predkladá ci-
vilizačný harmonogram cesty k  magickým šiestim 
stupňom. Po prekonaní tejto hranice sa staneme už 
len divákmi procesov, ktoré sa vymknú kontrole a ci-
vilizácia sa ocitne v úlohe štatistu. 

Analógiu Lynas nachádza v dávnej geologickej his-
tórii, konkrétne v období permu (približne pred 250 až 
300 miliónmi rokmi), keď prišlo k masovému vymiera-
niu živých organizmov. Lynas v samostatnej kapitole 
opisuje mechanizmy, ktoré spôsobila zvýšená vulka-
nická činnosť, keď „návaly kyslého dažďa a silného 

Toto nie je 
posledné 
varovanie
Vo vydavateľstve Premedia 
vyšli v priebehu roka  
dva knižné tituly, ktorých  
témou je klimatická  
kríza: Neobývateľná Zem  
Davida Wallace-Wellsa (2019) 
a pred mesiacom Šesť  
stupňov – posledné varovanie 
Marka Lynasa. 

✒ Pavel Matejovič 

N
ie náhodou titul knihy Marka Lynasa Šesť stup-
ňov evokuje názov Bradburyho dystopickej prózy 
451 stupňov Fahnrenheita. Túto súvislosť umoc-

nňuje aj grafické stvárnenie obálky – modrú planétu 
postupne pohlcuje oheň. No kým Bradburyho román 
je literárnou fikciou, Lynasov text patrí do žánru lite-
ratúry faktu. Dnes, keď sa stiera rozdiel medzi reali-
tou a fikciou – to, čo sme ešte včera považovali len za 
číru fantáziu a výmysel, sa stáva tvrdou realitou – nás 
už vlastne nič nemôže prekvapiť. Na strane druhej je 
však stále dosť vplyvných mocných, ktorí očividné fak-
ty označujú za „fake“. 

Mark Lynas
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nádejou a  odmieta lacný optimizmus. Jedným zo 
spôsobov, „ako môžeme prejsť týmto chodníkom bez 
upadnutia do kolektívneho zúfalstva, je paradoxne 
zvyknúť si na klimatické utrpenie rovnakým tempom, 
ako ho urýchľujeme, tak ako sme to dokázali s toľkou 
ľudskou bolesťou v  minulosti.“ Česká sociologička 
Hana Librová hovorí v tejto súvislosti o environmen-
tálnom žiali – o potrebe zachovať si ľudskú dôstojnosť 
aj v čase, keď je situácia už bezvýchodisková. 

Zem bez ľudí zostane modrá
Aká budúcnosť nás teda čaká? Aktuálny vedecký vý-
skum poukazuje ešte na jednu veľmi vážnu hrozbu, 
o ktorej sa začalo väčšmi hovoriť až v posledných pia-
tich rokoch. V porovnaní s ňou všetky ostatné blednú. 
Tou fatálnou udalosťou, ktorá môže zničiť podstatnú 
časť života na modrej planéte, bude spomenutých ma-
gických šesť stupňov a odohrá sa v hlbinách oceánov. 

Podľa odhadov až 70 percent vzdušného kyslíka 
produkuje fytoplanktón v moriach a oceánoch. Táto 
fotosyntéza je teda pre dýchateľnú atmosféru ešte 
dôležitejšia ako fotosyntéza zelených rastlín na súši. 
Totiž pri argumentácii v boji proti zmene klímy sa 
často spomína význam lesov, no morský fytoplanktón 
akoby zostal v úzadí záujmu ekológov. V dôsledku zvy-
šujúcej sa koncentrácie CO2 prichádza k okysľovaniu 
(acidifikácii) oceánov – dnes tento proces možno po-
zorovať vo vymieraní koralových útesov. Lynas tomu-
to problému venuje pozornosť v kapitole Mechanizmy 
zabíjania, ktorá sa opiera o analógiu z geologickej his-
tórie: „Ako čas plynul a globálne otepľovanie stúpa-
lo k vrcholu, oceány sa deoxygenizovali až priamo do 
hlbín a v spojení s rozšíreným nedostatkom kyslíka 
v moriach a vysokými teplotami vyzabíjali drvivú väč-
šinu oceánskeho života.“ 

Zvyšujúca sa globálna teplota a  koncentrácia 
CO2 v  atmosfére tak proces okysľovania ešte väčš-
mi vystupňujú. Podľa modelov aktuálnych vedec-
kých štúdií bude tou smrteľnou ranou pre morskú 
fotosyntézu práve spomínaných šesť stupňov. Ak 
sa teplota oceánov zvýši o túto hodnotu, fytoplank-
tón môže v oceánoch vyhynúť, čo zásadným spôso-
bom zmení chemické zloženie zemskej atmosféry, 
ktorá sa pre človeka a väčšinu živých organizmov stane 
nedýchateľnou. Na trvalé poškodenie ľudského orga-
nizmu stačí zníženie koncentrácie kyslíka v ovzduší 
o 1 percento, no už pri jeho znížení o 0,5 percenta má 
človek pocit dusna a nevoľnosti. Teda väčšina živých 
organizmov a rastlín nemusí vyhynúť len vtedy, ak 
sa Zem premení na rozžeravené teleso, ako to vidíme 
na Venuši. Stačí šesť stupňov a Zem pritom aj naďalej 
môže zostať modrá.

Nič z ríše fantázie
O tom, aký fatálny dôsledok môže mať bagatelizova-
nie a popieranie civilizačných hrozieb, sme sa mohli 
presvedčiť pri súčasnej pandémii. V prípade klimatic-
kej krízy sme toho svedkami už desaťročia, no vedci sú 
často označovaní za alarmistov, ktorí radi strašia a ich 
scenáre sú len výmyslami z ríše fantázie. To, čo potom 
nasleduje, však už z ríše fantázie nie je. Parafrázujúc 
klasika by sme mohli povedať, že toto nie je posledné 
varovanie. To už bolo. 

ultrafialového žiarenia v spojení so suchom spôsobe-
ným extrémnym globálnym otepľovaním mohli na-
koniec zem na väčšine povrchu zbaviť vegetácie.“ 
Zároveň si kladie otázku, či sa niečo podobné nemô-
že v blízkej budúcnosti zopakovať – od pekla na Zemi 
prechádza k Venušinmu efektu. 

Atmosféra Venuše je totiž zložená z  96 percent 
oxidu uhličitého. V  dôsledku mimoriadne silného 
skleníkového efektu teplota na povrchu tejto pla-
néty dosahuje vyše 400 °C. Zvýšenie teploty o 6 °C sa 
v porovnaní s takou hodnotou javí ako „zanedbateľ-
né“. Lynas však zároveň upozorňuje na tzv. pozitívne 
spätné väzby (napríklad uvoľňovanie metánu z rozto-
peného perfmafrostu), ktoré spolu s inými nepredvída-
teľnými faktormi môžu spustiť synergický efekt a rast 
globálnej teploty už nebude možné zvrátiť. 

Podľa jednej zo štúdií by nárast koncentrácie CO2 
o dvanásťnásobok v porovnaní s predindustriálnou 
érou spôsobil zvýšenie teploty na Zemi o 200 °C. No už 
aj zvýšenie globálnej priemernej teploty na 60 °C by 
Zem zbavilo vody a sterilizovalo jej povrch. Či sa teda 
teplota planéty zvýši o 50 alebo 200 °C, je z hľadiska 
ďalšej existencie života podružné; aby sa skončil život 
na Zemi, netreba si ju predstavovať ako do červena roz-
žeravené teleso. 

Neriešiteľný problém…?
Pri súčasnom bezprecedentnom raste globálnej teploty 
je pravdepodobné, že magická hranica šiestich stupňov 
bude prekročená na prelome tohto a budúceho storo-
čia a Zem sa postupne zmení na neobývateľnú planétu. 
Tak znie aj titul knihy Davida Wallace-Wellsa, ktorá 
pod názvom Neobývateľná Zem vyšla vlani v rovna-
kom vydavateľstve. 

Na rozdiel od Lynasa si Wells väčšmi všíma civili-
začný kontext, takže jeho práca je skôr o klimatickej 
kríze ako o klimatickej zmene. Wellsova práca vychá-
dza z už známych filozofických a globálno-ekonomic-
kých analýz: klimatická kríza je integrálnou súčasťou 
neoliberálneho kapitalizmu, resp. v rámcoch súčas-
ného systému, ktorý nadobudol globálny charakter, je 
tento civilizačný problém neriešiteľný. 

Snaha o hľadanie rôznych „ekologických alterna-
tív“ (využívanie obnoviteľných zdrojov, viera v moder-
né technológie a pod.) je len odďaľovaním skutočného 
riešenia. Wells upozorňuje, že klimatická kríza má svo-
je korene v priemyselnej revolúcii, ktorá svoj víťazný 
pochod naprieč celou planétou odštartovala v 19. sto-
ročí. Parafrázujúc klasika by sme mohli povedať, že 
svet dnes obchádza strašidlo priemyselnej revolúcie: 

„Týmto spôsobom z nás všetkých zmena klímy robí 
väzňov priemyselnej revolúcie a naznačuje väzenský 
model dejín – pokrok zastavený následkami minulého 
správania.“ 

Kruh sa uzatvára
Jedinou skutočnou alternatívou je podľa Wallesa zme-
na spotrebiteľského správania, znižovanie globálnej 
spotreby je však smrteľnou ranou pre ekonomický 
neoliberalizmus. Tu sa kruh uzatvára, Wells cituje 
známy výrok Fredrica Jamesona, že dnes „je ľahšie 
predstaviť si koniec sveta ako koniec kapitalizmu“, 
ktorý s  obľubou citujú viacerí ľavicovo a  liberálne 
orientovaní filozofi. Aj preto sa súčasná éra nazýva 
antropocén; človek začal meniť Zem na takej úrovni, 
že ľudská činnosť sa tu porovnáva s geologickými pro-
cesmi, ktoré boli v minulosti podmienené výhradne 
prirodzenými vplyvmi. Wells neprichádza s falošnou 

Literatú
ra faktu

Mark Lynas: Šesť 
stupňov – posledné 
varovanie
Bratislava: Premedia, 
2020

David Wallace-Wells: 
Neobývateľná zem
Bratislava: Premedia, 
2019

17December  2020



Rešpekt pred 
národmi 
a ich kultúrami
Vášnivý hlas Aimé Césaira, veľkého 
básnika a majstra francúzskeho 
jazyka, znie naplno v prvom 
slovenskom preklade eseje Rozprava 
o kolonializme, jednom z najväčších 
diel antikoloniálnej literatúry.

✒ John Minahane 

Aimé Césaire: Rozprava 
o kolonializme
Preklad: Lucia Duero, 
Silvia Ruppeldtová 
Bratislava: KPTL, 2020

E
se

jis
ti

ka

K
olonializmus, kolonizácia… čo to bolo? Len to, že 
Európania kedysi vládli svetu. „V britskej ríši slnko 
nikdy nezapadá“ – aj ja som to počul na svojej ír-

skej základnej škole, hoci Briti vtedy už prišli o Indiu. 
Niekto sa môže spýtať, či európska nadvláda nebola 
pre svet prospešná. Veď presadzovala civilizáciu, nie? 
Dobre poznáme dlhý súpis zásluh kolonializmu – želez-
nice, moderné cesty, prístavy, mestá, technika, racio-
nálne poľnohospodárstvo, vzdelávanie, evanjelizácia…

Nech si o  tom myslíme, čo chceme, existuje aj 
odvrátená strana hegemónie Európanov, ktorú ne-
možno ignorovať. Otroctvo, všetok ten dešpekt voči 
Neeurópanom, nekončiace potlačovanie a ponižova-
nie ich dôstojnosti… Vieme, že aj keď Európania napo-
kon obchod s otrokmi zrušili, nezrušili opovrhovanie. 
A čo znamenalo pre samotných Európanov, že poníži-
li toľko ľudských bytostí?

Rozprava o  kolonializme, ktorá práve vyšla vo 
výbornom slovenskom preklade, je apelom z tejto od-
vrátenej strany. Autor Aimé Césaire je veľký básnik 
a majster francúzskeho jazyka. Jeho vášnivý hlas dnes 
počujeme aj v slovenskej verzii vďaka dvom preklada-
teľkám – Lucie Duero a Silvie Ruppeldtovej.

Najskazenejšia spoločnosť
Aimé Césaire sa narodil v roku 1913 vo francúzskej ko-
lónii Martinik. Podarilo sa mu študovať v Paríži, kde 
ho zaujali veľké súčasné hnutia za kultúrnu zmenu: 
v politike marxismus, v poetike surrealizmus. To všet-
ko mu poslúžilo na to, aby sa oslobodila jeho básnická 
imaginácia a Aimé Césaire sa stal jedným z najväčších 
francúzsky hovoriacich básnikov 20. storočia.

V  dlhej básni Zošit o  návrate do rodného kraja 
(1939) Césaire zobrazuje obyčajného čierneho človeka 
v kolónii. Je sklesnutý, zúfalý, duchovne znetvorený. 
V Rozprave, naopak, autor obracia svoju pozornosť na 
Európana. Šokujúci je fakt, že brutálna koloniálna moc 
si našla zástancov aj u mnohých ľudí, ktorí sa považo-
vali za civilizovaných, celý rad vzdelancov podporo-
val koloniálny systém. Čo majú takíto ľudia na mysli? 
Ako chápu koloniálnu nadvládu? 

Autor nám predstavuje hlasy európskych, najmä 
francúzskych intelektuálov. Vyberiem len pár prí-
kladov. Kruté a kategorické vyjadrenia boli v druhej 
polovici 19. storočia úplne bežné, dokonca „v móde“. 
Césaire cituje názory Ernesta Renana, publikované 
v roku 1871: „Európania, rasa vladárov; Číňania, rasa 
šikovných robotníkov – nemá takmer žiaden zmysel 
pre česť; černosi, rasa roľníkov – tam je prirodzená 
hierarchia a úlohou doby vôbec nie je túto nerovnosť 
odstrániť, ale naopak, aby sme ju prehĺbili a ukotvili 
v zákone.“ Ernest Renan bol popredný francúzsky in-
telektuál považovaný za humanistu celoeurópskeho 
významu!

„Pseudomystické“ idey sa dostali na pretras až ne-
skôr. Placide Tempels, belgický misionár v Kongu, na-
písal knihu s názvom Bantuská filozofia (1945). Vraj 
Bantuovia – podobní tým Hindom, ktorých objavili 
istí anglickí bádatelia – chápu koloniálnu nadvládu 
ako prirodzenú súčasť hierarchie všetkých vecí. Táto 
hierarchia je dar od Boha. Bantuovia nič iné od bielych 
nechcú, len aby splnili svoje poslanie v ontologickej 
hierarchii! Césaire tomu venoval pár brilantne ironi-
zujúcich strán. Popri filozofoch, misionároch, histori-
koch, publicistoch, ktorých cituje Césaire, nechýbajú 
dôstojníci a  vojnoví spisovatelia. Tí popisujú zver-
stvá páchané v koloniálnych územiach s „humorom“ 

– chcú pobaviť a vôbec nemajú pocit, že to, o čom píšu, 
je hanebné. Skrátka, koloniálnu spoločnosť možno 
opísať ako „najskazenejšiu spoločnosť, aká kedy hnila 
pod jasným slnkom“ a tá skaza sa dostáva do samot-
nej Európy.

Hnev, nie nenávisť!
Césaire sa nebojí veľkého Boha Pokroku. Nasledujúce 
myšlienky môžu pripomenúť slová Alexandra Solženi-
cyna v Súostroví Gulag: „O hlavu mi obúchavajú výdo-
bytky, štatistiky, nekonečné kilometre ciest, kanálov 
a železníc. Ja však hovorím o tisíckach mužov obeto-
vaných železnici Kongo – Oceán. Hovorím o tých, ktorí 
teraz, keď píšem tento text, holými rukami hĺbia prí-
stav v Abidžane. Hovorím o miliónoch ľudí, ktorých 
odtrhli od ich bohov, od ich pôdy, zvykov, od ich živo-
ta, od života samotného, od tanca, od múdrosti.“

Autor s porozumením píše o spoločenstvách, ktoré 
zničili kolonialisti. Podotýka, že nepodplatní európ-
ski bádatelia, ako napr. Leo Frobenius, ich oceňovali. 

„Opakujem, so systematickou dôslednosťou obhajujem 
naše černošské civilizácie: boli to civilizácie dvorné.“ 
Hnev túto Rozpravu oživuje, ale autor sa nikdy nezníži 
až k nenávisti. Nie je proti stretnutiu civilizácií, na-
opak, stretnutia ako také považuje za prínos. No ve-
hementne odsudzuje a odhaľuje zničujúci charakter 
takého kontaktu, ktorého podstatou je zotročovanie 
a kolonizácia. Originálny francúzsky text je azda naj-
melodickejšou politickou polemikou, akú nám dvad-
siate storočie dalo; preklad vystihol v  slovenskom 
jazyku paralelné rytmy, ktoré sú skvelé. 

Myšlienky Césaira, štylisticky dokonalé, sú sta-
rostlivo pretlmočené. Navyše má čitateľ – vďaka Silvii 
Ruppeldtovej – aj dobrý poznámkový aparát. (Ruppel-
dtová je aj autorkou prekladu slávneho posolstva Aimé 
Césaira Rozprava o negritude, ktoré napísal až v roku 
1987, no je opodstatnene zaradené do tohto vydania – 
pozn. red.). 

John Minahane (1950)
Írsky básnik a prekladateľ. 
Na Slovensku žije od roku 
1996. Prekladá slovenskú 
poéziu i prózu do 
angličtiny, o. i. Ladislava 
Novomeského, Milana 
Rúfusa, Margitu Figuli, 
Jána Smreka, Emila 
Boleslava Lukáča, Ivana 
Štrpku. V roku 2018 
vydalo LIC jeho preklad 
Krvavých sonetov 
P. O. Hviezdoslava 
The Bloody Sonnets (spolu 
s historickou štúdiou), 
ktorý zaradili do zbierok 
The British Library.
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O globálnych 
hrozbách
Medzi domácich autorov, ktorí 
dlhodobo analyzujú ohrozenia 
životného prostredia a civilizácie, 
patrí bezpochyby Juraj Mesík. 
Jeho najnovšia publikácia  
nesie veľavravný názov Generácia 
apokalypsy. Život, na ktorý sme 
naše deti nepripravili.

✒ Ivan Stodola 

Juraj Mesík: Generácia 
apokalypsy. Život, 
na ktorý sme naše deti 
nepripravili 
Banská Bystrica: 
Literárna bašta, 2020

A
ko Juraj Mesík avizuje v úvode, kniha je preroz-
právaním kurzu Myslieť nemysliteľné. Scenáre glo-
bálnych katastrof, ktorý vyučoval na Univerzite 

Palackého v Olomouci v roku 2013, pričom je doplne-
ná o globálne trendy a hrozby, evidentnejšie dnes ako 
v čase konania prednášok. 

Štyria jazdci
Za Generáciu apokalypsy z názvu publikácie Juraj 
Mesík považuje ľudí narodených medzi rokmi 1980 až 
2010, ktorí zažijú nejakú z podôb apokalypsy. Jej mož-
ným podobám, ako aj širšiemu kontextu a problémom 
sa Mesík venuje v šiestich kapitolách, z ktorých každá 
obsahuje štyri až šesť viac-menej samostatných textov, 
prestupovaných obrazmi biblických Štyroch jazdcov 
apokalypsy, prípadne „nepotopiteľnej“ lode Titanic. 

Hrozby, ktorým sa autor venuje, sú predovšetkým: 
strata slobody, násilie, vojny, hladomory, pandémie, 
globálna zmena klímy, jadrové konflikty, sopečné 
erupcie, solárne búrky a globálne výpadky prúdu. Zdô-
razňuje pritom ich vzájomnú prepojenosť, umocnenú 
súčasnými globalizačnými procesmi. Perspektíva je, 
pochopiteľne, globálna, nechýbajú však slovenské 
reálie a špecifiká. 

Štruktúra textov, zaoberajúcich sa jednotlivými 
hrozbami, je pomerne podobná; po predstavení hroz-
by nasledujú sugestívne historické príklady s tragický-
mi dôsledkami a v závere prichádza aktualizácia, resp. 
pomyselné zdvihnutie výstražného ukazováka. Mesík 
sa pritom voľne opiera aj o iných autorov, ktorých uvá-
dza v hlavnom texte. 

V publikácii je zapracovaná už aj aktuálna pandé-
mia; autor ju uvádza priebežne vo viacerých kapito-
lách, pričom reflektuje jej vznik, následné politické 
a mediálne reakcie a prikladá aj svoje texty a rozhovo-
ry zo začiatku roka 2020, v ktorých zdôrazňoval váž-
nosť situácie a potenciálne nebezpečenstvá. 

Priemerne o priemere
V samostatnej kapitole Mesík rozvíja svoj pohľad na 
človeka, pričom ho predstavuje ako mýtofilnú, hy-
peremocionálnu, hypersociálnu, ustráchanú bytosť. 

Na viacerých miestach pritom pochybuje o oprávne-
nosti jej druhového prívlastku sapiens. Ľudia s prie-
mernou inteligenciou (väčšina populácie) majú podľa 
Mesíka „limitovanú aj samotnú mieru rozumnosti“ 
(s. 145) a  nie sú teda schopní pochopiť komplexné 
a zrýchľujúce sa procesy v ľudskej spoločnosti, médiá 
sú zaplavené „obsahmi IQ 100 a menej“. (s. 184) 

Útržkovito sa venuje aj mladším generáciám sú-
časníkov, od ktorých je odvodený aj samotný názov 
knihy. V Mesíkovom podaní to opäť nie je príjemný 
pohľad. Žiaci sa v školách učia „množstvo nezmyslov“ 
(s. 147) a do života vstupujú „nepoškvrnení poznaním“. 
(s. 147) Väčšina mladých ľudí je „bez najmenšieho po-
vedomia“ (s. 201) o číhajúcich hrozbách. Politici, ak by 
aj rozumeli globálnym trendom a chceli ich politicky 
uchopiť, „zostávajú bezbranní zoči-voči diktatúre kon-
zumných túžob demokratickej masy“. (s. 29) 

Na akej báze teda v takto nelichotivej situácii glo-
bálnym hrozbám čeliť? Juraj Mesík navrhuje budova-
nie rezilientných komunít, ktoré im budú pripravené 
všestranne odolávať.

Priveľké zjednodušenie
Ak by sme na Mesíkove texty uplatnili iné ako esejis-
tické kritériá, tak sú často až príliš zjednodušujúce. 
Príklady a argumenty sú vybraté tak, aby dokazovali 
autorov záver. Medzi apokalyptickými hrozbami chýba 
zreteľná diferenciácia, čo môže viesť čitateľa k rezig-
novaniu na akúkoľvek angažovanosť. V pozadí úvah 
o človeku a spoločnosti je prítomné spochybňovanie 
racionalizmu, humanizmu a moderných inštitúcií. 

Skreslenia a chyby myslenia aj pri jednoduchých 
myšlienkových operáciách sú dnes vďaka Danielovi 
Kahnemanovi a ďalším autorom pomerne dobre zná-
me. Sociálna psychológia posledných decénií odhalila 
mnoho temných stránok človeka. S týmito poznatka-
mi je však možné pracovať, ako to vo svojich prácach 
ukazuje napríklad Dan Ariely alebo Richard H. Thaler. 
Zobrať obmedzenia ľudskej racionality na vedomie 
a  zapracovať ich napríklad do verejných politík je 
omnoho účelnejšie ako Mesíkova mizantropia. 

Ani jedna zmienka
Generácia apokalypsy je vykreslená veľmi nelichotivo. 
O tom, že v ostatných rokoch to boli predovšetkým 
mladí ľudia, kto rozprúdil nevídanú vlnu reálneho 
aktivizmu na globálnej úrovni, pričom sa im podarilo 
pretlačiť do verejného priestoru množstvo tém, kto-
rých dôležitosť akcentuje aj samotný Mesík, však v kni-
he nenájdeme ani jednu zmienku. Veď sú to „teliatka 
idúce na porážku“. (s. 147) Ani globálne diskutované 
iniciatívy (Green New Deal, bezuhlíková ekonomika, 
všeobecný základný príjem...), ktoré majú potenciál 
riešiť aspoň niektoré zo závažných globálnych prob-
lémov, nie sú žiadnym objektom reflexie. 

Autor v poznámkach pod čiarou odkazuje najčas-
tejšie na články z anglickej Wikipédie, čo vzhľadom 
na charakter tohto informačného zdroja, ako aj na zá-
važnosť tém, ktorým sa venuje, možno považovať pri-
najmenšom za neštandardné. V prípade iných zdrojov, 
ktoré sa nachádzajú v poznámkach pod čiarou, autor 
uvádza len internetovú adresu článku bez ďalších bib-
liografických údajov. 

Vydanie knihy venujúcej sa dôležitým problémom 
a hrozbám pre ľudstvo, ako aj celú planétu treba jed-
noznačne privítať. Škoda len, že jej obsah nie je spra-
covaný intelektuálne poctivejšie. 

Ivan Stodola (1987)
Doktorand na 
Pedagogickej fakulte 
UK v Bratislave. Zaoberá 
sa históriou a didaktikou.
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Pohyblivá duša 
v behu tela
Nová kniha Telesná výchova 
Martina M. Šimečku je akousi 
osobnou vivisekciou bez narkózy 
u spisovateľa, ktorého doterajšia 
púť nebola nikdy „prechádzkou 
ružovou záhradou“.

✒ Pavel Malovič 

Martin M. Šimečka: 
Telesná výchova. Úvahy 
bežca, plavca, tenistu 
a jazdca na koni 
o pohybe, tele a mysli
Bratislava: N Press, 2020
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„C
elý život hľadáme spôsob, ako zapadnúť do seba, 
ako byť tou najlepšou verziou seba samého. Je to 
náročné a na konci si aj tak budete musieť priznať, 

že sa vám to podarilo len sčasti alebo vôbec. Najdô-
ležitejšie však nie je zapadnúť do seba, ale zmieriť sa 
s nedokonalou verziou. To nás však nezbavuje zodpo-
vednosti za dušu a za telo.“ V týchto vetách sa zračí fi-
nále novej knižky Martina M. Šimečku (1957) Telesná 
výchova. Úvahy bežca, plavca, tenistu a jazdca na 
koni o pohybe, tele a mysli. Pozoruhodný projekt je 
akousi osobnou vivisekciou bez narkózy u spisovate-
ľa, ktorého doterajšia púť nebola nikdy „prechádzkou 
ružovou záhradou“ a do konca jeho dní ňou pravdepo-
dobne ani nebude. Ale to je, ako hovorí klasik, „život“. 
A Šimečka sa s ním vyrovnáva naozaj dôstojne a s pat-
ričnou pokorou.

Viacrozmerný vesmír
Martin M. Šimečka je typ racionálneho prozaika, ktorý 
nachádza v každej situácii a v každom postoji nejaký 
zmysel. Do rámca predstavy, ako to bolo, vkladá aj 
otázku, aký význam to všetko malo. Analýzy sú stro-
hé a bez ohľadov – občas kruté, ale pravdivé. Navyše, 
prezentované tak, že nielen zaujmú, ale priamo vtiah-
nu do kultúrne viacrozmerného vesmíru autora. 

Prepojenie športu, literatúry, filozofie a úvah o ci-
vilizácii môže zvádzať k predstave „vyprázdnených“ 

moderných motivačných kníh, ale v prípade aktuálnej 
záležitosti ide o svieži viacvrstvový text o úlohe pohy-
bových aktivít v živote človeka, ktorý sa snaží vnímať 
svoj existencialistický príbeh komplexne, realisticky 
a bez pátosu, ale oduševnene a s istou dávkou seba-
irónie, empatie a pokory. 

Text má spomienkové aj aktuálne črty, je nielen 
o pohybe a potrebe vyhrávať, ale aj o naozajstnom pre-
žívaní, o boji so sebou samým a prínose pre vlastnú 
životnú rovnováhu. Je však aj o ubúdajúcich silách, 
o prvej polovici ľudského života, videnej jeho druhým 
dielom, teda tým, ktorý už autorovi nejaký ten čas dáva 
na známosť svoju prítomnosť. 

V maringotke na lúkach
Komplex krátkych obsažných esejí Telesná výchova 
vznikol po dôkladnej príprave počas takmer polroč-
ného asketického obdobia na Muránskej planine, 

„robinsonsky“ obývanom ostrove v podobe maringot-
ky na lúkach, kde sa autor okrem písania venoval behu, 
jazde na koni, príležitostnému otužovaniu a súvisia-
cim úvahám, ktoré zapisoval. 

Krása rizika, uvoľnenosť, plávanie, zdravie, jazda 
na koni, tenis, beh ako symfónia najrozličnejších po-
zitívnych fyziologických procesov a reakcií, hormóny 
šťastia – endorfíny, potláčanie intuície, „hádky“ duše 
a  tela, priznanie kontaminácie cigaretami, vínom 
a marihuanou, súťaž, zranenia, starnutie, výkon a pý-
cha, melanchólia a radosť, talent a rovnosť, rytmus, 
synchronicita a synchronizácia – to sú všetko témy, 
z ktorých každá by vydala na samostatnú knihu. 

Ich komprimovanie do autorského vyznania v po-
dobe veľmi osobných príbehov, ktoré Šimečka rád 
a funkčne intarzuje rozvíjaním citátov aktuálnych aj 
historicky príbuzných autorov (Spinoza, Descartes, 
Patočka, Wittengstein, Wallace, Hobbes, Weber, Tomáš 
Akvinský, Arendtová etc...), čitateľa motivuje, aby sia-
hol do zaprášených kútov svojej knižnice, prípadne 
rozprestrel internetové siete a uvažoval. 

Len na vlastnej koži
Autor má zmysel pre nachádzanie aktuálnych kon-
trastov – všíma si, že generácia jeho rodičov v dospe-
losti nešportovala, považovala to za čosi ako čudnú 

„výsadu“. Skutoční aj pseudointelektuáli však dodnes 
nezriedka trpia zvláštnym dualizmom. Posilňujú sa na 
duši, no telo nechávajú voľne „pohodené“ doma v kres-
lách alebo v kaviarňach a krčmách.

Mať aspoň trochu nadváhu sa kedysi považovalo 
za prejav „kypiaceho“ duševného zdravia, za niečo pri-
rodzené, za príznak toho, že je s človekom všetko v po-
riadku. Pozabudlo sa na antické odporúčanie, ktoré 
múdro pripomína, že ideál leží v harmónii a nie v hád-
ke duše s telom. Bol to skutočne priepastný rozdiel 
oproti súčasnému kultu tela, mladosti a krásy, fana-
tickému vyznávaniu merania výkonnosti a vzájomné-
mu porovnávaniu výsledkov. Autor však vysvetľuje aj 
ďalší dôvod športu – filozofický – a tieto pasáže čitateľa 
upokoja, ukážu, aký zmysel majú fyzické aktivity aj 
v súčasnosti, v akomkoľvek veku. V knihe príležitostne 
otvára aj subtílnejší rozmer bilancovania života. Zmie-
ňuje sa o svojej chronickej chorobe, priznáva príleži-
tostnú pýchu a z toho vyplývajúce sklony k elitárstvu. 

Telesná výchova tak prezentuje vyznanie o hľadaní 
a nachádzaní ľudskosti pokiaľ možno najkomplexnej-
šou cestou, založenou na poctivosti a zážitkoch, ktoré 
sa dajú pravdivo pocítiť len na vlastnej koži. A na ocho-
te o svoje poznanie sa podeliť. A to nie je maličkosť. 

Pavel Malovič (1952) 
Telovýchovný lekár, 
pesničkár a publicista. 
Od roku 1979 je členom 
pesničkárskeho združenia 
Slnovrat. Vydal dve 
zbierky poézie – Prírodný 
materiál (1998) a Tvar 
mojej tváre (2017), zborník 
recenzií Exkluzívne texty 
o knihách a hudbe (2020), 
o. i. aj populárne 
publikácie z oblasti 
zdravovedy Ako si udržať 
mladosť (2015) či Beh 
a zranenia (2019). 
Pripravuje svoje profilové 
CD Bolo ako nebude.

Maringotka M. M. Šimečku na muránskej lúke
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predapokalyptické 
supercombo
Román Dobré znamenia síce 
akiste nie je najlepším Gaimanom 
a nie je pravdepodobne ani najlepším 
Pratchettom, je však rozhodne 
spojením esencií toho, čím sú títo 
dvaja autori osobití. 

✒ Kristína Jantisová 

R
omán Neila Gaimana a  Terryho Pratchetta so 
zlovestno-prorockým a zároveň hravým názvom 
Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies 

of Agnes Nutter, Witch bol po prvýkrát v anglickom 
origináli publikovaný na samom počiatku 90. rokov.

Tunajší čitatelia tak na slovenský preklad museli 
čakať rovných tridsať rokov, ďakujúc medzitým na 
diaľku Janovi Kantůrkovi, inak dvornému prekladate-
ľovi Pratchetta, aspoň za prevedenie románu, v ktorom 
do spolupráce vstúpili dvaja dnes už ikonickí a kanoni-
zovaní autori žánrovej literatúry, do češtiny. Podstatné 
však je, že slovenský preklad vznikol. A hoci už pred 
desiatimi rokmi by bolo bývalo neskoro, udialo sa to 
vlastne vo vhodnom čase – len prednedávnom napo-
kon bola pod showrunnerskou gesciou samotného 
Gaimana a so všeobecne pozitívnym ohlasom publi-
ka do života uvedená rovnomenná britská miniséria.

Absolútna smotánka
Od roku 1990 sa toho, čo je v tomto kontexte dôležité, 
celkom prirodzene udialo mnoho a Terry Pratchett 
v roku 2015 podľahol zdravotným problémom, čím za-
rmútil množstvo fanúšikov žánrovej literatúry (a fan-
tasy špeciálne) po celom svete. Pratchett – a to isté 
v podstate platí aj v prípade Neila Gaimana – si totiž 
ako jeden z kľúčových tvorcov s jedinečným rukopi-
som v priebehu tých tridsiatich rokov s definitívnou 
platnosťou zabezpečil miesto medzi absolútnou smo-
tánkou literárnej fantastiky a globálnej popkultúry. 

V čase vzniku románu Dobré znamenia síce obaja 
autori už bolí aktívnymi „hráčmi“ na tomto poli, ani 
jeden z nich však nedisponoval statusom, aký majú 
dnes. 

Proroctvá s poznámkami pod čiarou
Ako prezrádza podtitul románu v slovenskom znení 
Solídne a presné proroctvá čarodejnice Agnes Trubi-
rohovej, jadro knihy bolo už vopred vlastne dané. Auto-
ri totiž, ako sa k tomu v rámci hry explicitne priznávajú 
(s. 15), už len jestvujúce proroctvá zozbierali, zostavili 
a doplnili vysvetľujúcimi poznámkami pod čiarou a ná-
vodmi pre múdrych.

Jadro knihy sa rozprestiera okolo témy konca sveta, 

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

Neil Gaiman, Terry 
Pratchett: Dobré 
znamenia 
Preklad: Vladislav Gális
Bratislava: Slovart, 2020

presnejšie, tvorí ho „príbeh o určitých udalostiach, 
ktoré sa odohrali za posledných jedenásť rokov dejín 
ľudstva“. (s. 15) Anjel Azirafal a démon Crowley, ktorí 
žijú na Zemi už od počiatku, teda asi 6 000 rokov, si vo 
svete ľudí tak zvykli, že blížiaca sa apokalypsa im nie 
je pochuti. Ak ju chcú odvrátiť, musia nájsť strateného 
antikrista. „Protivník, Zhubca kráľov, Anjel bezodnej 
priepasti, Veľké zviera zvané Drak, Knieža tohto sveta, 
Otec lži, Semä satanovo a Pán temnoty“ (s. 33) sa volá 
Adam – presne ako prvý nositeľ hriechu. Armagedon 
má nastať približne 11 rokov po jeho narodení.

Problémy sa však začínajú, keď dieťa neskončí 
v správnej rodine a nedostane správnu satanskú vý-
chovu. A  tak jedenásťročný chlapec, ktorý o  svojej 
moci nevie, zhmotňuje svoje fantázie, spôsobí vynore-
nie Atlantídy, objavenie mimozemšťanov, vytvorí pod-
zemné mesto Šambala a tunely tiahnuce sa pod celým 
svetom, vďaka ktorým Tajní vládcovia vedia, čo sa kde 
šuchne a môžu všetko riadiť. 

 
Viac lásky ako nenávisti v srdci
Súčasťou nadchádzajúcej apokalypsy sú, samozrejme, 
jej Pekelní anjeli – 4 jazdci alebo, lepšie povedané, mo-
torkári, teda Smrť, Hlad, Vojna a Znečistenie. Nie, tu 
nejde o chybu, tak sa aspoň tvária Gaiman a Pratchett, 
ktorí sa odvolávajú na Agnes Trubirohovú – Mor totiž 
odišiel na dôchodok po objavení penicilínu. 

Mimochodom, autori týmto kreatívnym vstupom 
do zostavy biblických postáv (ne)priamo naznačujú, 
že už nie choroby sú tým, čo môže súčasné ľudstvo 
priviesť k jeho posledným dňom, ale správanie ľudí 
samých a neustále znečisťovanie planéty. V Dobrých 
znameniach okrem mnohého iného nechýba ani pekel-
ný pes, z ktorého sa stal verný spoločník svojho pána 

– malého chlapca s bujnou fantáziou a väčším množ-
stvom lásky ako nenávisti v srdci. A koniec sveta je tak 
na spadnutie...

Esencia, humor, detail
Neil Gaiman a  Terry Pratchett si spoluprácu tohto 
druhu a rozsahu už nezopakovali a, bohužiaľ, už si ju 
ani nezopakujú, čo je škoda. Román Dobré znamenia 
síce akiste nie je najlepším Gaimanom a nie je pravde-
podobne ani najlepším Pratchettom, je však rozhodne 
spojením esencií toho, čím sú títo dvaja autori osobití. 

Je to nesmierne vtipná kniha (najmä v rôznych de-
tailoch), ale nie trápne či prvoplánovo zábavná (britský 
humor je skvelý!), je tiež dostatočne pútavá na to, aby 
sa chcel čitateľ prepracovať k poslednej strane a zistiť, 
ako sa to celé s tým armagedonom vyvinie. 

Čo je však nemenej dôležité, Dobré znamenia sú 
presne tým druhom románu, v ktorom nejde iba o prí-
beh, takže je vhodný aj na opakované čítanie. Človek 
sa týmto spôsobom môže – keď už pozná príbeh a mal 
dočinenia aj s tvorbou oboch autorov – napríklad baviť 
tým, že bude počas listovania stránkami odhaľovať 
alebo skôr odhadovať, čo je Gaimanovo a čo Pratchet-
tovo. Hoci ono je to asi rovnako problematické, ako 
rozsúdiť, či je v knihe spomínané Čajkovského Another 
One Bites the Dust väčšmi dielom Čajkovského alebo 
kapely The Queen. 
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Ján Púček (1987)
Spisovateľ a publicista. 
Autor prozaických kníh 
Kameň v kameni (2012), 
Okná do polí (2013), 
Uchom ihly (2015) a Med 
pamäti (2018). Textami 
o knihách a fejtónmi 
prispieva do Denníka N. 
Pracuje ako redaktor 
vydavateľstva Absynt, 
na Filmovej a televíznej 
fakulte VŠMU vedie 
semináre o slovenskej 
literatúre. Žije pod Malými 
Karpatmi.

N
a Vianoce sme si naplieskali toľko krikľavých oran-
žových, zelených a žltých samolepiek, že sme už 
hádam aj zabudli, čo je pod nimi. Podobajú sa do-

nekonečna preliepanej plagátovej ploche, tomu pa-
limpsestu reklám, pozvánok, výziev a  zase reklám, 
kde je všetko, a preto vlastne nič. Zo všetkých prívlast-
kov Vianoc – pokojných, Vianoc radostných, Vianoc 
tichých – zostali len floskule. Škoda. Už ani ten tanier 
navyše na štedrovečernom stole nemyslíme celkom 
vážne a pred pocestným sa radšej zamkneme. 

Akýmsi pokusom o preladenie vianočných nálad 
a myšlienok je kniha Pomalu na cestě k Betlému aneb 
Malá vánoční četba českého esejistu, básnika a kunst-
historika Josefa Kroutvora, ktorú po desiatich rokoch 
prináša v druhom vydaní zlínske vydavateľstvo Archa.

Adventné čítanie
Napriek všetkým tým nánosom a deformáciám sa nás 
však v predvianočnom období aj tak zakaždým zmoc-
ní akési nepomenovateľné chvenie. Očakávanie spo-
jené so štyrmi adventnými nedeľami máme zapísané 
v kultúrnom kóde. Od detstva? Alebo ešte dlhšie? „Nej-
krásnější Vánoce jsou ty, které jsou spojeny s dětstvím, 
prostou dětskou radostí, Ježíškem a dárky pod stro-
mečkem,“ píše v úvode svojej knižky Pomalu na cestě 
k Betlému aneb Malá vánoční četba Josef Kroutvor. A je 
to jedna z dobrých možností – Vianoce ako príležitosť 
oživiť to driemajúce malé dieťa v nás.

Určite poznáte Vianočné mystérium nórskeho spi-
sovateľa Josteina Gaardera – je to knižka, ktorá by nám 
mala robiť spoločnosť každý jeden adventný večer. Čo 
príbeh, to jeden krok na ceste k Vianociam, teda akýsi 
knižný adventný kalendár. 

Josef Kroutvor sa spolu s čitateľmi vydáva na po-
dobnú cestu – vo svojich kratučkých esejach, zamys-
leniach či črtách nás sprevádza predvianočným obdo-
bím i dávno zabudnutými tradíciami. Sú to tematicky 
rôznorodé texty, no celkom zreteľne ich spája leitmotív 
kométy a cesty za jej žeravým chvostom – od svätého 
Mikuláša až po Troch kráľov. Veľké vianočné tajomstvá 
tu stoja bok po boku s autorovými osobnými vianočný-
mi zážitkami – útek Márie a Jozefa s malým Ježiškom 
vedľa prechádzky po viedenských vianočných trhoch, 
putovanie Troch kráľov z ďalekých krajín pri komornej 
oslave Vianoc v zrúcanine starého kostolíka v Pohoří.

Z Kroutvorovho písania priam srší pocit, že je to 
jeho vnútorná potreba. Nie je to písanie efektné. Ani 
vypočítavé. Je to skôr čosi ako dýchanie, niečo paralel-
né a zároveň neoddeliteľné od ostatného života. Toto 
písanie predstavuje múdry proces, pri ktorom autor 
neustále skúma nielen okolie, ale aj seba samého, kaž-
dý svoj krok – azda preto je nám taký blízky.

Svetielko na cestu
Texty Josefa Kroutvora akoby prichádzali z  iného 
sveta. Zo sveta, ktorý sme opustili, zhltlo ho to blázne-
nie, ktoré naťahuje Vianoce cez polovicu roka. A zhlt-
la ho aj neláska, ba až nenávisť, agresivita, s ktorou sa 
stretávame denne na cestách, na chodníkoch, v me-
dziľudskej komunikácii naprieč všetkými vrstvami. 
Josef Kroutvor nám však bliká na cestu svetielkom 
a ukazuje, že svet skutočných hodnôt ešte stále žije. 
A  aj skutočné Vianoce kdesi pod vrstvou plagátov 
a červených kamiónov.

Aká naliehavá ľudskosť a  úprimnosť a  citlivosť 
je v  jeho písaní! A také sú aj jeho Vianoce – vpúšťa 
nás totiž do tých najintímnejších priestorov svojich 
vlastných rodinných Vianoc, ktoré sú presiaknuté 

Kroutvorove 
krehké knižky
Na sklonku roka 2020 
vyšli krátko po sebe dve 
knižky vynikajúceho 
českého esejistu, básnika 
a kunsthistorika Josefa 
Kroutvora. V prvej nás 
pozýva na adventnú cestu 
k tichému Betlehemu, 
v druhej na potulky 
po Novohradských horách. 

✒ Ján Púček 
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Josef Kroutvor: Pomalu 
na cestě k Betlému 
aneb Malá vánoční četba 
Zlín (CZ): Archa, 2020
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chvením, nedočkavosťou, no tiež akousi bázňou pred 
vianočným zázrakom: „Jen ten, kdo si uchoval i v po-
zdějších letech pastýřský údiv, může stále vnímat na-
rození Páně jako jedinečnou událost. V údivu se skrývá 
pochopení pro zázrak, který je ale spojený s pokorou 
a prostotou,“ píše. Jeho rozprávanie o Vianociach je 
ako lyžička medu. A tento pokoj otvára priestor pre 
naše vlastné znepokojenie.

Kroutvor vyzdvihuje model Betlehema ako sym-
bolu, v ktorom má svoje miesto prostý život i zviera-
tá a ústrednú úlohu v ňom hrá nevinné dieťa. Môže to 
byť TO dieťa, Boží syn, ešte taký zraniteľný, ktorého sa 
hneď po narodení pokúsia zavraždiť. No môže to byť aj 
iné dieťa, dievča znepokojené tým, že jej vlastné vnú-
čatá, ale možno už ani jej deti nebudú poznať svet taký, 
aký poznáme my (a iný Herodes, celý zástup Herode-
sov sa ju usiluje umlčať). Alebo je to aj dieťa ako sym-
bol čistoty, ktorý sa príliš skoro, príliš rýchlo a príliš 
bolestne dostáva do pazúrov rôznych nielen interne-
tových predátorov. 

Keď už ľudstvo nemá úctu ani k deťom, nemá ju 
k ničomu.

Kroutvor a krajina
Záver útlej Kroutvorovej knižky Pomalu na cestě 
k Betlému aneb Malá vánoční četba patrí malej diva-
delnej groteske v troch obrazoch. Vystupuje v nej zo-
starnutý ufrflaný Herodes, no dej je vsadený do okolia 
mesta Třeboň a Novohradských hôr, čo je areál, v kto-
rom sa Josef Kroutvor ocitá veľmi často. 

Je to pochopiteľné – v roku 2001 si našiel svoj druhý 
domov v dedinke Kramolín na dohľad od siluety Novo-
hradských hôr, ktorá mu pripomína karavánu putujú-
cu krajinou proti prúdu času. A práve tomuto pohoriu, 
tomuto kúsku sveta venoval svoju najnovšiu knižku 

Kresba Josefa Kroutvora 
z knihy Bukvova hůl. 
Zápisky a pověsti 
z Novohradských hor, 
ktorú ilustroval autor.

Bukvova hůl s  podtitulom Zápisky a  pověsti z  Novo-
hradských hor. Je to knižka, ktorá je v tomto kraji pevne 
zakorenená; bola tu napísaná (resp. vychodená), bola 
tu vydaná (v malom vydavateľstve Stará škola z neďale-
kého mestečka Borovany) a napokon aj vytlačená v Čes-
kých Budějoviciach (ak by sme použili vinohradnícky 
a vinársky termín, mohli by sme pokojne hovoriť o nie-
čom ako terroir). Už v predchádzajúcej „lesnej“ knižke 
Lesní eseje (Archa, 2019) sa Kroutvor venuje tomuto kútu 
českej krajiny. Rozlohou neveľké Novohradské hory mu 
slúžia ako plátno na skúmanie pamäti miesta, ktorá je 
uložená v krajine i v literatúre.

Bukvova hůl, to sú poznámky a pozorovania tuláka, 
obrazy, ktoré vznikajú pri chôdzi počas pohybu v útro-
bách lesného organizmu a  menia sa na čosi medzi 
ready-made básňou a  denníkovým záznamom. Kra-
jinu a hory v širšom okolí mestečka Třeboň zásadne 
ovplyvnil grófsky rod Buquoyovcov. Starali sa o okoli-
té lesy a vytvorili aj tunajšiu pralesnú rezerváciu Žofín.

 Bukva, ktorého palica dala meno tejto knižke, je 
akýsi „buquoyovský“ lesný duch, ktorý doposiaľ strá-
ži lesy Novohradských hôr. A práve cez jeho potulky 
sa do Kroutvorovej knihy dostáva žáner novodobej po-
vesti; vietor odnáša strechu zbohatlíkovi, ktorý si bez 
štipky pokory postavil chatu uprostred hôr, ruky výrast-
kov, ktorí sa pokúsia vyvaliť hraničný kameň, sa prile-
pia k jeho povrchu a musia tu stráviť hrôzostrašnú noc. 
Starý Bukva to všetko sleduje – a možno v tom má aj 
prsty, ktovie?

Bukvova hůl Josefa Kroutvora je však najmä osob-
ná knižka o blízkom vzťahu človeka k prírode ako takej, 
ale aj ku konkrétnemu miestu a jeho pamäti. Poslúžiť 
však môže aj ako univerzálny bedeker, ktorý si pokojne 
môžeme vziať na potulky po ľubovoľnom slovenskom 
pohorí. Nestratíme sa. 

Josef Kroutvor: Bukvova 
hůl. Zápisky a pověsti 
z Novohradských hor 
Borovany (CZ): 
Stará škola, 2020

…Tato noc noci, tato louka nebeská 
Posetá stříbrnými perlami a hvězdami 
Vyšitá hvězdičkami jako krajka 
Noc plná očekávání 
Kdy už se objeví jasné znamení 
Ta kometa s ohnivým chvostem 
Aby nám ukázala stezku srdce 
K betlému…  
 
Josef Kroutvor: úryvok básne Adventus 
zo zbierky Pomalu na cestě k Betlému…
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Juraj Marušiak (1970)
Politológ, historik 
a publicista. Pôsobí 
v Ústave politických vied 
SAV. Venuje sa 
problematike dejín 
Slovenska v 20. storočí 
a medzinárodných 
vzťahov v regióne 
strednej a východnej 
Európy po roku 1989. 
Od roku 2013 je členom 
Predsedníctva SAV.

K
eď v  júli tohto roku vyšla v  USA kniha Anne 
Applebaumovej Twilight of Democracy. The 
Seductive Lure of Authoritarianism (aktuálny 

preklad Súmrak demokracie. Zvodné lákadlo au-
toritárstva prinieslo vydavateľtsvo N Press už za-
čiatkom septembra), hnutie Black Lives Matters bolo 
iba v začiatkoch a ulice poľských miest nepripomí-
nali Minsk. Napriek tomu obraz atmosféry, ktorá 
zachvacuje čoraz viac demokratických štátov pri-
pomína občiansku vojnu realizovanú (zatiaľ) inými 
prostriedkami. 

Autorka, ktorá je zároveň manželkou bývalého 
šéfa poľskej diplomacie Radosława Sikorského (2007 

– 2014), mala možnosť sledovať politiku po desaťročia 
nielen z akademickej či novinárskej perspektívy, ale 
aj priamo zvnútra. Jej kniha je teda nielen politickou 
a miestami aj sociálno-psychologickou analýzou, ale 
aj osobnou výpoveďou o tom, čo sa stalo s jej známymi, 
intelektuálmi a politikmi, ktorí sa postupne, v priebe-
hu posledného desaťročia, zmenili na razantných od-
porcov liberálnej demokracie. 

Poukazuje na spôsob, ako s verejnou mienkou ma-
nipulujú prostredníctvom poloprávd, frustrácií, jazyka 
krívd a stereotypov, ale aj systematickým kreovaním 
obrazu nepriateľa. Keď sa dostanú k moci, siahajú po 
ovládnutí štátu nielen preto, aby porazili svojich sú-
časných politických protivníkov, ale aby aj zabránili 
vzniku nových vyzývateľov v budúcnosti. 

Nová normalita
Kniha ukazuje, ako je v súčasnosti možné prostredníc-
tvom kontroly médií a sociálnych sietí spoločnosť roz-
deliť na znepriatelené tábory dokonca aj bez toho, že 
by politici disponovali masovým hnutím. Tieto kon-
flikty, ktoré v postkomunistických podmienkach za-
žívame už tri desaťročia a zvykli sme ich označovať aj 
ako „studená občianska vojna“, rozdeľujú rodiny, pria-
teľov i niekdajších kolegov. Autorka však nedokázala 
reflektovať, že ide o jav, ktorý sa už stal našou novou 
normalitou a  nie je záležitosťou posledných rokov, 
v čom vidím najväčší analytický nedostatok publikácie.

„Hrdinami“ eseje Applebaumovej však nie sú po-
litici, ale práve intelektuáli, ktorých autorka nazýva 

„klerikmi“. Nejde však o služobníkov cirkvi, ale o svet-
ských kazateľov, čo sa dali do služieb politikom, pasu-
júcich sa za hlásateľov jedinej pravdy, a poskytli svoje 
intelektuálne schopnosti pre šírenie nenávisti a zloby. 

V knihe sa opakovane objavujú odvolávky na esej 
francúzskeho filozofa Juliena Bendu La Trahison de 
Clercs, ktorej názov sa prekladá ako Zrada intelek-
tuálov, hoci v českom a slovenskom kontexte vyšla 
v  rokoch 1929 a  2018 pod názvom Zrada vzdělanců. 
Bendova esej hovorí o intelektuáloch, spisovateľoch, 
umelcoch a novinároch, ktorí sa prepožičali počas tzv. 
Dreyfusovej aféry vo Francúzsku (1894), keď bol fran-
cúzsky dôstojník Alfred Dreyfus na základe vyfabri-
kovaných dôkazov obvinený z údajnej špionáže pre 
Nemecko a odsúdený na dlhoročné väzenie. Jeho ne-
vina sa preukázala až v roku 1908, proces však na dlhý 
čas rozdelil francúzsku spoločnosť. 

Demokracia 
bez diskusie

„Hrdinami“ eseje Súmrak 
demokracie – Zvodné lákadlo 
autoritárstva americkej 
historičky a politickej analytičky 
Anne Applebaumovej nie 
sú politici, ale intelektuáli,  
ktorí sa dali do služieb politikom, 
pasujúcich sa za hlásateľov 
jedinej pravdy, a poskytli  
svoje schopnosti pre šírenie 
nenávisti a zloby. 

✒ Juraj Marušiak 
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Anne Applebaum:
Súmrak demokracie 
Bratislava: N Press, 2020

Anne Applebaumová
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Applebaumová naznačuje, že rovnako ako u „kle-

rikov“ z Dreyfusových čias, aj v prípade tých súčas-
ných máme do činenia so zradou, chápanou ako 
spreneverenie sa svojmu poslaniu kriticky reflektovať 
spoločenské dianie a zároveň formulovať pozitívny 
ideál spoločnosti. Svet klerikov, ktorí sa prepožičali 
pravicovo-populistickým lídrom, pritom skôr definu-
je cynická vypočítavosť a vytrvalá snaha podnecovať 
v spoločnosti tie najhoršie pudy, ako sme svedkami aj 
v regióne strednej Európy. 

Dnešná vzbura proti liberálnej demokracii však 
nie je v  prospech pokroku, v  prospech pozdvihnu-
tia ľudstva, ako to bolo v prípade ľavicových utópií, 
ale podobne ako počas Dreyfusovej aféry aj neskôr, 
v 20. a 30. rokoch minulého storočia, proti modernite 
ako takej. V čase, keď autorka dokončovala svoju knihu, 
bola súčasná pandémia koronavírusu iba v začiatkoch. 
Súčasná konjunktúra odporcov očkovania či šíriteľov 
chýrov o neexistujúcej chorobe a konšpiračných teó-
rií o jej pôvode túto tézu o antimodernistickej rebélii 
len potvrdzuje. 

Desivý obraz
Hoci má kniha iba 190 strán a čitateľ ju prečíta doslo-
va „na dúšok“, ponúka desivý obraz zmeny charakte-
ru verejnej rozpravy. Za osobitný prínos považujem, 
že autorka venuje pozornosť nielen nám azda najbliž-
ším prípadom Poľska a Maďarska, ktoré sa v súčasnos-
ti štandardne vykresľujú ako príbeh demokratického 
zlyhania Európy (a s nimi celý región bývalého soviet-
skeho bloku), ale aj iným štátom. 

Sama autorka priznáva, že dnešné pomalé umie-
ranie demokracie v uvedených dvoch krajinách (ale 
v  skutočnosti aj v  ostatných stredoeurópskych štá-
toch, hoci o nich sa v knihe nepíše) nie je iba dôsled-
kom historického vývoja, komplikovaného vývoja pred 
druhou svetovou vojnou či zlyhávajúcej postkomunis-
tickej transformácie. Ide o problém, ktorý zachvátil ši-
roký diapazón demokratických štátov na celom svete. 

Poukazuje to na príklade Spojeného kráľovstva, 
kde sa pod zámienkou „reštauračnej nostalgie“ po-
stupne legitimizujú aj návrhy na obmedzovanie 
občianskych slobôd, Španielska, v ktorom antidemo-
kratická krajná pravica rastie v dôsledku budovania 
obrazu vnútorného nepriateľa v podobe ľavice a ka-
talánskeho separatizmu, a napokon USA počas vlády 
prezidenta Donalda Trumpa. 

Za veľmi dôležité považujem, že autorka hľadá 
príčiny zlyhávania demokracie nie v dôsledku zásahu 
vonkajších faktorov, ako napr. vplyvu Ruskej federá-
cie (hoci nemožno vylúčiť jej záujem o destabilizáciu 
Západu), ale v dôsledku vnútorného vývoja v analyzo-
vaných krajinách. Ešte dôležitejšie je, že súčasná vlna 
autoritárstva naprieč vyspelými demokratickými štát-
mi neprichádza z prostredia protestných síl, ale tieto 
sily sa snažia ovládnuť a využiť vo svoj prospech tí, 
ktorí súčasný poriadok dlhé roky budovali. 

Vzbura proti modernite
V záverečnej časti, ktorej názov „Dejiny sa neskonči-
li“ je narážkou na slávnu esej Francisa Fukuyamu zo 
začiatku 90. rokov i polemikou s ňou, porovnáva sú-
časnú vlnu autoritárstva s Francúzskom počas Dreyfu-
sovej aféry. Potvrdzuje tak tézu nemecko-amerického 
historika antiliberálnych ideí Fritza Sterna, ktorá je 
mottom knihy, že „vzbura proti modernite“, „jej iraci-
onálna a nepolitická rétorika“ je „latentnou súčasťou 
západnej spoločnosti“. 

Kniha naznačuje tézu, že nemusí existovať nutná 
korelácia medzi narastaním sociálneho a ekonomic-
kého napätia a posilňovaním autoritárskych tenden-
cií. Návrat J. Kaczyńského či nástup D. Trumpa možno 
datovať do obdobia relatívnej prosperity. Podobne 
aj Dreyfusova aféra bola súčasťou európskej „belle 
epoque“.

Atomizácia je len predohra… 
Účinok autoritárskeho diskurzu, ktorý rozdeľuje a do-
slova atomizuje moderné spoločnosti, znásobuje ak-
tuálna komunikačná revolúcia. Presun diskusie na 
platformy sociálnych sietí umožňuje vytváranie nie-
len vlastných názorov, ale aj vlastných faktov. To sa 
zneužíva na vytváranie klamlivých príbehov bez mož-
nosti a záujmu ich verifikovať, ako to bolo možné vo 
svete tradičných médií, ktoré vytvárali a moderovali 
celonárodnú diskusiu. 

Algoritmy sociálnych sietí agregujú odberateľom 
informácie, ktoré chcú počuť, a  navyše prispievajú 
k ich radikalizácii. Práve v dobe belle epoque, po rozštie-
pení spoločnosti na stúpencov a odporcov obvinenia 
Dreyfusa, však vzniklo vo Francúzsku protofašistické 
hnutie Action Française, ale aj iné zárodky neskorších 
antidemokratických hnutí po celej Európe, ktoré sa na-
plno etablovali po prvej svetovej vojne. Atomizácia spo-
ločnosti bola predohrou nástupu totalitných režimov. 

Kniha Anne Applebaumovej správne varuje, že 
hlavnú hrozbu pre slobodu a  demokraciu v  súčas-
nosti nepredstavuje marginalizovaná autoritárna ľa-
vica, ale autoritárna pravica, ktorá sa často maskuje 
antikomunizmom. Autorka však zároveň varuje pred 
hrozbou relativizácie naznačovaním morálnej rovno-
cennosti demokracie a autokracie (s. 148), čo platí aj 
pre mnohých ľavicových kritikov súčasného politic-
kého a sociálno-ekonomického usporiadania. Ako au-
torka zdôrazňuje, „žiaden súčasný autoritár nemôže 
uspieť bez moderných ekvivalentov: spisovateľov, inte-
lektuálov, pamfletistov, blogerov, spindoktrov, produ-
centov televíznych programov a tvorcov mémov, ktorí 
jeho podobu dokážu sprostredkovať verejnosti“. (s. 30) 

„Klerici“ súčasných autoritárov sa teda nemôžu 
zbaviť zodpovednosti za dôsledky svojej angažovanos-
ti tvrdením, že nie sú aktívnymi účastníkmi rozhodo-
vacích procesov na úrovni vlád a parlamentov. 

Témou na ďalšiu diskusiu však bude, či liberálni 
intelektuáli takisto nenesú zodpovednosť za súčasnú 
krízu demokracie, keď na prelome 80. a 90. rokov mi-
nulého storočia uverili a aktívne šírili tézu o konci 
dejín, ktorá sa materializovala do thatcherovskej pred-
stavy o bezalternatívnosti neoliberálneho sociálno- 
ekonomického modelu. (Text bol redakčne skráte-
ný, plnú verziu nájdete na stránke www.litcentrum.sk 
v januári.) 

Algoritmy 
sociálnych sietí 
zoskupujú  
pre odberateľov 
informácie, 
ktoré chcú 
počuť, 
a prispievajú 
k ich 
radikalizácii, 
umožňujú 
vytváranie 
vlastných 
faktov. 
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Ján Ondruš:  
Kreslím koňo koňaté
Ilustrácie: Daniel Hevier
Bratislava: Literárna nadácia 
Studňa, 2020
Stratený rukopis jedného 
z najvýraznejších slovenských 
básnikov povojnovej poézie 
vychádza až teraz, po mno-
hých rokoch. Tentoraz však 
ide ojedinele v kontexte 
Ondrušovej tvorby o básne 
pre deti. Knihu ilustroval 
spisovateľ, textár, scenárista, 
výtvarník a takisto autor 
literatúry pre deti a mládež 
Daniel Hevier. 

Stanislava Chrobáková Repar: 
Balans. O bytí a nebytí v živej 
kultúre
Bratislava: LIC, 2020
Dvojdomá slovenská a slovin-
ská spisovateľka a poetka 
v epištolárnej knihe Balans 
vypovedá o náročnej každo-
dennosti aktérov „živej“  
kultúry. Svojimi postrehmi 
a úvahami pomenúva problé-
my spoločenského postavenia 
súčasných tvorcov. 

Baba Jaga – Ruské ľudové 
rozprávky 
Preklad: Mária Havranová 
Bratislava: Albatros, 2020
Kolekcia dvadsiatich ruských 
ľudových rozprávok, medzi 
ktorými nájdete aj Babu Jagu, 
Krásnu Vasilisu, Kosteja 
Nesmrteľného, Žabku cárov-
nú či Mrázika.

Olga Grjasnowa:  
Právna nejasnosť jedného 
manželstva 
Preklad: Paulína Čuhová 
Banská Bystrica:  
Literárna bašta, 2020
Aj druhý román Azerbajdžanky 
Olgy Grjasnowej vzbudil 
mimoriadny ohlas. Jeho 
témou je vzťahový trojuholník. 

Martin Gerboc:  
Nezvratné básne 
Levoča: Modrý Peter, 2020
Básnický debut významného 
maliara, ktorý sa doposiaľ 
knižne venoval súčasnej 
maľ be a filozofickej esejistike. 

Mirka Ábelová:  
Pes Moko a jeho oko 
Bratislava: OZ BRAK, 2020
Detská ilustrovaná kniha 
písaná vo veršoch známej 
poetky Mirky Ábelovej o stra-
tenom očku psíka Moka. Pátra-
nie po ňom hlavných hrdinov 
zavedie k otázke, či je zlé to, čo 
je iné. 

Daniela Kováčiková: Svet:lom 
Bratislava: Vlna, 2020
Debutová zbierka básní,  
v ktorej autorka svojou na prvý 
pohľad nenápadnou obrazo-
tvornosťou, skúma fyzické, 
duchovné i mentálne básnické 
priestory.

Martin Pollack: Halič. Putova-
nie po stratenom svete 
Preklad: Michal Hvorecký 
Žilina: Absynt, 2020
Výnimočná cestopisná kniha 
Martina Pollacka, rakúskeho 
reportéra, spisovateľa a prekla-
dateľa, ktorý sa vydal po 
stopách krajiny vytratenej 
z máp, vychádza s archívnymi 
fotografiami z autorovej  
zbierky. Nostalgické putovanie 
po Haliči – kedysi hrdej  
súčasti Rakúsko-Uhorska, 
dnes zabudnutom kuse krajiny  
rozdelenom medzi Poľsko 
a Ukrajinu.

Dana Podracká: Strážca 
zadných dvier
Bratislava: Perfekt, 2020
Rozprávka pre deti i dospelých 
poetky, esejistky a literárnej 
vedkyne Dany Podrackej pozý-
va čitateľov doslova sa ocitnúť 
v duši rozprávky. Prežiť celú jej 
hĺbku a význam.

Matúš Mikšík: K jasu  
a tiesni mierim. Ivan Laučík 
v interpretáciách
Bratislava: LIC, 2020
Monografiu tvoria analýzy 
zbierok, interpretácie básní 
a opis štyroch princípov 
Laučíkovej poézie. Vytvárajú 
interpretačnú sieť, nie nepo-
dobnú osamelobežeckej téze 
o básni sieti. 

Karol Horák a Roman Polák: 
Horák – Polák. Hovory 
o divadle
Bratislava: Slovart, 2020
Séria rozhovorov, v ktorých 
pýtajúci sa nabáda responden-
ta siahnuť aj hlboko do pamäti 

– odhaliť zákulisie svojej práce 
i širšie spoločenské, politické 
a kultúrne súvislosti. 
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Zuzana Dušičková: Timo 
a hviezdna obloha 
Ilustrácie: Adela Režná
Bratislava: Zum Zum  
production, 2020
Detská ilustrovaná kniha, 
ktorá hravou formou vysvet-
ľuje, ako nájsť na oblohe 
hviezdy a podnieti v deťoch 
záujem o vesmír. 

Olga Hund: Psy malých 
plemien 
Preklad: Kristína Karabová
Banská Bystrica:  
Literárna bašta, 2020
Debutová próza poľskej autor-
ky prináša surový pohľad 
na život ženského oddelenia 
psychiatrickej liečebne, ale 
aj obžalobu pomätenej spoloč-
nosti okolo nej. 

Jana Beňová: Flanérova 
košeľa
Bratislava: OZ BRAK, 2020
Jana Beňová, držiteľka Európ-
skej ceny za literatúru 2010 
za román Plán odprevádzania, 
vydáva knihu pozorovaní, 
zážitkov a rozhovorov s ľuďmi 
z ulice. V košeli flanéra strávi-
la dva roky túlaním sa po 
bratislavských uliciach, ktoré 
si obyvatelia či turisti nevybe-
rajú na prechádzky.

Jim Harrison: Básne
Preklad: Jana 
Kantorová-Báliková 
Kordíky: Skalná ruža, 2020
Básne amerického poeta, 
esejistu a prozaika Jima 
Harrisona sú výberom z jeho 
zbierky Splývanie unaveného 
plavca, ktorá vyšla len niekoľ-
ko mesiacov pred jeho smrťou. 
Okrem svojich zvyčajných 
tém v poslednej zbierke 
zmieňuje neúprosnú fyzickú 
bolesť a znechutenie z vlast-
nej bezmocnosti. Jeho poézia 
tým však nadobúda ešte 
väčšiu hĺbku. Harrison,  
ako životom unavený plavec, 
zároveň splýva s prírodou, 
stáva sa jej neoddeliteľnou 
súčasťou.

Halina Vdovičenko:  
Sova, ktorá sa chcela 
stať škovránkom
Ilustrácie: Kristina Lukaščuk
Prešov: OZ Slniečkovo, 2020
Detská ilustrovaná kniha, ktorá 
príbehom o sove, čo už nechce-
la byť nočným vtákom, rozprá-
va základné životné pravdy. 

Z n
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Branislav Kovár: Sila zániku 
Bratislava: Premedia, 2020
Odborná publikácia, ktorá 
skúma dejiny kolapsov 
významných, ale i menších 
ľudských spoločenstiev.  
Všíma si príčiny kríz, ktoré 
k nim viedli, ale aj spôsoby, 
akými bol dopad kolapsov 
zmierňovaný.

Peter Chalupa, Tomáš  
Janovic (eds.): Aforisti.  
A fór istý
Bratislava: Petrus, 2020
Antológiu toho najlepšieho, čo 
sa na Slovensku napísalo 
a nakreslilo v oblasti humoru 
a satiry, reprezentuje 25 párov 
slovenských osobností.

Jack London: Pred Adamom 
Preklad: Igor Otčenáš
Bratislava: Premedia, 2020
Málo známy román svetozná-
meho spisovateľa, venujúceho 
sa najmä dobrodružným príbe-
hom či rozbúreným moriam, 
opisuje príbeh jaskynného 
muža, videný prostredníctvom 
sna jeho prapotomka 
z 20. storočia.

Joanne K. Rowling: Ikabog 
Preklad: Oľga Kralovičová
Bratislava: Ikar, 2020
Najnovšia rozprávka autorky 
populárnej série o Harrym 
Potterovi prináša príbeh 
o kráľovstve, v ktorom podľa 
legiend žije i obluda ikabog. 
Súčasťou knihy sú originálne 
farebné ilustrácie, ktorých 
autormi sú výhercovia interne-
tovej detskej súťaže. 

Rutger Bregman: Ľudskosť 
Preklad: Jana Trajtelová, 
Michal Lipták
Bratislava: N Press, 2020
Autor viacerých publikácií 
o dejinách, filozofii a ekonomi-
ke ľudskej spoločnosti ponúka 
nový pohľad na uplynulých 
200 000 rokov ľudských dejín 
a snaží sa dokázať, že v zákla-
doch ľudskej povahy je inštink-
tívna prívetivosť a túžba 
po spolupráci.

Kristína Kironská a Richard 
Turcsányi: Superveľmoc? 
Všetko, čo potrebujete vedieť 
o súčasnej Číne
Bratislava:  
Hadart Publishing, 2020
Ide o prvú publikáciu v sloven-
čine, ktorá komplexným 
spôsobom mapuje súčasnú 
spoločenskú situáciu v Číne. 
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Zvyšková cena hanby 
Jana Juráňová: Naničhodnica 
Bratislava: Aspekt, 2020 

Po prečítaní prózy Jany Juráňovej Nanič-
hodnica som si spomenula, ako sme 
v šiestej alebo siedmej triede s kamarát-
kou Dianou začali rátať, koľko peňazí by 
sme mohli denne ušetriť, ak by sme ich 
neminuli. Bohvie, prečo nám práve 
toto ako tínedžerkám uprostred reálneho 
socializmu napadlo; asi sme mali pocit, 
že sme chudobné. Začali sme počítať 
všetky denné výdavky na stravu, za 
ubytovanie, potom sme zarátali výdavky 
za oblečenie, za drogériu, za bývanie, 
za knihy atď. Dopočítali sme sa do istého 
čísla. Boli sme nadšené, to číslo bolo 
veľmi veľké. Takže, toľkoto peňazí by 
sme mohli celkovo ušetriť. A potom sme 
spoločne prešli k otázke, koľko peňazí 
by sme ušetrili, keby sme sa vôbec nena-
rodili. No, veľmi veľa. Tam sa naše počíta-
nie skončilo. Spomienka zapadla hlboko 
do zabudnutia a vynorila sa až teraz. 
Koľko peňazí by sme ušetrili, ak by sme 
vôbec nežili? No, veľmi veľa. 
Žijeme v dobe, v ktorej sa ideály rýchlo 
míňajú, pretože za ideály si nič nekúpiš. 
Zostáva len každodenný boj o existenciu 
v rámci štruktúr, v ktorých sa nachádza-
me. Väčšina ľudí sa pohybuje v jednodu-
chých trajektóriách, a to – ráno vstať, 
zarobiť peniaze, minúť ich na nevyhnut-
né, ľahnúť si, zaspať a ideme o deň ďalej. 
Spúšťacím mechanizmom pre vznik 
prózy Naničhodnica bola – ako uviedla 
autorka v rozhovore pre Rádio Devín 

– krátka správička v médiách. „Tá správič-
ka z novín mi zostala trčať v hlave, ale 
s tou by som ešte asi veľa nenarobila, 
keby ma už dlhší čas nezaujímalo, ako sú 
vnímané staré ženy vo verejnom priesto-
re. K tomu som si potom načítala aj kopu 
literatúry a snažila som sa to nejakým 
spôsobom uchopiť. Je banálnou pravdou, 
že staršie a staré ženy sú vo verejnom 
priestore neviditeľné.“ 
Jana Juráňová by mohla na úvod svojej 
najnovšej prózy uviesť onú právne šikov-
nú floskulu, že všetky osoby a deje sú 
v knihe vymyslené a podobnosť s realitou 
je čisto náhodná. Nič také tam však nie je. 
Tento príbeh napísal život sám. Ak neve-
ríte, prebehnite bulvárnymi médiami 
alebo sa začnite obzerať okolo seba. 
Bezprizorná starena blúdiaca po chod-
bách polikliniky, výkonný bulvárny 
novinár s rozbitou hlavou, bývalý politik 
a morálny symbol zlyhávajúci v praxi, 
jeho poslušná manželka bez názoru, 
preťažený lekár, ktorý chce mať najmä 
pokoj, svedkyňa hľadajúca možnosť 
výpovede zabitá za nevyjasnených okol-
ností, celebrita, ktorá túži po pozitívnej 
publicite, resocializačné centrum pre 

problémové dievčatá, kde sú klientky 
drogované a prostituované… pripomína 
to niečo? Podobnosť čisto náhodná. 
Analytický pohľad spisovateľky na našu 
súčasnosť je širokospektrálny. Zachytáva 
modelové situácie, nekomentuje, bez 
zbytočného emočného balastu ich 
zoraďuje jednu za druhú. Všetko so 
všetkým súvisí, všetci, všetky navzájom 
súvisia. Optika nemilosrdne vyzlieka 
podstatu vzťahov. V konečnom dôsledku, 
ide iba o prežitie, aj keď na rôznych 
úrovniach spoločenských poschodí. 
Zo dňa na deň, prežiť.

„Opustená starenka na centrálnom príjme, 
hlásal titulok. Ľudmila vylovila nejaké 
drobné, opýtala sa, koľko stoja tie noviny, 
a kúpila si ich. Utiahla sa s novinami 
do kumbálu a prečítala si článok o sebe. 
Bolo jej z toho nesmierne smutno.“ (s. 84) 
Takže: hyenizácia médií – norma, starí 
ľudia, ktorí nedokážu vyžiť zo starobných 
dôchodkov, – fakt, celebrity a politici 
zneužívajúci charitu na vlastnú reklamu 

– realita, miznutie nepohodlných svedkov, 
svedkýň – bežné. Svet postavený na 
hlavu. Sme jeho súčasťou. Text Naničhod-
nica Jany Juráňovej citlivejšie povahy 

nemôžu čítať bez pocitu hanby. Hanba 
súvisí s tým, že samozrejme o tomto 
všetkom vieme, ale nevieme, nechceme 
alebo sa nedokážeme voči tomu vyhraniť 
či niečo konkrétne robiť. 
Sama spisovateľka o otázke hanby v roz-
hovore pre Rádio Devín povedala: 

„Myslím si, že ľudia, ktorí sme na to citliví, 
sme tej hanby zažili už nesmierne veľa, 
chvíľ zahanbenia sa, ľútosti a bezmoci. 
Sú rôzne skupiny ľudí, ktorých životné 
situácie vás dovádzajú do zúfalstva. 
Väčšinou sa to potom rieši čudnou chari-
tou, ktorá býva skôr reklamou pre  
darcov než skutočnou pomocou pre tých, 
čo pomoc potrebujú. Občas to dostáva 
bizarné a nechutné rozmery, na ktorých 
sa priživuje bulvár a celé je to potom 
dookola zacyklené. Deje sa to, je to tu 
a najhoršie zo všetkého je zvyknúť 
si alebo to brať tak, že veď aj tak s tým 
nemôžem nič urobiť. Je to asi prirodzený 
obranný mechanizmus, ale presne 
na to sú asi knihy, aby nás z toho vytrhli. 
Aj keď neponúkam katarziu, očistu 
a východisko, myslím si, že je dobré 
vidieť to aj iným spôsobom, než to denne 
zažívame.“
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Miloš, Igor a Eliáš majú k sebareflexii 
osobitý vzťah, i keď každý z nich ho má 
odlišný. Bulvárny novinár a ambulantný 
lekár, ktorý si privyrába ako záchranár, 
dokážu po výrazných impulzoch, čo 
im život uštedril, zareagovať. Či už zastra-
šení, alebo morálne znechutení, alebo 
len si vedomí možných nebezpečenstiev. 
Menia svoje statusy, názory a nastavenia. 
Expolitik Eliáš zostáva voči sebareflexii 
imúnny a tie isté fakty, čo Igora a Miloša 
nútia uvažovať, jeho utvrdia v neomylnos-
ti. Svet je jednoducho taký, ako ho vidíme. 
Jana Juráňová napísala pravdivú knihu, 
nech už má pravda v umeleckej literatúre 
akúkoľvek funkciu. Formulovala a sumari-
zovala. Vracia sa tak k dávno zabudnutej 
predstave o spisovateľoch a spisovateľkách 
ako o svedomí národa. K predstave  
o niekom, kto nás núti k sebareflexii alebo 
aspoň k zvyškovej hanbe.
A na záver to najpodstatnejšie. Koľko 
vlastne stojí ľudský život? A čo je hodna 
naničhodnica? 
✒ Ivica Ruttkayová

Stávať sa iným
 
Anna Kiliánová: Blízka budúcnosť 
Levice: KK Bagala, 2020 

Zbierka poviedok Blízka budúcnosť Anny 
Kiliánovej vychádza vo vydavateľstve 
KK Bagala po rovnako poviedkovej knihe 
Karlosa Kolbasa Všetko alebo znič.  
Spája ich okrem iného formálna úprava 

– v oboch prípadoch sú poviedky výrazne 
členené, biele miesta medzi textami zapĺ-
ňajú značný rozsah knihy. Publikácie  
tak nie sú celkom eco-friendly, za to však 
zdôrazňujú hodnotu poviedky ako svoj-
bytného literárneho vyjadrenia. Podčiar-
kujú to aj ilustrácie – každý text v závere 
potvrdzuje svoju identitu vlastným vý-
tvarným spracovaním. 
Prvým slovom, ktoré sa derie na jazyk pri 
uvažovaní nad knihou Blízka budúcnosť, 
je kategória absurdného. Ponúka sa jed-
nak vďaka anotácii, jednak vo vzťahu 
ku Killiánovej debutu Žena z cigaretového 
papiera. Kategória absurdného potom 
produkuje spríbuznené pojmy bizarného, 
snového či surreálneho. Z toho sa dá 

Jednoducho, zjavne prebieha komodifiká-
cia všetkého a všetkých. Koľko peňazí by 
sme ušetrili, ak by sme sa vôbec 
nenarodili? 
Na Slovensku žije podľa posledných 
informácií vyše 23 000 ľudí bez domova 
a stále ich pribúda. Títo muži a ženy 
existujú v podobných schémach ako 
väčšina: získať nejaké peniaze, minúť ich 
na nevyhnutné… len s tým spánkom je 
to odlišné. Kde spať? Na ulici, v útulku, 
v opustenej budove? A každé ráno odzno-
va – získať nejaké peniaze, minúť ich 
na nevyhnutné a… 
Optika prózy Naničhodnica vníma nielen 
problematiku chudoby a sociálneho 
vylúčenia, ale aj obraz vecí verejných 
na vyšších poschodiach sociálnych štruk-
túr. Posudzuje ich relevanciu v konkrét-
nych situáciách. Nasvietila aj 
kanonizované ikony, ktorých predstavite-
ľom je v príbehu postava „expolitika, ktorý 
stále ešte vie celkom dobre predať svoju 
slávnu minulosť, robiť zo seba celebritu 
a pritom sa tváriť, že celebritou nechce 
byť za nič na svete“. (s. 109 – 110) A toto sa 
zrkadlí vo výstupoch médií vytvárajúcich 
stereotypný obraz spravodlivých. Tak  
ako si to vo svojej súkromnej úvahe formu-
loval bulvárny novinár Miloš, ktorý za 
desaťročia v tomto džobe už všeličo zažil: 

„Má temné podozrenie, ktoré nikdy nevy-
slovil nahlas, aby sa nevystavil verejnej 
potupe, že viacerí, čo len tak všeobecne 
bojujú proti autoritárskym a skorumpova-
ným politikom, by boli úplne bezradní, 
keby sa ich antiidoly stratili. Voči komu 
by sa vymedzovali? Pri kom by vyzerali 
odvážne a čestne? Niektorí z nich majú 
podobne totalitné praktiky, ibaže nie 
v politike, ale v redakciách, kde pracujú.“ 
(s. 25) Ústredný problém tejto frašky 

– alebo ak chceme, sociálneho románu 
– zostáva stále jednoduchý: čo s osemde-
siatničkou, ktorá prespáva na chodbách 
polikliniky? Možné riešenia dilemy priná-
šajú v jednotlivých sujetoch prototypy 
profesií a sociálnych rolí a každý z nich 
postupuje po svojom. Ako základný 
kontrast pôsobí životný pocit starej ženy, 
ktorá je vlastne so situáciou vnútorne 
vyrovnaná. „Nič jej nechýba, potichučky 
tu prežíva, nikto si ju nevšíma a je to pre 
ňu celkom bezpečné.“ (s. 37) 
V súvislosti s prózou Naničhodnica je 
možné hovoriť o desiatkach aktuálnych 
tém, ktoré Jana Juráňová rozohráva. 
Zaujímavý je napríklad vývoj mužských 
protagonistov v súvislosti so sebareflexiou. 
Pojem sebareflexia je, zdá sa, pre mno-
hých skutočne cudzie slovo. Sebareflexia 
jednoducho nie je trendy, rovnako 
v osobných životoch, ako aj v najširších 
spoločenských a politických konotáciách. 
Kto od koho a kedy očakáva sebareflexiu? 
Prehodnocovanie, uznanie si vlastných 
chýb aj omylov a následnú korekciu 
postojov a činov? 
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odčítať, že Blízka budúcnosť ponúka záži-
tok, ktorý nepatrí do normálneho,  
každodenného nášho sveta. Príbehy sú 
zveličené, pokrivené a deformované 
do takej miery, až sú zo sféry reálneho 
vyhnané do sveta literárnej ľubovôle. Áno, 
významy, ktoré Blízka budúcnosť kreuje, 
nepatria do normálnej skutočnosti, 
no rovnako nie je pravda, že nemôžu pat-
riť do sféry možnej skutočnosti. 
Napokon, to, čo predstavujú Kiliánovej 
rozprávači, až také absurdné ani nie je. 
Niekedy sú len potlačené súvislosti. 
Inokedy sa zas dajú vytušiť patologické 
súradnice vedomia postáv. Často pritom 
nejde o fatálne dysfunkcie, patológiou 
tu môžeme nazvať hoci aj zvýšenú schop-
nosť fantazírovania. Tá sa potom 
môže stať neoddeliteľnou súčasťou 
vnímania, myslenia a vyhodnocovania 
aj celkom „reálnych“ situácií. Navyše, 
v prípade Blízkej budúcnosti len občas 
zasiahne absurdné variovanie logiky 
do širšieho fungovania sveta postáv 
(napríklad v poviedke Vrany). 
Absurdné možno zvýrazniť expresívnym. 
Menštruačné vložky, záchodové excesy 
rôzneho druhu či dorezané nohy, to všet-
ko sa v priebehu dejových línií vynára 
a zahaľuje. Na druhej strane, milovník 
poetiky fekálií, pohlavných orgánov 
či iného obscénneho imaginovania sa 
ničoho veľkého nedočká. Atmosféru ne-
chutnosti zdôrazňuje skôr fakt, že takmer 
všetky postavy, s ktorými sa ústrední, 
zväčša neduživí protagonisti dostávajú 
do kontaktu, sú korpulentné, telnaté, 
robustné, červenolíce, pripomínajú mar-
meládu, majú veľké bruchá, zničujúci 
smiech a dikciu. Zaujímavé je, že hoci 
rozprávanie na tento typ telesnosti upria-
muje pozornosť, podrží ju vždy len na 
okamih. Nerealizuje sa v znechutení z nej, 
nie je ňou fascinované.
Súčasťou sveta Blízkej budúcnosti je oveľa 
viac cudzieho a neznámeho ako blízkeho 
a spoznaného. Na rozdiel od mám 
a otcov sú na scéne tety a strýkovia, od 
ktorých je možné udržať si väčší odstup, 
a to aj napriek tomu, či skôr preto, že 
v hre sú zväčša existenciálne intenzívne 
zásahy do vlastnej telesnosti. Vedomé 
spôsobovanie bolesti, záchvaty, závraty 
a v neposlednom rade smrť. Objavuje 
sa v symbióze s rozprávačskou enumera-
tívnosťou či jednoduchšie, omieľaním, 
v ktorom sa komplexnejšie významy strá-
cajú. Kdesi v tejto súčinnosti sa potom 
vyplavuje otázka, či matematicko-infor-
mačno-technologické založenie Anny 
Kiliánovej, ktoré sa na niekoľkých 
miestach priznane transformuje do meta-
fyzickej identity rozprávača, vedome 
produkuje autorský štýl Blízkej budúcnos-
ti. Či sú nejednoznačnosti a biele miesta 
premyslené alebo nedomyslené. Či si 
takto naozaj máme predstavovať nejakú 
budúcnosť alebo ide len o dekorovanie. 

O obrazné zveličovanie významov neur-
čitého. Na druhej strane, prečo by súčas-
ťou diskusie o našej budúcnosti plnej 
faktov a inštrukcií, v ktorej absentuje aká-
koľvek metafyzika, nemohla byť aj naša 
predstava, ako sa zmeníme na líšky?
Čaro je v tom, ako sa z prirovnania stáva 
metafora. Len zdanlivo odťažitý literárno-
teoretický problém, ktorý spočíva vo vy-
mazaní slovíčka „ako“. Keď sa z „dievčaťa 
ako líšky“ stáva – „v priesvitnom tele 
dievčaťa stála na zadných labách líška". 
(s. 26) A situácia môže byť ešte zaujíma-
vejšia, ak si pripomenieme pojem 

„stávania-sa-zvieraťom“ (Deluez/Guatarri), 
ktorý upozorňuje na to, že metafora nie 
je prostou identifikáciou. Postavy Blízkej 
budúcnosti totiž nie sú zvieratami, 
ale celkom nie ani ľuďmi. Podstata tkvie 
v ich stretnutí. Nie v tom, čo toto stretnu-
tie produkuje, ale v jeho momentálnosti, 
napríklad, po zrážke zajaca autom: 

„Mal by byť mŕtvy, no zadná laba mu ešte 
stále poskakuje rovnako rýchlo, ako 
Editin malíček.“ (s. 42) Zviera je v takom 
prípade vždy svorkou, množinou a človek, 
stávajúci sa jej súčasťou, zároveň opúšťa 
inú množinu. Na jednej strane Blízkej bu-
dúcnosti je pracovný kolektív, usporiada-
nie high society či párty ako inštitúcia 
kolektívnej zábavy a na druhej strane je za 
plotom či v korune stromu svorka líšok, 
vrán či vrčiaci pes. Ide aj o stávanie sa mi-
mozemšťanom či vedmou, ale hlavne 
o stávanie sa rôznymi inými abnormalita-
mi, na pomenovanie ktorých neexistuje 
slovo ako pojem. Ich artikulačným 
priestorom môže byť literatúra, poviedka, 
výrazne vyčlenená od ostatných poviedok 
zbierky, a tak si vyžadujúca väčšiu dávku 
pozornosti. Sama však hľadá svoj zmysel 
skôr v onom stávaní sa iným, v pozornos-
ti, ktorá sa rozptyľuje v nejednoznačnosti. 
V ktorej sa snaží objaviť niečo s rizikom, 
že v nej nebude nič. 
✒ Daniel Domorák 

Modlitba za úhory
Patrik Svensson: Evanjelium o úhoroch 
Preklad: Zuzana Inczingerová 
Bratislava: Lindeni, 2020

Aj tak by sa mohla volať kniha Evanje-
lium o úhoroch švédskeho autora Patrika 
Svenssona. V knihe sa totiž autor priho-
vára nám všetkým, aby sme vymierajúce 
úhory zachránili, aby sme sa o nich 
dozvedeli čosi viac a aby nám na nich 
začalo záležať. Tak veľmi, ako jemu samé-
mu. A darí sa mu to. 
V prvých kapitolách sa dozvedáme, že 
úhor často prežije aj človeka, že má tri 
vývojové fázy a mení stavbu tela aj sfarbe-
nie, zistíme, čím sa živí, akým spôsobom 
migruje a ako ho uloviť. Čo je však 
zaujímavejšie a čím autor drží čitateľa až 
do konca, je to, čo o úhorovi nevieme. 

„Tomu, kto na vlastné oči videl úhora 
zomrieť a následne vstať z mŕtvych, racio-
nálne myslenie jednoducho nebude stačiť. 
Vysvetliť sa dá takmer všetko, môžeme 
hovoriť o rôznych procesoch okysličova-
nia a metabolizme alebo o ochrannom 
sekréte úhora a špeciálne prispôsobených 
žiabrach. Na druhej strane som to však 
videl na vlastné oči. Som svedok. Úhor 
dokáže zomrieť a znovu ožiť.“
Záhadného tvora, akým úhor nepochyb-
ne je, sa snažil spoznať už Aristoteles. Ne-
podarilo sa mu však zachytiť jeho pravú 
podstatu. Skúšal to aj mladý Sigmund 
Freud či nemecký morský biológ Leopold 
Jakoby, ktorý prvý použil pojem „úhoria 
otázka“. Úhor stál pri mnohých dôleži-
tých historických udalostiach. Pri vylode-
ní plachetnice Mayflower v Amerike vítali 
pútnikov mäsitými úhormi, nie moria-
kom. No napriek tomu sa doteraz žiadne-
mu vedcovi či úhoriemu entuziastovi 
nepodarilo preskúmať, akým spôsobom 
sa táto ryba rozmnožuje, ako sa rodí či 
ako zomiera. Životný cyklus úhorov 
je záhada, ktorú nevyriešila ani moderná 
veda. Dokáže vstať z mŕtvych, ale zároveň 
vymiera. 
Autor si teda kladie otázku: Koľko toho 
vlastne môžeme o úhoroch vedieť? Ale čo 
je ešte dôležitejšie – a o človeku? Kniha 
teda nie je iba faktografickou správou 
o stave jednej ryby. Úhor sa stáva metafo-
rou nás všetkých. Vieme síce, ako sa 
človek rozmnožuje, ako sa rodí a veľmi 
presne vieme pomenovať aj moment 
smrti. Poznáme však podstatu človeka? 
To, čo sa skrýva pod tým fyziologickým? 
A je to vôbec možné? Poznáme aspoň 
sami seba? 
Čo knihe dodáva ďalší rozmer, je vzťah 
otca a syna, ktorých spája nepochopiteľ-
ná láska alebo aspoň akýsi silný cit k sliz-
kým rybám. Čitateľ sleduje, ako chodia 
za svitania loviť úhory, ako otec učí 
chlapca čo najúčinnejšie ich chytať, ako 
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spoločne mlčia, kým čakajú na úlovok. 
V určitej chvíli máte pocit, že ak by nebo-
lo úhorov, nemalo by ich čo spájať. 

„Nepamätám si, kedy sme naposledy chy-
tali úhory, postupom času sme to robili 
čoraz zriedkavejšie. (…) Človek rastie, 
stáva sa z neho niekto iný, oslobodzuje sa, 
vydáva sa na cestu, mení sa, prestáva 
loviť úhory.“ (s. 225 – 226)
Možno to je ten moment, keď kniha čita-
teľa presvedčí. Keď zistíme, že o ľuďoch 
okolo seba, aj tých najbližších, často 
nevieme takmer nič, iba čosi malé, nepa-
trné, nedôležité. Mama si rada na dvore 
vypije kávu a otec rád rybárči. Moment 
pravdivých vzťahov, ktoré nie sú vždy do-
konale hĺbavé, ale sú skutočné. 
Patrik Svensson za svoj výnimočný debut 
získal prestížnu literárnu cenu August 
Priset v kategórii non-fiction. Za debut, 
ktorý vás presvedčí, že aj klzké a nechut-
né ryby ako úhor sú pozoruhodné a za-
slúžia si svoju modlitbu.
✒ Katarína Vargová

Neobyčajné ženy 
Heather Dune Macadam: 999. 
Neobyčajné ženy z prvého židovského 
transportu 
zo Slovenska do Osvienčimu 
Preklad: Adriena Richterová 
Bratislava: Ikar, 2020

Pri príležitosti májového 75. výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny vydalo 
vydavateľstvo Ikar pozoruhodnú knihu 
historicko-biografického charakteru 
s názvom 999: Neobyčajné ženy z prvé-
ho židovského transportu zo Slovenska 
do Osvienčimu. 
Heather Dune Macadamová, americká 
spisovateľka, novinárka a aktívna repre-
zentantka názoru proti popieraniu holo-
kaustu, pracuje s novými zisteniami 
a svedectvami preživších, ktoré ju inšpi-
rovali nielen k napísaniu knihy, ale 
i zrežírovaniu rovnomenného filmového 
dokumentu. Lenže čo funguje na plátne 
(viacero postáv s osobnými svedectvami), 

nemusí rovnako funkčne pôsobiť aj 
v knihe. Čitateľskému publiku je, samo-
zrejme, kontext koncentračného tábora 
Osvienčim a jeho tragické organizačné 
procesy so židovským národom dobre 
známy. Tieto autentické svedectvá sa však 
na „literárnom fronte“ väčšinou stretávajú 
s ošúchanými pokusmi o beletristické či 
dokumentárne spracovanie. 
Macadamová pozoruhodným spôsobom 
prepája autentické rozhovory žien s detail-
ným záznamom historických udalostí, 
ktoré dotvárajú obraz o tragickom dianí. 
Treba povedať, že pre americkú dokumen-
taristku bolo mimoriadne dôležité, aby 
boli v texte prítomné aj historické fotogra-
fie či listiny z koncentračného tábora. 
Hoci mala kniha ambíciu otvoriť ďalšiu 
komnatu traumatizovanej minulosti a slo-
venský trh ju očakával vzhľadom na 
špecifikovaný výskumný rozsah (príbehy 
dievčat), prospelo by jej funkčnejšie pre-
pojenie historických, biografických a lite-
rárnych častí textu.
 V úvode autorka vysvetľuje, čo ju viedlo 
k napísaniu historicko-biografického pro-
jektu a prezrádza aj výskumné okruhy 
konceptu. Obdivuhodný zámer uchovania 
pamiatky na životy židovských žien nasle-
duje Macadamovej obava z historickej 
a dokumentárnej nepresnosti vo výpove-
diach či zo spôsobu ich prepojenia, ktorú 
v knihe niekoľkokrát priznáva. Práve 
koncepčné zaváhanie oslabilo celkový 
dojem z prečítaného textu a, žiaľ, na mno-
hých miestach zdôrazňuje nedostatky 
spôsobu spracovania takejto výraznej 
(spoločensky i historicky) témy.
Najprv však treba povedať, že z hľadiska 
kompozície sa kniha môže intuitívne roz-
deliť na tri tematické celky: (1) opis histo-
rických údajov z predvojnového obdobia 
o situácii Židov na Slovensku pred ich 
deportáciou a zároveň príprava nič netu-
šiacich rodín na transport ich dcér do 
koncentračného tábora, (2) svedectvá jed-
notlivých dievčat z pobytu v Osvienčime 
a (3) ich záverečné odchody z ukrutného 
tábora, tzv. pochody smrti. V týchto blo-
koch sa štýl rozprávania mení, zo strohých 
a logicky radených historických údajov, 
ktoré vyvolávajú skôr dojem „článku z his-
torických štúdií“, ktorými sa čitateľ môže/
nemusí chcieť prelúskať, preteká do emo-
cionálne ladeného písania. Žánrová nesú-
rodosť knihy vyvoláva mätúci dojem, či 
autorka predkladá skutočné životné príbe-
hy, alebo kreuje vlastný príbeh na základe 
skúseností žien a dostupného archívneho 
materiálu. 
Čitateľovu pozornosť si zaslúži druhá časť 
knihy, ktorá predstavuje jednotlivé diev-
čatá a ženy v ich novej krutej každoden-
nosti. Konkrétnymi skutkami láskavosti, 
ktorými sa hrdinky chránili pred rezigná-
ciou, sa 999 pripája i k súboru diel 
opisujúcich rôzne metódy, ako bojovať 
o prežitie a uchovať si nádej. 

Postavy dievčat vystupujú v knihe pod 
svojím skutočným menom alebo 
pod menom, ktoré uviedli pri registrácii 
v táboroch. Hoci sa ich autorka snažila 
odlíšiť samostatným číslom, pri väčšom 
počte postáv sa čitateľ v tejto „vlne 
informácií“ rýchlo stratí. Miestami sa via-
ceré spomínania a interpretácie dievčat 
nevyhýbajú redundancii. Biografické 
pasáže síce modelujú emocionálne jed-
notný obraz spoločne prežívanej udalosti, 
no v tomto prípade by text efektívnejšie 
uniesol prácu s menším počtom postáv či 
určenie hlavnej rozprávačky. 
Macadamovej úsilie pretaviť životné uda-
losti žien z východného Slovenska 
do atmosférického rozprávania s veľkým 
množstvom historických údajov (zrejme 
na dôkaz, že si na rešerši dala záležať) 
ostalo na povrchu. Osciluje medzi auten-
tickým rozprávaním, z ktorého vyniká 
najmä postava Edity Friedman Grosma-
novej, a faktografickým opisom, ešte 
doloženým početnými citáciami, fotogra-
fiami, heslami a mapami. Napriek tomu 
treba oceniť autorkinu iniciatívu vydať 
svedectvo práve slovenských židovských 
žien.
✒ Dominika Rešetárová

Rodičovstvo láskavo 
Martina Vagačová: Ako prežiť 
rodičovstvo 
Bratislava: HMH, 2020

Dnešná doba, keď sú už naše základné 
životné potreby do veľkej miery naplne-
né, otvorila priestor pre vnímanie 
vnútorného sveta človeka. Nastáva pre-
hodnocovanie prístupov, ktoré mali 
zaužívané generácie našich rodičov a sta-
rých rodičov, a mnohí vnímajú, že sa 
dá aj inak, než ako si to pamätáme z det-
stva. Ako však správne nadávkovať  
živiny stromčeku tak, aby jeho plody, keď 
raz dorastie, boli zdravé a kvalitné?
Do dlhého radu titulov, ktoré majú 
rodičom pomôcť zorientovať sa vo svo-
jich deťoch i v sebe samých, 
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v princípoch, akými na nich chcú pôso-
biť, ako ich viesť životom, sa pridala aj 
knižka RNDr. Martiny Vagačovej. V sú-
časnosti už dobre známa lektorka a po-
radkyňa efektívneho rodičovstva si vo 
svojom Láskavom sprievodcovi rešpek-
tujúcim prístupom – Ako prežiť rodi-
čovstvo vytýčila cieľ poskytnúť prehľad 
základných pojmov a postupov rešpek-
tujúceho rodičovstva tak, aby boli čo naj-
praktickejšie. Ponúka príručku, po ktorej 
môže rodič kedykoľvek siahnuť, začítať 
sa a pripomenúť si podstatu.
Kniha, pretavená do symbolického 4- 

-izbového bytu, kde má mať každý svoje 
miesto, je rozdelená podľa miestností 
na vstupnú halu – SPOLUpatričnosť, 
kuchyňu – SPOLUprepájanie, detskú izbu 

– SPOLUprácu a obývačku – SPOLUžitie. 
Už v úvode autorka podčiarkuje dôležitosť 
slova SPOLU, ktoré má premosťovať a spá-
jať. Pri čítaní však vystupuje do popredia 
aj slovo SEBA, keďže SEBApoznanie, 
vzťah každého k SEBE samému, sú piliere, 
bez ktorých to žiaden most neustojí.
Kapitoly obsahujú mnoho relevantných 
podtém a každú v bodoch uzatvárajú sú-
bory tipov AKO NA… a NA ČO SI DAŤ 
POZOR. Po grafickej stránke knihu kom-
pletizujú ilustrácie a iné farebné zvýraz-
ňujúce prostriedky, tie však v praktickej 
príručke na mňa pôsobili rušivo. Nepo-
skytli mi dostatočný priestor na vlastné 
zvýraznenia, otázky či komentáre priamo 
v texte.
Z autorkinho štýlu cítiť, že je zbehlou lek-
torkou – text plynie dynamicky, je úderný, 
obsahuje všetky tie podstatné slová 
a pojmy. Mnohé z nich sú však také kom-
plexné, že im psychológia venuje celé 
študijné odvetvia. Pochopiť toľko zásad-
ných pojmov v ich podstate pri takom 
útlom rozsahu knihy viedlo na mnohých 
miestach k tomu, že som isté pasáže 
musela čítať odznova, aby som si to utrie-
dila. Autorka im pokojne mohla venovať 
väčší priestor. Príručky podobného typu 
mávajú bežne dvojnásobný rozsah,  
pretože tieto témy si zaslúžia primeraný 
priestor.
Príkladov, ktorými teóriu rešpektujúceho 
sprevádzania dieťaťa autorka obohacuje, 

je v knihe dostatok. Vlastná realita noto-
ricky nevyspatej a troma pôrodmi v prie-
behu 4 rokov strhanej mamy sa však 
s mnohými nijako nestotožňuje. Áno, 
pri jednom dieťati sa mnohé z uvedeného 
dá krásne zvládnuť a hravo aplikovať, 
a to aj v prípade, že práve nemám uspo-
kojené všetky moje základné potreby. 
Ale pri troch či viacerých malých, z kto-
rých má každý inú potrebu? Ako v praxi 
zvládnuť tú vzletnú radu na riešenie 
hádky medzi deťmi? – „Vstúpime medzi 
ne a poskytneme fyzické aj emočné  
bezpečie každému z nich.“ (s. 121)
Na iných miestach sa príklady rozplývajú 
do stratena (s. 90): potrebujem uložiť 
mladšie dieťa spať, staršie musí čakať. 
Situácia taká známa, toľká bezradnosť, 
nemožnosť sa rozpoliť. Očakávanie, 
že konečne dostanem tú radu nad zlato, 
sa však nenaplnilo. A ako mám vnímať 
protichodné tvrdenia o tom, aké zásadné 
je vnímať jedinečnosť každého dieťaťa 
a že je celkom prirodzené, že rodič prefe-
ruje jedno z detí?
Napriek mojim vlastným sklamaniam 
z nie celkom naplnených očakávaní tento 
láskavý sprievodca sprostredkúva a pre-
mosťuje to podstatné: iba vďaka sebapo-
znaniu, empatii a vnímavej komunikácii 
zameranej na druhého môžeme pestovať 
rešpekt a úctu voči jedinečnosti ľudí 
a sveta okolo nás. Posolstvo je použiteľné 
aj všade inde, nielen v rodine. Navádza 
nás plnohodnotne žiť v spoločenstve 
a nezanechávať za sebou traumatizované, 
egocentrické, bezbrehé a smutné 
potomstvo.
✒ Petra Mikulášová

Krochkanie blahom 
Svetozár Olovrant:  
Juraj Jánošík a parný chrám 
Bratislava: Marenčin PT, 2020 

Črevom druhého steampunkového fan-
tasy príbehu o Jánošíkovi z čisto záhad-
ného pera prechádza dobrodružné 
hľadanie aktérov medzinárodného spri-
sahania proti Márii Terézii. A opäť veľmi 
hladko, ako sme to zažili už v prvom 
diele tejto (DÚFAJME, aspoň štvordiel-
nej) série – Juraj Jánošík proti Dračiemu 
rádu. Dej si tu ozaj plynie hladunko, 
nezadŕha ho kvantum alchýmie a mecha-
nizmov, práve naopak, vyparuje sa 
v perfektne znesiteľných dávkach infor-
mácií a zvratov. 
Svetozár Olovrant (pseudonym, ktorý 
máme chuť rozhryznúť) pracuje s úchvat-
nými vedomosťami. Vlna vynálezcov za 
vlnou vynálezov sa valí – doslova. Vyná-
lezy, ktoré skutočne dýchali v 18. storočí, 
sa tu objavujú vo svojej najdivokejšej 
verzii. Sú úžasné a zároveň úžasne 

nápadito zne/využité. Autorova fantázia 
vyplavuje tony brilantne pokrútených 
charakterov, boschovských vizuálností 
či geografických pikošiek. Alternatívne 
slovenské dejiny v rukách Svetozára Olov-
ranta chutia, bavia, prekvapujú. Jánošík, 
nadprirodzene obdarený jedinec, je naj-
bližším priateľom Juraja Turza, palatínov-
ho syna, a spolu s grófkou Kounicovou 
a majstrom trikov Moliwdom pátrajú 
po vražednej zbrani – umelom šachovom 
Turkovi, zostrojenom Johannom Wolfgan-
gom von Kempelenom (čo je číro-číra 
historická pravda) a po autorovi jeho pre-
programovania z hráča šachu na vraha 
(čo už je číro-číra „vytuningovaná“ autor-
ská jazda). Národnostná zmeska Slováka, 
Maďara, Češky a Poliaka prikladá do 
kotla autenticity dobového Uhorska, ale aj 
dnešnej perspektívy na spoločnú minu-
losť týchto štátov. „Každý pochádzal 
z iného národa (…),takže sa spolu, priro-
dzene, bavili po francúzsky.“ (s. 20) 
Autorove alchymistické vedomosti prelia-
te do detektívneho fantasy románu vybu-
chujú vždy na správnom mieste. Akcia, 
napätie, pointa, akcia, nová pointa. 
Olovrant mieša množstvo informácií s prí-
ťažlivým dejom a naozaj nápaditými 
rozuzleniami. Nechýba tu nič, čo v žán-
rovke typu filmového Van Helsinga (klad-
ný silák proti monštrám, v tomto prípade 
mechanickým, za ktorými stoja nekalé 
mozgové závity) nesmie chýbať. Prehnaná 
fyzická sila hlavného hrdinu (u nás kore-
nisto vychádzajúca z národnej rozprávko-
vej identity a jánošíkovského obrazu), sexi 
ženské bojovníčky, vizuálne zaujímavé 
prostredia a scény (obradnosť v parnom 
chráme), bizarné situácie (naši štyria hrdi-
novia na fakulte de mendicité – vyučova-
nie siedmich klasických vagantských 
umení). A všetko aj tak dostatočne inova-
tívne! A všetko aj v atraktívne originálnom 
jazyku! „Už to nebola stará dobrá Európa 
chleba a dreva, ale Vapeurópa – Európa 
opojená parou, Európa vyparujúca sa 
a sparená. Síce nepokorená Turkami, zato 
však dobytá a znásilnená hordami priemy-
selného džihádu.“ (s. 46)
Portréty Jánošíka, resp. dobráckeho zboj-
níka, sa nás dotýkajú od kolísky. Niektoré 

34 Knižná Revue



R
ecen

zie
krvavo a surovo, iné s humorom a po-
daktoré s veľmi špecifickým nadhľadom. 
Aj keď z knihy Juraj Jánošík a parný 
chrám na nás vyskakuje zase nová verzia 
populárneho hrdinu a na jeho hyperboli-
zovanú heroickosť, proti ktorej postavili 
už Lasica a Satinský svojho dengľavého 
Pacha, sme zvyknutí – tu sa dejú také 
monumentálne dejové saltá, že chceme 
takéhoto Jánošíka viac! Málokedy príde 
na pulty knižníc podobná divoká jazda 
či krásne vystavané napätie a pointa 

– „zaparená“ až do konca. Jednoducho, 
krochkanie blahom.
Svetozár, fakt sa neodtajíš? Ani za chutný 
olovrant?
✒ Dominika Madro

Hlas volajúci k prítomnosti 
Martin Takáč: Myseľ ako objekt. Kde 
hľadať pevný bod v meniacom sa svete? 
Žilina: Absynt-Kalligram, 2020 

Technologickým zvodom dnes odolá má-
lokto a potreba zastaviť sa kvôli reflexii 
svojho vnútra sa stáva akousi vizitkou 
našich dní. Doba je dynamická, netrpezli-
vá a napätá, nie je preto jednoduché 
zachovať si duševnú rovnováhu či istý 
kompas, ktorý nám pomôže orientovať sa 
v tempe rýchlych zmien. 
Martin Takáč vo svojej eseji Myseľ ako 
objekt pripomína, že hoci žijeme v ére 
fantastických vedeckých revolúcií 
a nevídaných technologických možností, 
nemali by sme sa nimi nechať úplne strh-
núť. Musíme totiž pamätať na hodnotu 
osobného prežívania a usilovať sa využí-
vať objektívne vedecké poznatky spolu 
so subjektívnou sebareflexiou, aby sme 
lepšie porozumeli sami sebe.
Ako kognitívny vedec sa hneď na prvých 
stránkach knihy usiluje čitateľovi stručne 
priblížiť štruktúru mysle pomocou 
interpretácie špecifických biologických, 
mentálnych a kultúrnych čŕt i procesov, 
podieľajúcich sa na obraze reality, ktorú 
si konštruujeme. V celej knihe sa orientu-
je predovšetkým na oblasti, v ktorých 
vedecké poznatky o fungovaní mysle 
zasahujú do subjektívneho prežívania 
a menia náš pohľad na nás samých. 
Dôvodom, prečo je dnes také naliehavé 
rozvíjať, takpovediac, skúmanie „ľud-
skosti“, je totiž napredujúci vývoj v oblas-
ti umelej inteligencie, ktorý nás stavia 
pred dôležité etické otázky a riziká. Autor, 
ktorý sa venuje, okrem iného, aj počítačo-
vým simuláciám ľudskej mysle, teda ma-
puje aktuálne trendy vo vývoji 
technológií a oboznamuje čitateľa s feno-
ménom neurónových sietí či vplyvom 
algoritmov na naše vlastné vnímanie rea-
lity. Neopomína problematiku digitál-
nych stôp, ktoré zanechávame 

v kyberpriestore, a tzv. „internet vecí“, po-
znávajúci naše zvyky a vzorce správania 
podobne ako internetové vyhľadávače. 
K slovu sa napokon dostáva aj otázka 
našej prispôsobivosti a citové priľnutie 
k technológii. 
Autor v nadväznosti na tieto skutočnosti 
reflektuje vedecký pokrok v oblasti pocho-
penia mechanizmov ľudskej mysle a pole-
mizuje o možnom „rozlúsknutí tajomstva 
človeka“. Jeho myšlienky sa zbiehajú 
k idei nesmrteľnosti, resp. k témam 
transhumanizmu, v rámci ktorých vyvstá-
va aj diskusia o prekonaní prirodzených 
biologických obmedzení v digitálnom 
svete. Tu si kniha kladie odvekú otázku, 
či práve ľudská smrteľnosť nie je tým, čo 
ohraničuje naše bytie a podstatu. 
Zmena podmienok je, zdá sa, rýchlejšia 
ako schopnosť biologického druhu adap-
tovať sa na ne, a preto sa autor ďalej zame-
riava na spoznávanie ľudskej integrity 
v otázkach hodnôt, slobody, prežívania či 
vedomia. Upozorňuje predovšetkým na 
okruh problémov, týkajúcich sa preklenu-
tia skúmania mysle zvonku a zvnútra. 
Inými slovami, z perspektívy subjektu 
a z pohľadu vedeckého pozorovania sprá-
vania človeka. 
Súčasný trend, ktorý adoruje technologic-
ký pokrok, však zapĺňa ľudskú myseľ 
množstvom podnetov a zahlcuje ju mož-
nosťami viacnásobných volieb. Na ďalších 
stránkach sa teda autor zamýšľa nad tým, 
ako v tejto dobe kultivovať vlastné vnútor-
né prežívanie a zachovať si kontakt so 
samým sebou. Upozorňuje na skutočnosť, 
že v snahe držať krok so strojmi sme 
neustále v pohotovosti a snažíme sa jed-
nostaj zefektívniť život prepínaním medzi 
činnosťami. Stráca sa priestor pre hlboké 
sústredenie, ktorý si opätovne treba 
vypestovať. Kniha teda opisuje niekoľko 
možných spôsobov, ako pomocou fyzickej 
aktivity spomaliť a pozornosť obrátiť 
na autonómne prežívanie prítomného 
okamihu. Spojenie so svojím vnútrom, 
ktoré – ako autor poznamenáva – môže 
byť aj nepríjemné či mätúce, však dokáže-
me pestovať aj prostredníctvom našej 
spirituality. 
Na záver sa teda púšťa do problematiky 
hľadania zmyslu a otvára tému hodnôt 
v súvislosti s fenoménom náboženskej 
viery. Venuje sa vzťahu náboženských 
obsahov a vedy, resp. vytváraniu mýtov 
a ich interpretácií. Čiastočne sa dotýka aj 
polemiky o výklade a doslovnosti kresťan-
ských textov, pričom napokon pripomína 
dôležitosť symbolických obrazov pre 
naše racionálne chápanie i vysvetľovanie, 
ako aj dôstojnosť či slobodu. 
Posledná kapitola knihy sa díva do budúc-
nosti a sumarizuje viaceré zaujímavé myš-
lienky. Autor tu opätovne pripomína, že 
technologické nástroje tvarujú našu realitu 
a menia spôsob, akým myslíme. Tento 
pokrok prináša obrovské príležitosti, ako 

vyriešiť mnoho problémov ľudstva, no jeho 
rozmach nemožno podceniť ani ponechať 
náhode. Okrem toho, že by sme podľa 
neho mali rozvíjať pocit globálnej zodpo-
vednosti a solidarity, musíme zároveň 
zachovávať charakteristiky ľudskosti, ktoré 
si ceníme najväčšmi. Rozvoj virtuálnych 
svetov a nových digitálnych nástrojov 
by preto nemal byť len vecou technických 
odvetví, ale čoraz viac aj otázkou humanit-
ného pohľadu. Keďže sa hrá o nás samých, 
potrebný je vedecký prístup, no aj zušľach-
ťovanie vnútorného života.
Knihu Myseľ ako objekt vydalo vydavateľ-
stvo Absynt pod značkou Kalligram 
a podobne ako niektoré ďalšie tituly 
z edície Skica, aj tento obsahuje autorove 
subjektívne medzihry. Fakticky obsiahly 
text autor prekladá zvlášť oddelenými 
osobnými vsuvkami. Treba však povedať, 
že i mimo nich nájdeme v knihe pasáže, 
ktoré prezentujú jeho osobnú, ba až 
intímnu perspektívu. Knihe by sme mohli 
vytknúť azda to, že v niektorých statiach 
otvára množstvo zaujímavých myšlienok, 
ktoré by možno bolo treba hlbšie rozviesť. 
V konečnom dôsledku je však kniha špeci-
fickou a potrebnou výpoveďou autora 
vedca, ktorý sa pridáva k ďalším hlasom 
zdôrazňujúcim dôležitosť toho „byť prí-
tomný“ a nevzdávať sa súkromia, 
duchovna, spontánnosti a ďalších pod-
statných ľudských hodnôt. 
✒ Andrea Olejárová
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Vtedy a dodnes, s hnevom
Arpád Soltész: Hnev 
Bratislava: Ikar, 2020

Keď na jeseň 2017 vyšiel debutový román 
novinára a spisovateľa Arpáda Soltésza 
Mäso, stal sa jednou z literárnych udalostí 
roka. Tento „moderný western“ realistic-
ky a s humorným nadhľadom zobrazoval 
východoslovenské kriminálne prostredie 
konca deväťdesiatych rokov. 
Román s investigatívnym novinárom 
Palim Schlesingerom v hlavnej úlohe mal 
prvky kriminálneho trileru, no súčasne 
tento žáner výrazne presahoval. Krimina-
lita tu nebola ani tak odchýlkou od 
normy, skôr alternatívnym a často nevy-
hnutným spôsobom života. Napriek 
tomu nešlo o ťaživé ani depresívne číta-
nie. Práve naopak. 
Nasledoval úspešne sfilmovaný román 
Sviňa, inšpirovaný udalosťami spojenými 
s vraždou novinára Jána Kuciaka, 
a obe tieto prózy vyšli s veľkým mediál-
nym ohlasom vo francúzskom preklade. 
Tretí román Arpáda Soltésza Hnev sa 
vracia k postavám, prostrediu a poetike 
Mäsa, no jeho dej je situovaný do Košíc 
o niekoľko rokov skôr, čiže do polovice 
deväťdesiatych rokov – do obdobia  
divokých privatizácií, neobmedzeného 
fungovania mafie, skorumpovanej polície 
a najmä hlavnej organizátorky kriminál-
neho biznisu – Slovenskej informačnej 
služby. Nadčasovosť Soltészovej témy 
spočíva najmä v zobrazení absencie 
práva a spravodlivosti z perspektívy oby-
čajného človeka. Privatizérskemu klanu 
Šipošovcov – majiteľom najväčšieho pod-
niku v meste – je, naopak, povolené 
takmer všetko. Majú v rukách políciu, 
mafiu, súdy a čiastočne aj médiá. Ich je-
dinou povinnosťou je odviesť dohodnutú 
províziu z tunelovania predsedovi vlád-
nuceho politického hnutia. 
Arpád Soltész preukazuje dôkladnú zna-
losť (miestneho) kriminálneho prostredia 

– od košickej mafiánskej skupiny Bandiho 
Farkaša, cigánskych priekupníkov Roštá-
šovcov, kosovských Albáncov a Srbov, 
úplatných policajtov a sudcov, cez vlastné 
záujmy sledujúcich SIS-károv až po vý-
konné vládne zoskupenie.
Román Hnev potvrdzuje výnimočnosť 
Soltészovho štýlu, spájajúceho nadhľad 
dobre informovaného novinára s talen-
tom rozprávača silných príbehov. Systém 
fungovania mocenských štruktúr štátu 
vníma z vtáčej perspektívy, no súčasne 
zachytáva pestrý mikrosvet ulice. Kataly-
zátorom je špecifický cynický humor, 
ktorého je však v Hneve v porovnaní 
s Mäsom o niečo menej. 
Hnev je rozdelený podľa románových pro-
tagonistov na štyri časti – Moly, Miki, 
Bandi a Šlezi. Moly je mladý policajt, 

ktorý sa nechce podriadiť skorumpované-
mu systému a stane sa ľahkou obeťou 
mafiána Bandiho. Jeho partner – nadpo-
ručík Miki Miko si je vedomý, že ak chce 
prežiť, musí hrať minimálne dvakrát tvrd-
šie, bezohľadnejšie, no aj prefíkanejšie 
ako jeho protivníci, keďže „v súboji s fa-
lošnými hráčmi vyhráva ten, kto najlepšie 
podvádza“. K tomu patria intrigy, únosy, 
vydieranie a vraždy. Nehovoriac o pomoci 

„mocných kmotrov“. V tomto prípade 
najmä Mikovho mentora – bývalého poli-
cajta, ktorý prešiel na druhú stranu.
Za postavou šéfa košického mafiánskeho 
gangu Bandiho Farkaša, ako aj za ďalšími 
postavami, sa dajú ľahko odčítať reálne 
kriminálne inšpirácie z deväťdesiatych 
rokov, ktoré Arpád Soltész ako bývalý 
investigatívny novinár dôverne pozná. 
Románová fikcia mu však otvorila nové 
možnosti. Vyhýba sa moralizovaniu ani 
svoje postavy nesúdi. Zachováva si od 
nich odstup, no už v úvodnom venovaní 
jasne naznačuje svoj postoj k relativizova-
niu etických hodnôt v mene boja proti 
väčšiemu zlu. Svoj román venuje„všet-
kým, ktorí blúdia po ceste dláždenej dob-
rými úmyslami. Nech nám na ňu večne 
svietia plamene pekelné.“ 
Špecifický jazyk postáv je kombináciou 
východoslovenského nárečia, hovorové-
ho slangu a zločineckého argotu. Autor 
však ani tu príliš „netlačí na pílu“ drs-
ných expresívnych výrazov. Slovné spoje-
nia, ktoré postavy používajú, vychádzajú 
z reality, no súčasne ponúkajú veľkú 
mieru autorskej literárnej štylizácie. 
Hnev je v porovnaní s dvoma predchádza-
júcimi románmi lineárnejší a uhladenejší. 
Chýba mu však výraznejší príbehový 
oblúk, ktorý by spojil a vypointoval množ-
stvo epizodických motívov. Navyše, 
k vyvrcholeniu dochádza už v tretej časti 
a záverečná kapitola venovaná novinárovi 
Šlezimu na mňa pôsobila ako trochu 
zdĺhavý epilóg. Síce s pointou, ale bez na-
pätia. Absenciu pevnejšej románovej 
kompozície kompenzuje autor originál-
nym a komplexným zobrazením cynické-
ho sveta „vtedy na východe“, v ktorom 
sa toho aj dnes deje viac ako dosť. 
✒Dado Nagy

(S)nežné vtipné 
dobrodružstvo
Juraj Šlauka: Kata Strofová  
a tajomstvo snehových vločiek 
Bratislava: Slovart, 2020

Vianoce sú predo dvermi, ale snehu 
nikde. Pre hlavnú hrdinku knihy Kata 
Strofová a tajomstvo snehových 
vločiek, to nie je vec na hodenie za hlavu. 

„Raz nasneží, inokedy nenasneží,“ snaží 
sa ju upokojiť mama. Ale darmo. Kata 
má svoje predstavy o sviatkoch, a navyše, 
ani ten stromček na námestí nie a nie 
sa rozsvietiť. Nuž, zdá sa, že s tým treba 
čosi urobiť.
To pomyselné „čosi“ je základom príbehu 
o malom dievčatku so zvedavou a dob-
rodružnou povahou. Kata je sklamaná 
z „nevianočného“ počasia, no počas 
potuliek mestom sa jej pošťastí stretnúť 
malé zatúlané mačiatko. Nazve ho Vločka 
a chystá sa ho zachrániť, pretože sa za-
seklo na strome. Osud berie do vlastných 
rúk, vyskočí na hasičský rebrík a – čuduj 
sa svete – ten vedie kamsi do výšky.
Kata neváha a vyberie sa hore. Tam na ňu 
čaká oblačná krajina, ktorej pevnou 
rukou vládne neprívetivá Oblačná kráľov-
ná. Jej závislosť od čistoty ju celkom 
obrala o zdravý úsudok. Malých tvorče-
kov prašuľkov nemilosrdne zatvára 
do hradných temníc. Všetko len pre jeden 
cieľ – aby sa nemohli spojiť s číro-čistými 
oblačnými ľudkami a nevykryštalizovali 
do snehových vločiek.
Kate je celkom jasné, prečo u nich doma 
nesneží, a rozhodne sa situáciu riešiť. 
Nasleduje jej veľká oblačná záchranná 
misia, z ktorej by azda mohlo vzniknúť 
zopár bielych chumáčikov. „Sneh je pred-
sa obrovská biela perina z maličkých 
snehových vločiek. Sánkovačka, guľovač-
ka, snehuliaci… To je sneh! Sneh, to sú 
pravé Vianoce!“ rozjíma Kata pred obyva-
teľmi oblačnej krajiny. Na svojej ceste 
hrdinka stretáva viacero postáv, pričom 
každá z nich je zapamätateľná a výrazná. 
Vodná babička v jaskyni napríklad roz-
práva prostredníctvom vtipných rýmov: 

„Lebo tam, kde je láska, tam nájdeš nehu. 
A tá sa zmení na vločky snehu. Tie potom 
dopadnú na zem, tam k vám…“ Ale je 
tu aj malý Prašuľko – trochu vystrašený 
z neustáleho prenasledovania, aj nápo-
mocný a chápavý Kvapko. 
Bohato ilustrovaná knižka deťom ponúka 
predovšetkým dobrodružné čítanie. 
Nejde o symbolickú ani filozofickú roz-
právku – Kata Strofová a tajomstvo sne-
hových vločiek je založená na pútavom 
a napínavom príbehu. Dej je pomerne 
zhustený a kapitoly na seba veľmi šikov-
ne nadväzujú. Autori knižky zvolili menej 
tradičnú formu a text prepojili početnými 
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ilustráciami, ktoré ho nielen dotvárajú, 
ale aj spoluvytvárajú. 
Trochu je náročné vyznať sa v tom, kto 
vlastne knižku napísal (keďže na prebale 
sa autorstvo neuvádza). V tiráži sa  
potom možno dočítať, že autorom textu je 
Juraj Šlauka, autormi námetu Simona 
Hrušovská a Veronika Kocourková, ktorá 
stojí aj za ilustráciami. 
Juraj Šlauka zvolil dynamický štýl rozprá-
vania, založený najmä na dialógoch 
a menej na opisoch. Detský čitateľ (alebo 
poslucháč) si tak pri knihe veľmi nevy-
dýchne, tempo je totiž naozaj vysoké 
a neustále graduje. Treba však podotknúť, 
že autor tento koncept zvládol a po celý 
čas šikovne balansoval na vlne krivky po-
zornosti bez toho, aby prijímateľa príliš 
zahltil. Kniha je vhodnejšia na samostat-
né čítanie deťmi prvého stupňa (aj keď 
prebal uvádza údaj 5 plus). Samozrejme, 
ujme sa aj pri spoločnom čítaní s rodičmi 

– len od nich bude pravdepodobne vyža-
dovať o čosi väčší umelecký zápal. 
Pozitívne možno hodnotiť humor knihy. 
Ten je evidentný nielen vo výtvarnej, 
ale aj v textovej časti a stáva sa príjem-
ným a vítaným rozptýlením v porovnaní 
s mentorstvom, ktoré sa do literatúry pre 
deti vždy rado vkradne. Svojich čitateľov 
si kniha nepochybne nájde aj vďaka prí-
ťažlivému vizuálnemu spracovaniu. Kata 
Strofová a tajomstvo snehových vločiek 
vznikla pôvodne ako animovaná rozpráv-
ka – knižné spracovanie sa tak dostalo 
na rad až neskôr. Pri danom koncepte 
zvykne kvalita textovej zložky pokrivká-
vať, čo sa v tomto prípade, našťastie, 
nepotvrdilo. Rozprávka o Kate Strofovej 
je dobrodružným a vtipným vianočným 
čítaním. 
✒ Diana Mašlejová

O jednom nezdarenom 
víruse a podarenom psovi 
Ľubica Bátoryová: Pes Timo a fučivírus 
Žilina: Artis Omnis, 2020 

Ak sa k vám dostala prvotina Žilinčanky 
Ľubice Bátoryovej Pes Timo a doktor Haf-
bolíto (2018), určite viete, že jej pokračo-
vanie bude stáť za to. Ak nie, jej druhá 
kniha Pes Timo a fučivírus vás presvedčí 
o tom, že napriek dlhšej ceste k písaniu 
má autorka nezameniteľný rozprávačský 
talent. Novinka, ktorá vyšla tento rok vo 
vydavateľstve Artis Omnis, napĺňa víziu 
tohto knižného domu. Nie je to niečo, 
čo by šlo s prúdom, ale má dušu, hlbokú 
myšlienku a poslanie.
Príbeh je o bielom švajčiarskom ovčiakovi 
a jeho rodine, skutočnej ľudskej rodine, 
ktorá s ním žije, zažíva všedné i nevšedné 
príhody, rieši rodinné problémy a navzá-
jom sa podporuje. Kniha je aj akýmsi 
sprievodcom pre deti; určená je všetkým 
od päť rokov, aby sa čo-to dozvedeli nie-
len o psoch, ale pochopili aj súčasný svet 
a naučili sa tolerancii a sociálnemu poro-
zumeniu pre telesne postihnutých ľudí. 
Timo je totiž pes asistent, a preto robí 
spoločnosť svojej malej majiteľke Tamar-
ke, ktorá je na vozíčku. „Ešte na začiatku 
sa v nej niečo pokazilo a doteraz to nikto 
neopravil.“ (s. 3) Na konci knihy je dokon-
ca aj fotografia rodiny Horvátovcov, 
v ktorej títo dvaja žijú, a tak sa príbeh 
stáva naozaj skutočným.
Ľubica Bátoryová, inžinierka, no dnes 
predovšetkým uznávaná kanisterapeutka 
a záchranárska kynologička, zakompono-
vala do diela aj veľa faktov o psoch. Sú sú-
časťou textu a príbehu, ktorý nenarúšajú. 
Nič nútené a silené, ako to často býva 
v knihách so zvieracou (najčastejšie psou) 
tematikou. A tak zistíme, že Timov kama-
rát Čauo mal praprapradeda Čaua, ktorý 

„skákal z čínskeho múru, zle si vyrátal 
kroky a spadol priamo na hlavu. Výsled-
kom bol opuchnutý jazyk, ktorý neskôr 
nenávratne schytal atramentovú farbu, 
a skrkvaný ňufák, ktorý sa už nikdy nena-
rovnal. Horšie však bolo, že pád na hlavu 
mal následky nielen na hlave, aj v hlave. 
Píše sa, že praprapradedo ostal taký 
hlúpy, že namiesto ,hav-hav‘ dodnes 
šteká „čau-čau‘ . Podľa toho ho aj pome-
novali.“ (s. 9) A trocha reálnejšie vypove-
dá aj o veciach súvisiacich s bežným 
psom: „Dnes si obul aj papučky. Hej, ne-
čudujte sa! Aj pes má papučky. Štyri, 
každá má suchý zips. Chránia packy pred 
pichnutím alebo popálením. Používajú 
ich najmä záchranárske psy, Timovi ka-
moši.“ (s. 42)
Príbeh sa snaží v dvanástich kapitolách 
priniesť malým čitateľom hlavne posol-
stvo dnešnej doby – aj keď sa na začiatku 

roka objavil tajomný „fučivírus“ (s. 15) 
a každý bol z neho vystrašený, ani zďale-
ka netreba vidieť situáciu beznádejne, 
hoci nastali zmeny, ktoré pozná každý 
z nás: „Ocino zrušil všetky výlety, mami-
na zatrhla bicyklovačky, Lukáško necho-
dil do školy, Tamarka do škôlky, babka 
mala zaracha do obchodu.“ (s. 8) Autorka 
sa prostredníctvom humoru, rýmov i no-
vých vymyslených slov snaží deťom pri-
blížiť túto neľahkú dobu, o ktorej počujú 
na každom kroku a spôsobuje nemalé 
obmedzenia a problémy. V duchu hesla 

„ši a nechaj šiť“ (s. 22) si ľudia aj psy po-
slušne nasadili „rúška cez ušká“(s. 10) 
a stretli sa s „pandou Miou“ (s. 5). Objavil 
sa aj múdry „Sokrapes“(s. 14), zistili sme, 
že naďalej dobre funguje „RTVPES aj za-
hraničný PSÍNN“(s. 98), taktiež „Facedog“ 
(s. 19), ktorý vymyslel „Marek Cukríkber“ 
(s. 19), a momentálne ostošesť úraduje 

„Vírusová patrola“ (s. 17), do ktorej sa po-
kúsi dostať aj pomocník Timo. Vtipné 
hodnotenie situácie pomáha pochopiť aj 
vplyv vírusu na ľudský organizmus: 

„Lieta tu vo vzduchu vírus, malá smradľa-
vá guľôčka, a tlačí sa do nosnej dierky 
každého človeka. Keď ju človek vdýchne, 
zvyčajne kýchne, a ten vírus sa ako po to-
bogáne spláchne priamo do pľúc. Tam 
zaklope na dvierka pľúcnych mechúrikov. 
Priateľ mechúrik otvorí a vypustí všetok 
vzduch. Spľasne a je po ňom. Na vine je 
fučivírus.“ (s. 15) Autorka sa nevyhýba ani 
dôsledkom ochorenia COVID-19, ktoré 
deti vnímajú, a vysvetľuje to tak, aby situ-
áciu pochopili: „Na to, aby vírusy ožili, 
prežili a robili zlobu, potrebujú iné telo. 
Napríklad vtáka, netopiera, psa, mačku, 
človeka… Do neho sa zavŕtajú a začnú 
ho strašiť. Sú v tom takí dobrí, že niekedy 
zviera či človeka vystrašia až na smrť.“ 
(s. 72)
Pre deti je knižka naozaj poučením, zába-
vou a priateľom, pre dospelých zase úni-
kom od súčasnej situácie, ktorá je naozaj 
bravúrne opísaná a poskytuje oddych 
od každodenných opatrení. Vytknúť by 
sa azda dalo použitie anglických a rus-
kých viet, ktorými Timovi zahraniční ka-
maráti zhodnocujú boj s „fučivírusom“ 
v ich domovských krajinách. V texte 
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sú pre dospelého človeka viac-menej zrozu-
miteľné, ale chýba slovenský preklad, ktorý 
by ich význam objasnil deťom v prípade, ak si 
knižku čítajú samy.
Použitie väčších písmen je ideálne aj na prvé 
čítanie detí, čomu zodpovedá i kratší rozsah 
kapitol. Strany z recyklovaného papiera sú 
vhodné pre malé, často nie veľmi čisté detské 
rúčky a svojou štruktúrou sú príjemné na 
dotyk. V celej knihe použil ilustrátor Martin 
Luciak iba dve farby, okrovú a tmavosivú. 
Aj to dáva nádej, že svet okolo nás, nech 
má akékoľvek problémy, rozhodne nie je čier-
no-biely a oplatí sa bojovať: „Život sa nedá 
zastaviť. Nedokáže to ani vírus.“ (s. 124)
✒ Ivana Mičuchová

Endeho rozprávka 
na dobrú noc
Michael Ende a Wieland Freund:  
Rodrigo Rabiát a jeho panoš Špunt 
Preklad: Nikoleta Račková 
Bratislava: Albatros, 2020 

Milujem film Nekonečný príbeh (r. Wofgang 
Petersen, 1984). Má zaujímavé vizuálne  
efekty, je o literatúre, má úžasne depresívny 
soundtrack a najnapínavejší prechod bránou 
(prepáč, Hviezdna brána, na Južné veštice 
sa nechytáš). Kniha je vraj lepšia. Neviem to 
potvrdiť, hoci mi na poličke leží niekoľko 
rokov. Bojím sa, že to bude pravda a po jej pre-
čítaní nebudem schopný film znovu sledovať.
Prečo to spomínam? Autorom knihy je 
Michael Ende, nemecký spisovateľ, bohužiaľ 
už po smrti. Práve moja láska k Nekonečnému 
príbehu, ale i strach z jeho knižnej verzie, 
má núti čítať iné Endeho texty. Napríklad, 
Dievčatko Momo, ktoré existuje aj ako vynika-
júca rozhlasová hra.
Práve Endeho meno na obálke bol dôvod, 
prečo som sa na Rodriga Rabiáta a jeho 
panoša Špunta, ktorého nedávno vydalo vy-
davateľstvo Albatros, tešil. Aké však bolo moje 
sklamanie, keď som zistil, že Ende napísal  
len prvé tri kapitoly! Zvyšných 13 doplnil iný 
nemecký autor rozprávok – Wieland Freud.
V texte to cítiť. Sú to drobné rozdiely, 
napríklad v opakovaní fráz alebo používaní 
prídavných mien. V rytmike kapitol. Ale  
fakt len drobné; ak neviete, čo hľadáte, ani si 
to nevšimnete.
Takže Rodriga Rabiáta nebudem hodnotiť 
ako Endeho knihu, ale ako detskú knihu. 
Nezávisle od autora, mimo kontextu jeho 
diela.
Hlavným hrdinom je Špunt, syn bábkohercov 
Tučkovcov. Ten od nich jednej daždivej  
noci ujde na hrad lúpežného rytiera Rodriga 
Rabiáta, lebo sa chce stať jeho panošom.  
Jeho útek spustí lavínu omylov, ktoré Špunta 
privedú k princeznej, drakovi, k pokladu 
a cestou poriadne potrápia jeho rodičov. I sa-
motného rytiera Rabiáta, ktorý je 

v skutočnosti veľkým zbabelcom, ale aj 
ohromným rozprávačom.
Príbeh čerpá hlavne z tradície rytierskych 
balád a romancí, ktoré však prevracia 
na hlavu. V dnešnej dobe, dobe po Shrekovi, 
to obracanie na hlavu pôsobí ako klišé. 
V mnohom pripomína komiks Nimona. 
Lúpežník je vlastne zbabelec, miesto prin-
ceznej je smutný kráľ a hlavný hrdina v celom 
príbehu pobehuje v kostýme šaša. Avšak klišé 
je dvojsečná zbraň. Najotravnejšie je, keď 
nie je použité správne. Čo nie je prípad Rodri-
ga Rabiáta. Všetko tu má svoju funkciu, 
zmysel a pointu.
Ozaj, pointa. Tradičná, že odvaha nie je nedo-
statok strachu, ale spôsob, ako sa strachu 
vzoprieť, že báť sa treba a že príbehy sú prav-
divé, aj keď sú klamlivé. A občas je dobré 
vyjsť zo svojho hradu do neznáma. Z hľadiska 
obsahu má teda Rodrigo Rabiát všetko, 
čo detská knižka má mať. Ale nič navyše, nič 
nové. V tomto smere je mimoriadne tradičná.
Čo sa formy týka, dospelého čitateľa bude  
rozčuľovať. Často sa opakujú veci a informá-
cie, ktoré by sme mali vedieť. Ale treba mať 
na pamäti, že je to kniha pre deti, pravdepo-
dobne určená na čítanie pred spaním. Každý 
večer kapitola. Tak bude fungovať najlepšie. 
Tak je v nej gradované napätie i zápletka. 
Vydrží aspoň na dva týždne. Hyperaktívne 
deti, ktoré zabudnú, čo sa dialo večer pred 
tým, dostanú hneď vysvetlenie. Text im to 
pripomenie.
Príbeh dopĺňajú aj krásne ilustrácie.
A to je asi tak všetko. Rodrigo Rabiát je milá 
detská knižka, ktorá neurazí a deti zabaví. 
Nepredstavuje nič, čo by sme v tomto žánri 
nevideli, ale nie je hlúpa ani príliš jednodu-
chá. Predstavuje tradičnú modernú európsku 
rozprávku v krásnom slovenskom vydaní. 
Nie je určená dospelým deťom, je len pre deti. 
Niečo, čo môže slúžiť ako predjedlo k Neko-
nečnému príbehu.
✒ Juraj Búry
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Poradíme vám 
knižný darček 
na mieru

www.martinus.sk/vianoce

Naši knižní škriatkovia vám pomôžu vybrať 
tie najlepšie knižky! Spýtame sa vás na pár
indícií a vypátrame tie najlepšie darčeky 
s dôkladnosťou hodnou Sherlocka Holmesa. 

Keď mi radosť urobiť chceš
je tradičný a pritom
moderný časopis pre deti prvého
stupňa základných škôl, ich rodičov,
pedagógov a knihovníkoch.
Tento umeleckýmesačník prináša kvalitnú
detskú literatúru najlepších slovenských
autorov a objavuje mladé talenty.
Špičková grafická úprava a ilustrácie formujú
estetický vkus a poskytujú prehľad o najlepších
súčasných aj klasických ilustrátoroch pre deti.
Okrem autorských rozprávok a poézie v ňom
nájdete zábavnú dvojstranu Jožka Mrkvičku,
literárne potulky spisovateľov po Slovensku,
ekologickú rubriku Deti v zelenom či etickú
výchovu Lebopreto.

Deti majú možnosť súťažiť o knižné novinky
a slniečkarský bicykel pri riešení doplňovačiek
a zábavných úloh.
Hitom jubilejného 75. ročníka Slniečka
je komiks finalistu súťaže o najlepší
komiksový scenárMarek a Svetložrúti.

Pridajte sa aj vy do veľkej
slniečkovej rodiny!

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






