
www.kniznarevue.sk

Z
d

ro
j:

 S
lo

ve
ns

ké
 n

ár
od

né
 m

úz
eu

m
 v

 M
ar

ti
ne

, ©
 K

ar
ol

 P
lic

ka
 d

ed
ič

ia

S
tr

an
a 

 1
1

MESAČNÍK O NOVÝCH KNIHÁCH /  XXVI.  ROČNÍK /  30. 6. 2016  /  ČÍSLO   06
C

EN
A

  
0

,9
0

 €



Správy z ostatných podujatí nájdete na našom webe www.kniznarevue.sk.
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AKTUALITY

s. 02/03

Foto Peter Procházka

 Cena Alexandra Pavloviča 2014 – 2015 za 
pôvodné dielo v rusínskom jazyku: cena nebola 
udelená, prémie: Kveta Morochovičová Cvik 
(vl. menom Květa Halásová): Ľubovny peripetii 
– Ľúbostné peripetie (SRSS 2014); Mikuláš Kone-
val: Z rusínskeho srdca. Moje básne (Rusínska 
obroda na Slovensku 2015).

Aj prekladatelia majú svoje sviatky. Jedným 
z nich je udeľovanie Ceny Jána Hollého a kniž
ných prémií Literárneho fondu za umelecký 
preklad a Ceny Mateja Bela a knižných prémií 
LF za vedecký a odborný preklad. Ceny za rok 
2015 sa slávnostne udeľovali 26. mája v Zichyho 
paláci v Bratislave. Vyhlásenie laureátov Ceny 
a prémií Mateja Bela pripadlo na predsedu po
roty Juraja Šebestu, laureátov Ceny a prémií 
Jána Hollého vyhlasovala predsedníčka poroty 
Mária Kusá. Obaja sa vo svojich prí
hovoroch zhodli v tom, že celková 
úroveň prekladaných textov upadá, 
vraj ani tie ocenené nie sú úplne bez 
chyby, hoci ich často redigujú skúsení 
redaktori.
 Cenu Jána Hollého 2015 za preklad 
umeleckej prózy získala Magda 
Takáčová za preklad diela Szilárda 
Borbélyho Vydedenci (Kalligram). 
Cenu Jána Hollého 2015 za preklad 
poézie si prevzal Ladislav Šimon 
za preklad diela Heinricha Heineho Piesne 
a vzdychy (Literárna nadácia Studňa). Obe vy
davateľstvá získali Poctu LF za významný edičný 
čin. Prémie za knižnú tvorbu za rok 2015: 
Martin Kubuš za preklad diela Woody Allen: 
Bez peria (Vydavateľstvo Tatran); František 
Hruška za preklad diela Emanuele Trevi: Niečo 
napísané (Kalligram); Otto Havrila za preklad 
diela Jonathan Safran Foer: Všetko osvetlené 
(Vydavateľstvo Slovart); Eva Melichárková za 
preklad diela Kateřina Tučková: Žítkovské bo-
hyne (Vydavateľstvo Tatran); Otakar Kořínek 
za preklad diela Vladimir Nabokov: Lužinova 
obrana (VSSS). Spomenuté vydavateľstvá dostali 
Uznania LF za významný edičný čin.
 Prvýkrát sa udeľovala Cena Blahoslava 
Hečka za celoživotné dielo za rok 2016. Jánovi 

V Zichyho paláci v Bratislave sa 14. júna slávnost
ne odovzdávali Ceny a Prémie Literárneho fondu 
za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 
2015. Ocenenia odovzdávali riaditeľ LF Ladislav 
Serdahély a predseda Sekcie pre pôvodnú litera
túru Erik Ondrejička spolu s predsedami porôt. 
Hlavnú cenu získala Jana Juráňová (na foto  
s E. Ondrejičkom) za divadelnú hru Tichý bič 
Mila Urbana (SND). Cenu čitateľov si odniesol 
Ľuboš Jurík za dielo Alexander Dubček: Rok 
dlhší ako storočie (Vydavateľstvo Matice slo
venskej). Prémie v rámci Ceny LF za pôvodnú 
slovenskú literárnu tvorbu za rok 2015 zís
kali: v kategórii poézia – Michal Habaj za dielo 
Caput Mortuum (Drewo a srd / OZ Vlna); v ka
tegórii próza – Jana Beňová za dielo HoneymOon 
(Marenčin PT), Ľuboš Jurík za dielo Alexander 
Dubček. Rok dlhší ako storočie; v kategórii lite
ratúra pre deti a mládež – Katarína Mikolášová 
za knihu Bojnickí búbeli (Vydavateľstvo Matice 
slovenskej); v kategórii literatúra faktu – Tomáš 
Černák za dielo Husák. Mladé roky Gustáva 
Husáka 1913 – 1939 (Marenčin PT); v kategórii 
literárna veda – Gabriela Rakúsová za dielo 
Z literárnych reflexií (F. R. & G.). 
 Cena Ivana Kraska za debut za rok 2015: 
cena nebola udelená, prémie: Zdenko Fajčák za 
dielo Bez medzerníka (Vydavateľstvo PECTUS); 
Soňa Uriková za zbierku poviedok Živé ploty 
(KK Bagala, literarnyklub.sk), Martina Grma-
nová za básnickú zbierku Chiméra (VSSS).
 Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v ma
ďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do 
maďarčiny: cena nebola udelená, prémie: 
József Gazdag: Egy futballfüggő naplójából 
– Z denníka závislého od futbalu (Kalligram); 
Zorán Ardamica: Kultúraolvasás – Čítanie 
kultúry (Media Nova M); Károly Fellinger: 
Különbejárat – Zadný vchod (Media Nova M); 
László Koncsol: Bagatellek – Bagately (Vám
béry Polgári Társulás).
 Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukra
jinskom jazyku: Ivan Jackanin: Myť blyskavky 
– Okamih blesku (SUSS), za preklad zo slovenčiny 
do ukrajinčiny: cena nebola udelená, prémia: 
Pavol Maskalik: Optacija, optanti, reoptanti 
– Optácie, optanti, reoptanti.

Vilikovskému (na foto vpravo s L. Serdahélym) 
ju odovzdali Otakar Kořínek, predseda výboru 
Sekcie pre umelecký preklad, a Ladislav Serda
hély, riaditeľ Literárneho fondu.
 Cena Mateja Bela 2015: v kategórii spolo
čenských vied – Patrícia Elexová za preklad 
diela Georga Wilhelma Friedricha Hegela Fe-
nomenológia ducha (Kalligram); v kategórii 
prírodných a lekárskych vied – Katarína Ba-

binská a Gregor Babinský za preklad die
la Giulie Endersovej Taktne o tráviacom 
trakte (Vydavateľstvo Slovart); v kategórii 
lexikografických diel – Oľga Kovačičová 
a Mária Kusá za zostavenie diela Slovník 
slovenských prekladateľov umeleckej 
literatúry 20. storočia (A – K) (VEDA). 
Spomenuté vydavateľstvá zároveň získali 
Poctu LF za významný edičný čin.
     Prémie: v kategórii spoločenských vied 
– Galina Šándorová za preklad diela Józ

sefa Demmela Ľudovít Štúr. Zrod moderného 
slovenského národa v 19. storočí (Kalligram); 
Martin Djovčoš za preklad diela Glenna Green
walda Nikto sa neskryje (Vydavateľstvo Tatran); 
v kategórii lexikografických diel – Pavol Kvetko 
za dielo Prekladový anglicko-slovenský fraze-
ologický slovník (VEDA). Spomenuté vydavateľ
stvá zároveň získali uznania LF.

V Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave sa 
22. júna uskutočnilo podujatie, venované Cene 
Jána Johanidesa a jej laureátom v roku 2016 – Pet
rovi Balkovi ako laureátovi ceny v kategórii Mla
dý tvorca a Alte Vášovej, ktorá ocenenie získala 
v hlavnej kategórii. Hosťom bol aj Ján Štrasser, 
ktorého séria rozhovorov s Vášovou vyšla minulý 
rok pod názvom Sledoslov v Literárnom infor
mačnom centre. Večer moderoval Matúš Mikšík. 
Ján Štrasser na začiatku diskusie uviedol Altu 
Vášovú, ktorú dobre vystihuje názov úvodu ku 
knihe rozhovorov Sledoslov – je autorkou, ktorá 
je „ďaleko od hlučného davu“. Vášová je štvrtou 
laureátkou Ceny Jána Johanidesa – pred ňou boli 
ocenení Stanislav Rakús, Dušan Dušek a Lajos 
Grendel, Peter Balko bol v kategórii „junior“ 
ocenený po Zuske Kepplovej a Jánovi Púčekovi.  

Foto Peter Procházka

Foto Peter Procházka



č. 06/16

Výhercovia z KR č. 04: 
P. Ševčík, Ž. Zelenková, R. Bystrianová, S. Korec, I. Tomčíková, M. Janečková, F. Tomasz, L. Krafčíková, M. Gonosová, A. Ambruš, L. Karkušová, M. Bajusová, J. Lofaj,  
A. Kubašková, A. Uhrincová, R. Kunec, A. Némethová, A. Šobichová, P. Lazový, J. Šenšelová, K. Macková, M. Bebjak, J. Kianičková, O. Mičková, J. Krošlák, T. Hároníková, 
G. Grígerová, Mestská knižnica Ilava, M. Klobučníková, A. Krauszová, Mestská knižnica Dubnica nad Váhom, F. Cvengroš, B. Stehlíková

 ››

AKTUALITY

Foto Peter Procházka

Výherca letnej súťaže: Helena Bednáriková, Široké

vateľstva Juraj Heger pozval svojich kolegov, 
partnerov, autorov, ilustrátorov… na veľkolepú 
narodeninovú oslavu 14. júna do Vodárenského 
múzea v Bratislave. Ešte predtým však 8. júna 
v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej dis
kutoval s Dadom Nagyom. Juraj Heger pôsobí 
v Slovarte od samého začiatku. Nastúpil doň 
v roku 1985, vtedy sa spoločnosť zameriavala na 
tvorbu farebných obrazových publikácií urče

ných na export do zahraničia. Postupne začali vydá
vať encyklopédie pre deti, kuchárske knihy a zlom 
nastal vydávaním beletrie. V 90. rokoch minulého 
storočia prevládala podľa jeho slov panika, že sa 
nič kvalitné nepredáva, a tak sa rozhodli priniesť 
na trh autorov ako Tolkien, Eco, Vonnegut, neskôr 
vznikla úspešná edícia MM: „Bol som presvedčený, 
že ak budú ľudia dôverovať edícii, kúpia si aj autora, 
ktorého nepoznajú. Tak to funguje na celom svete.“ 
Za najpredávanejšiu knihu vôbec označil Anglického 
pacienta Michaela Ondaatjeho a za najpredávanej
šieho autora Harukiho Murakamiho.

-bb-

V bratislavskom Martinuse na Obchodnej pred
stavila 15. júna v diskusii s moderátorom Rudim 
Rusom svoju novú knihu Na sútoku (Artforum) 
spisovateľka Monika Kompaníková. Prezradila, že 
tento román je najmä o empatii k deťom a o tom, 
aby sme sa aj ako dospelí aspoň skúsili pozrieť 
detskými očami na veci, ktoré sa nám možno zda
jú nepodstatné. Autorka postupne priblížila prí

Diskusia sa najprv krútila okolo rozdielov a spo
jitostí medzi scenáristikou a literatúrou, keď
že obaja laureáti sú nielen spisovateľmi, ale aj 
scenáristami, neskôr sa ťažiskovou témou stal 
samotný Johanides, jeho poetika a vzťahy medzi 
jeho tvorbou a textami súčasných laureátov.

V bratislavskom Artfore sa 9. júna predstavili šty
ria štipendisti Medzinárodného vyšehradského 
fondu, ktorí v súčasnosti tvoria s pomocou pros
tredia a impulzov nášho hlavného mesta. Za Čes
ko bol hosťom podujatia dramatik Roman Sikora, 
Maďarsko reprezentoval filmový teoretik Péter 
Gerencsér, z Poľska prišiel spisovateľ Michał Zyg
munt a za domácu krajinu sa predstavila prozaička 
a publicistka Mária Modrovich. Michał Zygmunt 
prezradil, že pracuje na troch projektoch – dvoch 
románoch a filme. Prvý z románov sa mal pôvodne 
odohrávať v Prahe, ale autor vďaka pobytu u nás 
zistil, že Bratislava je preňho oveľa zaujímavejšia. 
Péter Gerencsér na báze transnacio nálneho po
hľadu skúma a porovnáva maďarské a slo
venské filmy v stredoeurópskom kontexte 
a hľadá medzi nimi prepojenia. Slovenská 
spisovateľka Mária Modrovich pracuje na 
novej zbierke kratších prozaických útvarov, 
cez ktoré nadväzuje na svoje staršie projekty 
a opäť tematizuje prítomnosť inteligentných 
technológií v živote súčasného človeka. Ro
man Sikora prečítal niečo zo svojej čiernej 
grotesky o revolúcii v domove pre seniorov 
– ako poznamenal: bude veľmi veselá, pre
tože je o smrti.

-mm-

Vydavateľstvo Slovart oslavuje 25 rokov svojej 
existencie vo veľkom. Pripravilo množstvo akcií 
v jednotlivých kníhkupectvách, vydáva 25 najo
bľúbenejších titulov v reedíciách, riaditeľ vyda

tomným niekoľko vlastných zážitkov. Jedným 
z nich bol pocit úzkosti, ktorý zažila ako dieťa 
z toho, že nás niečo presahuje – ešte ho prehĺ
bilo to, že sa v danom momente o ňom nemala 
s kým porozprávať. Knižná novinka sa tematic
ky istým spôsobom napája na predošlú „dospe
lácku“ knihu Kompaníkovej – román Piata loď  
– avšak odlišuje sa tým, že kým Piata loď ako 
keby vznikala priamo v obrazoch, ktoré au
torka prepisovala (aj preto bude pripravovaný 
film podľa tejto knižnej predlohy vraj takmer 

vernou kópiou originálu), titul Na sútoku je údaj
ne na sfilmovanie príliš komplikovaný.

-mm-

Pilotná diskusia v rám
ci nového projektu LQ 
– literárny kvocient, za
meraného na serióznu 
debatu o súčasnej slo
venskej literatúre, sa 
uskutočnila 30. mája 

v bratislavskom Café Berlinka SNG. Hosťami 
boli literárni vedci Peter Zajac, Radoslav Passia 
a Gabriela Magová a z pozície diskutujúcej mode
rátorky večer viedla literárna vedkyňa a kritička 
Marta Součková. Predmetnými textami prvého 
stretnutia boli Nevďačná cudzinka Ireny Brežnej 
a Reflux Zusky Kepplovej.
 Peter Zajac uviedol, že kniha Ireny Brežnej je prí
behom ukotvovania a naopak text Zusky Kepplovej 
charakterizuje neukotvenosť, neskôr k Nevďačnej 
cudzinke dodal, že aj keď kniha vyšla v Aspekte, 
čítanie striktne podľa genderového kľúča by text 
istým spôsobom redukovalo, preto ocenil, že pró
za funguje aj autonómne. S tým ostatne súhlasili 
všetci diskutujúci. Refluxu (KK Bagala) sa dostalo 
celkovo viac kritiky. Radoslav Passia poznamenal, 
že pri príliš veľkom počte prvkov, ako to je v tejto 
knihe, je na mieste otázka ich funkčnosti, textu 
vyčítal aj to, že Kepplová sa čoraz viac vzďaľuje be
letrii a približuje sa k publicistike. Spojitosť medzi 
autorkami komentoval Zajac tým, že u oboch fun
guje akýsi prozaický étos, teda Kepplová i Brežná 
prejavujú empatiu voči svetu.
 Predmetom druhého stretnutia 27. júna boli 
básnická zbierka Caput Mortuum  Michala Habaja 
a román Tantalópolis (obe Drewo a srd / OZ Vlna) 
Petra Macsovszkého, pod moderátorskou taktov
kou Marty Součkovej o nich diskutovali Radoslav 
Passia, Jaroslav Šrank a Ján Gavura.

-mm-



BRaKTUALITY

zBRáKa sa

Strany 4 a 5 budú vyhradené pre profilové podujatie, ktorým je tentoraz BRaK – Bratislavský knižný festival.

s. 04/05

Foto Mišenka

schod mi, nemá miesto na sedenie, ani knihu 
o Šaškovi – ako to, že tlač knihy v Čechách stojí 
2,50, keď on platí za plagáty 1, ale jednu A4, nie 
500 strán o Breivikovi… tak to dá robiť v Číne. 
 Stano Vallo vyzval v uzimenej sále obecen
stvo, aby chodievalo na južné Slovensko, kde 
napísal Aurelius Hovory k sebe, Marek Debnár 
hovorí vždy presne, Calvino a Eco sú v protiklade 
a Lupo sa stále usmieva – spokojný autor, ve
domý si slávy a talentu. Len keby sem nepáchli 
toalety, medzi bryndzovú nátierku pre hladných 
spisovateľov. Jana Beňová hľadá u Petra Šuleja 
Iris Kopcsayovú a čitatelia sa nadchýnajú pa
ničkami, najhorším dielom od zavedenia povin
ného školstva Máriou Teréziou, Kucbelová už 
číta nový rukopis, Habaj rezignoval – v Kúte sa 
opustil a nakladá – Štefánik ostal na chalupe. 
 Chodia pomedzi stoly, mokré stoly, prepadnuté 
stoly s kúskami tabaku a omrvinkami z pagáčov, 
vy žerete lepok, z toho nadúva, Dana Olejníková 
nechce nasledovať v ilustráciách Calvina. A všetci 
sú tu, potetovaní autori, Maroš Krajňak s bra
tom a s gulášom – vidieť, že beháva – ilustrátori 
a takzvané rodiny s deťmi na prvom poschodí, 
na festivale kníh, bratislavskom festivale kníh 
a peknej knižnej práce, s malými kníhkupcami 
a vydavateľmi. Iný svet v porovnaní s Bibliotékou, 
kde vystavujú sekty, výrobcovia klobás a pre
chádza sa esbéeska. 
 Pisztoryho palác je v rekonštrukcii, platia to 
Nóri, Nóri tu platia všetko, bez nórskych fondov 
by nebolo kino ani divadlo. Tak to bude v Zichyho, 
lepšia poloha, blízko do Putiky a do Vernea, alebo 
vrchnou cestou po Kapitulskej do Pinota. Mesto 
vraj žije, keď v ňom budujú ľudia vzťahy, ako 
sa to robí? – a krajina žije ako? Krajina žila bez 
ľudí, no neskôr sme ju týrali alebo zveľaďovali 
a teraz počúvame v meste bez podzemia o lite
ratúre a tvorbe, o krajine a mestách, o cestách 
a legendárnych miestach, s kým má zmysel obja
viť niečo a komu treba ukázať to najobyčajnejšie. 
Knižná ponuka nekopíruje debaty, lenže autori 

Nad Michalskou bránou – medzi kúskami pizze 
a nacistickou predajňou teplákov – sa v noci zlie
zajú exotické zvieratá, vstupujú do toho priesto
ru z Malaciek alebo zo Senca a smerujú nižšie, 
do bratislavskej stoky, kanalizovanej vzducho
technikou z Refreshu a Stupavaru – kúsok od 
bývalej luxusnej reštaurácie Harmónia, ktorá 
inovovala v osemdesiatych rokoch vyprážaný 
syr na vyprážaný syr so šunkou v jedlách pre 
vegetariánov. Tam, v srdci mesta, na Ventúrskej, 
stojí na dvore paláca čajovňa, predtým legendár
ny klub a fontána, vykladaná žulovým legom 
a travertínom, a v čajovni sedí Šulej, doniesol 
si klobásu s kapustou, sústredene pozerá do 
taniera ako zvedavý turista – ešte nevie, že na 
BRaKu sa môže aj fajčiť. 
 A sú tam všetci. Eugen Gindl po diskusii 
o Laučíkovi stráži tašky z Lidla, prevoniava si 
zakázanú Bindisku. Blaščák so sáčkom z fitka 
akoby ani nebol doma, len sa ráno osprchoval 
s pokérovanými chalanmi z TchorŠtajnar po dl
hom večere u Bruna, s náladou zo školy prírody. 
Juraj Koudela si balí Golden Virginiu, Amerického 
cisára po Pollackovi vypredali, sedemdesiatpäť 
kusov, dvadsať sme si požičali z Artfora. 
 A Mišo Hvorecký sa prediera s delegáciou 
nemeckého inštitútu a Terezka má praclík ako 
svätožiaru, pagáče tvrdnú, leje, ideme na chvíľu 
dnu, popred obradnú sieň a toalety – v krajine 
bez mena, v meste bez ulíc, v Bratislave. Vedľa je 
vináreň Penty, vyhadzovači strážia ilúziu otvorené
ho baru, na BRaK neprídu, o literatúre si nemyslia 
nič – pýtal som sa, či vedia, že vedľa diskutujeme 
o krajine, o Laučíkovej poézii, o Púčekových tex
toch, že tam pobehuje Balko s červenými marl
borkami, vždy si olíže filter ako pastieri na lazoch. 
 Už začal na niečom robiť, aj Eugen na niečom 
robí, aj Absynt niečo pripravuje, aj Raketa sa pre
dáva, aj Zátopek za sedemnásť eur sa vypredal 
a OIKOYMENH má vlastné vrecká vo veľkosti 
svojich kníh, Plutarcha O Hudbe a Benjaminove 
literárne štúdie. Miki sa točí s dieťaťom pod 

nie sú vždy dobrými rozprávačmi, ani predčítač
mi, ani poslucháčmi – niektorým nerozumieť, 
niektorí sa tvária, že nerozumejú otázke, aká 
otázka, na všetko o svojej knihe som odpovedal 
vo svojej knihe, chcú ísť už na víno, nebudú čítať, 
nech si to ľudia kúpia. 
 A ľudia napchávajú eko tašky festivalu, do 
nich sa vojde veľa kníh, bez bločkov, v keši, 
zaokrúhlené, obchytané, dojedené, prečítané, 
dvaja tam majú terminál, ostatní chodia do 
bankomatu Univerzitky, aby si mohli nakúpiť, 
hovoria, že „na leto“. Prečo, číta sa len v lete, ako 
to máte, čo robíte v zime? Literatúra je práca na 
plný úväzok, všetky ročné obdobia, vzťah a kni
hy, ktoré prežijú kalendárny rok, sú preverené. 
A pchajú si do tašiek katalógy, z ktorých si nič 
nekúpia, a ukážky a komiksy o Kafkovi a staré 
vydania Itala Calvina, rýchlo, chvíľu pohovoria 
s Vincom alebo s Petrom alebo s Mlýnmi, možno 
ma vydajú, nejakí Poliaci došli, treba sa zoznámiť 
– dole, v bare, ktorý zatvorí o 20:00, lebo v Zichyho 
vás po ôsmej večer ani neoddajú, tak prečo by vám 
mali nalievať v lete, po biblickej búrke, keď vám 
zmokli pekné väzby z Baobabu a knihy podpísané 
Rudišom, ktorý hrá v Kafka Bande. 
 Pôjdu tam, do A4, na koncert, aj niekto iný tam 
hrá, a kde si nechajú knihy? Vrátia sa zajtra alebo 
v nedeľu na dvor, kde sú všetci, slovenská literatú
ra by v prípade útoku na nádvorie s prerušovanou 
fontánou zahynula na 50 rokov. Jana Beňová to 
vie, drží sa vyššie, aj Ivan Štrpka to vie, drží sa na 
ulici so starou Nokiou, aj Gindl odchádza, ostáva 
nová generácia z krajiny, ktorá nie je pre mladých 
ani pre starých. Sedia dole, po daždi, kníhkupci 
zatvorili, aby si stihli dať drink pred poslednou 
diskusiou alebo koncertom, alebo skončia v kúte, 
ráno otvárajú skoro, literatúra nežúruje celú noc, 
tovar spí na travertínových chodbách, kde boli 
v sobotu svadby, musíme ísť, musíme ísť a písať, 
aby tu niečo bolo aj o rok.

Michal Havran
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Island – krajina ohňa a ľadu, kde energia 
ľudí je drahá komodita. S ironickým nad
hľadom nám Jón Kalman Stefánsson počas 
Bratislavského knižného festivalu v Zichy
ho paláci v piatok 3. júna priniesol príbe
hy, históriu ostrova, vlastnými zážitkami 
pretkané pohľady na ženy a svet. 
    Stefánsson je dôkladný pozorovateľ, prijí
ma krásu prírody ako fakt. V jeho knihách 

je snívanie stavom medzi svetlom a tmou – pravdou je, že na Islande je táto 
činnosť vnímaná negatívne, ale napriek tomu všetci snívajú. To im dáva 
silu prežiť, pretože sny sú slobodné a nekonečné. „Keď milujete život, ste si 
hlboko vedomí smrti. Vstupujem do kráľovstva smrti so sviecou, aby som 
ľudí a príbehy odtiaľ vyzdvihol,“ hovorí o zmysle svojej tvorby autor. Taktiež 
sa pohráva s myšlienkou, že Boh je čierna žena a peklo je plné pápežov. 
 Prezentáciu knihy Letné svetlo a potom príde noc (Artforum) sledovala 
plná sála mladých ľudí, ktorí pozorne počúvali, a to prekvapilo aj samotného 
autora, pretože, ako sám priznal, inde vo svete je na knižných podujatiach 
najmladším poslucháčom on. 

Druhý festivalový deň BRaKu – sobotu 4. júna – odštartovali spoločné 
raňajky, po ktorých nasledovala prezentácia ukrajinských ilustráto
rov Romany Romanyšyn a Andrija Lesiva, tí sú už tradičnou súčasťou 
podujatia. V príjemnej atmosfére prebiehala prezentácia v angličti
ne, moderovaná samotnými tvorcami z Art Studio Agrafka. Na plátne 
sa premietali ilustrácie z projektov, ktorým sa dvojica venuje. Tvoria 
a ilustrujú prevažne pre deti, ale miesto má u nich aj kvalitná poézia.
 Cez obrázky vytvárajú príbehy, ktoré sa dokonale pohrávajú s fantáziou, 
využívajú farby, koláž a pestrosť mysle čitateľa. „Problém na Ukrajine je 
ten, že rozprávky pre deti sú doplnené klasickými, reálnymi ilustráciami,“ 
hovorí Lesiv. Snažili sa teda priniesť niečo nové, hravé, náučné, a to sa 
im podarilo v knihe Antomimes, v ktorej deti spoznávajú príšery. Vojna, 
ktorá zmenila Rondo (OZ BRaK) –  vyšla minulý rok v slovenčine – sa zasa 
snaží odovzdať deťom dôležité posolstvo, aby sa nebáli vojny. Po prezentácii 
ilustrátori pokračovali workshopom pre deti i dospelých.

Deň uzatvárala prezentácia rakúske
ho historika a znalca strednej Európy 
Martina Pollacka s pretlmočením Mi
chala Hvoreckého. Pollack je v úzkom 
kontakte so Slovenskom, pozerá sa na 
minulosť triezvo, vyštudoval poľšti
nu, aj keď o Poľsku nič netušil – záujem 
o východnú Európu vnímal ako pro
test proti vlastnej nacistickej rodine.  

„Na jednej strane som prežil krásne detstvo, mal som úžasných starých 
rodičov a na druhej strane som zistil, že to boli hrozní nacisti,“ hovorí 
Pollack o tom, prečo prerušil vzťahy s rodinou. Dnes Poľsko berie ako 
druhý domov, aj keď ho vníma kriticky a on sám je považovaný za toho, 
kto sa snažil ohroziť rakúskopoľské vzťahy. Povinnosťou intelektuála 
je pozorne sledovať dianie vo svete a nemlčať, a to presne Pollack robí.  
Kniha Americký cisár (Absynt) sa začína na Spiši, odkiaľ skupina Slovákov 
uteká do vysnívanej ďalekej Ameriky. Ich predstava o tejto krajine bola 
realite vzdialená tak, ako súčasná idea utečencov o Európe. Pollack hovorí 
aj o migrácii, o ktorej nám médiá tvrdia, že ide o niečo nové, a pritom sa 
stačí obzrieť späť a zistíme, že sa točíme v kruhu. 

Nedeľu 5. júna otvorila po tradičných spo
ločných raňajkách česká ilustrátorka a au
torka krátkych filmov Michaela Kukovičo
vá. Hovorilo sa o ocenenej a zatiaľ poslednej 
knihe To je Praha (Baobab), o ilustrátor
skom portfóliu a priereze tvorby autorky. 
Ako sama hovorí, keď na niečom pracuje, 
trvá jej dlho, kým je s výsledkom spokoj
ná. Hľadá nové možnosti, snaží sa vytvárať 
a text dopĺňať niečím hravým. Využíva koláž, akvarel, zažltnuté papiere zo 
starých zošitov, ktoré zbiera. Buduje si svoj vlastný archív, miluje voľnosť 
pri vytváraní ilustrácií dokonale kompatibilných s textom a odmieta byť 
spútaná autorom. Počas prezentácie ilustrátorka predstavila spoluprácu 
s vysokoškolskými študentmi, projekty pre British Council, knihy ako Bubo, 
Jitka a Kytka, Cirkus Abrafrk alebo Kouzelná baterka, ktorá je na niektorých 
školách súčasťou povinného čítania. Po skončení BRakFastu Michaela 
Kukovičová viedla tvorivé dielne. 

S veľkou dávkou humoru v príjemnej atmo
sfére plnej smiechu prebiehala v nedeľu pre
zentácia Jaroslava Rudiša a Jaromíra 99. Hneď 
v úvode sa nadviazalo na sobotňajší koncert 
Kafka Band v priestore A4. Pesničkami sa  
prerozprával Kafkov príbeh Zámek, zvuk bol 
doplnený o vizualizácie a poslucháča prekvapil 
dokonalým spojením a súladom češtiny s nem
činou. Pokračovalo sa rockerským pohľadom 

na spoločnosť, tvorbu a Kafkove texty. Rudiš predstavil svoju knihu Národní 
třída (Labyrint), ktorej  hlavnou postavou je frustrovaný sídliskový bitkár 
Vandam, vidiaci zánik a horiace mestá. „Napísal som knihu veľmi rýchlo,“ ho
vorí Rudiš o inšpirácii, prvom dialógu, ktorý vznikol vďaka skutočnej postave 
večer pri pive. Text je mnohokrát heslovitý, a tým vlastne jazyk spája s hudbou. 
„Keď je dobrý scenár, tak vidím obrazy,“ povedal Jaromír 99, ktorý sa podieľal 
na tvorbe komiksu Zátopek (Argo). Hlavnou myšlienkou a podtitulom je: 
když nemůžeš, tak přidej! Spolieha sa na fantáziu čitateľov a ich schopnosť vi
dieť zmysel medzi riadkami tak, ako to on videl v textoch počas komunizmu. 

Poľská spisovateľka a reportérka Angelika Kuźniak predstavila na BRaKu  
knihu Papuša (Absynt). „Človek sa stretáva s troma heslami, ktoré sú 
spojené s menom Papuša. Bola cigánka, bola vylúčená a na konci života 
psychicky chorá,“ hovorí o hlavnej hrdinke autorka. Sama Kuźniak si 
uvedomila, že kniha musí byť písaná ako legenda Papušinými slova
mi, pretože existovalo mnoho verzií jej takmer zabudnutého príbehu. 
Keď začala písať o Papuši a pýtala sa na informácie o nej medzi Róma
mi, nikto sa k nej nepriznával, pretože ju považovali za poškvrnenú. 
Po poslednom poľskom filme o tejto rómskej poetke sa k nej prihlásilo 
neskutočne veľké množstvo údajných rodinných príslušníkov. Autor
ka opisuje zložitú cestu získavania informácií, stretnutia v zafajčenej 
kuchyni s Karolom, ktorý jej priblížil rómsku kultúru, o Ficovskom, 
ktorý údajne písal básne namiesto Papuše. Hovorí aj o tom, ako Papuša 
odmietala pomenovanie Rómka, pretože sa považovala za Cigánku a bola 
na svoj pôvod veľmi hrdá. Na konci táto výnimočná poetka ostala úplne 
sama, na okraji spoločnosti.

Michaela Izsáková 
Foto Daniel Paulovič
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Mgr. Ctrl+C, Ctrl+V

Marián Grupač a kol.: Súčasná slovenská litera-
túra po roku 1989 (Matica slovenská 2015)– kniha 
plná prekvapení (nemilých!) je názornou ukážkou 
toho, ako možno zneužiť dostupné informácie na 
webe a ako nerobiť knihy. Marián Grupač, v tiráži 
poistený copyrightom ako autor, s vymenovaným 
celým autorským kolektívom jednoducho premiest
nil texty z virtuálneho prostredia na stránky tejto 
knihy. Okrem Predslovu (aj doň M. G. presunul zopár 
odsekov zo svojej dizertačnej práce) niet v celej 
knihe ani riadka nového textu. Podľa tiráže praco
vali na tomto titule šiesti autori s akademickými 
titulmi štyri roky (2011 – 2015), zabudli však uviesť 
toho najvýkonnejšieho – asistenta Ctrl+C, Ctrl+V. 
Nezabudli ale na povinnú formulku: Realizované 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (a to 
sumou 3 500 €, ako je zverejnené na webe tejto 
inštitúcie). 
 Pointu knihy som si prečítala ako – podvrh. Zo
stavovatelia síce opatrili odkazmi všetky uvedené 
skopírované príspevky, ale vôbec sa neunúvali 
požiadať o súhlas Literárne informačné centrum, 
z ktorého webovej stránky prevzali podstatnú 
časť textov (len 44 poznámok k tvorbe zo 194 je 
z iných zdrojov ako z Knižnej revue alebo databá
zy LINDA). Takisto bez oznámenia vydavateľovi 
skopírovali heslá zo Slovníka slovenských spiso-
vateľov 20. storočia (LIC je jeho spoluvydavateľ so 
Slovenskou národnou knižnicou).
 Navyše knihu, zaradenú do skupiny AAB Vedec-
ké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 
uvádzajú vo svojej edičnej činnosti dve odborné 
pracoviská: Fakulta humanitných vied Žilinskej 
univerzity za rok 2015, kde Marián Grupač pôsobí 
na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva 
ako odborný asistent; a Slovenský literárny ústav 
Matice slovenskej, ktorého je poverený riaditeľ.
 Ak na zaradenie knihy medzi vedecké monogra
fie stačí, že autori kopírujú zo zdrojov, „ktoré boli 
zverejnené v odborných, vedeckých publikáciách alebo 
v periodikách profilovo zameraných na literatúru…“, 
tak sa nám odkrýva nový „literárnovedný diskurz“: 
 „Cestovnú horúčku, ktorá nášho tuláka opantala, 
vie poslať ďalej, preniesť na čitateľa uchvátenie, 
napätie, takže od prvej strany číta túto kolumbiádu 
ako pútavú kovbojku: ľahko si vieme predstaviť sami 
seba v jeho koži. Držíme mu palce… Rastú naše 
čitateľské sympatie, pretože celý rad vecí vyrieši 
vtipne a huncútsky, bez úhony na peňaženke a na 
cti“ (s. 81).
 „… na besede autorka čítala úryvok zo spomenu-
tej knihy. Jej neuveriteľne pokojný hlas sa mi vryl 
do pamäti a vždy mi rezonuje v hlave, keď knihu 

listujem spolu s mojou krstnou dcérou. I preto 
som prelomila počiatočné bariéry týkajúce sa môjho 
neobľúbeného žánru a začítala som sa do novinky…“ 
(s. 140).
 „Kultivovanosť jej poézie je poznačená predo-
všetkým krásnou rodinnou atmosférou plnou lás-
ky, ktorú autorka nasávala v rodinnom prostredí 
a potom ju rozdávala plným priehrštím všade, kde 
sa zjavila“ (s. 147).
 Navyše k heslám niektorých autorov priradili 
recenzie, z ktorých sa nedozvieme o ich tvorbe 
nič (s. 162 – pri hesle Ľubomíra Plesníka; s. 163 
– pri hesle Eriky Podlipnej sa dočítame o tvorbe  
D. Tatarku, navyše pri jej zaradení je spochyb
niteľné štatistické kritérium troch vydaných 
knižných publikácií; s. 182 – k heslu Vladimíra 
Skalského je priradená recenzia na antológiu 
Medzi dvoma domovmi 3). Zostavovatelia sa ne
unúvali s aktualizovaním hesiel prevzatých zo 
Slovníka…, zachovali vernosť zdroju, a tak naďalej 
Petrovi Glockovi mladšiemu prisudzujú knihu 
jeho otca, Tri lásky Terézie Vansovej (aspoň že 
zostali v rodine). Anton Rákay je pre nich žijúci 
autor, viacerí publikujú v časopisoch, ktoré už 
zanikli, atď.
 Marián Grupač v Predslove cituje niektoré 
monografie a štúdie autorov, ktorí sa pokúsili 
zmapovať a literárnokriticky prehodnotiť našu 
literárnu tvorbu po roku 1989, ale všetkým vyčíta 
ich subjektívnosť, preto si so svojím tímom „pri 
koncipovaní tejto publikácie vyčlenili jasné krité-
riá, podľa ktorých [sme] výskum v oblasti súčasnej 
slovenskej literatúry po roku 1989 smerovali a ná-
sledne i v rámci vytvárania heslára autorov reali-
zovali. V rámci užšej metodológie [sme] si stanovili 
substanciálne aspekty a tézy, na základe ktorých 
[sme] postupovali v bádaní, zbere, porovnávaní in-
terferencií jedného tematického objektu v rámci 
viacerých interpretačných zdrojov, vyhodnocovaní 
a následnom generovaní a exponovaní statusov vo 
vopred vymedzenom kontexte výlučne dokumentač-
nej perspektívy…“. 
 Odhliadnuc od štylistiky – v troch riadkoch sa 
trikrát vyskytuje spojenie „v rámci“ –, tieto „jasné 
kritériá“ spočívajú v tom, že autori sa rozhodli do 
heslára „na základe stanoveného exaktného meto-
dologického zadania – uviesť iba tých literárnych 
tvorcov, ktorí debutovali v jednotlivých rokoch až 
po roku 1989 (vrátane), no majú do súčasnosti (2015) 
vydané aspoň tri samostatné knižné publikácie a ich 
tvorba bola reflektovaná… Týmto zvoleným postu-
pom sme sa vedome chceli vyhnúť ʻnadprodukciiʻ 
hesiel tzv. ̒autorov jednej knihy̒ či ̒grafomanov-samo-

vydavateľov̒ a ostatných autorov, ktorých literárna 
tvorba je z literárneho, estetického, filozofického, 
kultúrneho, spoločenského hľadiska nedostatočná, 
zanedbateľná či takmer žiadna…“ 
 Na „exaktné metodologické zadanie“ však 
zostavovatelia rezignovali, heslár poňali ako 
štatistické sčítanie dané rokom debutu, počtom 
troch vydaných kníh a nijaké literárne, estetické, 
filozofické, kultúrne či spoločenské hľadiská ich 
nezaujímali. Zmätočne tak nahádzali 194 autorov 
v abecednom poradí do jedného vreca – „tvorcov“ 
prózy, poézie, literatúry faktu, kníh pre deti, pre 
ženy aj pre odbornú verejnosť. Na prvý pohľad je 
zrejmé, že cez sito ich „selektívneho zberu dát“ 
prepadlo mnoho „literárnych slovenských tvor
cov“ knižne debutujúcich po roku 1989 (napr. 
Čarňanský, Červenák, FarkašŽiška, Gavenda, 
Gibey, Maroš Hečko, Heriban, HidvéghyováYung, 
Hlavatá, Hlušíková, Juráňová, Kalamár, Kari
ka, Komorovská, Zuzana Mojžišová, Monošová, 
Pronská, Púček, Rosová, Ružičková, Solčanská 
– nekladiem si za cieľ na tomto mieste doplniť 
celý zoznam chýbajúcich hesiel). A v heslároch 
nenájdeme nijaké dielo z roku 2015.
 Do tlačenej formy preniesli informácie dostupné 
online nielenže nespracované a nerozšírené, ale 
dokonca ich „pretransformovali“ chybne, pričom 
zdroj ich uvádza správne (s. 32 Milan Schuster 
namiesto Michal, s. 80 Mária Baloghová namiesto 
Magda, s. 186 Zuzana Szentésiová namiesto Len
ka, s. 208 Patrik Oriešok namiesto Oriešek). Ak 
sa niekto chystá vydať Wikipédiu tlačou, možno 
sa z ich chýb poučí, ale to radšej nie!
 Na záver ponúkajú prehľad literárnych súťaží 
na Slovensku s vyjadrením niektorých ocenených 
autorov, azda aby upozornili, že heslár naozaj 
nerozšírili o grafomanov. 

Marta Bábiková
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Vladimír Michal – zakladateľ 
kníhkupectva a vydavateľ
stva Artforum a zakladateľ 
portálu medziknihami.sk – si 
v piatok 17. júna vo Veľkej 
sále Černínskeho paláca 
v Prahe prevzal z rúk mi
nistra zahraničných vecí 
Českej republiky Lubomíra 
Zaorálka Cenu Gratias agit, 
ktorú udeľuje minister od 

roku 1997 osobnostiam a organizáciám za šírenie dobrého mena Českej republiky 
v zahraničí. Vladimíra Michala na toto významné ocenenie navrhlo České centrum 
v Bratislave za jeho viac ako dvadsaťpäťročnú vytrvalosť pri rozvíjaní českoslo
venských vzťahov v oblasti literatúry a snahu o sprístupňovanie kvalitnej českej 
literatúry slovenským čitateľom. Nie ako šéfa nekomerčného vydavateľstva a siete 
kníhkupectiev, ale ako človeka, pre ktorého je šírenie kvalitnej českej literatúry 
na Slovensku prirodzenou aktivitou a nie podnikateľským plánom.
 „Artforum dnes přesahuje rozměr knihkupectví a nakladatelství. Je významnou 
slovenskou kulturní institucí, která československou dvojjazyčnost bere jako sa
mozřejmou a aktivně ji pěstuje. Během setkání nad knihami a besed se čtenáři se 
v Artforu v uplynulých letech představily desítky českých spisovatelů, akademiků, 
umělců. Artforum spolupracuje s českými nakladatelstvími, festivaly, pořadateli 
literárních akcí. I když se české knihy dostávají do slovenské knižní distribuce 
mnoha cestami, postavení Artfora zůstává v mnoha ohledech výjimečné a ukazu
je, že pro dobré knihy příbuzných jazyků a společné historie hranice neexistuje,“ 
uviedla Vilma Anýžová, riaditeľka Českého centra v Bratislave.
 Príbeh spojitosti Artfora a českých kníh pri tejto príležitosti stručne priblížila 
Monika Kompaníková: „Pri vzniku Artfora pred štvrťstoročím boli knihy v češti
ne, knihy českých autorov a celkovo knihy z Čiech veľmi podstatné, pretože prvé 
knihy, ktoré sa dostali na pult, boli privezené v kufri auta a v ruksakoch vlakom 
z Prahy, Brna a Zlína. Takto začalo fungovať Artforum a cez Vlada Michala sa 
tak vtedy medzi ľudí dostali nedostupné texty a publikácie. Za tých dvadsaťpäť 
rokov sa zmenili len dopravné prostriedky a my máme stále podstatnú časť kníh 
v češtine, dokonca aj detské knihy. Okrem toho, že robíme debaty s českými 
autormi, čítačky, prezentácie v kníhkupectve, robíme tak aj na festivaloch, roky 
spolupracujeme s Českým centrom, českými vydavateľstvami, nabádame aktívne 
slovenských rodičov, aby deťom čítali v češtine, aby aj dnešné deti mali výhodu 
dvojjazyčnosti, akú sme mali my – a nerobíme to tak len v Bratislave, ale vo všet
kých pobočkách. Šéfredaktorom stránky medziknihami.sk, ktorú sme založili, 
je náš pražský kolega Tomáš Weiss, a tak máme stále prísun informácií o tom, 
čo sa deje na českej literárnej scéne.“

Ing. Vladimír Michal (1961) je absolventom Elektrotechnickej fakulty v Bratislave, 
ale najpodstatnejšiu časť života venoval knihám. Artforum založil s priateľmi v roku 
1990 – spočiatku sa venovali usporadúvaniu koncertov a dovozu predovšetkým 
exilovej literatúry, v tej dobe stále ešte ťažko dostupnej. Otvorili kníhkupectvo 
v Bratislave, neskôr pobočky v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Pezinku, založili 
vydavateľstvo, internetový obchod, literárne noviny. Po štvrťstoročí svojej existencie 
sa Artforum stalo stálicou na slovenskej kultúrnej scéne, je jednou z najdôležitej
ších literárnych inštitúcií na Slovensku, vytvára priestor pre nekomerčnú kultúru 
a súčasne neúnavne propaguje českú literárnu scénu.

Nákladom 
vlastným

Kde bolo, tam bolo, objavila sa mi v priečinku na poštu na 
fakulte (v súčasnosti pôsobím ako interný doktorand na 
Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej 
fakulty UK) jedného pekného dňa knižka. Vlastne na prvý 
pohľad celkom seriózna. Normálne aj s ISBN. Obálka síce 
ako z 90. rokov (k tomu sme ostatne prehodili aj pár slov 
s Pepčom Michalíkom, rozhovor je na s. 12 – 13), ale vraví 
sa: nesúď knihu podľa obalu. Nebudem dotyčnú „publikáciu“ 
(áno, to sú veľmi ironické úvodzovky) menovať. Aj zlá rekla
ma je totiž reklama. Prišiel aj sprievodný list. S apelom na 
moje otvorené kritické myslenie. Netuším, ako a prečo som 
sa stal terčom tejto zásielky. Autora nepoznám. Pseudonym. 
Po otvorení „publikácie“ na hociktorej strane je jasné, prečo 
pseudonym. Záhadou ostáva to, že sa kniha pri prechode 
na akademickú pôdu nesamovznietila. Ako čert v kostole. 
Paškvil. Paškvil je eufemizmus. „Publikácia“ si nezaslúži 
pozornosť. Nezaslúži si ISBN. Nezaslúži si, aby ju ktokoľvek 
vôbec otvoril. Papier si nezaslúži byť použitý takto, stromy 
si nezaslúžia byť vyťaté kvôli tomuto. Paškvilu.
 Dosť bolo primordiálnej frustrácie, poďme na to racionál
ne. Vyšla kniha nákladom vlastným, stačilo zrejme zaplatiť 
tlačiareň a ISBN, autor nepovažoval za potrebné angažovať 
tím ľudí, ktorý by mal bežne fungovať na trase rukopis – kni
ha (ostatne o tomto tiež hovoríme s Pepčom, pretože kniha 
nerovná sa autor). Najviac tu chýba knižný redaktor – čo je 
v istom zmysle pre niektoré oblasti slovenského knižného 
priestoru symptomatické. Ak chýba redaktor, musí jeho prá
cu suplovať vydavateľ, a to najmä pri kvalitatívnom odhade 
textu. Kto sa ale stará o kvalitu knihy pri samonákladoch? 
Ak chce niekto tvrdiť, že volám po návrate tvrdej cenzúry, že 
som na akejsi križiackej výprave alebo hone na čarodejnice, 
prípadne že toto je môj osobný džihád, pripomeňme si, čo 
dávnejšie v rozhovore povedal zakladateľ Artfora Vladimír 
Michal (áno, ten pán vo vedľajšom stĺpčeku) a medzičasom 
to zľudovelo: „knihy nie sú jogurty“.
 Pamätáme si kastingy speváckych súťaží, kde sa často 
objavia ľudia, ktorí nadšene tvrdia, že sa tomu venujú od 
malička a že spievať jednoducho „vedia“, ale keď otvoria 
ústa, je to radosť iná – je to smútok? Jednoducho povedané, 
v procese, v ktorom z rukopisu vznikne kniha ako umelecký 
artefakt, autor nemôže byť alfou a omegou. Musí spolupra
covať s ľuďmi, ktorí naňho dohliadnu – pretože niekto na 
to má a niekto jednoducho nie. A ak rukopis nespĺňa ani 
základné požiadavky, niekto mu nevyhnutne má dať červenú. 
Ak totiž časom naozaj dospejeme do štádia, že si hocikto 
zmyslí, že môže len tak mirnixdirnix vydať knihu, rád by 
som si dopredu vyhradil právo akýkoľvek paškvil, ktorý sa 
objaví v mojej schránke, rituálne spáliť.
 P. S.: Áno, sám som vydal knihu vlastným nákladom, takže 
teraz už viem, že v drvivej väčšine prípadov je to jednoducho 
chyba (a preto beletriu už nepíšem).

Matúš Mikšík
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O prekladoch 
z islandčiny

s. 08/09

Krátko o Papuši

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte 
UK s jazykovou kombináciou nemčina a švédčina. Život ma však zavial na 
Island a postupne k prekladom islandskej literatúry, keď ma Vydavateľstvo 
Slovart oslovilo s ponukou preložiť román Ratolesť spisovateľky Auður Avy 
Ólafsdóttir (2013). Kniha nežným, citlivým, no zároveň humorným tónom 
rozpráva príbeh hlavného hrdinu a jeho vyrovnávanie sa s výzvami dospe
losti, vzťahov a neočakávaného rodičovstva. Jazyk je pomerne jednoduchý, 
skrýva však v sebe veľkú hĺbku a premyslenú symboliku.
 Veľmi odlišným čitateľským i prekladateľským zážitkom bol román Máni 
Steinn: Chlapec, ktorý nebol (Vydavateľstvo Slovart 2016) od spisovateľa 
a básnika Sjóna, nepochybne patriaci medzi knihy, v ktorých čitateľ aj po 
niekoľkých prečítaniach objavuje čosi nové. Kinematografia a nemé filmy 
zohrávajú nielen dôležitú úlohu v rozprávaní, ale inšpirovali aj štýl a stavbu 
románu. Príbeh chlapca Mániho Steinna sa odohráva v roku 1918, a hoci 
historické udalosti zostávajú kulisou, časové zasadenie deja sa odráža 
v jazyku plnom archaizmov i citátoch z dobových novín. V kombinácii 
s útlosťou knižky, v ktorej každá veta nesie hlboký význam, predstavoval 
tento text zaujímavú prekladateľskú výzvu.
 Pred pár dňami vo vydavateľstve Artforum vyšiel román Ryby nemajú 
nohy, v poradí už druhý titul spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona. Epizo
dický štýl jeho rozprávania, ktoré sa presúva v čase a aj medzi jednotlivými 
postavami, už slovenskí čitatelia môžu poznať z titulu Letné svetlo, a potom 
príde noc (2014). Diela tohto autora sú veľmi „islandské“, svojím prostre
dím a reáliami približujú čitateľovi život a prácu na islandskom vidieku 
i súčasnú islandskú spoločnosť, pričom sa nevyhýbajú kritike. Zároveň sú 
však univerzálne: rozprávanie je popretkávané úvahami o živote a smrti, 
Bohu, láske a ľudských vzťahoch. Nastoľujú veľké životné otázky, na ktoré 
mnohí hľadajú odpovede, a podávajú tak výnimočné svedectvo o tom, čo 
znamená byť človekom.
 Mnohé diela islandskej literatúry sú pevne zakotvené v islandskej spo
ločenskej a prírodnej realite, ktoré v nich zohrávajú dôležitú úlohu, no 
slovenskému čitateľovi nie sú veľmi známe. Preto sú jednou z najväčších 
výziev pri preklade práve reálie. Nepochybne to však prispieva k fascinácii 
Islandom. Dúfajme, že pretrvá záujem o preklad islandských diel do slo
venčiny, pretože napriek svojej neveľkej rozlohe ponúka obrovské literárne 
bohatstvo – modernú literatúru, ale aj staroislandské ságy. 

Zuzana Stankovitsová

Papuša, cigánska poetka, vyobcovaná, šialená, geniálna, tragická. Čo iné, 
ak nie toto, by malo pritiahnuť slovenského čitateľa k príbehu opisujúcemu 
nezvyčajný ľudský osud? Možno ešte záujem o nepoznané, o to, čo je blízko, 
a predsa ďaleko – o neosvojenú rómsku kultúru. 
 Pravdu o Papuši sa nikdy nedozvieme – stráca sa v rôznych verziách, 
naráciách, ktoré si navzájom protirečia alebo sa dokonca vylučujú. A to aj 
v spomienkach tých istých ľudí z rôznych období ich života. 
 Angelika Kuźniak, autorka knihy o poetke, sa preto rozhodla ukázať 
Papušu najmä prostredníctvom toho, čo o sebe vravela ona sama. Vystavať 
legendu o nej na jej vlastných slovách. A z príbehov o nej vytvoriť pestré 
pozadie. 
 Papuša písala po rómsky i po poľsky. Po rómsky básne, ktoré do poľštiny 
prekladal básnik Jerzy Ficowski, známy romista a tulák. Po poľsky listy, 
ktoré adresovala Ficowskému a svojmu mentorovi – básnikovi Julianovi 
Tuwimovi. 
 Učila sa v nich spoznávať rozdiely v dvoch kultúrach, ktoré nikdy nežili 
spolu, hoci stáročia vedľa seba existovali. A „prekladať” ich z jedného 
jazyka do druhého.
 Ako sa neskôr ukázalo, bolo jej to osudné. 
 Hoci sa Papuša považovala za Rómku i za Poľku, poľština bola jej druhým 
jazykom. Po poľsky písala s množstvom gramatických chýb, s fatamorga
nickou interpunkciou, ešte častejšie bez nej. Text nečlenila do odsekov 
alebo významových celkov, písala od začiatku strany do konca v súvislom 
rade, zväčša malými písmenami. 
 V poľštine vyznievala detsky, naivne, dakedy, keď prežívala návrat cho
roby, dokoca vyšinuto. Preskakovala z témy na tému, a to aj niekoľkokrát 
v jednej vete. Škrtala, prepisovala. 
 Rozprávala spevavou poľštinou s východným akcentom, pričom pou
žívala množstvo metafor a zastaranej lexiky. Pri jej prekladaní mi neraz 
pomohla náhoda – niektoré poľské slová, ktoré boli prakticky totožné so 
slovenskými, nabrali už aj v slovenčine punc starosvetskosti. 
 Najdôležitejšie bolo vytvoriť idiolekt. Pretože Papuša bola naozaj svojská. 
Ale taký, ktorý by svojou inakosťou nerobil z Papuše blázna ani ju príliš 
neexotizoval. Rozhodol som sa vytvoriť ho posunom vo vetnej skladbe, 
ktorý by zvýrazňoval „spevavosť” jej jazykového prejavu. 
 V písme bolo zasa treba vytvoriť systém pravopisných chýb, ktoré by 
aspoň čiastočne odzrkadľovali úroveň Papušinho nepoznania – samozrejme, 
nepoznania ortografie. Pre mňa osobne je to najspornejšia časť prekladu, 
pretože slovenčina so svojím prevažne fonetickým zápisom neumožňuje 
vytvárať také množstvo (zábavných) pravopisných chýb ako poľština. 
 Naviac, obe Papuše, hovorená (z nahrávok) i písaná (z listov), museli byť 
v súlade, museli byť tou istou osobou. Aká bola Papuša vo svojom rodnom 
jazyku – rómčine – netuším. Neviem po rómsky. Pravdepodobne trochu iná. 
 Istá nepreniknuteľnosť psychickej jednoty a osobnosti poetky vyjadrenej 
v cudzom jazyku teda pridáva jej slovám preloženým do ďalšieho jazyka na 
tajuplnosti.
 Papuša pre nás asi navždy zostane záhadou. Legendou. 
 Tak, ako to sama chcela.

Patrik Oriešek
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Má výučba translatológie pri štúdiu filológie zmysel? Vychová lep-
ších prekladateľov (umeleckej literatúry)? V čase, keď ste študovali 
vy, zrejme translatologické semináre neboli: chýbali vám v praxi 
prekladateľa? Ako by taká výučba mala vyzerať v ideálnom prípade?
To je séria otázok, na ktorú ťažko dať stručnú a jednoznačnú odpoveď. Keď 
sme zakladali prekladateľské štúdium, usilovali sme sa postupovať podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia a podľa téz formulovaných tými, čo sa už 
takejto činnosti venovali – neraz aj niekoľko desaťročí. Keď sme sa v prí
prave na vstup do EÚ stretli s ľuďmi, ktorí mali preklad a tlmočenie v tejto 
organizácii na starosti, zistili sme, že ich prístup je celkom iný, v mnohých 
prípadoch protichodný – už len to, že považovali za výhodnejšie prevychová
vať právnikov a ekonómov na prekladateľov, pretože vraj je ľahšie doučiť sa 
jazyk ako právo, čo stojí v priamom rozpore s našimi názormi. Translatológia 
je užitočná už preto, že spredmetňuje či odosobňuje náš jazyk, ukazuje 

Kto vám ponúkol prvý text na preklad? Alebo ste ho niekomu ponúkli vy?
Prekladať som začal nedlho po tom, ako som začal študovať angličtinu, po
znal som sa s niektorými redaktormi vtedajšieho denníka Smena. Redakcia 
potrebovala preklady krátkych článkov, ktoré sa zjavovali v medzinárod
ných mládežníckych časopisoch vychádzajúcich v angličtine. A tak som 
razdvakrát do mesiaca preložil vari desaťdvadsať riadkov vybraných textov 
a dostával ako honoráre desaťpätnásť korún, čo pre študenta nebolo vtedy 
celkom zanedbateľné. Začínal som teda celkom neliterárne.
 Niekedy v roku 1957 prišiel za mnou básnik a prekladateľ Rudolf Skukálek 
s návrhom, či by som nevypracoval návrh na vydanie antológie americkej 
poézie 20. storočia, ktorú by sme mohli spoločne preložiť. Navštívili sme 

S ktorými slovenskými spisovateľmi ste preklady konzultovali?
Pokud to šlo, tak s každým, kdo měl zájem. Milo Urban byl skvělý, celý překlad 
přečetl, opoznámkoval a navrhoval i úpravy v češtině. Měl veliký cit pro 
jazyk. Byl jsem za ním v šedesátých letech dvakrát v Chorvatském Grobu 
a setkání s ním byla nejužitočnější lekcí, jaké se mi dostalo stran téhle práce.
 Se Šikulou jsem konzultoval všechno, bez toho bych se neobešel, a dochá
zelo tam i k takovým dost humorným věcem: třeba při jeho Majstrech, kde je 
tesařská terminologie, jsem mu napsal, že potřebuji znát, odkud má některé 
pojmy, třeba „pozednici“, a on se velice chechtal a řekl mi na to: „Nepotřebu-
ješ žádné slovníky, já jsem to prostě přeložil z češtiny, poslovenštil: pomúrnica = 
pozednice.“ On má mnoho speciálních výrazů ze živočišného světa – ptáky 
a rostliny. Šikula mě povozil po svém rodném kraji, říkal, že když ho překlá

nám, že nie je čímsi velebným alebo posvätným, ale iba jednou z možností 
(a neraz ani nie najlepšou), ako vyjadriť daný obsah. Núti nás to rozmýšľať 
o jazyku či jazykoch, a človek mysliaci bude aj lepšie prekladať. Nezostane 
na úrovni akéhosi Kempelenovho šachového automatu či dokonalejšieho 
počítača. Preto si myslím, že bude pomáhať aj prekladateľom odbornej, 
nielen umeleckej literatúry, aj keď nepochybne tí druhí ju budú využívať 
v širšom rozsahu. V čase, keď študovala moja generácia, translatológia sa 
síce nevyučovala, ale viacerí – najmä rozhľadení – učitelia robili s nami akési 
prekladové cvičenia. Porovnávací a konfrontačný aspekt bol prítomný možno 
ešte väčšmi ako dnes. Aj z čias pražských štúdií si pamätám, že súčasťou 
skúšky z anglickej literatúry bola znalosť histórie českých prekladov daného 
diela. (Skúste sa na niečo podobné v slovenskom kontexte spýtať nášho 
dnešného študenta!) A znalosť translatológie vás zbaví nevyhnutnosti na 
vlastnú päsť objavovať Ameriku.

vydavateľstvo Tatran, dohodli sa na vydaní, a potom si ma ešte zadržal 
vedúci redaktor prekladovej literatúry Ján Belnay a redaktor Jozef Olexa, 
ktorí mi ponúkli na preklad román anglického prozaika W. S. Maughama 
Vtedy a teraz. Bol to môj prvý knižný preklad, antológia americkej poézie 
vyšla o rok neskôr. Do prekladateľskej práce ma vyzýval aj vtedajší šéfre
daktor Slovenských pohľadov Alexander Matuška, ktorý mi zadal na preklad 
rozsiahlu novelu Josepha Conrada Lagúna. Pre Slovenské pohľady som vtedy 
písal literárnokritické články a recenzie a Matuška často opakoval svoj 
výrok, že slovenský čitateľ môže z prekladovej literatúry čítať iba to, čo 
už vyšlo v češtine, lebo slovenskí prekladatelia sa neodvažujú prekladať 
z originálu. Neplatilo to všeobecne, ale vo viacerých prípadoch sa nemýlil.

dám, musím taky znát, odkud je. Měl vůz, který vůbec nešetřil, a jezdil v něm 
hlavanehlava jako v terénním autě. Miloval jsem jeho „dům na kopci“ nahoře 
v Hamrštýlu, je odtamtud nádherný rozhled. V šedesátých letech tam za ním 
jezdili kamarádi z literárních kruhů, pomáhali mu pást ovce, které choval, 
měl tam i včely. A samozřejmě: vždycky pár demižonů skvělého modranského 
vína, to přitahovalo nejvíc. Byl znamenitý vypravěč, měl skvělou paměť a když 
to, co vykládal, napsal, bylo to totéž. Znal latinské žalmy a dokázal je sypat 
třeba i dvacet minut bez přerušení. Byl národního založení, ale ani když byl 
předsedou Spolku slovenských spisovatelů, nepozoroval jsem u něj žádné 
excesy, i když vím, že byla snaha získat ho i do politiky: snad mu bylo nabízeno 
místo na kandidátce některé z „národních“ stran, a to na velmi volitelném 
místě. To odmítl. Dokázal se vyhnout krajnostem a zaoblit ostré hrany.

„Kniha Deväť životov prináša rozhovory s významnými slovenskými prekladateľkami a prekla
dateľmi a jedným českým prekladateľom staršej generácie“ – hovorí v úvode o publikácii z vyda
vateľstva Kalligram jeden z jej editorov Radoslav Passia (druhou editorkou je Gabriela Magová). 
Dialógy s prekladateľskými osobnosťami pôvodne vznikali v sérii v rámci literárnokultúrneho 
časopisu Romboid, prinášame vám niekoľko úryvkov. O samotnú knihu môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Kalligram na adresu redakcie, priložíme vám k nej aj zbierku literárnovedných úvah 
Petra Zajaca Slovenské kargo, ktorá vyšla v tom istom vydavateľstve.

z rozhovoru Gabriely Magovej s Jánom Vilikovským

z rozhovoru Radoslava Passiu s Jozefom Kotom

z rozhovoru Vladimíra Barboríka s Emilom Charousom
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V bratislavskom Artfore v stredu 15. júna diskutovali o novej monografii Ve
roniky Rácovej Na pomedzí škrupiny (Ars Poetica) jej autorka, básnik Ivan 
Štrpka, ktorého tvorba je predmetom Rácovej skúmania, vydavateľ a básnik 
Martin Solotruk a literárny vedec a odborník na poéziu Jaroslav Šrank. Disku
sia v neformálnej podobe pokračovala zrejme až do neskorých nočných hodín. 
Alebo do skorých ranných? Pri tejto príležitosti sme Veronike Rácovej položili 
otázku: Kto je Ivan Štrpka?

„Neviem presne. Najúprimnejšia odpoveď, ktorá mi vychádza v tomto oka
mihu, je asi takáto:

Í.eŠ. Improvizácia
…čistý ako sneh / o zrkadlách hlboké omše slúžil / súbežná hudba plynula /  
                  do nepretržitosti pohybu / Modrý / samovietor / Odysseovské nápevy / 
Nič Všetko Princ Kráľ /
zver sa moci železníc / presnosti únikov / náväznosti / 

Ó, čaro počiatku! / 
Bonžúr! / 

Vzdajte sa násilia! Hryzte len do ja bĺk! / 
Šašo poškuľuje, žmúri / a trvá na tom /
Hamlet šiel celý / a trvá na tom / 
V jednom z možných denných svetov / 
ja sníva / 
a začína sa premena: / 
Nahý rast / Nepokoj / Samoreč posla / premeny povrchu /
~
Výstup sa začal  / Žasni / 
~
Ráno sa pustím do mapovania / Je to raj pre výskumy / 
Ostrov nepretržite žije / 
Pohyblivá izba / chodí všade s nami / 

Všetko je v škrupine / (povedalo dieťa) / – najhlbší plameň           
                        Vodnej veže / Telo pod brnením / neviditeľný horúčkovitý bežec 
A Zatiaľ / 
Na odvrátenej strane papiera/ Bábky sú medzi / Už dávno / 
celkom na pokraji imaginácie smädu / radostnej únavy Nikoho / 
Čo sa hýbe a prepaľuje / našou nehybnou mysľou / čoraz hlbšie. Až nie je /  

Všade je plno roz-/ mazávajúcich sa významov a vecí. 
                                                                                     Krik. A hluk /  a pritom /
poznanie pre nás je medzi nami dvomi / 
(Tiché hlasy na vode / Keď sa reč oddeľuje a celkom odlupuje / od vecí, ktoré  
               (označuje aj) znamená / a stáva sa len sivým šepotom) / 

(Zásahy) 
Zárodky haiku: / (Si? Ty? Môj anjel?) / Predpeklie. / Predspev. / Veľký dych  
          nesie. / Tieň zľahka škrtáš 
 ~
A ja? Prijímam informácie ako voda. Som uprostred tejto Tichej 
Vojny iba obyčajný rukojemník / Priznávam: som pasca. / Neskôr 
               to možno bližšie objasním:”

Jubilanti
od 30. júna do 27. júla

30. 6. 1944 – Ivan ŠTRPKA, 
básnik, esejista, prozaik, prekladateľ

30. 6. 1949 – Boris FILAN, prozaik, textár, publicista, scenárista

2. 7. 1955 – Juraj KUNIAK, básnik, prozaik

2. 7. 1956 – Tina Van der HOLLAND, prozaička

3. 7. 1964 – Jarmila REPOVSKÁ, prozaička

4. 7. 1948 – Peter VALO, prozaik, dramatik, publicista

4. 7. 1949 – František ROJČEK, autor kníh pre deti 

4. 7. 1967 – Katarína HRICOVÁ, poetka

5. 7. 1944 – Dalimír HAJKO, literárny kritik, filozof, esejista

7. 7. 1944 – Ondrej HEREC, teoretik literárnej fantastiky

8. 7. 1964 – Eva VITÉZOVÁ, literárna teoretička a kritička

9. 7. 1931 – Irina BOGDANOVOVÁ, slovakistka, slavistka, prekladateľka

9. 7. 1939 – Ivan SZABÓ, autor literatúry faktu, prozaik

9. 7. 1944 – Jozef JUNAS, básnik, prekladateľ

9. 7. 1953 – Jozef HERIBAN, prozaik, scenárista, autor rozhlasových hier

9. 7. 1964 – Miroslav BRÜCK, básnik, prozaik

9. 7. 1980 – Viktória LAURENT-ŠKRABALOVÁ, prozaička

10. 7. 1947 – Ivan HUDEC, prozaik, dramatik, publicista

10. 7. 1980 – Eva DEDINSKÁ, prozaička

11. 7. 1951 – Otília DUFEKOVÁ, poetka

12. 7. 1972 – Juraj RAÝMAN, prozaik

13. 7. 1929 – Libor KNĚZEK, literárny historik, publicista

13. 7. 1937 – Ján VILIKOVSKÝ, prekladateľ

15. 7. 1944 – Ireney BALÁŽ, básnik

15. 7. 1954 – Edmund HLATKÝ, prozaik

15. 7. 1974 – Marek KUPČO, prozaik

16. 7. 1924 – Július PAŠTEKA, literárny vedec, esejista

16. 7. 1952 – Miloš JANOUŠEK, básnik, textár, prozaik, dramatik

16. 7. 1956 – Václav ŠUPLATA, autor kníh pre deti, dramatik, textár

16. 7. 1958 – Robert HAKALA, básnik

17. 7. 1943 – Peter ANDRUŠKA, básnik, prozaik, literárny vedec

17. 7. 1970 – Martin SOLOTRUK, básnik, literárny vedec

19. 7. 1936 – Blanka POLIAKOVÁ, poetka, prozaička, spisovateľka pre deti

20. 7. 1936 – Ján MAJERNÍK, básnik, prozaik, prekladateľ

20. 7. 1975 – Andrea CODDINGTON, prozaička

21. 7. 1943 – Ján JANKOVIČ, prekladateľ, scenárista, publicista

22. 7. 1951 – Zlatko BENKA, básnik, prozaik

24. 7. 1949 – Ľudovít ŠRÁMEK, prozaik

25. 7. 1937 – Jana ŠIMULČÍKOVÁ, spisovateľka pre deti a mládež

25. 7. 1948 – Milan RICHTER, básnik, prekladateľ

26. 7. 1922 – Albert MARENČIN, prozaik, básnik, prekladateľ

26. 7. 1944 – Stanislav ŠTEPKA, dramatik, scenárista

26. 7. 1968 – Martin KASARDA, básnik, prozaik, literárny kritik

27. 7. 1971 – Jaroslav KLUS, dramatik, básnik, prozaik
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Náš pán 
profesor
Zabúdanie patrí k nešvárom ľud
ského rodu. O to viac treba oceňo
vať autorov ako Marián Pauer, 
ktorí dokážu našu pamäť pre
búdzať a pre najširšiu verejnosť 
znovu objavovať významné osob
nosti našej kultúry. Najnovšie 
sa tak stalo v prípade jedinečnej 
a mimoriadne pôsobivej monogra
fie Karol Plicka (Vydavateľstvo 
Slovart 2016). 

„Hovorí sa o ňom ako 
o majstrovi deviatich 

remesiel.“

KOMENTÁRE

„Dobrá fotografia i dobrá kniha musia 
mať dušu a príbeh,“ zdôrazňoval „náš 
pán profesor“, ako zvyklo Karola Plic
ku (1894 – 1987) oslovovať jeho okolie. 
Marián Pauer si tieto slová vzal k srdcu už 
dávno. Veď viac ako štyri desaťročia sa profe
sionálne venuje fotografii ako historik, teore
tik, kurátor výstav, člen odborných porôt doma 
i v zahraničí, vysokoškolský pedagóg, ale aj 
autor nejednej fotografickej publikácie. Z tých 
najznámejších spomeňme napríklad tie, ktoré 
sú venované Martinovi Martinčekovi či Dežovi 
Hoffmannovi. Publikácia o Karolovi Plickovi je 
akýmsi vyvrcholením jeho práce v tejto oblasti.
 Svojsky nadväzuje na Martina Slivku a jeho 
knihu z osemdesiatych rokov Karol Plicka – Básnik 
obrazu. Na rozdiel od neho sa nezameriava na 
vedecký rozbor, ale ako skúsený publicista sa 
snaží nahliadnuť do zákulisia tvorby a novým 
pohľadom zmapovať umelcov životný príbeh. Nie 
je to však suché zaznamenávanie faktov a situ
ácií, ale zaujímavé priblíženie kľukatých ciest 
osudu. Veď Plicka už ako žiak základnej školy 
hral na husliach a pokúšal sa na kolene vyrobiť 
si niečo ako fotoaparát. Rodina však rozhodla, že 
namiesto umeleckej školy študoval na učiteľskom 
ústave. Umeleckých snov sa ale nevzdal. 
 Hovorí sa o ňom ako o majstrovi deviatich 
remesiel. Bol pedagógom na všetkých stupňoch 
škôl, zberateľom folklóru, fotografom, chore
ografom, zbormajstrom, hudobným vedcom, 
muzikantom, spisovateľom i filmárom. On sám 
vraj nedôveroval tým, ktorí „fušujú“ do viace
rých remesiel, zostalo však po ňom dielo, aké 
nemá vo svete obdobu: štyridsaťtisíc notových 
záznamov ľudových piesní, tisícky negatívov, 
ktoré nasnímal v službách Matice slovenskej 
na Slovensku, v Rumunsku, bývalej Juhoslávii, 
Rakúsku i v USA, štyri celovečerné filmy (naj
známejší z nich Zem spieva získal Zlatého leva 
na festivale v Benátkach) a niekoľko krátkych 
filmov, desiatky obrazových publikácií, záznamy 
rozprávok, muzikologické štúdie, pedagogická aj 
osvetová činnosť. 

 M. Pauer sa venuje každej zo spomínaných 
oblastí v jednotlivých kapitolách úvodnej, viac 
ako stostránkovej eseje, ale Plicku približuje aj 
z ľudskej stránky. Vie nenápadne, bez mento
rovania, upozorniť na súvislosti (napríklad keď 
píše o histórii Bauhausu či v citáciách z koreš
pondencie). Napriek záplave faktov nemáte pocit 
neprehľadnosti. Kapitoly majú pútavé titulky, ob
sažné podtitulky a perexy, ktoré sú pre čitateľa 
akýmsi kompasom. (Jednej z kapitol kraľuje titul 
Pieseň ako inšpirácia obrazu a podtitul O hlinenom 
lampáši, rachotiacej kamere a neumieraní.)
 Nechýbajú ani úsmevné historky. Hoci aj o tom, 
ako musel Plicka využívať diplomaciu, keď zbieral 
staré piesne a dedinčania sa hanbili spievať na 
verejnosti. Takže on, ktorý mal absolútny hu
dobný sluch, im „predspieval“ falošne, aby ich 
k spevu vyprovokoval. 
 Hlavnú časť knihy tvoria ukážky zo slávnych 
Plickových fotografických cyklov Bratislava, 
Portréty, Praha, Príroda, Okolo domu, Slovenské 
mestá, hrady a zámky, České mestá, hrady a zámky, 
Na poli a Hry. Neopakovateľné fotografie vznikli 
z dnešného hľadiska s takmer primitívnou techni
kou a v nepredstaviteľných podmienkach, veď za 
mnohými objektmi musel putovať kilometre pešo 
a ťažké statívy a inú techniku vynášali za ním 
silnejší šuhaji na pleciach alebo viezli na voze. 
Samotná práca tiež nebola iba o stlačení spúšte. 
Pri fotografovaní oltára v Kežmarku museli jeho 
spolupracovníci namáhavo „maľovať svetlom“. 
Povestný bol jeho „svetelníček“, ale aj iné zošitky, 
do ktorých si starostlivo zaznamenával, v akom 
čase a z akého stanoviska sú najlepšie svetelné 
podmienky pre dobrý záber.
 Nuž a portréty ľudí v krojoch sú básnickopsy
chologickou výpoveďou o človeku i dobe. 
 V závere nechýba bohatý poznámkový mate
riál. Ktovie, či si čitateľ vôbec uvedomí, aká mrav
čia a až objaviteľská práca sa za všetkým skrýva. 

M. Pauer čerpal nielen z archívnych materiálov, 
korešpondencie či z torza nepublikovaného Plic
kovho rukopisu Spomienky a rozhovory, ale i zo 
svojich osobných stretnutí s pánom profesorom 
a neskôr s jeho synmi Ivanom a Vladimírom, zo 
spomienok jeho spolupracovníkov, priateľov či 
žiakov. Nuž a do časti spomienok zaradil aj fo
tografie, ktoré neboli ešte nikdy publikované.
 Vraví sa, že doma nie je nikto prorokom. Naprí
klad v zahraničí vysoko oceňovali Plickove filmové 
projekty, ale domáce publikum i kritika ich prijímala 
pomerne vlažne. Nikdy však nezatrpkol. Dokázal sa 
vyrovnať aj s pracovnými, aj so zdravotnými prob
lémami. Muž, ktorý ku koncu života býval v Prahe 
na Slunnej ulici, bol naozaj slnečným človekom a nič 
ho nedokázalo pripraviť o jeho úžasnú pracovitosť 
a schopnosť objavovať aj v starom niečo nové. 
 Mimochodom, hovorieval o sebe: „Vo Viedni 
som sa narodil, v Prahe som býval, na Slovensku 
som žil.“ Bolo to vari pätnásť rokov, počas ktorých 
sa tak naučil po slovensky, že si málokto uvedo
moval jeho český pôvod, navyše sa aj podpisoval 
ako Karol a nie Karel. Čitateľa môže teda trochu 
miasť, že vydavateľ všetky české citáty zjednotil 
v slovenskom preklade. To však nič nemení na 
skutočnosti, že Marián Pauer a jeho spolupra
covníci z Vydavateľstva Slovart vytvorili krás
nu a hodnotnú knihu. Priateľka, ktorá žila dlhé 
roky v zahraničí, nosila vraj všade so sebou ako 
spomienku už ošúchanú starú Plickovu knihu 
o Slovensku. Keď som jej teraz darovala Paue
rovu monografiu, vyše hodiny nadšene hľadala 
a porovnávala niektoré zo svojich obľúbených 
fotografií. Lebo takéto diela nielen oživujú Slo
vensko spred desaťročí, ale prihovárajú sa aj duši 
moderného človeka. Prelína sa v nich minulosť 
a prítomnosť, pripomínajú to, čo bolo, ale zároveň 
v nás pretrváva, inšpirujú k hrdosti na náš domov 
a dávajú silu do budúcnosti. 

Elena Ťapajová
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„
…ešte o nich 

nebudem viac hovoriť, 
ale predpokladám, že 
do konca roka by sa 
mohlo z vydavateľstva 
BRaK objaviť ďalších 
5 až 6 titulov.“

˜ to už nerobia na kolene 

˜ Ferči Malík mal „iné veci“

˜ kniha nie je len text

˜ Ivan Laučík je dôležitý

s Petrom Michalíkom 
        o BRaKu, pretože:

Témou tohtoročného BRaKu bola „krajina“. 
Akým spôsobom ste sa rozhodli tému poňať 
a prečo sa vlastne práve toto slovo stalo leit-
motívom festivalu?
Na začiatku stáli rôzne paralely medzi krajinou 
ako fyzickým priestorom, v ktorom existujeme 
– myslím tým mestskú, ale aj prírodnú krajinu, 
skrátka životný priestor okolo nás – a knižnou 
kultúrou. Tieto paralely možno nie sú na prvý 
pohľad úplne zjavné, ale pre mňa osobne sú veľ
mi zaujímavé napríklad literárne diela, v ktorých 
sa práca s krajinou – ktorá má veľmi často po
dobu chôdze – spája s prácou na texte, na jeho 
písaní alebo čítaní. Sú to také podobné rytmy 
a v niečom veľmi podobný rituál, ale hlavne je 
za tým naozaj moje osobné hlboké presvedčenie 
o tom, že kniha je istým spôsobom krajina a kra
jina je kniha, pretože tak jedna, ako aj druhá 
predstavuje určitý súbor znakov – v knihe je to 
text, zložený z písmen, slov a viet, v krajine sú 
to iné znaky, ktoré ale vieme rovnakým spôso
bom čítať. A tak isto, ako nás čítanie privádza 
k nejakým zaujímavým zisteniam, prienikom 
a novým významom, tak som hlboko presved
čený o tom, že tieto veci prináša aj sústredené 
pozorovanie krajiny.

Myslím, že tu sa už blížime k odkazu Ivana 
Laučíka, ktorý sa stal v podstate zastrešu-
júcim autorom myšlienky motívu krajiny 
v tomto zmysle – pretože v jeho poézii naozaj 
figurujú dobrodruhovia od Scotta a Nansena 

a Saint-Exupéryho až k malým ľuďom, aký-
mi sú speleológovia a podobné objaviteľské 
typy. Takto sa vám teda dostal do programu 
Laučík samotný – no ako ste sa vy dostali 
k Laučíkovi?
Keď sme rozhodli o téme krajiny, meno Ivan Lau
čík sa objavilo úplne automaticky – program spo
jený s ním nebol výsledkom nejakého hľadania. 
Ak aj nie pre prvotnú asociáciu s veľmi známymi 
lokalitami, ako je Havránok alebo celý Liptov, 
tak pre mňa osobne Ivan Laučík a jeho poézia, 
ale aj esejistická až reportážna tvorba – pravda, 
nedávno vyšla veľmi zaujímavo koncipovaná 
kniha veľmi zaujímavých textov Trblet v oku – je 
presne dôkaz toho, že spojenie krajiny a litera
túry ani zďaleka nie je len o tom, že „nejaký“ 
literát píše o „nejakej“ krajine. Ani na BRaKu 
sme hostí nevyberali podľa toho, že „tento spiso
vateľ píše o takomto mieste, v ktorom žije alebo 
ktoré navštívil,“ – krajina vie do diela preniknúť 
rôznymi cestami, napríklad v rytme, v rituáli 
prenikania cez významy, v pocite, ktorý nám 
krajina dáva, či už je to pocit pokoja, oslobode
nia sa od toho, čo prináša mesto, alebo naopak 
vystavenie sa vesmíru podnetov pri prechode 
z nejakej pokojnej prírodnej krajiny do mesta. 
To je pohyb, ktorého odraz sa veľmi zaujímavým 
spôsobom dá prečítať aj v literatúre a pre mňa 
osobne Laučík cez svoju spisbu a konieckoncov 
aj cez svoj život toto krásne dokumentuje. Je to 
napojenie veľmi organické a pre mňa je meno 
Ivan Laučík symbolom tohto spojenia.

Z portfólia vydavateľov, ktorí boli na BRa-
Ku – je v ňom niečo, čo ťa vyslovene upúta-
lo a povedal si si, „takto by sa naozaj mala 
robiť kniha“? Mne osobne sa napríklad 
páčia „absyntovky“, ktoré považujem za 
veľmi vydarené aj po vizuálnej stránke, aj 
po obsahovej a je za tým vidieť koncept, kto-
rý funguje. Hovorili sme (mimo záznamu, 
pozn. MM) o tom, že v 90. rokoch niektoré 
veci nefungovali, čiže existuje niečo také, 
pri čom si si povedal, keď si sa prechádzal 
medzi stánkami na BRaKu, že „títo ľudia to 
robia naozaj dobre“?
S týmto pozorovaním sa úplne stotožňujem – Ab
synt je podľa mňa vydavateľstvo, ktorého cesta 
keby sa stala precedensom pre budúce vydavateľ
ské iniciatívy, tak sa máme na čo tešiť. Je za tým 
cítiť premyslený koncept nielen jednej knihy, ale 
celého produktívneho tvorivého snaženia. Knihy 
skvelo vyzerajú, Pavlína Morháčová je známa, 
oceňovaná grafická dizajnérka, sú to kvalitne 
vyberané tituly na základe zrejmého editorského 
plánu… a myslím, že sú dosť odvážne, pretože 
priniesť na relatívne malý slovenský trh celý 
žáner si vyžaduje veľkú odvahu a, samozrejme, 
aj prekladateľská a editorská stránka je pri tých 
knihách na vysokej úrovni. Navyše vydavateľ
stvo Absynt ja osobne vnímam aj v súvislosti 
s BRaKom – pamätám si, ako boli ešte na prvom 
BRaKu, keď sme mali tému „reportážna literatú
ra“ a riešilo sa, prečo tento žáner na Slovensku 
prakticky nie je. Chalani z Absyntu tam sedeli 
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v publiku a už uvažovali o tom, že si toto vyda
vateľstvo založia. O rok, na druhý BRaK, prišli 
ešte takí nesmelí s dvomi alebo tromi vydanými 
titulmi, na tomto treťom ročníku však už pat
rili medzi nosné vydavateľstvá so zaujímavým 
menom a dôležitým postavením v slovenskom 
vydavateľskom rámci. Myslím si, že okrem toho 
treba jednoznačne oceniť aj prácu mladých, ro
diacich sa iniciatív napríklad z okolia časopisu 
Egreš – ide tiež o projekt, ktorý má pomerne veľké 
ambície a prichádza s niečím novým a rozširu
je sa, vznikol prvý knižný titul pre deti, sú tam 
rôzne ambície, spojené s knižnou kultúrou, ako 
pohľadnice, ilustrácie, grafiky, kalendáre, čo ja 
osobne vnímam ako súčasť knižného spektra…

Aj z BRaKu sa stalo medzičasom aj vydava-
teľstvo, najprv ste vydali Vojnu, ktorá zme-
nila Rondo, potom prišli Kafkove Poviedky, 
mohol by si trocha priblížiť, ako sa tieto 
knihy pripravovali, aká idea je za BRaKom 
ako za vydavateľstvom a na čom ďalšom te-
raz pracujete?
Vydavateľské aktivity sa v tom momente, keď sa 
zrodili, stali prirodzeným predĺžením aktivít spo
jených s festivalom. Keďže je zámerom festivalu 
prinášať a prezentovať pekné a kvalitné knižné 
tituly, tak to samozrejme nami „cukalo“, aby sme 
sami pridali ruku k dielu. Ako to už býva, zámer 
alebo idea existuje celé mesiace, celé roky a potre
buje nejakú rozbušku – pre mňa osobne ňou bolo 
stretnutie v ukrajinskom Ľvove, kde sme sedeli na 
káve s Romanou Romanyšyn a Andrijom Lesivom, 
autormi spomínanej knižky Vojna, ktorá zmenila 
Rondo, ktorá čerstvo vyšla z tlačiarne a mal som 
ju v rukách v ukrajinskom origináli. Rozprávali 
sme sa o knihe a práve sme sedeli aj s Patrikom 
Orieškom, ukrajinistom, prekladateľom a asi pol
hodinu po tom, čo sme ju dostali do rúk, nám bolo 
jasné, že túto knižku treba vydať. Spĺňala totiž 
viaceré očakávania, ktoré sa snažíme spraviť aj 
súčasťou genofondu BRaKu, nech už to predsta
vuje čokoľvek – je to pekné knižné spracovanie 
a aj odvážna téma. Toto bola tá rozbuška.
 Druhá bola knižka dvoch noviel Tarasa Pro
chaska, ukrajinského spisovateľa, ktorého nazý
vam krstným otcom BRaKu, pretože bol hosťom 
prvého ročníka a jeho nevšedná a zaujímavá osob
nosť zohrala veľkú úlohu pri vytváraní obrazu, 
resp. atmosféry festivalu. Prochasko patrí aj do 
dedičstva BRaKu, takže sme sa rozhodli priniesť 
ho nielen fyzicky, ale aj prostredníctvom knihy. 
A potom Kafkove Poviedky – to bol výsledok dl
hodobejšieho zámeru, ktorý tiež vznikol veľmi 
nevinne. Dávid Soboň prišiel za mnou s tým, že 
by veľmi rád pripravil nejakú ilustrovanú knihu 
ako súčasť ročníkovej práce a opýtal sa ma, čo 
si myslím, že by mohlo byť priliehavé k jeho vi
zuálnej poetike, a keďže som poznal jeho skice 

a ilustrácie, v ktorých dominovali veľmi koša
té, zložité strojové mechanizmy, okamžite mi 
napadla poviedka V trestaneckej kolónii, ktorú 
som mu odporučil a do ktorej sa tak pustil, že 
sa rozhodol spraviť nie ilustrovanú poviedku, 
ale súbor poviedok a v spoločných rozhovoroch 
sme to nakoniec ustálili na týchto šesť, ktoré sa 
nachádzajú v knižke.
 Vydavateľský zámer spojený s BRaKom pokra
čuje, už je nám jasné, že v kalendári prvá polovica 
patrí hlavne festivalu a druhá polovica bude skôr 
vydavateľská. Ak sa pýtaš na pripravované tituly, 
v priebehu mesiaca vyjde román rumunského 
spisovateľa Mirceu Cărtăresca Nostalgia, pre mňa 
obrovský literárny objav – ide o zaujímavé spoje
nie magického realizmu s reáliami Ceaușescovej 
Bukurešti, čiže ťažkého, komunistického, panelá
kového okolia. Je to pre mňa osobne krásna kniha 
a veľmi sa na ňu teším. Pripravujeme aj veci z do
mácej proveniencie – keďže sú v štádiu zrodu, ešte 
o nich nebudem viac hovoriť, ale predpokladám, 
že do konca roka by sa mohlo z vydavateľstva 
BRaK objaviť ďalších 5 až 6 titulov.

Hovoríme stále o knihách, no tie netvorí 
len text, teda – ako sa tebe pozdáva súčasná 
knižná kultúra, ak berieme knihu ako arte-
fakt, na ktorom sa podieľa nielen autor, ale 
aj rad ďalších ľudí od editora až po dizajnéra 
a ilustrátora?
Pri tomto pozorovaní som veľký optimista, lebo sa 
mi zdá, že odkedy sledujem knihy, ktoré v našich 
vydavateľstvách vychádzajú, jednoznačne vidím 
progres – mám na mysli predovšetkým vizuálnu, 
materiálnu a povedzme typografickú stránku 
kníh, nie úplne si dovolím takéto stanovisko 
zaujať v prípade edičnej a jazykovej práce. Mám 
pocit, že tam by ten progres – hoc badateľný – 
mohol byť výraznejší. V zásade si myslím, že sme 
svedkami veľmi zaujímavého a dobrého vývoja, 
spomeňme si, pravda, na 90. roky, ktoré nie sú 
až tak ďaleko – k podstatnej časti kníh, ktoré 
u nás v tomto čase vychádzali, sa nie až tak radi 
hlásime a myslím si, že v knižniciach viacerých 
z nás chýbajú niektoré tituly z tohto obdobia…

…alebo, aj keď ich radi čítame, tak sa na ne 
neradi pozeráme…
…presne tak, alebo, ako si ty navrhol – a ja si asi 
tento postoj osvojím – treba im vymyslieť nejaké 
nové prebaly, napríklad z novín.

A čo obsah? Literatúra ako taká na Sloven-
sku v súčasnosti.
Pôvodná literatúra na Slovensku má podľa mňa 
jeden veľký nedostatok, ktorý ale skôr nesúvisí 
s jej kvalitatívnou stránkou – mám pocit, že jej 
trošku chýba vnútorná ambícia prekročiť rámec 
krajiny. Nemyslím tým tematické zameranie, 

ale naozaj nejaká predstava toho, že to je vôbec 
možné. Prejavuje sa to podľa mňa v akejsi ne
schopnosti napojiť sa na nejaký „spoločný príbeh“ 
– poviem to takými vznešenými slovami – cez 
ktorý by slovenská literatúra mohla oveľa seba
vedomejšie vystúpiť niekam von. Ak ide o moje 
osobné čitateľské hľadisko, zdá sa mi súčasná 
slovenská literatúra – česť výnimkám – veľmi in
dividualistická, dominujú v nej osobné mapovania 
osobných situácií, osobných pocitov a osobného 
prežívania – to je však iba môj opis situácie a nie 
jej hodnotenie. Ak ide o prekladovú literatúru, tak 
mám pocit, že v tejto oblasti narastá vydavateľské 
sebavedomie – veľmi sa teším, že za posledné 
roky vstúpili do čitateľského povedomia viaceré 
vydavateľsky odvážne a náročné počiny, páči sa 
mi, že na Slovensku máme niekoľko vydavateľ
stiev, ktoré sa neboja ísť do riskantnej situácie… 
A v posledných rokoch mám aj celkom dobrý pocit 
z toho, ako sa pristupuje k prekladom – zdá sa mi, 
že sú čoraz lepšie a že im vydavatelia venujú čoraz 
väčšiu opateru. To však neznamená, že z môjho 
čitateľského hľadiska neexistuje priestor, kam 
by sa to mohlo ešte posunúť.

Čo sa okrem BRaKu ešte oplatí vidieť, ak 
v rámci knižnej kultúry nehovoríme len 
o knihách, ale aj o  sprievodných poduja-
tiach?
Samostatné literárne a s knihami spojené podu
jatia si robia napríklad veľké kníhkupecké sie
te, konajú sa na pravidelnej báze a myslím si, 
že nejedno z nich stojí za pozornosť a návštevu. 
Sú tu rôzne letné akcie, napríklad v Letnej či
tárni U červeného raka je takmer každodenný 
program, aktivizujú sa knižnice nielen v Bratisla
ve, ale aj v rôznych ďalších lokalitách. Myslím si, 
že literárnych akcií je dosť, konieckoncov treba 
spomenúť – keď hovoríme o práci s detskými kni
hami a detskými čitateľmi – že vynikajúco to robia 
v Ex Libris v Berlinke so svojimi BookObrazmi. 
Pre BRaK je veľmi významné rozšírenie vnímania 
toho, čo je kniha – že to nie je iba individuálny 
autorský počin, že kniha nie je iba výsledok práce 
spisovateľa, ale je to aj výsledok práce grafického 
dizajnéra, typografa, ilustrátora… Mám radosť, že 
sa rozširujú akcie, ktoré tematizujú a propagujú 
túto stránku kníh – či už je to Slovenské centrum 
dizajnu alebo aktivity SNG, rôznych lokálnych 
galérií, je tu ASIL, sú tu rôzne ďalšie iniciatívy, 
takže… Ak by som ostal verný takémuto širokému 
vnímaniu knižného média ako sumy rôznych ak
tivít a profesií, v konečnom dôsledku by sa mohlo 
ukázať, že to, čo robíme my v BRaKu, je naozaj 
iba kvapkou v mori.

Matúš Mikšík



s. 14/15

Zo slovenského prostredia

Fanúšikovia slovenských kriminálnych príbehov sa môžu tešiť. Do edície 
Slovenské TOP krimi pribudol nový titul nesúci názov Dávne hriechy (Vy
davateľstvo Slovart 2015). Autor Viliam Šimunek (1962) si pre svoj debut 
zvolil detektívny žáner zo slovenského prostredia.
 V kancelárii hlavného hrdinu, psychiatra Petra Prekopa, sa objavilo mŕtve 
telo jeho kolegu a spoločníka. Vyšetrovania sa ujíma schopný nadporučík 
Blaho. Následne Petra prekvapí nečakané dedičstvo v rodnej dedine matky. 
Rozhodne sa prijať pozostalosť po staršom mužovi, ktorého nikdy nevidel 
a ani o ňom nepočul. Na prvý pohľad ide o dve nesúvisiace udalosti, ale keď 
je život hlavného hrdinu ohrozený, nadporučík Blaho dá na svoju intuíciu. Tá 
mu našepkáva, že tragické udalosti v rodine Petra Prekopa nie sú náhodné.
 Autor využíva dvoch rozprávačov, aby podporil detektívny príbeh. Väčšiu 
časť rozprávania položil na plecia hlavnému hrdinovi. Na odhaľovanie sú
vislostí mu poslúžil vševediaci rozprávač. Podobne využíva retrospektívu, 
prostredníctvom ktorej odkrýva minulosť, vysvetľujúc tak príčiny konania 
jednotlivých postáv príbehu. 
 Príjemným prekvapením je zasadenie väčšej časti deja do reálneho pros
tredia dediny. Zachytil tak autentický vidiecky kolorit v reálnom čase, ale aj 
dobových súvislostiach. Vo vykreslení ústredných postáv hlavný protagonista 
Peter svojou statickosťou a pasivitou výrazne zaostáva za postavou nadporučíka 
Blaha. Toho autor predstavuje ako ošumelého, prácou unaveného vyšetrovateľa 
so stroskotaným vzťahom, ktorý však dokáže zachytiť detaily a hľadať možné 
súvislosti. Autor vnáša do príbehu dostatok napätia. Spolu so zaujímavou zá
pletkou podnecujú dychtivosť čitateľa takmer počas celého čítania. V závere 
sa však zdá, akoby postupne strácal dych. Pomerne skoro rozuzľuje príbeh 
a rovnako ustáva aj gradácia napätia. Napriek viacerým gramatickým chybám 
je kniha Dávne hriechy dobrým štartom.

Jana Kičura Sokolová

V  posledných rokoch sa románovo rozpísal dovtedy „kaviarenský“ básnik 
Ľubomír Olach. Prozaicky debutoval v roku 2012 (Nádenník pera vo 

francúzskych službách – Agentúra Aurum), ešte v tom istom roku mu vyšlo 
Posledné varovanie, v roku 2013 Žraloci, o rok neskôr Lobista a koncom roku 
2015 Politik (všetko Marenčin PT). Tematické rozvrstvenie posledných kníh 
je veľmi príbuzné: svet peňazí, moci a politiky. Rovnaká téma však nemusí 
byť na prekážku, ak ju autor vie vždy nanovo inak uchopiť.
 Úprimne povedané, v románe Politik nie je hlavnou postavou politik, 
preto je názov trochu zavádzajúci. Filip Piatka vyrástol v rodine na slovenské 
pomery riadne zabezpečenej, takže si môže dovoliť ísť študovať hotelový 
manažment a cestovný ruch na prestížnu vysokú školu do Švajčiarska. 
Perfektne ovláda angličtinu a štúdium nakoniec zvládne ako premiant. Jeho 
ďalšími zastávkami sú Čína, Izrael, Spojené arabské emiráty. Žne úspechy 
ako manažér luxusného hotela, rozbieha obchody sprvu v kultúre, potom 
však príde na rad ťažší kaliber – zbrane. Jeho príjmy rastú geometrickým 
radom. V spolupráci s ďalšími slovenskými oligarchami a vďaka medziná
rodným kontaktom jeho biznis prekvitá, až si ho začnú všímať aj politici 
a spätne aj on ich. Nakoniec sa politici so svojimi stranami, ktoré spotre
búvajú nemalé financie, či už na voľby alebo na bežnú prevádzku, stávajú 
vazalmi vplyvných bohatých mužov zo zákulisia, vrátane oligarchu Filipa 

Piatku. Piatkov kariérny vzostup je úžasný a takmer bezproblémový, je totiž 
vynikajúci vo všetkom. Dokonca aj v sexe, ktorému sú viackrát venované 
do detailov zachádzajúce celé knižné stránky.
 Z mladého Piatku cítiť akúsi neurčitosť, ani chlad, ani vrelosť, čomu 
pomáha aj kniha vynechávaním viacerých emočne napätejších situácií – 
napríklad, keď smrteľne havaruje jeho priateľ, alebo rodinných problémov, 
rodina sa z druhej polovice knihy úplne vytratila. Dej sa zužuje vlastne len 
na zobrazenie jedného spôsobu, akým bohatí ťahajú za nitky politikmi ako 
bábkami. Piatkova prílišná uhladenosť a akási čestnosť ešte aj pri nezá
konnom podnikaní z neho robí vlastne knižného hrdinu par excellence. 
 Medzi negatíva knihy patrí jej jazyková úroveň. Že je písaná svižne a ne
komplikovane, to je v poriadku, čitateľ v takto zameranom diele nebude 
očakávať lyrické opisy a vyšperkované vety, ale chýbajúce slová, nedokon
čené vety a nespočetne veľa gramatických chýb ju predurčuje do súťaže 
o najpreklepovejšiu knihu roka.
 Je prínosné, že román, aj keď sa spoly odohráva v ďalekom očarujúcom 
svete, kam bežný smrteľník málokedy zavíta, primárne čerpá zo slovenské
ho prostredia a dokazuje, že aj v našich podmienkach sa dá realizovať tzv. 
americký sen – byť bohatým a šťastným. Zaručene zaujme širokú čitateľ
skú vrstvu, ktorá sleduje zákulisie politiky a životy súčasných vplyvných 
ľudí tohto sveta. Lebo aj keď Piatka je románovou postavou, nejaký ten jej 
predobraz by sa už v reáli našiel.

Ľuboš Svetoň

N itriansky autor Noro Ölvecký má na svojom konte zatiaľ dva romány 
a oboma trafil do čierneho. Po debute Na krídlach duše obohatil pulty 

kníhkupectiev o román Nečakaná diagnóza (Bestseler 2015), kde v plnej 
miere zužitkoval pracovné skúsenosti. Ölvecký má skvelú schopnosť bu
dovať napätie, nenápadne poučiť a zároveň citlivo pristupovať k ľudským 
tragédiám. Najmä keď zákerný parazit ohrozuje život človeka…
 Hlavnou postavou je biológ Tomáš Rybanský, hoci dejom hýbe jeho syn 
Peter. Ten nečakane ochorie, no napriek jeho stále sa zhoršujúcemu sta
vu lekári nevedia určiť správnu diagnózu. Tomáš sa nemieni len nečinne 
prizerať a s podozrením na pomerne vzácnu chorobu berie pátranie po jej 
pôvode do vlastných rúk. Čas je však veľmi vzácnou komoditou a bežné pro
striedky sú nepostačujúce. Našťastie mu pomôže súkromné laboratórium, 
no to ani zďaleka neznamená, že sa Peter uzdraví. Pomoc nájde Tomáš aj 
u bývalej priateľky Zuzany, ktorá pracuje v spomínanom centre. Nemenej 
významnými postavami sú aj Petrova lekárka, jeho matka Klaudia či sa
motná améba, ktorá sa usadí v mozgu a v snahe zabezpečiť si existenciu 
spôsobuje nositeľovi smrteľné ohrozenie. Tomáš sa však nevzdáva a bojuje 
do posledného (?) dychu.
 Nečakaná diagnóza vás vtiahne už od prvých stránok a nepustí, až kým 
neprevrátite tú poslednú. Verím, že autor si nájde široký okruh čitateľov 
a ešte veľmi dlho bude „plodiť“ rovnako pútavé tituly. Ide v prvom rade 
o medicínsky triler, ale nájdete tu aj nefalšovanú rodinnú drámu a spolo
čenskú problematiku. Dej nenudí, graduje a priam z neho cítiť zúfalstvo 
bezmocného rodiča. Román má však aj jeden zápor – je možné, že po jeho 
prečítaní sa budete na verejné kúpaliská pozerať úplne inak ako doteraz. 

Marek Zákopčan
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KUPÓN  »
do 28. júla

Dej knihy Kontraktor sa síce neodohráva na Slovensku, ale napísal ho 
Slovák, ktorý prešiel tvrdým výcvikom vo Francúzskej cudzineckej légii, 
a s touto témou sa u nás stretávame po prvýkrát. Peter Kijaba v knihe 
odkrýva aj výcvik v Gabone, na Pobreží Slonoviny, všadeprítomnú hrôzu 
opisuje z pôsobenia na Haiti, kde tisícky ľudí prišlo o život počas zemet
rasenia. Pošlite kupón Vydavateľstvo Tatran a knižku môžete vyhrať 
v súťaži.

Po apokalypse dystopia

Prvá časť apokalyptickej trilógie Posledný policajt (Ikar 2016, preklad 
Jana Seichertová) sa začína nepríjemnou správou. Na svet sa rúti asteroid 
a nikto nevie, kam dopadne. Podľa odhadov a výpočtov napácha škodu 
na celom svete. Zostreliť sa nedá, spôsobil by ešte väčšiu katastrofu. Do 
dopadu na Zem zostáva šesť mesiacov. Väčšina obyvateľstva Spojených 
štátov amerických dáva výpovede z práce, firmy, ale aj štátne inštitúcie sa 
rušia. Mladý a čerstvý detektív Hank Palace namiesto ukončenia pracov
nej činnosti začína vyšetrovať potenciálnu vraždu, ktorá sa sprvu javí ako 
samovražda. Väčšina jeho kolegov nechápe, čo na tom chce vôbec v týchto 
časoch riešiť. Blíži sa apokalypsa a evidentne posledný skutočný policajt 
chce odhaliť vraha. Aký zmysel má vraždiť pol roka predtým, než umrie 
každý človek na následky dopadu vesmírneho telesa?
 Vyšetrovanie obsahuje všetky potrebné atribúty: skúmanie miesta trest
ného činu, obhliadku mŕtvoly, rozhovor s rodinou a priateľmi obete. Hank 
Palace berie svoju vysnívanú prácu svedomito, až na úkor vlastného zdravia. 
Peter Zello, ktorého našiel obeseného na toalete v reštaurácii, bol možno 
zapletený do poistných problémov, a preto ho chcel niekto odstrániť. Do 
toho všetkého sa zamiešajú zakázané látky, oproti minulosti ťažšie dostupné 
a veľmi drahé, lebo je po nich obrovský dopyt.
 Kniha Posledný policajt ukazuje, že strach o vlastný život donúti ľudí 
robiť veci, ktoré by v kútiku duše chceli uskutočniť, ale kvôli strachu 
o vlastnú budúcnosť v pracovnom alebo osobnom živote to neurobia. Drogy, 
násilné sexuálne hry, extrémne športy – to je len malý zlomok činností, 
ktoré by nám napadli. Niektorí uveria konšpiračným teóriám o tom, že 
vláda stavia na odvrátenej strane Mesiaca základne a pripravuje odlet pre 
vybraných ľudí. Ďalší stavajú titánový úkryt. Každý uniká od problémov 
iným spôsobom. 
 Vynikajúci nápad s dobrou zápletkou kazí to hlavné. Kniha je napísaná 
nezáživne a ťažkopádne. Ben H. Winters sa až príliš zaoberá hrdinovým 
uvažovaním. Spomenie každú maličkosť a zanikajú tie zaujímavejšie, pre 
dej dôležitejšie udalosti. Napriek tomu, že sa autor snaží o šokujúce zvraty, 
na čitateľa to nepôsobí. Záverečné stránky už doslova nemajú čo ponúknuť. 
Prvý diel trilógie je ukončený, akoby išlo o samostatnú knihu. Asteroid 
však ešte nedopadol. Čím viac sa katastrofa blíži, tým viac budú ľudia šalieť 
a autor snáď využije potenciál dobrého nápadu naplno.
 Našťastie, kniha nie je zbytočne dlhá a chváliť sa môže bezchybným 
prekladom. Aj veľké vydavateľstvo s obrovským množstvom kníh si dáva 
na knihách záležať. Posledný policajt si určite nájde svoju cieľovú skupinu 
u čitateľov detektívnych príbehov, oveľa viac môže zaujať tých, ktorým osud 
našej planéty a ľudstva nie je ľahostajný.

Jakub Pokorný

R ick Yancey spisovateľské úspechy zožal už pri svojom prvom románe 
pre mládež Neobyčajné dobrodružstvá Alfreda Kroppasa. Celosvetovú 

popularitu si však získal až vďaka dystopickému románu Piata vlna, ktorý 
sa stal bestsellerom vo viacerých krajinách a dočkal sa aj filmového spra
covania. U nás ho vydalo Vydavateľstvo Tatran, ako aj jeho pokračovanie 
Nekonečné more (2015, preklad Mária Kočanová).

 V úvode sa dozvedáme o osudoch preživších, ktorých si môžeme pamätať 
z konca Piatej vlny. Dej sa odohráva prevažne v opustenom hoteli, kde sa 
ukrýva hlavná hrdinka Cassie Sullivanová a skupina vedená mladíkom Benom 
Parishom. Aktéri stoja pred naliehavou otázkou, ako ďalej. Cassie, ktorá na 
konci románu Piata vlna našla svojho brata, ale stratila Evana Walkera, je 
rozhodnutá zostať na mieste a čakať na svoju lásku. Ostatní sa chcú vypraviť 
na cestu a pátrať po ďalších zachránených, skôr ako ich obkľúči nepriateľ.
 Autor prvú polovicu románu podáva z pohľadu viacerých rozprávačov, čo 
mu pomáha hlbšie vykresliť charaktery jednotlivých postáv. Čitateľovi sa 
ponúkajú retrospektívne náhľady do života Mariky, prezívanej Macherka, 
Piškóty alebo záhadného mladíka Evana Walkera. Priaznivci Piatej vlny sa 
tak v románe Nekonečné more dočkajú toho, čo im v predošlej časti chý
balo. Yancey sa v pokračovaní viac sústreďuje na psychologizáciu postáv, 
no uberá na dynamike deja a príbehovom vývoji. Posun prichádza až ku 
koncu románu, keď spisovateľ čitateľovi naznačuje, prečo na Zem zaútočili 
mimozemšťania formou piatich vĺn a nie priamym vyhladením ľudstva. 
Odhalenie celej záhady si však autor necháva až na poslednú časť trilógie.
 Rick Yancey vhodne pracuje s gradáciou deja a napätím, ktoré podáva 
formou strachu a obáv o životy hrdinov. Jeho štýl je pútavý, plný originálnych 
prirovnaní a opisov. Práve tu však môžeme pozorovať aj negatívnu stránku 
zvolenej metódy rozprávania – cez pohľad viacerých rozprávačov. Jednotlivé 
štýly vyjadrovania sa totiž až tak nelíšia. Takisto vek postáv v niektorých 
momentoch nesedí so štýlom a schopnosťami, akými je z ich pohľadu dej 
opisovaný. Niektoré myšlienkové posuny sú komplikované, pasujúce skôr 
starším dospelým ako dospievajúcim deťom. V diele sa dokonca vyskytnú 
miesta, kedy si povzdychnete a pomyslíte, že sa autor akosi motá v kruhu, 
našťastie, druhá polovica knihy vám ich vynahradí a v závere si na ne už ani 
nespomeniete. Nakoniec môžem ešte skonštatovať, že román Nekonečné 
more neponúka taký dynamický príbeh a bohatý vývoj udalostí ako Piata 
vlna, ale pôsobí skôr ako doplňujúci materiál prvej časti trilógie.

Stanislav Repaský
Aj o knihu Nekonečné more môžete súťažiť.
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Apokalypsa je následkom toho, ako sa k prírode správame. Nelegálne 
skládky, ekologické katastrofy, nekalé praktiky veľkých banských spo
ločností odkrýva mladá právnička Samantha v knihe Tajomstvo Gray 
Mountain Johna Grishama (preklad Alena Redlingerová). Pošlite kupón 
Ikar a môžete ju získať v súťaži.

Brutality, zvrátenosti, úchylky

Zabi, alebo buď zabitý. Rozhodnutie, ktoré určí, či prežijeme, alebo zostaneme 
žiť so smrteľným hriechom. Zvíťazí pud sebazáchovy alebo vlastná morálka? 
Do podobnej situácie by sa nechcela dostať žiadna osoba. Prenesie nás do nej 
detektívny román Jeden musí z kola von (Ikar 2015, preklad Matúš Kyčina).
 Anglický spisovateľ M. J. Arlidge nie je v brandži nováčikom, hoci je román 
jeho debutom. Pätnásť rokov získaval skúsenosti v televízii a podieľal sa na 
výrobe seriálov. Aj to sa odzrkadlilo na úspechu, ktorý zožala jeho prvotina 
preložená do viac než dvadsiatich jazykov.
 „Zaspal. Mohla by som ho zabiť. Tvár má otočenú na druhú stranu – teraz 
by to bolo jednoduché. Všimol by si, že som sa pohla?“ Začiatočnými slovami 
knihy sa ihneď ocitneme v deji. Žena v hraničnej situácii. Uväznená spo
lu s milovaným priateľom, vyhladovaná a na pokraji zúfalstva premýšľa 
o zavraždení najbližšej osoby. Dievčine, ktorá vo svojom idylickom živote 
nikdy nespoznala vážne problémy, sa zrazu svet obrátil naruby. Ocitá sa 
v zvrátenej hre psychopata. Ničím sa neprevinila, nikomu neublížila, no 
teraz uvažuje nad chladnokrvnou vraždou. Dostala totiž na výber. Buď 
zavraždí svojho priateľa, alebo sa z pasce živá nedostane. Zlom, v ktorom 
racionálne myslenie vypína. Ako sa rozhodne? 
 Ďalšia kapitola prináša iný príbeh. Spoznávame život mladej detektívky 
Helen Graceovej. Silná osobnosť, ktorá žije pre svoju profesiu. Na jednej strane 
rešpektovaná a uznávaná pre svoju dokonalosť, na strane druhej ukájajúca 
sa v masochizme. Práve na jej policajnú stanicu dorazí zúbožená dievčina. 
Na pokraji pomätenosti rozpovedá šialený príbeh. Spočiatku jej nikto neverí 
a zaškatuľkujú ju ako psychicky chorú. Podobný prípad sa však zopakuje. 
Dvojice sa ocitajú na opustenom mieste bez únikového východu. Majú len 
jeden druhého a zablokovaný mobilný telefón. Práve ním ich únosca upove

domí o svojej hre. V pištoli vedľa nich je jeden náboj. Zabi, alebo buď zabitý. 
Iná cesta z pasce neexistuje. 
 Do deja vstupuje tretí príbeh. Bez vysvetlenia, zložený z emócií. Depresívny, 
plný životnej bolesti a neprávosti. Postupne z neho nadobúdame ilúziu zmare
ného života. Osud týraného dieťaťa. Ponižovaného najhoršími skutkami práve 
zo strany rodičov. Jeho hrôza sa každou vetou stupňuje. Bude to život vraha 
alebo autor zakomponoval spomienky na detstvo inej postavy z knihy?
 Prebieha vyšetrovanie. Stopy sa spájajú a zároveň rozchádzajú. Pátranie 
prináša každú chvíľu nové obete, napätie sa stupňuje. Nejde o prvoplánové 
vraždenie. Vrah má temnejšie pohnútky.
 M. J. Arlidge napísal svoje dielo jednoduchým štýlom. Bez zbytočného 
vypĺňania medzier. Kapitoly majú krátky rozsah, vďaka čomu čitateľ nestratí 
záujem a jeho pozornosť bude celý čas sústredená. Po románe nemusia siahať 
len milovníci detektívok. Vďaka neobyčajnej myšlienke sa stane pútavým 
pre každého čitateľa.

Lea Šagátová

Fajnšmekrov historických románov poteší próza z pera talianskeho autora 
Carla A. Martigliho Sprisahanie mocných (Ikar 2015, preklad Martina 

Kolenová). Po predchádzajúcich úspechoch sa rozhodol pokračovať v žánri 
a pripravil čitateľom novú dobrodružnú výpravu do 16. storočia. Exkurz sa 
začína uprostred bojových pokrikov pri prekračovaní zoťatých hláv v To
katskej nížine. Rok 1521 priniesol krvavé víťazstvo sultána Sulejmana nad 
sedliackymi vzbúrencami. V jeho službách, dobrovoľne, stojí talentovaný elév 
Paolo de Mola (s postavou jeho otca sa stretáme v predchádzajúcom románe 
Kacír). Paolo tesne pred ukončením výcviku odmietne intímne zblíženie sa 
so svojím generálom a v sebaobrane ho prebodne. Trestu smrti ujde vyces
tovaním z krajiny a vstúpením do kresťanských služieb. Rád svätého Lazara 
spája zbraň a modlitby a vychováva kňazov ochotných slúžiť cirkvi v prospech 
krajiny s použitím akýchkoľvek prostriedkov. Duševne rozorvaný Paolo uverí 
premysleným klamstvám svojho učiteľa o rodinnom odvrhnutí. S vervou sa oddá 
výcviku a po zložení skúšok za učiteľa a doktora je povolaný pápežom naplniť 
tajnú misiu. V sprievode pápežského astrológa Gauricia a Lorenza v úlohe jeho 
syna sa vyberie do sídla najbohatšieho talianskeho bankára, kde pod ochranou 
pôsobí Martin Luther. Paolo sa ocitá v spleti intríg, mocenských bojov a cho
romyseľných vzťahov. Paolova misia sa končí pred naplnením, pápež otrávený 
zomiera a moc do rúk berie opačná strana. Paolo a jeho spoločníci sa stávajú 
nepohodlnými, a tak opäť unikajú, klesajúc na ešte väčšie spoločenské dno. 
 Historický román v sebe ukrýva aj psychologický rozmer. Priateľstvo Paola 
s Lorenzom (hermafroditom celoživotne zneužívaným na zvrhlé divadlá 
a sexuálne hry bohatých) a pápežským astrológom, alchymistom trpiacim 
pocitom viny a menejcennosti, prináša občas až bolestivé úvahy nad hod
notou ľudského života. Nastolené reflexie prestupujú storočia a vypovedajú 
o trýznivej túžbe človeka po živote bez klamstiev, ponižovania a vydierania. 
 Dielo Sprisahanie mocných je v záplave próz plných tajných šifier, konšpi
račných teórií a honbe za tajnými pokladmi veľmi príjemným čítaním o sile 
a slabosti ľudského ducha v prostredí náročnom na morálku a ľudské práva. 

Alena Štrompová

Autorská dvojica J. Eriksson a H. A. Sundquist, píšuca pod pseudonymom 
Erik Axl Sund, sa na Slovensku preslávila už svojou trilógiou Slabosť 

Victorie Bergmanovej. Kniha Sklenené telá (Ikar 2015, preklad Jana Melichár
ková) predstavuje prvú časť novej trilógie Melanchólia. 
 Autori v texte preniesli čitateľa do prostredia umeleckého undergroundu − 
podzemia plného neistoty, bolesti a trápenia, medzi ľudí, ktorí sa svoju chladnú 
trýzeň pokúšajú pretaviť do podôb rôznych umeleckých diel. Nezvyčajný 
prípad série samovrážd tínedžerov, zomierajúcich pri počúvaní záhadných 
kaziet, tak vytvára nielen tajomnú zápletku príbehu, ale kladie i naliehavú 
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Všetky súťažné kupóny posielajte na adresu Knižnej revue.
KUPÓN 

IKAR

KUPÓN  »
do 28. júla

„Autenticky približujú síce reálny, no pre mnohých 
ľudí i tak vzdialený svet úpadku, duševných chorôb, 
závislostí, týrania či sebapoškodzovania, a to tak 
dôsledne, že princípy fungovania tohto prostredia  
sa stanú čitateľovi známe.“

otázku: Kam až môžu zájsť hranice významu slova umenie? Napriek tomuto 
polemickému pozadiu sa autori knihy sústreďujú predovšetkým na dej sa
motný, na jeho dynamiku a budovanie napätia. Prehľadne striedajú časové 
roviny, obmieňajú perspektívu rozprávania, uplatňujú rýchle striedanie 
viacerých dejových línií až po náznaky ich sľubného splynutia. 
 Kniha je plná postáv. Každá z nich trpí a má vlastnú skúsenosť so smrťou. 
A tak i výborne stvárnený hlavný vyšetrovateľ prípadu Jens Hurtig hladko 
zapadá do siete vykreslených portrétov a svojím pôsobením dotvára ich 
konečný obraz. 
 Od plochých prvotných náčrtov profilu každej z postáv prenikajú spiso
vatelia stále hlbšie do jej vnútra. Zachytávajú dôležité národnostné i nábo
ženské špecifiká, faktory, ktoré sú všeobecne považované za relevantné 
pri vývoji osobnosti. Veľmi pomaly ilustrujú pocity svojich hrdinov, po
núkajú čiastkové náhľady na ich myšlienky, pričom majú stále na zreteli 
najmä snahu o vykreslenie dusnej atmosféry dezilúzie a neistoty. Kolorit 
príbehu dotvára aj zobrazenie rôznych typov závislostí, ktoré výborne 
odzrkadľujú charakter daného prostredia. A práve v zázračnej schopnosti 
preniesť pozornosť čitateľa do podzemia bežného života, do reality pokri
vených hodnôt sa prejavuje obdivuhodné tvorivé čaro písania tejto autor
skej dvojice. Autenticky približujú síce reálny, no pre mnohých ľudí i tak 
vzdialený svet úpadku, duševných chorôb, závislostí, týrania či sebapo
škodzovania, a to tak dôsledne, že princípy fungovania tohto prostredia  
sa stanú čitateľovi známe.
 Autori sú majstrami hodnoverného podania. Pred čitateľa nekompromisne 
predkladajú znepokojivú prizmu videnia, ktorá odhaľuje bolestne zúfalý vnú
torný život sklenených tiel − tiel ľudí meravých, nehybných, no i krehkých, 
ktorí svoj život v špinavom prostredí spoločensky akceptovanej reality radšej 
dobrovoľne rozbíjajú na miliardy bolestných črepín, lebo ich životným snom 
je, paradoxne, smrť.

Ľubica Psotová

Vedeli ste, že telo Charlieho Chaplina po jeho smrti 
ukradli a požadovali zaň výkupné? Podobne zvráte
né a bizarné historky prináša Giles Milton v knihe 
Keď Hitler bral kokaín a Leninovi ukradli mozog 
(preklad Milan Kopecký). Ponúka pestrú galériu 
špiónov, lotrov, kanibalov, dobrodruhov a otrokov 
naprieč dvadsiatimi storočiami. Získajte knihu 
v súťaži zaslaním kupónu Ikar.

Svet špiónov a mafiánov

Americký autor Daniel Silva (1960) napísal už pätnástu knihu zo špionážnej 
série o agentovi Gabrielovi Allonovi s názvom Anglický špión (Slovenský 
spisovateľ 2016, preklad Alena Redlingerová). Allon je oprávnene považo
vaný za najlepšieho súčasného hlavného protagonistu špionážneho žánru. 
 Pri výbuchu bomby zahynula na luxusnej jachte princezná, členka 
britskej kráľovskej rodiny. Dlho si nik nechcel pripustiť pravdu, až kým 
francúzska ponorka nenašla potopenú jachtu. Vzápätí sa začnú šíriť do
hady – išlo o nehodu alebo úmysel? Prípadu sa ujíma britská tajná služ
ba MI6 na čele s riaditeľom Grahamom Seymourom. Hoci si jeho agenti 
„drali topánky a pomáhali si obálkami plnými peňazí, amerických peňazí“ 

(doláre v špionážnom svete mali svoju cenu), výsledok sa nedostaví. Zlom 
nastáva až po informácii izraelskej tajnej služby. Jej riaditeľ Uzi Navot je 
presvedčený, že identifikovaného vinníka dokáže nájsť len jeden človek 
na svete – Gabriel Allon. Ten má iné plány (reštaurovanie Caravaggiovho 
obrazu) a jeho tehotná manželka Chiara mu neustále pripomína, aby už 
nesúhlasil so žiadnou nebezpečnou úlohou. Gabrielove predsavzatia 
preruší riaditeľ MI6. Navštívi ho v Taliansku, aby ho požiadal o pomoc 
pri hľadaní nebezpečného Eamona Quinna, výrobcu bômb, ktorý má na 
svedomí teroristické útoky po celom svete. Vzhľadom na nevyrovnané 
účty s Quinnom Gabriel súhlasí a lov sa začína…
 Román približuje prácu špiónov, vzťahy medzi nimi, spoluprácu členov 
rôznych tajných služieb a organizácií (KGB, iránske, izraelské, britské tajné 
služby, alKáida, Hamas, Hizballáh, IRA, džihádisti). Čitateľ je svedkom 
riskantného sledovania, zrád, úskokov, vrážd, bombových útokov, osudov 
rukojemníkov aj fingovaných úmrtí. 
 Dielo Anglický špión ukazuje, že rozhodujúcim motívom a hnacou silou 
nie sú vždy peniaze, ale obyčajná ľudská pomsta, vybavovanie si starých, 
nepremlčaných účtov.

Zuzana Galovičová

Témou knihy ZeroZeroZero (Vydavateľstvo Tatran 2015, preklad Diana 
Farmošová) talianskeho novinára Roberta Saviana (1979) je obcho

dovanie s kokaínom a jeho úloha v globálnej ekonomike. Po úspešnom 
a oceňovanom titule Gomora, v ktorom opisuje praktiky neapolskej Camorry, 
musí autor žiť pod policajnou ochranou. Po napísaní recenzovanej knihy 
pribudol aj na zoznam cieľov, ktoré chce zlikvidovať mexická skupina Los 
Zetas. Práve v Mexiku sa odohráva hlavná časť drogového biznisu. Autor 
ho mapuje aj v Kolumbii, Taliansku, USA a Afrike.
 Savianov štýl sa v porovnaní s dielom Gomora zmenil. V ňom používal 
policajné správy, súdne dokumenty, vychádzal zo skúseností a udalosti 
popisoval cez prizmu rozprávača, ktorý veci vidí takpovediac na vlastné oči, 
ale prvá osoba v románe nebola vždy Roberto Saviano. Podľa literárneho 
kritika Alessandra Vicenziho je to najefektívnejší a najpútavejší spôsob 
rozprávania. V recenzovanej knihe autor túto metódu opúšťa. Jeho zdrojmi 
sú často rešpektované zahraničné denníky. Nevyhol sa dokonca obvineniu 
z plagiátorstva menej známych autorov, čo odmietol s poukazom, že píše 
nonfiction a že napríklad opis osoby sa dá urobiť len jedným spôsobom, 
a preto ani v neskorších vydaniach tejto knihy nebude zoznam citácií zdrojov.
 Jazyk knihy nie je jednoduchý, dej sa pred nami postupne odkrýva, už 
raz spomenuté udalosti sa podrobnejšie rozoberajú a pojmy vysvetľujú. Len 
treba byť trpezlivý, text si podčiarkovať a robiť si poznámky. 
 Autor opisuje svet kartelov a ich brutalitu, pranie špinavých peňazí aj 
v rešpektovaných inštitúciách západného sveta. Vedeli ste, že zisk z pre
daja drog je vyšší ako tretina straty bankového systému, ktorú oznámil 
Medzinárodný menový fond v roku 2009? Že dvoma najväčšími práčovňami 
špinavých peňazí na svete sú dnes New York a Londýn? Podľa Saviana sa 
centrá svetovej finančnej moci po začiatku globálnej ekonomickej krízy 
nepotopili iba zásluhou peňazí z kokaínu.
 Táto kniha sa mi páčila viac ako Gomora, ktorú podľa mňa „kazil“ slovenský 
preklad. Prekladateľka obidvoch kníh bola pritom rovnaká, ich slovenské 
vydanie však delí viac rokov. Možno sa prekladateľka zlepšila J. Teším sa 
na nové Savianove knihy!

Branislav Breza

O knižku ZeroZeroZero máte možnosť súťažiť. Stačí, ak pošlete kupón 
Vydavateľstvo Tatran.
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NA SÚTOKU

Monika Kompaníková
Artforum 2016

Piata loď Moniky Kompaníkovej spravila zo svo
jej autorky víťazku prestížnej literárnej súťaže 
a dodala jej menu lesk originálnej rozprávačky 
„silného príbehu, ktorý ťaží z napätia a očakávania 
čitateľov“. O Monike Kompaníkovej odvtedy vie aj 
širšia verejnosť, a nielen úzky okruh teoretikov, 
že dokáže dať románu „tvar svojimi vynikajúcimi 
pozorovacími schopnosťami s dôrazom na detail“ 
a že „popri príbehu rozohráva psychologickú expe-
rimentálnu štúdiu človeka“. V Piatej lodi sa stala 
renomovanou spisovateľkou, ktorej dominujú
cou témou je „vzťah detí a rodičov poznamenaný 
nedostatkom blízkosti, intimity a lásky. Modifikuje 
ho situácia, keď niekto, kto fakticky nie je pripra-
vený niesť zodpovednosť sám za seba, musí prijať 
alebo dobrovoľne prijíma zodpovednosť za životy 
iných“. Ak sa vám zdá, že citácií a parafráz vy
jadrení Ivany Taranenkovej a porotcov súťaže 
Anasoft litera 2011 je v mojich postrehoch ve
novaných autorkinej najnovšej próze Na sútoku 
akosi priveľa, máte pravdu, ale tak trochu ju 
aj nemáte. Všetky použité poznámky na margo 
úspešnej Piatej lode totiž dokumentujú aj autor
skú stratégiu v knihe Na sútoku.
 Narácia v aktuálnom knižnom titule spiso
vateľky má vyššiu mieru štylizácie, je štruk
túrovanejšia a sofistikovanejšia, tlmený výraz 
je zrelší, i tu však platia konštantné prívlastky 
Kompaníkovej písania ako komornej platfor

my pre psychologicky prepracované portréty 
protagonistiek, determinovaných absenciou 
„blízkosti, intimity a lásky“. Teda, aspoň v ich vý
chodiskovej pozícii, keďže sa na sútoku dvoch 
paralelne plynúcich príbehov mnohé zmení a – 
povedané rečou anotácie – „koniec je začiatkom 
čohosi nového“. Pokračujme však v analógiách 
s poetikou Piatej lode ďalej: aj próza Na súto-
ku prináša motívy predčasne vyspelého die
ťaťa a jeho zodpovednosti za seba i za životy 
iných a neobchádza v Kompaníkovej prípade 
takmer obligátnu reflexiu vzťahu detí a rodičov. 
Aj v próze Na sútoku sa rozpráva – rovnako 
ako v Piatej lodi – bez hluku. Namiesto bohatej 
orchestrácie využíva autorka precíznu prácu 
s detailom a odôvodnene nám aj tu prichádza na 
myseľ prívlastok výrazovej úspornosti, ba priam 
minimalizmu. A napokon – aj prózu Na sútoku 
má čitateľ tendenciu vnímať ako drámu, ako 
niečo znepokojujúce, niečo bez veľkých šancí 
na záverečnú katarziu.
 Toľko pokus o sumár paralel dvoch autor
kiných kníh, azda dostatočne demonštruje aj 
nebezpečenstvo, vyplývajúce z faktu, že sa či
tateľ bude pri stretnutí s novinkou Na sútoku 
mimovoľne obracať k oceňovanej staršej Piatej 
lodi. Bude porovnávať. Zvažovať. Špekulovať, či 
náhodou Kompaníková nevykráda Kompaníko
vú. Čudovať sa, prečo je v hľadáčiku spisovateľ
ky zasa raz smutné dieťa, prečo neschopnosť 
vyjadrovať pocity, či prečo sa s obsedantnou 
naliehavosťou opakuje motív záhrady (tentoraz 
v podobe presádzania rastlín zo susedovej zde
vastovanej záhrady do záhrady hrdinky Hany). 
Píšem o fiktívnom podozrievavom čitateľovi. 

O takom, ktorý by odmietal uveriť, že čaro štýlu 
nemusí spočívať v radikálnej zmene charakteru 
a inštrumentácie rozprávania v každej ďalšej 
knihe spisovateľa a že literatúra nie sú preteky 
vo výpravnosti a inovatívnosti ozvláštňujúcich 
efektov. Bezpredsudkový čitateľ si Piatu loď síce 
pamätá, nebráni mu to však v interakcii s príbe
hom nezabudnuteľných dní na sútoku udalostí, 
počas ktorých sa človek o sebe veľa dozvie.
 O drobných osobných tragédiách protago
nistiek prózy Na sútoku sa dozvedáme len 
postupne. V hre sú zdanlivo banálne nedoro
zumenia, strach, neschopnosť vzoprieť sa gene
račne zreťazenému vzorcu, či celkom obyčajná 
izolácia, ktorá plodí sivú rezignáciu i železné 
odhodlanie – podľa toho, ako sa jej aktéri na
koniec rozhodnú. Dospelú Hanu so školáčkou 
Aničkou spája nemožnosť pochopenia celej šír
ky emócií, ale aj pocit „ťažoby veľkých zlomov 
a premien, prichádzajúcich v nepatrných detailoch, 
v momentoch, keď sa hladina roztvorí a na povrch 
sa vyderie strach, hnev či čistá radosť a vášeň“. 
Mlčanlivo (a s hrčou v krku) plynie Hanin príbeh 
s chorým otcom a malým synom, nehlučne sa 
k sútoku posúva aj nedetsky opatrné spolužitie 
Aničky s nevravným otcom v dome na okraji 
mesta.
 Po celý čas je zrejmé, že čítame text autorky 
schopnej „pozrieť sa na svet prenikavými, všíma-
vými očami“. Vety sú konkrétne, vecné, vizuálne 
presné, nie však bez metafory života ochudobne
ného o celé registre tónov, života, ktorý je príliš 
chladný a prázdny na to, aby netlačil protago
nistky k reakcii na neradostne rozdané karty: 
„Vidí obraz nad posteľou. Zaostrí, oko ju trochu 
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reže, žmurkne, zaostrí. Smutná krajina s jeleňom 
v popraskanom sadrovom ráme visí už roky v ot-
covej izbe na klinci oproti dverám“ (s. 8). Chlad je 
prítomný ako priam hmatateľná entita v Haninej 
i Aničkinej príbehovej línii: „Zobudí ma pocit zimy. 
Pošúcham studené palce na nohách jeden o druhý, 
zašmátram po paplóne, nájdem ho a potiahnem“ 
(s. 9). Bolestivo tvrdé kontúry nadobúda feno
mén ticha: „Anička len nemo civie a nemo chodí 
po dome, v ktorom sa to ťaživé ticho znásobuje ako 
v ozvučnici. Keby bol doma sám, bez Aničky, bolo 
by mu jedno, ako vyzerá a ako sa správa a možno 
by mu bolo v tej ľahostajnosti tiež dobre, lepšie“ 
(s. 16). Bezútešnosť sa nad príbehmi stelie ako 
smog nad krajinou počas inverzie, no pod povr
chom sa už rodí transformácia: „Zmenil sa tvar 
kostí a konzistencia krvi a ona je zrazu niekým cel-
kom iným. Dievčaťom v organzových šatách, ktoré 
nemajú druhú kópiu a sú zázračné, lebo z neurčitého 
robia presné, zo škaredého krásne, zo sivého farebné 
a zo skutočného zázračné“ (s. 33). Kompaníková 
v próze opakovane manifestuje tézu o potrebe 
odchodu niečoho či niekoho, aby reálne prišlo 
čosi nové. Odchádzanie Haninho otca sprevá
dza zúfalstvo komunikačných bariér: „Posledné 
mesiace niekoľkokrát do týždňa sedím na otcovej 
posteli v niektorom zo zdravotníckych zariadení 
a kladiem mu otázky, no žiaden zvuk zo mňa ne-
vychádza“ (s. 37). Postupne sa olupujú vrchné 
vrstvy všednodennosti, na povrch sa prediera 
budúce precitnutie: „V tej banálnej, každé ráno sa 
opakujúcej chvíli stojím v samom strede času, ktorý 
sa krúti okolo svojej osi ako detský vĺčik a práve ja 
jediná som jeho osou, stojacou s rukami vo vreckách 
kabáta na okraji mokrého chodníka“ (s. 50). Koktail 
emócií, ktoré uštedruje svojim postavám Kom
paníková, už tradične osciluje medzi úzkosťou 
a eufóriou a na jeho vyjadrenie autorke stačí stro
há, nepre exponovaná, konkrétna lexika: „Cítim 
akúsi úzkosť. Zároveň mám radosť. Cítim úzkosť 
a túžbu, miešajú sa ako špaky s lístím na dvorčeku“ 
(s. 96). Medzi dospelou Hanou a dieťaťom Aničkou 
v konečnom dôsledku nie je toľko rozdielov, ako 
by sme čakali, obe sú v predsieni životnej zmeny 
a navyše – s Kompaníkovou sa spája niečo ako kult 
detstva, text je priestorom pre opätovné návra
ty k pocitovému mikrovesmíru, glorifikujúcemu 
detskú nevinnosť: „Cítim sa ako malé dieťa, ako 
môj syn spiaci v mojej posteli s rozhodenými rukami 
a odhaleným bruškom, zraniteľný a krehký, a pred-
sa pokojný“ (s. 101). Zdanlivo pokojných scén je 
v knihe veľa. Ešte viac je však napätia za ich ku
lisami. Čo dodať na záver? Fajnšmekri si pochutia 
na alúzii na Andersenovu Snehovú kráľovnú, mysle 
pohodlnejších čitateľov zamestná otázka zrozu
miteľnosti striedavého sledovania dvoch príbe
hov s naraz prebiehajúcim (nie však v klasickom 
zmysle spoločným) finále. Zvolený postup sa však 
napriek istému čitateľskému diskomfortu ukazuje 

ako funkčný: Kompaníkovej príspevku k témam 
nešťastnej rodiny, problematického detstva, 
oklieštenej emocionality a ruptúr v komunikácii 
rodičov a detí nechýba naliehavosť a autenticita. 
Narúša stereotypy a hlási sa k ambícii vytrvať 
v poetike  „príbehu z detailov príbytkov, rastlín aj 
zvierat, pričom najpravdivejšia je vo chvíľach, keď sa 
z krajiny v neustálom pohybe stáva krajina mysle“.

Zuzana Belková

KŔMIŤ LEVA

Silvia Kaščáková
FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzde-
lávania 2015

Prešovčanka Si lv ia 
Kaščáková má za sebou 
úspechy v mnohých li
terárnych súťažiach 
a útla zbierka Kŕmiť 
leva z edície veršeon-
line je jej oficiálnym 
k n ižný m debutom. 
Ocitlo sa v nej 21 bás
ní, pričom viaceré majú 
epický základ a stvár

ňujú tak určité zlomky ľudských osudov. Autorka 
v nich uplatňuje prvky prózy a voľný verš ešte 
viac podčiarkuje ich príbehovosť. Niektoré verše 
nadobúdajú podobu bonmotov a axióm: „Si mŕtvy 
od začiatku. / S tým treba žiť“ (s. 6).
 Poetka vo svojej prvotine tematizuje viaceré 
problémy. Zdôrazňuje silu viery, ktorá umožňuje 
prekonať utrpenie a náročnosť životnej cesty. 
Neraz je v básňach možné postrehnúť kresťan
skú symboliku či alúzie na biblické texty. Tie sa 
zároveň prelínajú s vnútornou potrebou písania 
a pocitu naplnenia lyrického subjektu: „Viem, že 
nedostanem viac. / Ani o jednu metaforu. / Postavila 
som dvanásť košov a sú plné papiera“ (s. 5).
 Najväčší priestor prenecháva Kaščáková 
vzťahom. Odkrýva nielen komplikovaný vzťah 
ženského lyrického subjektu s otcom a strach 
z prílišnej podobnosti medzi nimi („Nevieš, kto 
ti odpustí. / Si ako on.“, s. 30), ale predovšetkým 
krehký vzťah s mužom – partnerom. Tento motív 
je prítomný už v samotnom názve zbierky – Kŕmiť 
leva, pričom mužský lyrický subjekt nadobúda 
v tomto nerovnocennom vzťahu podobu nebez
pečnej šelmy, schopnej opätovne spôsobiť bolesť 
aj tej najbližšej osobe: „Od posledného odpustenia 
ubehlo menej času“ (s. 8). Naproti tomu ženský 
lyrický subjekt je odvážny a nepoddajný, pod
stupuje riziko aj za cenu zranenia, „lebo vôňa je 
opojná a bolesť slastná“ (s. 13). Avšak nenaplnenie 
vzťahov a smútok z minulosti sa postupne menia 
na strach z odmietnutia, zranené srdce sa samo 

stáva zraňujúcim: „Na letisku prejsť detektorom / 
so srdcom ostrým ako čepeľ“ (s. 22).
 V básňach zaznievajú tiež metafyzické a filo
zofické otázky týkajúce sa bytia, plynutia života, 
starnutia a smrti. Autorka sa zamýšľa nad mož
nosťou ovplyvnenia ľudského života zásahom 
jednotlivca a významom nepatrného okamihu, 
ktorý dokáže zmeniť osud: „Presvedčte samo-
vrahov na poslednú cigaretu“ (s. 16). Pokúša sa 
vyrovnať s faktorom zomierania a smrti, ktorú 
nechceme prijať, ale ktorá je zároveň taká priro
dzená ako spánok: „Spi, nauč sa, ako sa umiera“ 
(s. 17).
 Viaceré prvky nadobúdajú v textoch ambi
valentný charakter, konkrétne sa prepája s ab
straktným. Voda ako ženský element dokáže 
priniesť život, ale aj smrť, rovnako ako oheň 
a zem, čo v konečnom dôsledku vytvára priro
dzený kolobeh. Ambivalentnosť sa však odráža 
nielen v symbolike, táto rozpoltenosť zasahuje 
aj samotný lyrický subjekt: „Ani zostať, ani odísť“  
(s. 22), pričom ten akoby sa v istom okamihu zdvo
joval a sám zvonku nazeral na svoje ja: „Dcéra 
môjho otca ma spoznala“ (s. 24).
 Zbierka Kŕmiť leva je vyzretým debutom au
torky, ktorá sa pokúša nájsť si svoje miesto vo 
svete, cítiť sa naplnená, poodhaliť vzťahy a ich 
zložitosť a stať sa krotiteľkou levov.

Martina Grmanová

V POSTMODERNOM  
SVETE

Tina Čorná
Marenčin PT 2015

Rozhovor je obľúbeným 
žánrom nielen novi
nárov, ale aj čitateľov. 
Publicista poskytuje 
cez fundované otázky 
priestor na zdieľanie 
názorov, spomienok 
a inšpirácie, pričom 
čitatelia potom z odpo
vedí osobností vnímajú 
ich duchovné hodnoty. 

Rozhovor však musí byť rovnocennou hrou. 
Partnerstvom medzi tým, kto sa vie správne 
pýtať a predovšetkým dobre načúvať, a tými, 
ktorí majú čo povedať a neboja sa spomínať aj 
na dávno prežité traumy.
 Keď však máte správneho sparing partnera, 
akým je slovenská publicistka Tina Čorná, už 
dlhé roky pôsobiaca v slovenských mienkotvor
ných médiách, získate pridanú hodnotu. Tieto 
knižne vydané rozhovory vznikli v období rokov 
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O knihu Manderla a Modrý Maurícius súťažte 
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2006 až 2015 a boli publikované v prílohe TV Oko 
denníka SME, v týždenníku Žurnál a v denníku 
Pravda. Čorná použila pri ich radení chronologic
ký princíp, keďže podľa jej slov lepšie umožňoval 
sledovať vyostrenie diskurzu a vývoj celkovej 
spoločenskej atmosféry. A tá je v posledných 
dňoch a mesiacoch vážne naštrbená. No osob
nosti, ktoré sa objavujú v tejto publikácii, na to 
upozorňovali už dávno. Mali by sme si názory 
umelcov, historikov, vedcov a verejných intelek
tuálov viac všímať a načúvať im namiesto celeb
rít. Naša spoločnosť však akosi nechce počuť 
nepríjemnú pravdu o stále tých istých chybách 
a pesimistické varianty našej ďalšej budúcnosti, 
namiesto toho sa radšej vŕta v malichernostiach.
 Čo teda spája devätnásť ľudí, ktorí sa ocitli 
v tejto knižke? Sú to predovšetkým odborníci vo 
svojich oblastiach, ktorým nie je ľahostajný sú
časný svet. Ich postoje a názory sú dokumentom 
doby a platným príspevkom do celospoločenskej 
diskusie. Okrem toho kladú veľký dôraz aj na 
obnovovanie pamäti národa, lebo neustále zabú
danie prináša traumy. A mnohé vyjadrenia dnes 
už zosnulých ľudí ako Jozef Babušek, Ivan Žucha, 
Thomas M. Messer, Ilja Zeljenka, Ivan Kadlečík, 
Jozef Jablonický sa naplnili priam prorocky, až 
sa žiada poznamenať vetu: „Veď vy si na ich slová 
ešte spomeniete.“ Podľa jedného z respondentov, 
výtvarníka Dezidera Tótha, musí mať každý človek 
možnosť v krátkom čase svojho života povedať 
sebe aj druhým, že život má aj inú dimenziu. Tento 
leitmotív zaznieva i v ďalších rozhovoroch, keďže 
mnoho opýtaných tvrdí, že podpora umenia a kul
túry je u nás hriešne podvyživená. S tým súvisí 
úpadok duchovných hodnôt, pričom sa natíska 
otázka, do akej miery je človek schopný odolávať 
jej degradácii valiacej sa na nás zo všetkých strán. 
Mnohí v knihe tvrdia, že veľké umenie sa prejavuje 
ako reálna sila, v ktorej človek môže nájsť oporné 
body, keď ich už nevie nájsť v spoločnosti. Na túto 
sugesciu upozorňujú najmä tí, ktorí zažili hrôzy 
Osvienčimu či prenasledovanie komunistickým 
režimom, keď práve v umení našli ten slobodný 
ostrovček uprostred temného bahna.
 Hudobník a skladateľ Roman Berger si zase 
myslí, že človek potrebuje cítiť, že je súčasťou 
organizmu spoločnosti, no keď nezažíva krajné 
situácie, prestáva byť ostražitým. Z nášho sveta 
sa tak podľa väčšiny odpovedajúcich vytratila 
potrebná intimita i hlad po tajomstve, a preto pre
žívame v Európe absenciu transcendentálnosti 
v našich životoch. Z mnohých odpovedí cítiť skep
su nad tým, ako Slovensko pustne, „vnútorne, aj 
ako krajina, ktorá zarastá burinou a krovinami“, ako 
sa vyjadril scénograf Viliam Ján Gruska. Martin 
Šimečka si zase myslí, že „systém nasiakol jedom, 
než si to väčšina dokázala pripustiť“. Pesimizmus či 
realizmus je však iba reflexiou existencie mladej 
krajiny, ešte stále stojacej na rázcestí. Vieme sa 

vymaniť z tohto bludného kruhu, ako naň upo
zorňuje zrelá generácia, a dokáže sa k postupne 
odchádzajúcim osobnostiam pridať nový hlas 
doby? Uvidíme.

Daniel Hevier ml. 

MANDERLA 
A MODRÝ MAURÍCIUS

Anton Blaha
Spolok slovenských 
spisovateľov 2015

Anton Blaha je práv
nik, advokát, autor 
a spoluautor viace 
rých odborných pub
l i k ác i í ,  no ok r em 
písania odbornej li
teratúry sa venuje 
aj literatúre faktu. 
Predstavil sa ako skú
sený esejista a autor 
rozhovorov. Svedčia 

o tom knihy Nepíš to, otec (2009), Rád vám pro-
tirečím (2012) a Rád sa pýtam, aj počúvam (2013). 
V predchádzajúcich knihách autor v sebe nezaprel 
vzťah k súčasnej kultúre, a to aj prostredníctvom 
vlastných či sprostredkovaných názorov z roz
hovorov „spovedaných“ osobností. V najnovšej 
knihe Manderla a Modrý Maurícius sa Anton 
Blaha prehrabal v archívoch svojej pamäti a spísal 
sedem prípadov z vlastnej advokátskej praxe, keď 
mal oblečený talár obhajcu. Súdne prípady zaujmú 
nevšednosťou, dejom, často aj rozuzlením.
 Úvodný príbeh: gynekológ zapríčiní smrť rodič
ky. Na prvý pohľad jasné fakty hovoria v nepro
spech lekára, hrozí mu väzenie. Mravčia práca 
obhajcu, jeho logika a trpezlivosť však objavia 
možno na prvý pohľad nezachytiteľné fakty, kto
ré ukážu skutočného vinníka. Ešte zamotanejší 
je prípad reštitúcií prvého mrakodrapu v Brati
slave nazývaného Manderlák, pomenovaného 
po jeho prvom vlastníkovi, mäsiarovi Rudolfovi 
Manderlovi. V príbehu nás obhajca Blaha vedie 
pavučinovou sieťou dôkazov a faktov, aby napo
kon problém reštitúcie mrakodrapu po polstoročí 
vyriešil. Začiatkom 60. rokov minulého storočia 
rozvíril u nás hladinu prípad únosu malého Ľuboš
ka. Dieťa v kočíku nechala matka pred obchodom 
a keď vyšla, kočík s dieťatkom bol preč. Napokon 
páchateľa našli a začal sa proces, v ktorom ho An
ton Blaha obhajoval. K zaujímavým príbehom patrí 
atentát ma ministra z roku 1973. V ňom ukrivde
ný človek zobral spravodlivosť do vlastných rúk, 
s taškou plnou dynamitu sa dostal k vtedajšiemu 
ministrovi spravodlivosti a nechal výbušninu ex

plodovať… Výbuch strojcu atentátu zabil, o život 
prišiel aj jeden zamestnanec ministerstva, viacerí 
boli zranení. Zbaviť obvinenia človeka, ktorý sa 
ocitol neprávom v zozname ŠtB, tiež nebolo jed
noduché, rovnako ako postaviť sa proti prinavrá
teniu Štrbského Plesa mestu Štrba či dosiahnuť, 
aby dedičstvo po barónke Margite Czóbelovej 
z kaštieľa v Strážkach (viaceré obrazy maliara 
Mednyánszkeho a iné cenné predmety) zostali 
vo vlastníctve štátu. To vyžadovalo advokátsku 
zručnosť, diplomaciu a dokonalú znalosť prípadu.
 Príbehy zo súdnej praxe (špeciálne obhajo
by) nekoncipoval autor a obhajca Anton Blaha 
priamočiaro, ale často hľadal paralelu svojho 
prípadu v prípadoch, ktoré sa odohrali vo sve
te, v dávnej či menej dávnej minulosti. Autor 
ako dobrý esejista pracoval aj s asociáciami, 
reflexiou a primeranou slovnou zásobou, kto
rú esej vyžaduje (prirovnania, citáty a občas aj 
metafory). To všetko posunulo prípady o priečku 
vyššie, ako to býva v priamočiarom vyrozprávaní 
príbehu od zločinu cez obhajobu až po konečný 
ortieľ súdu.

Ivan Szabó 

JESENNÁ

Gregor Papuček
Post Scriptum 2015

Gregor Papuček je slo
venský básnik, publi
cista, prekladateľ, ktorý 
sa narodil v roku 1938 
v Mlynkoch v Maďar
sku, kde žije a tvorí. Jeho 
tvorivá činnosť je spoje
ná s organizovaním slo
venského literárneho ži
vota v Maďarsku. S jeho 
menom sa stretávam už 

tridsať rokov, odkedy spolupracujem s týždenní
kom pre Slovákov v Maďarsku – Ľudovými novi
nami. Preto ma potešilo, keď sa mi dostala do rúk 
jeho básnická zbierka Jesenná, vydanie ktorej 
podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 Treba priznať, že tvorba Slovákov na Dolnej 
zemi je špecifická. Slovenský jazyk v ich dielach 
je občas krehký, občas archaický, no zároveň 
rýdzi, čistý. Nesie v sebe aj metafory, poznanie 
z inej väčšinovej kultúry a jazyka. Mnohí autori 
sú dvojjazyční a rovnako úspešní v materinskom 
aj v maďarskom, rumunskom či srbskom jazy
ku. Dielo slovenských autorov na Dolnej zemi si 
zachováva istú vnútornú integritu. Nielen jazy
kovú, ale aj kultúrnu, duchovnú. Hoci sa v nich 
občas blysnú spojenia z iného jazyka, sú skôr 
obohatením ako ujmou. Jazyk dolnozemských 
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autorov nesie v sebe stopu minulosti, zakonzer
vované výrazy i obsahy, ktoré sa nám už kamsi 
vytratili. Nie je však naivný či prvoplánový. Je 
vnútorne čistý a slobodný. Dolnozemskí autori 
poznajú pravú podstatu významu slov bez sú
časných moderných nánosov či kontextov.
 Bard slovenskej poézie Gregor Papuček pri
chádza s básnickou zbierkou Jesenná, v ktorej 
ponúka viacero rozmerov svojej autorskej i pre
kladateľskej tvorby. Nie je len hrdým priznaním 
sa k slovenskosti, ale aj bilancovaním, komento
vaním svojho i verejného života. Papučekove ver
še sú romantické, príbehové, osobité. Niekedy 
sú skôr glosami či drobnými komentármi života. 
V básnickej zbierke nechýba ani autorova tvor
ba pre deti či preložené básne od maďarského 
básnika Sándora Weöresa. A ako vidí Gregor 
Papuček život slovenčiny v Maďarsku? V básni 
Mejlujte napísal: „Četujte, dajte krídla šíreniu / 
svojich myšlienok, nech tá reč žije, / v ktorej vám 
matka pieseň spievala, / keď ľudia nepoznali in-
ternet, / keď v kolíske vám duša driemala. / Ach, 
takej krásy ani v gúgli niet. / Nechajte sa krídlami 
krásy niesť, mejlujte len, četujte ostošesť!“

Eva Bachletová

TAJNÉ DEJINY BIELEJ 
KALIGRAFIE

Daniel Hevier
Trio Publishing 2015

H e v i e r o v a  k n i h a 
s názvom Tajné de-
jiny bielej kaligra-
fie prináša čitateľovi 
zaujímavý viacvrstvo
vý a viacvýznamový 
príbeh, v ktorom sa 
rozprávanie a samot
ná podstata ľudskej 

tvorivosti a umenia stávajú zdrojom napätia 
i kľúčom k vyriešeniu záhady tajomnej bielej 
kaligrafie.
 Mysteriózny text s prvkami detektívky sa do
stáva k čitateľovi vďaka rozprávačovi, ktorý sa 
však nakoniec sám stáva jeho súčasťou a sku
točný pôvodca tak zostáva ukrytý medzi slova
mi. Protagonista, ktorého meno nie je dôležité 
a necháva sa oslovovať ako Osoba či Person, núti 
čitateľa už od samotného začiatku pochybovať 
o existencii striktných hraníc medzi literatúrou 
a skutočným svetom, medzi postavou z príbehu 
a autorom knihy. Vzbudzuje v nás zvedavosť, 
ktorá nás nabáda neustále pokračovať v čítaní 
a spoluvytvárať tak príbeh, z ktorého v samot
nom závere pramenia iné príbehy.

 Autorova i rozprávačova hra s čitateľom sa 
začínajú už v úvode ilustrovaného románu, kto
rý nás prenáša do sveta, kde sa energia ľudskej 
kreativity a myšlienky mení na silu schopnú 
ovládať všetko dianie okolo nás. Vďaka náhode 
sa Person, muž stredného veku, človek pracujúci 
s literatúrou, stretáva v nemocničnej čakárni 
s neznámym, tajomne pôsobiacim chlapom (Her
bi Mann) a jeho dcérou, ktorej dá meno Hermína. 
Záhadná dvojica mu postupne odhaľuje existen
ciu bielej kaligrafie i jej tajomného spoločenstva, 
ktorých podstatou je objaviť v človeku schopnosť 
vnímať posolstvá ukryté v knihách, maľbách 
a umeleckých dielach vytvorených v priebehu 
ľudských dejín.
 Person sa po tomto stretnutí začína pozerať 
na svet inými očami, pomaly a intuitívne skú
ma podstatu ľudskej tvorivosti, silu myšlienok 
a umenia a zároveň sa pred ním objavujú nové, 
často nebezpečné životné situácie. Miznúci ľudia, 
meniace sa budovy a prenasledovania sa zrazu 
stávajú súčasťou jeho sveta. Hesse, Mann, Weiss 
či tajomná Hermína, ktorí ho na tejto výprave za 
poznaním sprevádzajú, sú dôležitým kompozič
ným prvkom celého textu, vďaka nim a mnohým 
ďalším intertextuálnym odkazom sa čitateľovi 
otvárajú nové interpretačné možnosti uchopenia 
románu.
 Konkrétne i miznúce časopriestorové súradni
ce, snaha o ovládnutie sveta a deštruktívna sila 
Škrtača, ktorý má schopnosť natrvalo vymazať 
osoby z príbehu, nútia čitateľa ne/premýšľať 
o tom, že sa ocitá na miestach, ktoré nemôžu 
existovať, pretože v literatúre nič nie je nemožné. 
A tak sa Kurt Cobain, Tibor Kucan, Čeněk Černý, 
Mira Kilarová, Janko Silan, Ľudmila Podjavorin
ská, padlí anjeli či mnoho ďalších postáv a bytostí 
ocitnú zdanlivo náhodne v spoločnom príbehu. 
Náhoda v texte je však premysleným plánom, 
ako zaujať čitateľovu pozornosť, organizovaná 
koncepcia, ktorej hlavnou úlohou je navodiť 
v čitateľovi pocit, že smeruje k jednoznačnému 
ukončeniu príbehu, no namiesto toho sa pred 
ním na konci vynára množstvo nezodpovedaných 
otázok.
 Podstatou i cieľom Hevierovho románu je hra 
s neviditeľným atramentom, ktorý prepája myš
lienky so slovami a zhmotňuje nám len tušené. 
„Kniha bielej kaligrafie nie je dopísaná, iba neustále 
písaná a dopisovaná našimi očami.“ Autor je spolu 
s čitateľom spolutvorcom príbehu i jeho súčasťou. 
Sme však len svedkami tvorenia príbehu alebo sa 
aktívne pokúšame spolu s Personom ako detek
tívi vyriešiť podstatu existencie bielej kaligrafie 
a pochopiť jej význam v umení? Niečo je po pre
čítaní príbehu na očiach všetkým a niečo zostáva 
neviditeľné, čo však neznamená, že to neexistuje.

Adela Kostelníková

KTO NÁM VLÁDOL

Ladislav Švihran
Perfekt 2016

V posledných ro
koch sa literatúre 
faktu na Slovensku 
darí – autori píšu 
a čitatelia čítajú. 
Zvlášť, ak atraktív
ne témy (napríklad 
z našej histórie) 
spracúvajú autori 
invenčným a pú
tavým spôsobom. 

Svedčí o tom už druhé, prepracované a roz
šírené vydanie knihy Ladislava Švihrana Kto 
nám vládol. Spisovateľ a publicista Ladislav 
Švihran patrí k priekopníkom literatúry fak
tu u nás. Je jedným z najskúsenejších a naj
plodnejších autorov tohto žánru. Má na konte 
úctyhodný počet kníh – vyše dvoch desiatok 
(Rozmarná zemeguľa, Kým prišli mušketieri, Sláv-
ni vynálezcovia, Náš priateľ Jules, Výpravy do 
budúcnosti, Ján Jesenius, Pavol Dobšinský, Ako 
zomierajú diktátori a ďalšie). V bohato ilustro
vanej knihe Kto nám vládol Švihran približuje 
život, činy a výčiny tých, ktorí nám tu „z božej 
milosti“ vládli celé stáročia. Za ten čas sa na 
nami obývanom území vystriedalo množstvo 
panovníkov, cisárov i kráľov. Múdrych i kru
tých. Silných i slabých. Dobrodruhov i ľudomi
lov. Od franského kupca Sama cez nitrianske
ho Pribinu a veľkomoravského Svätopluka po 
dynastiu Arpádovcov, ktorí tu vladárili tristo 
rokov a dosadili na trón 24 uhorských kráľov. 
Neskôr sa na štyristo rokov zmocnili trónu 
cisári z rodu Habsburgovcov. Ale vládli nám 
aj panovníci z dynastie Anjouovcov, Jagelov
cov, Luxemburgovcov. Akí boli, ako žili, ako 
panovali? Autor nám ich približuje slovom aj 
prostredníctvom portrétov, dokumentov, ilu
strácií, výrokov i hodnotení historikov.
 V novom vydaní Švihran doplnil predošlý po
čet 53 „pomazaných hláv“ o 14 portrétov súčas
ných „hláv štátu“, t. j. československých a slo
venských prezidentov: T. G. Masaryka, Edvarda 
Beneša, Emila Háchu, Jozefa Tisa, Klementa 
Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína 
Novotného, Ludvíka Svobodu, Gustáva Husá
ka, Václava Havla, Michala Kováča, Rudolfa 
Schustera, Ivana Gašparoviča a Andreja Kisku. 
Je to teda kompletný prehľad tých, ktorí „trónili“ 
našim dávnym predkom, a tých, ktorých sme si 
na čelo zvolili dnes. Publikácia je určená širokej 
čitateľskej verejnosti, ľuďom, ktorí sa zaujímajú 
o históriu, ale aj pedagógom, žiakom a študen
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tom ako doplnková literatúra. Určite prispeje 
k lepšiemu poznaniu dejín a k zvýšeniu nášho 
historického povedomia.

Emil Benčík 

TAJNOSTI  
POBLÁZNENEJ BABY

Helena Murčeková
Slovenský spisovateľ 2015

Prostredie strednej 
školy a najmä obdo
bie prechodu z det
stva do dospelosti 
ponúka spisovateľom 
bohaté pole, z ktoré
ho môžu ťažiť témy 
prvých lások a vôbec 
všetkého „prvého“, 
s  čím pr ichádzajú 
odvážni tínedžeri do 

styku. O romantickej stránke dospievania píše 
i Helena Murčeková v debute Tajnosti pob-
láznenej baby.
 Osemnásťročná Olívia spolu s kamarátkami 
Teou a Radkou, spolužiakmi, bratomdvojčaťom 
a zvyškom chlapčenského basketbalového tímu 
vstupujú do posledného ročníka gymnázia. Olí
via je tajne zamilovaná do najlepšieho kamaráta 
svojho brata a nik o tom nevie, až kým neskôr 
nezistí, že sa Jakub rozišiel s priateľkou a pre
chováva k Olívii podobné city. Naoko jednoduchý 
dej je vhodný najmä pre ženské čitateľky vo veku 
od 15 rokov. Avšak, ak sa pozrieme na román 
bližšie, zistíme, že zaujme niekoľkými cennými 
drobnosťami.
 Sledujeme v ňom vývoj troch hlavných po
stáv: Olívie, jej brata Maca a Jakuba. Z plachej 
a bratom stráženej Olívie sa ku koncu knihy 
stáva vyspelá mladá žena; jej brat Maco, ktorý 
drží nad svojím dvojčaťom ochranné krídla, jej 
dopraje viac slobody; a Jakub, ktorý celý čas bo
juje s myšlienkou na návrat k bývalej priateľke, 
dospeje k zásadnému rozhodnutiu. To, čo je na 
postavách zaujímavé a cenné, je spôsob, akým 
medzi sebou komunikujú. Ich prehovory, samo
zrejme, obsahujú hovorové slová, angličtinu, 
skratky, slang, avšak zvyšok tvoria prevažne 
vyspelé intelektuálne prejavy. Autorka použila aj 
odkazy iné texty (renesančná ľúbostná poézia) 
alebo aj filozofické myšlienky pripomínajúce iné 
diela svetovej literatúry.
 Murčeková zvolila pre spracovanie roman
tickej fabuly najmä rozprávača v prvej osobe, 
ktorý komentuje svoje emocionálne stavy 
a svoj pohľad na okolitý svet. Nevyhýba sa ani 
klišé, no snaží sa ho skôr obmieňať, spracovať 

dvaja pátrači s technikou „na pôžičku“, odvahou 
a chytľavým slangom pripravení ponúknuť už 
aj detskému čitateľovi nevšedné dobrodružstvá 
odhaľujúce nezákonné aktivity, v závere ale 
spravodlivo potrestané. Dvojica školopovinných 
chlapcov, Peter a Jano, založí v Modre detektív
nu kanceláriu, aby ich okrem iného „nekleplo od 
nudy“. Pre autora typická vysoká miera autenti
city je zjavná hlavne v jazyku hrdinov. Prózou 
sa preplieta chlapčenský slang, ktorý si akiste 
získa sympatizantov v rade mladých čitateľov.
 Detská detektívka sa na slovenskom kniž
nom trhu románom Michala Čierneho opäť 
posunula – v štylistike, spôsobe zobrazova
nia postupov vyšetrovania i zaradenia dosiaľ 
atypických zločinov či motívov konania (sekta, 
závislosť od hracích automatov, spor o maje
tok). Sympatické je odhodlanie protagonistov 
a ich vytrvalosť boriť sa s problémami, odolávať 
výsmechu a nepochopeniu dospelých. Brúsenie 
charakterov detských detektívov v hraničných 
situáciách s dôrazom na pevnosť kamarátstva, 
čestnosť či spravodlivosť vyrovnáva menšie 
nedostatky v dynamike deja.
 Záhada uneseného psa prináša mladému 
čitateľovi hrdinov na spôsob Troch pátračov. 
Z Modry vzišli iba dvaja. No stačia na to, aby 
prispeli k obľúbenosti detskej detektívky zo 
slovenskej autorskej produkcie. V tomto zmys
le treba oceniť autorov tvorivý vklad do sveta 
literatúry pre deti a mládež. 

Alena Štrompová

AŽ RAZ BUDEM 
KAPITÁNOM

Marta Hlušíková
Vydavateľstvo Slovart 2015

V poslednom čase na 
mňa pozerá z prvých 
pultov každého kníh
kupectva. Najnovšia 
kniha pre deti od 
Marty Hlušíkovej 
a jej nápadná pási
kavá, námornícka 
obálka.
   Titul Až raz budem 
kapitánom mi znel 

na prvé počutie jasne. Bude to príbeh o chlap
covi, ktorý isto vyrastá pri mori alebo pri rieke 
a chce sa stať kapitánom, skúša sám plávať alebo 
kormidlovať. Aké bolo moje prekvapenie, keď som 
začala knihu čítať a zistila som, že je to celkom 
„obyčajný“ príbeh o 7ročnom chlapcovi Samkovi, 
vyrastajúcom v jednom úplne „obyčajnom“ meste. 

cez inovatívnejšie motívy. Záver príbehu však 
úplne upadol do gýča, keďže autorka predĺžila 
príbeh o niekoľko zbytočných stránok a zná
sobila záverečnú romantickú scénu, ktorej 
koncept býva často používaný v amerických 
filmoch.
 Ak by sme mali zhrnúť prvý román debu
tujúcej autorky Heleny Murčekovej, musíme 
zdôrazniť najmä to, že ide o román vhodný 
nielen pre dospievajúce dievčatá, ale aj pre 
staršie ročníky, ktoré si chcú oživiť svoje vlast
né stredoškolské naivné, romantické, ironické 
či iné spomienky.

Lucia Holienčinová

ZÁHADA 
UNESENÉHO PSA

Michal Čierny
Vydavateľstvo Tatran 2015

Drsné prostred ie 
bratislavskej drogo
vej scény, autentic
ký slovník, policajné 
zásahy a neúnavné 
vyšetrovanie. Romá
ny Michala Čierneho 
vďaka jeho priamym 
skúsenostiam s kri
minálnym prostre
dím ponúkajú hodno

vernosť v takej miere, v akej nedokáže písanie 
zvládnuť hocikto. Najnovšia próza prináša 
v Čierneho autorskej dielni zmenu. Zotrvávajúc 
v žánri prispôsobuje lexiku, mení štýl vyjadro
vania i spôsoby vyšetrovania detektívov: „De-
tektívna kancelária bola prehriata a suchý vzduch 
sem-tam premiešal vánok zo starého ventilátora. 
Petra už prestalo baviť stále si utierať pot z čela. 
Ľahol si na dva matrace a ťažko si povzdychol.“ 
O pár riadkov ďalej sa detektív Jano zamýšľa nad 
možnými motívmi trestného činu pomáhajúc si 
štatistikami, pretože spolu s Petrom predpokla
dajú, kto je páchateľom, ale stále nevedia prísť 
na motív. Niektorí by azda vytušili nápadnú 
podobnosť s detskou detektívnou kanceláriou 
príznačnou troma otáznikmi na navštívenkách 
označujúcich mená Troch pátračov. Inšpirácia 
neprekonateľným Alfredom Hitchcockom je 
zjavná, i keď výrazný autorský štýl nemožno 
Čiernemu uprieť.
 Treba priznať, že nie je atypické, keď auto
ri kriminálnych a detektívnych románov pre 
dospelých odbehnú (?) do detskej literatúry. 
Vydarené ilustrácie na prebale aj vnútri publi
kácie naznačujú nielen vek protagonistov, ale 
i čitateľov. V našom slovenskom kontexte sú 
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Spomínam si, ako bol pred pár rokmi problém 
s textom o mame, ktorá sama vychováva syna 
a má priateľa. Šlabikár s týmto príbehom nedostal 
zelenú, ale kníh o hľadaní šťastia a detí, túžiacich 
po skutočnej rodine, keď už tá pôvodná nevyšla, 
je viac. Som rada, že sa píšu aj takéto príbehy. 
Lásku predsa hľadá každý a tá sa nemení, lebo 
mama má Samka. Samko má Maca. Mama má 
Romana. A babka má Mateja. A všetci sú jedna 
veľká rodina.
 Samko svojím milým a naivným detským 
pohľadom pozoruje svet. Je prvák a má rád 
krupicovú kašu. Vlastne: špeciálnu pufkanú 
kašu, ktorú mu robieva babka. A sníva o tom, 
že raz bude námorníkom. Samkova mama leží 
v nemocnici, pretože mala s ujom Romanom 
haváriu na motorke, a keďže jemu sa skoro nič 
nestalo, babka ho chce prepichnúť palicou. Ale 
iba „akože“. Keď odíde na liečenie, o Samka sa 
začne starať Roman. Ten vie o Samkovej túžbe 
stať sa námorníkom a pripravuje ho na morskú 
chorobu tým, že ho zoberie na kolotoče. Rozprá
va mu námornícke príbehy a ukazuje hviezdy, 
pretože skutočný námorník sa musí vedieť orien
tovať podľa hviezd. A tiež musí byť zvyknutý na 
plavbu v krutých zimách, a tak chlapec líže čo 
najviac zmrzliny, aby bol pripravený. Roman učí 
Samka nielen námorníckym trikom, ale hlavne 
plní sľuby a ukazuje mu, že je pre neho dôležitý 
a miluje jeho mamu.
 Ako som povedala: celkom „obyčajný“ príbeh. 
Bez námorníka, ale s námorníckou odvahou a hľa
daním pevného bodu pod nohami. Krásne ilu
strácie od Veroniky Klímovej bravúrne dopĺňajú 
text. A keby ani to nestačilo, na poslednej strane 
nájdete recept na pufkanú kašu! Tak dobrú chuť 
a pekné čítanie.

Natália Dukátová

ŠTYRI TALMUDICKÉ 
ČÍTANIA

Emmanuel Levinas
Preklad Pavol Sucharek
OZ Hronka 2015

Prvenstvo slovenského 
prekladu filozofa, feno
menológa Emmanuela 
Levinasa (1906 – 1995) 
síce nepatrí žiadnemu 
z jeho najzásadnejších 
diel (napríklad Totali-
ta a nekonečno, Etika 
a nekonečno, Existencia 
a ten, kto existuje), no 

predsa možno v predložených štyroch pred
náškach rozoznať ústredný nerv Levinasovho 

celoživotného filozofického úsilia. Židovský 
pôvod tohto intelektuála, jeho ťažké životné 
skúšky (skúsenosť s holokaustom) a spýtavý 
filozofický duch v ňom prebudili jedinú več
nú tému: etiku, vzťah Ja k Druhému. Etika je 
preňho základom, z ktorého vôbec môže vzísť 
samotná otázka Bytia. Tvár druhého je totiž 
podľa Levinasa epifániou samotného Boha, Ne
konečna. V tvári človeka vidí Levinas samotné 
prikázanie „Nezabiješ!“.
 Z tohto stručného naznačenia možno opatrne 
vycítiť jedinečnosť levinasovskej filozofie, ktorá 
sa neustále navracia k judaizmu, aby prostred
níctvom dialógu s tradíciou uvoľnila „ducha 
litery“ pre podnetnú konfrontáciu s aktuálnymi 
spoločenskopolitickými problémami.
 Štyri talmudické čítania sú prednáškami 
z rokov 1963 – 1966, prednesenými na Kolokvi
ách židovských intelektuálov v Paríži. Kaž
dá z prednášok sa začína vybraným textom 
z Talmudu (rabínsky ústny výklad Tóry; delí 
sa na Mišnu, t. j. náboženskoprávne ustano
venia, a na Gemaru, t. j. komentáre k Mišne; 
talmudické texty možno rozdeliť na halachu 
– predpisy a agadu – poučné príbehy). Práve 
v agadických rozprávaniach nachádza Levinas 
priestor pre filozofické uvažovanie o súčasných 
(ale i večných) problémoch: odpustenie, vina, 
spravodlivosť, pokušenie zvedavosti a jej dosah 
na západnú etiku a morálku, zodpovednosť, 
právo na politické sebaurčenie a miesto ju
daizmu vo svete.
 Levinasovou metódou je hermeneutický 
výklad židovskej ústnej tradície. Na to, aby či
tateľovi priblížil etické jadro judaizmu, ktoré 
považuje za totožné s humanistickou ideou jed
noty ľudstva ako takého, využíva Levinas ety
mologickofilozofický prístup. Týmto počinom, 
miestami až príliš odvážne, sa snaží o „prelože-
nie talmudickej múdrosti do ,gréčtiny‘…“, pričom 
nezabúda svoju snahu aktualizovať poukazom 
na zlyhanie Západu s jeho gréckymi filozofic
kými koreňmi, a to práve v otázke humanity 
(nástup nacizmu a následný holokaust, zodpo
vednosť Nemcov).
 V oživovaní enigmatických významov slov 
talmudických textov, v odhaľovaní vlastného 
života textu v kontexte aktuálnej doby pouka
zuje Levinas na nevyhnutnosť vedomia previa
zanosti jednotlivca s Absolútnom, ktoré jediné 
umožňuje vzájomné ľudské uznanie jedného 
voči druhému. Týmto filozofickým dialógom 
Atén s Jeruzalemom odhaľuje Levinas etiku ako 
najzásadnejšiu šifru Bytia.
 Súčasťou knihy je i slovník s vysvetlením jed
notlivých hebrejských pojmov a chronologický 
prehľad Levinasovho života a tvorby.

Eva Dědečková

ČO NÁM UNIKÁ

Adam Phillips
Preklad Aňa Ostrihoňová
Inaque.sk 2015

Britský psychológ 
a esejista Adam Phil
lips (1954) pokrýva 
v spektre svojho záuj
mu súčasné i tradičné 
vetvy psychoanalýzy, 
prekladá a interpretu
je okrem iných diela 
Sigmunda Freuda 
a pravidelne prispieva 
do literárneho časopi

su London Review of Books. Vlastné myšlienky 
a teórie súvisiace so psychológiou a psychoana
lýzou prepája s literatúrou a filozofiou, a čo je 
nemenej dôležité, so životom samotným.
 Napriek jeho bohatej publikačnej činnosti 
predstavuje kniha Čo nám uniká prvý preklad 
jeho diela do slovenčiny. Phillips sa v nej zaoberá 
životom/životmi, ktoré nežijeme, teda našimi ne
realizovanými, resp. nesplnenými túžbami, pred
stavami, očakávaniami a ideálmi. Čo nám pri
nášajú? Dajú sa uspokojiť? Ako sa s nimi možno 
vyrovnať? Vychádzajúc z Freuda, Camusa, Biona, 
Greena atď. uvažuje Phillips o frustrácii ako o (s)
klamaní vlastných sebaobrazov. Na príkladoch 
tragických hrdinov, ako Kráľ Lear či Hamlet, 
ju charakterizuje ako neuspokojenú potrebu, 
čo však nevníma a priori negatívne: „Tragédie 
sú príbehy o ľuďoch, ktorí nedostanú to, čo chcú, 
ale nie všetky príbehy o ľuďoch, čo nedostanú, čo 
chcú, sú tragické.“ Frustrácia umožňuje vznik 
myšlienok, pričom rozčarovanie z očakávaného 
uspokojenia vedie jednotlivca podľa Phillipsa 
späť do reality. S frustráciou súvisí aj potreba 
vyrovnať sa so strachom zo sebapoznania.
 Na príklade ďalšieho literárneho diela Othello 
skúma Phillips význam pochopenia. Ak človek 
nepochopí už len obyčajný vtip, cíti sa menej
cenný. O to viac to platí pri vzájomnom porozu
mení, resp. neporozumení. Práve v ňom existuje 
podľa Phillipsa sloboda od tyranie dokonalosti. 
Vo všetkých tyraniách je obsiahnutá predstava 
dokonalého porozumenia potrebám niekoho 
iného. Opierajúc sa o Lacana, Freuda, Blooma 
či Greena hľadá Phillips pozitíva nepochopenia 
– sveta či samého seba. Človek sa usiluje vytvoriť 
si prijateľný obraz seba samého. Na to, aby sa mu 
to podarilo, nesmie zisťovať, čo o sebe nechce ve
dieť. Mylné alebo nedostatočné chápanie funguje 
ako cnosť aj v prípade čitateľskej skúsenosti. To, 
čo čitateľ od básne potrebuje, v nej aj nájde. Text 
je nástroj, ktorého forma neurčuje jeho funkciu; 
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jeho funkciu určuje to, na čo ho chce použiť či
tateľ. Musí to však byť čitateľ, ktorý číta tak, že 
vie, čo chce a od čoho uniká.
 A možno je práve to kľúčom k rozlúšteniu 
Phillipsových otázok a úvah. Mať túžby, ciele, 
predstavy je predsa lepšie, ako ich vôbec nemať. 
Snívať o životoch, ktoré nežijeme, je predsa lep
šie ako nesnívať. Vedieť, čo chceme, je predsa 
lepšie, ako to nevedieť, aj keby bolo to chcenie 
nezlučiteľné s uspokojením. Ak by nám nikdy 
nič neuniklo a neunikalo, vylúčili by sme zo svo
jich životov a myslí pohyb a vniesli doň strnulosť 
a meravosť.

Katarína Zechelová 

TAKTO SOM 
MOHLA ŽIŤ

Kristin Harmelová
Preklad Andrea Vargovčíková
Ikar 2016

Ako by vyzeral náš 
život, keby sme sa roz
hodli inak? Keby sme 
nestretli osudového 
muža či ženu? Keby 
do nášho života neza
siahla smrť blízkeho? 
Keby… Túto atraktív
nu tému si zvolila no
vinárka a spisovateľ
ka Kristin Harmelová 

ako ústredný motív svojho najnovšieho románu 
Takto som mohla žiť. Hneď v úvodnej kapitole 
sa zoznamujeme s hlavnou hrdinkou Kate, ktorá 
žije na prvý pohľad všedný, no šťastný život po 
boku manžela Patricka. Ten však pri nešťastnej 
nehode prichádza o život a Kate sa zrúti celý svet.
 Ďalšia kapitola nás už prenesie do obdobia, 
keď uplynulo dvanásť rokov od tejto tragédie. Tu 
už štyridsaťročnú Kate požiada o ruku jej priateľ 
Dan a zdá sa, že jej k šťastiu nič nechýba. Prvo
plánový románový príbeh autorka naruší hneď 
dvakrát. Najprv hlavná hrdinka zistí, že je ne
plodná, čo ju znepokojí viac, ako sama očakávala. 
Druhý zvrat prichádza v podobe sna, v ktorom 
sa Kate prenesie do sveta, kde sa nestala osudná 
Patrickova nehoda. V ňom žije a starne po boku 
manžela, ale aj po boku svojej dcéry Hannah, 
ktorú však v reálnom živote nemá. Motív sna sa 
razom stáva ústredným prvkom príbehu a čitateľ 
tak sleduje dve rovnocenné línie – Katin reálny 
život so snúbencom Danom a alternatívny snový 
život, v ktorom sa Kate cíti šťastnejšia. Je to však 
len stres prameniaci z predsvadobných príprav, 
ako tvrdia jej priatelia? Alebo sa jej manžel Pat
rick snaží niečo povedať?

Euromajdan, poukazuje na dezinformácie, ruskú 
propagandu, jeho hlas je hlasom očitého svedka. 
Reportér Smoleński v rozhovore neponecháva 
ani zrnko pochybností o tom, na ktorej strane 
sú jeho preferencie a empatia. Andruchovyčove 
postrehy a opisy situácií Smoleński nemohol 
spracovať formou reportáže, rozhovor totiž pred
stavuje pre tento typ žurnalistického obsahu 
najudržateľnejšiu formu. Prvá časť knihy s náz
vom Ja a Majdan je vystavaná chronologicky, 
v náväznosti na udalosti odohrávajúce sa na 
Euromajdane. Kontroverzné zákutia novodobej 
ukrajinskej histórie sú hlavnou témou druhej 
kapitoly Ja a Ukrajina. Andruchovyč zasadzuje 
Majdan do hlbšieho historického (politickospo
ločenského) kontextu, ukazuje súvislosti. Po
ukazuje na rozdiely medzi Euromajdanom 
a Oranžovou revolúciou, na chyby Kravčuka, 
Kučmu, Tymošenkovej… Opisuje oligarchizá
ciu Ukrajiny, pád Janukovyča aj nevyriešený 
problém s Krymom a Donbasom. Tretia časť 
s názvom Ja a Rusko, Európa a svet sa zaoberá 
vývinom ukrajinskoruských vzťahov po rozpa
de ZSSR. Komentuje nástup Jeľcina a Putina na 
čelo Ruska a ich vplyv na Ukrajinu. Nadávky, 
ktoré od Andruchovyča miestami zaznievajú, 
síce podčiarkujú autentickosť, evokujú živel
nosť a ilustrujú jeho zaangažovanosť, cítiť z nich 
však aj veľkú osobnú nenávisť. Rozhovor otvára 
závažnú otázku: Bude Ukrajina neustále oscilo
vať medzi Ruskom a Západom a doplácať na to, 
že leží v nárazníkovej zóne, kde sa stretávajú 
záujmy oboch? A pre „ľahostajných Európanov“ 
nesie dôležitý odkaz: „Aby Európa nezabudla, že 
za tú posratú modrú vlajku so zlatými hviezdami 
nikto, našťastie, neumieral – okrem Ukrajincov.“

Oľga Gluštíková 

MÔJ PRIATEĽ  
TUČNIAK

Tom Michell
Preklad Hana Tichá
Noxi 2016

Hoci sú na obale kniž
ky, o ktorej bude reč, 
uvedené prívlastky 
tohto pr íbehu ako 
humorný, dojemný, 
dobrodružný, poučný 
i úžasný, skôr by som 
zvýraznil jeden zaml
čaný – úprimný. Nove
la anglického autora 

Toma Michella je nazvaná až triviálne – Môj 
priateľ tučniak. Symbolizuje však nekompli

 Harmelová ozvláštnila svoj „scifi“ príbeh via
cerými netradičnými témami. Tými sú nielen 
muzikoterapia (liečba prostredníctvom hudby), 
ktorej sa Kate venuje, ale aj zdravotné postihnu
tie – hluchonemota. Trpia ňou deti, ktoré hlavná 
hrdinka navštevuje v rámci dobrovoľníckej čin
nosti. Príbeh tak dostáva sociálny rozmer. Čitateľ 
sa zoznamuje s osudmi hluchonemých detí, ktoré 
sú zverené do pestúnskej starostlivosti, súcití 
s ich tragickými príbehmi a ozrejmuje si i prob
lematiku posunkovej reči. Ľúbostný príbeh sa 
mení na detektívne pátranie po (ne)existujúcej 
dcére. Spomienky sa miešajú s realitou a snom 
a ani čitateľ, ani hlavná hrdinka do poslednej 
chvíle netušia, čo je skutočnosť. Kate sa snaží 
zabudnúť na minulosť, no tá ju stále prenasleduje 
a pripomína jej, že v jej živote nie je všetko tak, 
ako má byť. Časté skoky z reálneho života do hr
dinkiných snov či množstvo stále sa opakujúcich 
otázok môžu čitateľa znervózňovať. Nevedno, 
či je to prekladom, alebo samotná Harmelová 
nevedela inak vyriešiť skutočnosť, že sekundár
ne postavy príbehu existujú v akomsi prieniku 
oboch hrdinkiných svetov a postava Kate sa ocitá 
raz v jednom a raz v druhom svete.
 Každopádne, záver príbehu o hľadaní zmyslu 
života a osobného šťastia delí čitateľov na dva 
tábory – na tých, ktorých prekvapí a nadchne, 
a na tých, ktorí ho od začiatku predpokladali.

Janka Túry Kopčová 

ŠČE NE VMERLA 
I NE VMRE

Paweł Smoleński – Jurij Andruchovyč
Preklad Slavomír Bachura
Absynt 2015

„Európa sa trochu zľakla 
ukrajinskej revolúcie. Čo 
má s nami robiť? Chceme 
do tej Únie, možno už ako 
poslední na kontinente,“ 
konštatuje ukrajinský 
spisovateľ a preklada
teľ Jurij Andruchovyč 
(1960). Spolu s tisíc
kami ľudí protestoval 
od roku 2013 na Eu

romajdane. Jeho rozprávanie zachytil poľský 
reportér Paweł Smoleński (1959) v knihe Šče 
ne vmerla i ne vmre. Ide o živelný rozhovor 
písaný zahorúca, ktorý čitateľovi ukazuje to, čo 
médiá o ukrajinskom Euromajdane nepovedali. 
Andruchovyč opisuje situáciu priamo z bojiska: 
„Strieľa do nás komando milície, našich priateľov 
zabíjajú snajperi.“ Pomenúva skupiny tvoriace 
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kované rozprávanie, aj keď na vyššej vzdela
nostnej úrovni, autorskú výpoveď o životnom 
úseku, ktorý mladý stredoškolský učiteľ pre
šiel aj s neobyčajným tvorom po svojom boku. 
A zase – neobyčajnosť spočíva predovšetkým 
v jeho neobvyklej naviazanosti na človeka, ľudí. 
Navyše, krásnym a nezabudnuteľným bonusom 
je zachytenie prínosov takéhoto spolužitia pre 
ľudské bytosti.
 Michell v novele vovádza čitateľa do 60. a za
čiatku 70. rokov minulého storočia v Južnej 
Amerike. Hoci sa dej začína v Uruguaji (a ak 
by sme zahrnuli aj úvod – v Anglicku), úplne 
prirodzene venoval najväčšiu pozornosť opisu 
argentínskych pomerov, kde učil na prestíž
nej chlapčenskej internátnej škole v Buenos 
Aires. Príbeh zaujme od prvých stránok – 
opismi prvého stretnutia sa s tučniakom za 
desivých podmienok, zoznamovania sa i jeho 
pašovania v dopravných prostriedkoch aj me
dzi štátmi. Kdetu prebleskuje suchý britský 
humor a sarkazmus zvláštne zmiešaný s tradič
nejšou katolíckou zdržanlivosťou. Hoci autor 
neopúšťa popisnejšiu rovinu lineárneho roz
právania, dokáže plynutie príbehu vykresľo
vať veľmi farbisto a zaujímavo. Zaznamenáva 
množstvo iracionalít, ktoré vyplývajú či už 
z politických konštelácií, alebo všeobecne 
z nezodpovedného ľudského konania a majú 
vplyv na antihumanizujúcu klímu. Priestor 
venuje aj povahokresbám viacerých členov 
personálu školy a študentov, ktorí mu prirástli 
k srdcu a ktorým prirástol k srdcu ďalší osud 
tučniaka. Nuž, a neprekonateľné sú jeho veľmi 
bezprostredné fiktívne prehovory priradené 
k tučniakovým reakciám. Je zrejmé, že autor sa 
vie do tučniakovho sveta vďaka neviditeľnému 
putu porozumenia dokonale vcítiť.
 Čím sa tento tvor vo fráčiku zaslúžil o toľkú 
medzidruhovú priazeň? Pre niekoho tým, ako 
vedel prejavovať svoju radosť, pre iného zase 
svojou ochotou načúvať boliestkam, trápeniam 
či akýmsi zdanlivým pochopením, odobro
vaním rozhodnutí. Tučniak bol spovedník 
i priateľ, nevnucoval sa, ale dal sa nahovoriť 
na rôzne zábavky, rád sa pridružil. Mal šarm 
malého, predčasne vyspelého dieťaťa, prezen
toval sa ako dokonalý hostiteľ. Medzi hosťami 
na terase Michellovho bytu sa pohyboval ako 
jeho excelencia Don Juan Salvador de Pingüino. 
Potom sa však príbeh pretrhol a viaceré otázky 
zostali nedopovedané. Po rokoch sa autor vydal 
na ne hľadať odpovede. Kam inam, než opäť 
do Argentíny. Zdanlivo ich našiel, ale ako to 
už býva, zdanie občas klame a nedáva úplné 
odpovede. Napríklad genetika síce povie, že 
určitý jedinec je láskavý, lebo mal láskavých 
predkov, ale nedokáže vysvetliť konkrétne 
láskavé činy, mieru láskavosti. Ale v každom 

prípade stretnutie s takýmto jedincom ostane 
hlboko v nás. Ten, kto zažil stretnutie s láska
vým tučniakom, by o rovnakú schôdzku na
priek smútku, čo ostal visieť vo vzduchu, bez 
veľkého rozmýšľania znovu stál. Po prečítaní 
knihy to Tomovi Michellovi stopercentne ve
rím.

Ľuboš Svetoň

VRÁŤTE MI 
MOJU DCÉRU

Candice Cohenová-Ahninová
Preklad Oľga Hirnerová
Ikar 2016

Rok po vydaní knihy 
napísanej spolu s no
vinárom JeanomClau
d o m E l f a s s i m (v o 
Francúzsku vyšla roku 
2011) prišla jej autorka 
pár týždňov pred vy
túženým stretnutím 
s dcérou o život. Údajne 
vypadla z okna. Čudné 

okolnosti jej smrti naznačujú, že bolo naivné 
domnievať sa, že zverejnenie faktov o najprv 
síce rozprávkovom, no neskôr krutom spolužití 
s princom zo saudskoarabskej kráľovskej rodiny 
zostane bez trestu. Strhnutie rúška z otriasa
júcich detailov života vysokopostavených ľudí 
inej kultúry odhalilo priveľa. Znásilňovanie, 
klamstvá, podvody, zvrátenosti, zištnosť, fa
lošné sľuby…
 Zaľúbenosť často zaslepuje. Ak je navyše, 
ako v prípade Candice CohenovejAhninovej, 
podporená bezstarostným životom v blahobyte, 
ktorý jej i jej dcére zabezpečovala saudskoarab
ská kráľovská pokladnica, padajú klapky z očí 
prineskoro. V čase sobáša s princom Saddámom 
by zrejme bola sotva uverila, že v arabských kra
jinách bývajú sľuby, ktorými ju roky balamutil, 
len mystifikáciami. Zjavne sa však dala balamu
tiť aj po neblahých skúsenostiach, keď sa márne 
dožadovala čohokoľvek, čo je normou v Európe. 
Obalamutiť sa dala aj po rozchode s manželom, 
ktorý jej po sobáši so sesternicou z kráľovského 
rodu núkal postavenie druhej manželky. A keď 
chcela osemročnej dcére umožniť stretnutie 
s otcom, spadla v podstate dobrovoľne do jeho 
a svokrinej pasce. Len čo svoju Hayu priviedla 
na stretnutie do paláca v Rijáde, oddelili ju od 
nej, uväznili, mučili hladom, smädom a špinou, 
znemožnili jej kontakt s vonkajším svetom a usi
lovali sa o jej život. Veľmi jej nepomohlo ani to, 
že sa jej napokon podarilo ujsť na francúzske 
veľvyslanectvo. Osudy vlastných občanov zvyk

nú vlády zaujímať oveľa menej (ak vôbec) ako 
osudy vlastného postavenia. A rozhádzať si to 
s tými, z ktorých môžu mať prospech? V tomto 
smere by si nikto nemal robiť ilúzie.
 Candice CohenováAhninová, obeť vzťahu, 
ktorý sa podobal viac vazalstvu ako láske, sa 
napriek tomu, že sa jej napokon podarilo dostať 
do Francúzska, sotva mohla vyhnúť katastrofe. 
Pretvárku a faloš, ktorá sa v krajine, kam sa 
dobrovoľne vydala, považuje za normu, odhalila 
prineskoro. Možno až vtedy, keď sa pokryteckej 
svokre Wardhe v zúfalstve sťažovala, že ju jej 
syn ešte aj po sobáši s inou ženou opakovane 
znásilňuje. Wardha ju poučila, že „v islame musí 
dobrá manželka uspokojiť všetky potreby svojho 
muža, aj tie, ktorým nerozumie“… Pretvárku a fa
loš, ktorá nás obklopuje všade, a najviac možno 
tam, kde sa to oficiálne až príliš popiera, si Cohe
nováAhninová nepochybne uvedomila vo chvíli 
svojej smrti. A hoci je jej príbeh napísaný vecne 
a napriek otriasajúcemu obsahu pokojným tó
nom a zbytočne nevyumelkovaným jazykom, 
môže byť pre dievčatá a ženy vychované v duchu 
európskych tradícií výstrahou. Rovnako ako 
mnohé iné podobné príbehy o pokusoch spojiť 
nespojiteľné, v tomto prípade kultúry, aj prí
spevkom k poznaniu, že láska a vášeň môžu byť 
požehnaním i prekliatím. A nielen pre osobné 
životy jednotlivcov.

Marta Moravčíková

Kate a Annie, hlavné 
hrdinky románu anglickej 
spisovateľky Lucy Robin
sonovej Deň, keď sme 
zmizli (Ikar 2016, preklad 
Miriam Ghaniová), majú 
spoločné oveľa viac, ako 
sa na prvý pohľad zdá. 
Hoci žijú odlišné životy, 

obe si so sebou nesú traumy z minulosti a po
kúšajú sa začať odznovu. Ich osudy splynú za 
dramatických okolností…

S veľkým problémom sa 
musí vyrovnať i Henry, 
hrdina knihy Pravda 
a iné klamstvá (Ikar 
2016, preklad Katarína 
Széherová) od nemeckého 
autora Saschu Aranga. 
Jeho dokonalý rodinný 
život a spisovateľskú ka

riéru ohrozí správa, že jeho milenka je tehotná. 
V snahe vyhnúť sa zodpovednosti pripraví 
dômyselný plán, ako sa jej zbaviť, no dobehne 
ho vlastná minulosť…
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Už je pozde…

Už je pozde, nepamätáš –!
Nad horami vrcholí
veľký mesiac, nemý, bledý,
obličaj sťa mŕtvoly;

riedke mráčky tiahnu nebom,
kryjú mesiac závoji;
tiene blúdia siným poľom,
pokoj čuší po chvoji;

niekde v diaľke hlásnik trúbi
pozdnú nočnú hodinu,
ozveny sa duté vlnia,
až kdes’ v tichu vyhynú –:

zrovna, zrovna jako vtedy!…
… Mesiac padá za hory –
a ty nejdeš dokončiť tie
započaté hovory – –
– – – – – – – – – – – – –
Už je pozde, nepamätáš –! 

Interpretácia 
básne Ivana Kraska 
Už je pozde…  
(Nox et solitudo, 1909)

Báseň Ivana Kraska Už je pozde… vyšla v mar
covom čísle Dennice X, 1907, s. 75 (Gáfrik 

in Súborné dielo Ivana Krasku. Zväzok prvý…, 
1966, s. 289) a potom v jeho knižnom debute 
Nox et solitudo (1909). 
 Od súčasnej štandardnej slovenčiny sa v nej 
odkláňajú niektoré výrazy. Slová „pozde“, „poz
dný“ sa pociťujú ako knižné, dnes dávame pred
nosť synonymám neskoro, neskorý. Na český 
pôvod odkazujú výrazy „zrovna“ (v básni vo vý
zname skoro, takmer, bezmála, priam), „hovory“ 
(rozhovory) a „jako“ (ako). Za básnické možno 
označiť slová „kdes’“ (kdesi) a „vyhynú“ (uplatne
né vo význame zaniknú, vymiznú). Slovo „siný“ je 
knižné, v básni má význam modravý, slabomod
rý, bledomodrý. Výraz „závoji“ v 7. páde množné
ho čísla (v dnešnej štandardnej podobe by malo 
byť závojmi) je archaický slovenský tvar alebo 
tvaroslovný bohemizmus (takto mi ho pomohol 
vyložiť Pavol Žigo).
 Pomenovanie „pozde“ v názve básne Už je poz-
de… sa v básni uplatňuje v dvoch významoch: vo 
všeobecnejšom a konkrétnom. Druhý význam vý
razu sa vzťahuje na neskorú noc. Prvý, vyjadrený 
rámcujúcim veršom „Už je pozde, nepamätáš –!“, 
odkazuje na dlhší čas premeškanej príležitosti 
interpersonálneho kontaktu, ktorý uplynul od 
stretnutia dvoch ľudí, pričom ten druhý si na jeho 
obsah už nepamätá. Stretnutie lyrického subjek
tu s niekým v minulosti a ich začatý rozhovor či 
rozhovory mali pre nich rozdielny význam, čo sa 
prejavuje v tom, že lyrický subjekt čaká na prí

oxymorický, mesiac vo chvíli kulminácie vyzerá 
ako tvár mŕtvoly. Obraz sa spája s nedostatkom 
zvukovej a farebnej kvality, prirovnaním sa 
antropomorfizačne (metaforicky) usúvzťažňu
je s obličajom mŕtvoly (antropomorfizáciou je 
aj prívlastok „nemý“). V druhej strofe „riedke 
mráčky“ metaforicky usúvzťažnené so závojmi 
mortálnu predstavivosť rozvíjajú či dokresľujú. 
„Bledosť“ mesiaca korešponduje so „siným poľom“, 
jeho „nemosť“ s čušiacim (znova antropomorfi
zovaným) pokojom vo chvojine. Nočný hlásnik 
niekedy na dedine trúbením hlásil každú hodinu, 
v Kraskovej básni „trúbi / pozdnú nočnú hodinu“. 
Tento časový údaj zosilňuje predstavu bdejúceho 
subjektu reflektujúceho svoju situáciu. Ozveny 
hlásnikovho trúbenia sa tiež spájajú so zápor
nými charakteristikami, „vlnia“ sa „duté“, znejú 
teda tupo, nejasne a strácajú sa v tichu. Neurčité 
príslovky „niekde“, „kdes’“ sú ďalšími (priestoro
vými) indikátormi neurčitosti. Terajšia nočná 
scenéria, ktorú básnik predstavuje, bola priam 
taká istá ako v čase stretnutia dvojice – autor to 
vyjadruje expresívnym zvolaním „zrovna, zrovna 
jako vtedy!…“ (expresívnosť sa dosahuje vetnou 
modalitou a epizeuxou). Zmena v nočnej scené
rii – západ mesiaca – neprináša príchod želanej 
ľudskej bytosti. Neskorá noc je časopriestorom 
noci a samoty lyrického subjektu, báseň je jednou 
z podôb jeho nox et solitudo v rámci zbierky. 
 Báseň potvrdzuje zistenie Albína Bagina, že 
Krasko „objavil pre modernú slovenskú poéziu 
básnickú hodnotu prídavného mena a príslovky“ – 

chod toho druhého a na dokončenie rozhovorov, 
no ten druhý stretnutie ako dôležité pre seba 
zrejme nevnímal, lebo sa naň „nepamätá“ a na 
nové stretnutie „nejde“. Pre lyrický subjekt je to 
zdrojom skrytých výčitiek. Báseň sa začína a kon
čí žalobou, pričom v poslednej strofe sa jej dôvod 
stručne rozvedie („… Mesiac padá za hory – /  
a ty nejdeš dokončiť tie / započaté hovory – –“). 
Adresátom žaloby je ten druhý, ale vyznenie bás
ne možno vnímať aj ako žalobu na osud.
 Charakter básne ako žaloby sa, mimochodom, 
v Kraskovej lyrike objavuje už v jeho prvotinách 
v básni Pre teba len…, ktorá sa v knižných vyda
niach jeho poézie uvádza ako v poradí druhá. 
Svedčia o tom verše: „Ty len môžeš, ucho moje, 
/ žalobu čuť novú – / nedivíš sa, žaloba že, / tak 
sa moje piesne zovú. // Spievam, spievam, tíško 
spievam / túhy svojich piesní… / Nikto ich tu 
nepočuje – / zanes Jej ich, víchor lesný!“
 Dlhý prírodný pasus básne Už je pozde…, ktorý 
sa začína jej druhým veršom a pokračuje ďalší
mi veršami prvej strofy a druhou a treťou stro
fou a s jednoveršovým prerušením na začiatku 
poslednej strofy ďalším veršom, prináša obraz 
nočnej mŕtvolnej scenérie, ktorý má „reálny“ 
i konotačne metonymický charakter – možno 
ho chápať i ako priľahlý obraz duševnej situácie 
subjektu, osobitne jeho nálady, obraz vonkajšieho 
sveta je aj obrazom vnútorného sveta subjektu. 
Záporné vlastnosti scenérie sa predstavujú vi
zuálne i auditívne. Obraz „nad horami vrcholí / 
veľký mesiac, nemý, bledý, / obličaj sťa mŕtvoly“ je 

Kniha Jána Zambora Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko 

v interpretáciách práve vychádza vo vydavateľstve LIC.
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„pomáhali mu vyjadrovať odtiene psychických 
stavov a prírodných nálad“; menej „výrazné 
miesto“ podstatného mena a slovesa bádateľ 
zdôvodňuje „konštantným priestorom“ jeho 
lyriky s „niekoľkými štandardnými reáliami“ 
a „znehybnením a umŕtvením diania v takto 
vymedzenom prostredí“; sloveso sa podľa 
neho popri iných slovných druhoch „naplno 
rozoznieva“ v závere Veršov „v číslach bojovej 
lyriky“ Život, Otrok, Otcova roľa, Baníci (Bagin, 
1976, s. 226 – 227).  
 Rámcová kompozícia príznačná pre Kraskove 
básne sa v prípade tejto básne zakladá na zopa
kovaní prvého verša „Už je pozde, nepamätáš – !“  
na jej konci a na časovom posune viažucom sa 
na obraz mesiaca – na začiatku básne „nad ho
rami vrcholí“, na konci „padá za hory“.  
 Ako systémový prvok sa v básni uplatňuje 
práca s pauzou. Tromi bodkami sa významovo 
neuzatvárajúco končí už názov básne. Inter
punkčné znamienka, ktoré pauzu indikujú, au
tor variuje. Významovosyntaktické podcelky 
básne s platnosťou verša a radu veršov, väčšieho 
i menšieho, sa končia pomlčkou a výkričníkom, 
pomlčkou a dvojbodkou, výkričníkom a tro
mi bodkami a dvoma pomlčkami, po ktorých 
ešte nasleduje vypomlčkovaný verš. V jed
nom prípade sú tri bodky aj na začiatku verša  
(„… Mesiac padá za hory – “). Významový 
priestor básne náznakovo spoluutvára aj ne
verbálny priestor. Výkričník je signál zosilnenia 
a napätia, zvolacej modality („zrovna, zrovna 
jako vtedy!…“) alebo zvolania, ktoré je súčas
ne povzdychom („Už je pozde, nepamätáš –!“). 
Predĺženú dvojnásobnú a vzäpätí viacnásobnú 
pauzu v poslednej strofe vnímame ako vystup
ňovaný konotačný obraz pauzy v komunikácii 
subjektu s tým druhým a jej prežívania. Pauza 
a jej konkrétna modulácia sa konotačne zú
častňujú na obraze psychického rozpoloženia 
subjektu čiže jeho nálady (frustrácie) vyras
tajúcej z jeho situácie, ktorou je nedostatok 
medziľudského kontaktu. Pauzami spojenými 
so zmenami vetnej modality básnik inovuje 
sylabotonickú strofickú a rytmickorýmovú 
štruktúru básne.
 Pokiaľ ide o jej strofické tvarovanie, istá 
miera neštandardnosti sa spája s poslednou 
strofou, ktorá má – ak za verš budeme pokladať 
aj riadok z pomlčiek – oproti predchádzajúcim 
trom strofám so štyrmi veršami šesť veršov. 
 V básni alternuje osemslabičný a sedemsla
bičný trochejský verš. Rytmotvorným činiteľom 
je aj pravidelná polveršová prestávka (dieréza) 
po štvrtej slabike veršov. Citeľnejšia je, priro
dzene, v dlhších – osemslabičných veršoch.
 V jednotlivých strofách básnik uplatňuje 
prerývaný nepravý mužský rým vrcholí – mŕt-
voly, závoji – po chvoji, hodinu – vyhynú, za hory 

– hovory. Prvý rým možno nazvať oxymoric
kým. Pre rýmy je príznačná nadštandardná 
miera eufonickej zhody: rým vrcholí – mŕtvoly 
je daktylský (r/ŕ), rým závoji – po chvoji je rý
mom s opornou spoluhláskou (v), rýmy hodinu 
– vyhynú, za hory – hovory sú prešmyčkové (h). 
Prvá, druhá a tretia rýmová dvojica sú zvu
kovo príbuzné, v základnej rýmovke olí/-oly, 
voji, ory sa ocitli zvukovo blízke znelé spo
luhlásky l, j a r. V básni objavíme aj vzdialený 
ženský rým spájajúci verš prvej a poslednej 
strofy bledý – vtedy. K zvučnosti rýmov pri
spieva otvorenosť slabík v rýmovkách, pre 
autora charakteristická.
 Motív „pozde“ ako premeškanej životnej 
príležitosti, charakteristický motív Kraskovej 
lyriky, sa v nej prvý raz objavil v básni Pozde so 
záverečným veršom „Prídeš s džbánkom – po
zde, pozde…“, ktorá sa zaraďuje k autorovým 
prvotinám. Báseň Už je pozde… je jeho novou 
a inou konkretizáciou. V Nox et solitudo sa 
tento motív vynorí v závere básne To dravé 
kúzlo časov zašlých…: „že už sa pozde takým 
múdrym / modrými liečiť pohľady…“ Novú 
podobu nadobudol v básni o neskorej láske 
Stretnutie z posledného obdobia: „preč‘ iba 
teraz, pozde / my dvaja stretli sme sa, / keď 
zora večerná sa / už stelie na nebesá!?“ 

[…]

Istým kraskovským konotáciám vzťahujúcim 
sa na obraz mesiaca vo veršoch „Nad horami 
vrcholí / veľký mesiac, nemý, bledý, / obličaj 
sťa mŕtvoly“ v básni Už je pozde… sa nemôže
me vyhnúť pri čítaní veršov básne Jána On
druša Šialený mesiac z rovnomennej zbierky 
(1965) a veršov básne Miroslava Válka Len 
tak zo zbierky Milovanie v husej koži (1965). 
Kraskovo metaforické usúvzťažnenie mesiaca 
a obličaja čiže tváre sa objavuje v Ondrušo
vom verši „tvárou som mesiac“ a mortálnosť 
Kraskovho obrazu mesiaca má zasa paralelu 
vo Válkovom antropomorfnometonymickom 
verši „keď mŕtva luna stojí za oknom“, ktorý sa 
vzťahuje na lyrický subjekt básne (porov. Zam
bor, 2013, s. 141). Obidva obrazy sú vo svete 
Ondrušovej a Válkovej poézie veľmi dôležité.

Ján Zambor
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Podľa poetky, esejistky a autorky kníh pre deti 
Dany Podrackej (1954) má osobnosť Ľ. Štúra dve 

roviny – fyzickú a metafyzickú. Obe sa autorka pokúša 
v zbierke 23 esejí, ktoré súborne vyšli pod názvom 
Zatykač na Štúra, uchopiť a sprostredkovať čitate
ľovi. Túto esejistickú knihu vydalo koncom roka 2015 
Literárne informačné centrum v Bratislave ako súčasť 
knižného triptychu na počesť 200. výročia narodenia 
tejto významnej postavy kultúrnych dejín slovenského 
národa. Publikácia je doplnená o kalendárium života 
a diela Ľ. Štúra a o ilustrácie Svätopluka Mikytu (1973).
 Spolu so Štúrom hľadá Podracká odpovede na otáz
ky miesta a úloh malého národa v širšom európskom 
priestore a jeho účasti na formovaní stredoeuróp
skeho priestoru. Tieto otázky sú aktuálne dodnes 
a v súčasnosti nadobúdajú dokonca nové rozmery. 
Pátra po príčinách nízkeho sebavedomia národa ako 
celku, ktorý sa často vidí a je vnímaný ako „prehliad-
nutý a takmer zabudnutý“.
 Štúrovo vizionárstvo zanechalo svoju pečať na Slo
vensku v mnohých rovinách – umeleckej, jazykovej aj 
národnej. D. Podracká v jednotlivých esejach, ktoré sú 
v zbierke radené chronologicky (od Polnočnej krajiny 
až po Duchovný štát), hľadí na život a dielo Ľ. Štúra 
netradične a pre mnohých čitateľov prekvapujúco 
neučebnicovo. Práve ideu duchovného štátu, ktorá 
by mala byť vedomou kultúrnou voľbou slovenského 
národa, mnohí Štúrovi rovesníci nepochopili a odmiet
li. Pre Štúra bolo „kráľovstvo ducha nekonečné“. Národy 
sa podľa neho stávajú národmi práve „uvedomením 
si vlastnej duchovnosti, duchovného života a bytia“. Za 
určujúci znak podstaty národa považuje jeho sebave
domie. Známe fakty zo Štúrovej biografie dáva autorka 
zborníka do kontextu historických udalostí a neraz 
ich zdôvodňuje čisto individuálnymi pohnútkami kon
krétnych súčasníkov. Ponúka sondu do Štúrovej duše, 
ktorá zostala vo svojom novátorstve osamelá. Štúr 
skúmal duchovnú podstatu Slovákov a písal o filozofii 
ducha. Dejiny chápal ako „vzrast, vývoj, a nie boj“. Vo 
svojich víziách akcentoval hlbinný rozvoj jednotlivca 
a spoločenstva – teda hodnoty, ktoré by sme mali mať 
na pamäti aj dnes.

Lucia Mattová

„Zatykač na 
Štúra trvá dodnes. 
Jedni mu vyčítajú 
zbytočné teologické 
závažia, iní príklon 
k slovanstvu, 
osobitne k Rusku, 
ešte ďalší jeho 
duchovnú podstatu, 
ktorej sa nedokážu 
zmocniť.“
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Na tejto dvojstrane prinášame recenzie reedícií klasických diel slovenskej a svetovej literatúry.

K niektorým autorom a ich dielam sa čitatelia 
vracajú aj desiatky rokov po ich smrti. Jed

ným z nich je nepochybne aj Janko Alexy, sloven
ský maliar, publicista, spisovateľ a národný ume
lec, o čom svedčí i skutočnosť, že vyše 40 rokov po 
jeho smrti vychádza zbierka jeho krátkych próz 
publikovaných v medzivojnovom období i v období 
druhej svetovej vojny, nesúca názov Prózy (Vyda
vateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2015).
 V rámci periodizácie slovenskej literatúry patrí 
k predstaviteľom moderny, čo sa neodmysliteľne 
odrazilo i v jeho literárnej tvorbe. Autor pristupu
je k výstavbe umeleckého diela ako k maľovaniu 
obrazu, pričom mieša rôzne farebné a tvarové 
odtiene, aby vytvoril niečo jedinečné a neopa
kovateľné. Prozaický jazyk sa u neho miestami 
mení z jedného krátkeho útvaru na druhý, a tak 
kým v jednom texte je čitateľ vystavený nesúro
dému prúdu myšlienok obohatenému lyrickými 
obrazmi, v ďalšom už číta jednoliaty príbeh bez 
nadbytočných digresií. Na základe spomenutej 
skutočnosti môžeme na jednej strane v jeho die
lach postrehnúť odrazy Schopenhauerovej filo
zofie, expresionizmu i impresionizmu, na strane 
druhej v nich dokáže pozorný čitateľ identifikovať 

je umenie života, aby 
človek nezbadal neja-
ké nepríjemnosti“.
 Ok rem dosiah
nutia vnútornej ka
tarzie sa pozornosť 
spisovateľa upria
muje i na celospo
ločenské problémy. 
Do centra pozornosti sa tak dostávajú otázky 
viery (kresťanstva), rozkol medzi minulosťou 
a súčasnosťou, starou a novou generáciou, ale 
i dôležitosťou roľníckej práce a umenia.
 Alexyho prózy sú nepochybne naším kultúr
nym dedičstvom, v ktorom sa odrážajú pocity 
súvekého človeka. Ústrednými tematickými 
okruhmi próz sa stávajú láska v jej mnohorakých 
podobách, rozdielny generačný pohľad na svet 
a v neposlednom rade negatívne stránky moder
nizácie spoločnosti. Autor nám však neponúka 
pozitívny obraz sveta, ale najmä jeho slabiny 
v duchu svojho výroku: „…nádherné javisko života 
je od chrbta z mizerných, neohobľovaných dosiek 
pozbíjané.“

Adriana Parížeková

i prozaický štýl Tajovského či Jesenského.
 Aj napriek prieniku realistických tendencií 
do jeho tvorby, poetický jazyk Janka Alexyho 
necharakterizuje odosobnený vzťah k zobrazo
vanej skutočnosti. Naopak, autor je vždy zainte
resovaným, subjektívnym pozorovateľom, ktorý 
komentuje a opisuje nielen zážitky zo svojho 
okolia, ale vyrovnáva sa aj so svojou minulos
ťou, v dôsledku čoho majú jeho prozaické diela 
autobiografický charakter. Autobiografickosť 
potvrdzujú najmä spoločné zážitky a skúsenosti 
medzi rozprávačom a autorom. Obaja pochádzali 
z mnohopočetnej rodiny, robili lekárnika počas 
vojny, profesionálne sa venovali výtvarnej tvorbe 
a boli na študijnom pobyte v Paríži. Čitateľovi 
preto postupne odhaľujú intímne tajomstvá či 
traumy z detstva, puberty i dospelosti.
 Hoci dominantnou náladou, ktorá sa nesie celou 
zbierkou, sú pocity strádania, nedostatku, žiaľu, 
steskov, trápenia či hnusu, na konci každého ne
príjemného zážitku vyjde svetlo v podobe životnej 
skúsenosti, ktorá posúva rozprávača dopredu: 
„Život je takým, akým si ho spravíme.“; „Veru, člo-
vek je v základe predsa len zlý; a všetko len vtedy 
by bol rád napravil, keď je už neskoro.“; „Práve to 

Najznámejšia 
kniha Aldousa 

Huxleyho Prekrás-
ny nový svet (Vy
davateľstvo Spolku 
slovenských spiso
vateľov 2015) patrí 
do kánonu anglicky 

písanej literatúry pre dospievajúcu mládež a mal 
by ju mať prečítanú každý študent strednej školy 
v anglicky hovoriacich krajinách, rovnako ako Kto 
chytá v žite od J. D. Salingera, Orwellove diela Zvie-
racia farma a 1984 alebo Shakespearovho Hamleta 
či Rómea a Júliu. Do rúk slovenských čitateľov sa 
dostáva vďaka novému a prvému kompletnému, 
necenzurovanému a veľmi vydarenému prekladu 
Mariána Gazdíka. Je to dielo, ktoré konfrontuje 
čitateľa – a nielen mladého – so základnými otáz
kami morálky a ľudskosti, núti ho prehodnoco
vať vlastný rebríček hodnôt a kriticky pozorovať 
normy spoločnosti, v ktorej žije.
 Dej knihy je zasadený do budúcnosti (do roku 
632 A. F., čo zodpovedá roku 2540 po Kristovi), 
v ktorej je takmer celý svet spojený do jediného 
štátu označovaného ako moderná civilizácia. 

spoločnosť zaplatiť za svoju existenciu. Absencia 
slobodnej vôle, nekonzumného vysokého umenia 
a ľúbostného citu spôsobuje, že Divoch sa nedoká
že zapojiť do dokonalej spoločnosti. Shakespea
rovský povzdych „Prekrásny nový svet!“ nemôže 
preto vyznieť ináč než ironicky.
 Aldous Huxley (1894 – 1963) nebol len popred
ným reprezentantom anglickej vedeckofantastic
kej literatúry začiatku 20. storočia, ale bol predo
všetkým humanistickopacifistickým aktivistom 
a filozofom. Pochádzal z rodiny intelektuálov 
a vzdelanie z anglickej a francúzskej literatúry 
získal na Oxforde. Všetky tieto faktory sú veľmi 
jasne viditeľné v tomto jeho najznámejšom scien
cefiction románe, kde cez prizmu futuristickej 
vízie varuje pred totalitným režimom. Výstrahu 
v podobe zákona v utopickej spoločnosti, ktorá 
celkom iste oslovuje predovšetkým mladých či
tateľov, vyjadruje autor slovami: „V spoločnosti 
nie je nijaký zločin taký odporný ako neortodoxné 
správanie. Vražda zabije len jednotlivca… nekon-
venčnosť ohrozuje viac ako len život jednotlivca, 
útočí na celú spoločnosť.“

Tomáš Hamar

V tejto utopickej spoločnosti sú ľudia produ
kovaní in vitro a rozčlenení do piatich kást na 
základe ich modifikovaných genetických vlast
ností, označovaných prvými písmenami gréckej 
abecedy. Spektrum geneticky kontrolovaného 
a modifikovaného ľudského rodu siaha od geni
álnych alfa intelektuálov až po fyzicky degene
rované epsilony vykonávajúce manuálne práce. 
Nič nie je ponechané na náhodu: kultúra v tejto 
spoločnosti triumfuje nad zotročenou prírodou 
a za najväčší hriech proti spoločnosti sa považuje 
neefektívnosť. Výchovnovzdelávací proces sa 
realizuje pomocou tzv. hypnopédie: počas spánku 
sú jednotlivci programovaní tak, aby milovali 
svoje povinnosti. Je to skutočne prekrásny nový 
svet, kde je každý jednotlivec šťastný, najväč
šia hodnota je slasť a na každé utrpenie existu
je rýchly a efektívny liek. Harmóniu utopickej 
spoločnosti naruší príchod Divocha, mladého 
muža, ktorý vyrastal v necivilizovanej časti sveta, 
v rezervácii, kde sú ľudia ešte živorodí a majú 
barbarské zvyky, medzi ktoré civilizovaní ľudia 
zahŕňajú rodinu, náboženstvo, akúkoľvek bolesť 
či lásku. Len v konfrontácii s Divochom si čitateľ 
uvedomuje vysokú daň, ktorú musela utopická 
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V rovnakej edícii Odeon vychádza aj kniha ďalšieho klasika americkej literatúry a nositeľa Nobelovej ceny Ernesta 
Hemingwaya (1899 – 1961) Pohyblivý sviatok (Ikar 2016, preklad Juraj Vojtek), v ktorej si spomína na roky strávené 
v mladosti v Paríži. O titul môžete súťažiť zaslaním kupónu Ikar na adresu redakcie.

súťaž
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do 28. júla

Znalosť prostredia je v dobrom príbehu kľúčová. 
Závisí od nej vierohodnosť, tempo a celkové vy

znenie diela. Americký spisovateľ William Faulkner 
(1897 – 1962), pochádzajúci zo štátu Mississippi, 
je považovaný za zakladateľa južanskej literatúry. 
Jeden z mála nositeľov Nobelovej ceny bez ukon
čeného stredoškolského vzdelania bol ovplyvnený 
svojím pradedom – vojnovým veteránom – a oso
bitým prostredím amerického juhu. Polia, oheň, 
drevené chatrče, rozvetvené rodiny, černosi. Za ich 
práva sa Faulkner horlivo zasadzoval v časoch, keď 
názory na ich slobodu vyvolávali ostré polemiky.
 Román Keď som umierala (Ikar 2016, pre
klad Otakar Kořínek) vyšiel po prvýkrát v roku 
1930, ale na slovenský preklad sme museli čakať 
dlhé desaťročia. Podarilo sa – jedinečná kniha 
s pôsobivou atmosférou takmer vyvoláva suché 
južanské sparno na koži. Je to cesta jednej rodi
ny. Príbeh ľudí zviazaných krvou, zakorenených 
v nehostinnej pôde, formovaných každodennou 
rutinnou prácou. Bundrenovci nie sú vzdelaní, ne

majú aristokratické črty, 
minulosť a ani ich vzájom
né vzťahy nie sú dokonalé. 
A predsa u nich pozoru
jeme súdržnosť, istú ne
vysvetliteľnú zanovitosť 

Každý má iný uhol pohľadu, inú žiaru v očiach, 
rozdielnu povahu. A predsa sa dokážu zomknúť, 
aby rakvu s matkou preniesli na koči do Jeffer
sonu – symbolu cieľa, ktorého sa čitatelia nikdy 
nedotknú. Tak to chcel Faulkner. Akoby nám 
pripomínal, že dôležitejšia než cieľ  je samotná 
cesta. A nech je akokoľvek hrboľatá a plná pre
kážok, vykročiť po nej znamená vziať na plecia 
zodpovednosť za svoj život.

Diana Mašlejová

a zomknutosť. Ústrednou témou románu je smrť 
ich matky Addie Bundrenovej, ktorá chce byť 
pochovaná v Jeffersone. Členovia rodiny, ktorí 
viac či menej pochybujú o jej poslednej túžbe, vy
nakladajú až nadľudské úsilie, aby pokyn splnili.
 Príbeh Bundrenovcov je poskladaný z mozai ky 
pätnástich rozprávačov. Ich hovorový jazyk je 
miestami ťažko uchopiteľný – autor sa nikdy ne
snažil vtesnať do potrieb súdobých čitateľov, jeho 
hlavným zámerom bola autentickosť. Južanský 
slang a uvažovanie však prinášajú neobyčajný 
pohľad do tvrdého a neraz krutého prostredia 
takzvanej yoknapatawphskej chudoby. Pulzujúce 
rozprávanie je osobité práve striedaním jednotli
vých pasáží postáv. Filozoficky zmýšľajúci Darl, 
ktorý si kladie zásadné otázky o živote a smrti, 
a predsa ho vnútorné nánosy dovedú k skrato
vému činu; Cash – prakticky založený, rozsahom 
vnútorného sveta obmedzený brat, ktorého hlav
nou životnou náplňou je takmer obsedantné vy
rezávanie truhly pre matku; rebelantský Jewel, 
ktorého zaujímajú výlučne peniaze a kone; malý 
Vardaman, prizerajúci sa okolnostiam s detskou 
naivitou; pobožná Dewey Dell či tvrdý a nekom
promisný otec. V knihe sa objaví aj nerealistický 
monológ zosnulej Addie, ktorý figuruje ako istý 
kľúč k pochopeniu celej rozkošatenej situácie. 

V umení sme boli svedkami už mnohých súpe
rení. K tým najzaujímavejším, no dodnes nie 

veľmi dôkladne prebádaným, nepochybne patrí aj 
rozkol medzi ruskými autormi Ivanom Buninom 
a Vladimirom Nabokovom. Tento dramatický prí
beh vzájomného konfrontovania zachytil v publi
kácii Bunin a Nabokov (Vydavateľstvo Spolku slo
venských spisovateľov 2015, preklad Miloš Ferko) 
ruský spisovateľ a literárny vedec Maxim D. Šrajer, 
ktorý pre svoje názory strávil takmer desať rokov 
vo vyhnanstve. Neskôr emigroval do USA, kde sa 
stal súčasťou bohatej ruskej literárnej komunity. 
Pocit spriaznenosti so svojimi kolegami v ňom vy
volal nutkavú potrebu dôkladnejšie preskúmať 
vzájomný vzťah dvoch velikánov.
 Na fenomén, o ktorom hovorili už v 30. rokoch 
20. storočia kritici Kuprin, Struve, Fedotov i Cho
dasevič, nadviazal dvadsaťročnou prácou. Bádanie 
začal v Ruskom archíve Leedskej univerzity, kde ho 
základné materiály nasmerovali na ďalšie pátranie 
do Prahy, Washingtonu a New Yorku. Aspoň čias
točne chcel Šrajer nahliadnuť do zložitého spektra 
vzťahov týchto dvoch géniov, ktoré sa vyvíjalo od 
spriaznenosti až k súpereniu. V roku 1921 sa začal 

dvoch odlišných gene
rácií, pričom iní si zase 
myslia, že buninovská 
štylistika sa stala zá
kladom Nabokovovej 
antibuninovskej poe
tiky: „Bunin pravdepo-
dobne voči Nabokovovi 
na sklonku tridsiatych rokov prejavoval agresivitu 
a žiarlivosť práve preto, že v ňom videl svojho lite-
rárneho pokrvného príbuzného, ktorý sa po rokoch 
začína podobať na suseda z chodby cudzej kultúry.“ 
Je presvedčený, že tvorbu oboch autorov nemožno 
vnímať autonómne, preto vo forme i v rozprávačskej 
štruktúre oboch spisovateľov hľadá paralely, súvis
losti i odlišnosti, a to v prísnej neutralite. Maxim  
D. Šrajer uvádza čitateľa do časov, keď sa o literatúre 
živo diskutovalo, existovali nezmieriteľné tábory, 
urážka v novinách sa stávala nezmazateľnou škvr
nou vo vzájomných vzťahoch. Literatúra, a zvlášť tá 
ruská, je živým svetom, v ktorom existujú stovky 
zakrivených zrkadiel a Šrajerova práca je len jednou 
z optík, ako sa na ňu dá pozerať.

Daniel Hevier ml.

prvý kontakt dovtedy neznámeho básnika Naboko
va, prezývaného Sirin, s už uznávaným klasikom 
ruskej literatúry Ivanom Buninom. Ich vzájomnému 
stretnutiu predchádzalo vyše dvanásť rokov ko
rešpondencie, ktorá je dnes cenným zdrojom po
znatkov. Rekonštrukciu zmien vzťahu medzi oboma 
spisovateľmi ďalej dotvárajú informácie z denníkov 
a dobovej tlače, ako aj vyjadrenia podporovateľov 
a blízkych príbuzných. Podstatná časť tohto skutoč
ného príbehu stojí práve na transformácii vzájom
ného obdivu na pocity podráždenia, odcudzenia, 
ba až odporu. Keď sa Nabokov stal slávnym, už ne
mohol a nechcel vnímať Bunina ako svojho učiteľa 
a literárneho patróna. Na nezmazateľných faktoch 
však Šrajer ukazuje, ako veľmi Nabokov nadväzoval 
na Buninovu tvorbu, pričom vďaka tejto inšpirácii 
mohol dozrieť na najoriginálnejšieho emigrantského 
spisovateľa mladej generácie. Na druhej strane si aj 
Bunin uvedomoval, že Nabokov je jeho nástupcom, 
a čoraz intenzívnejšie ho vnímal ako súpera.
 Autor upozorňuje na historickú nejednoznač
nosť pohľadu na túto problematiku, keďže niektorí 
doboví kritici chceli hľadať východiskovú pozíciu 
Bunina v Nabokovovej próze, teda v nadväznosti 
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„Opakované zlyhania množ-

stva ekonomických a politic-

kých reformných snáh, ako aj 

neúčinnosť a nekoordinovanosť 

celosvetovej vlny protestov 

hnaných bezmocným emočným 

rozhorčením frustrovaných más 

sa zdajú nasvedčovať, že to, čoho 

sa nám nedostáva, nie sú dosta-

točné materiálne zdroje,  

ale skôr adekvátne ideové 

a mravné zdroje.“
Cesta k zjednotenému kozmu
VSSS 2016

  2 NÁBOŽENSTVO.         
  DUCHOVNOSŤ   

20 Kresťanské náboženstvá

BEVERE, John
Ži s  perspektívou večnosti. 
Z angl. orig. prel. Z. Vengliková
Bratislava, Slovo života internatio
nal 2016. 1. vyd. 273 s. Brož.
Úspešný spisovateľ a kazateľ píše 
o tom, ako nájsť v pozemskej exis
tencii hlbší zmysel.
ISBN 978-80-89165-47-6
 
GRILLI, Massimo
Evanjelium pocestného. Lu-
kášovo dielo 1. Z tal. orig. prel.  
I. Zmeková
Ružomberok, Katolícke biblické die
lo 2016. 1. vyd. 150 s. Brož. Edícia 
Biblica
Známy taliansky biblista vysvetľu

je teologické posolstvo Lukášovho 
evanjelia.
ISBN 978-80-89120-47-5
 
LONARDO, Andrea
Rím s milosrdným Otcom. Z tal. 
orig. prel. M. Jedličková
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJ
TECH 2016. 1. vyd. 12 s. Brož.
Pútnický bedeker po Ríme – štyri 
pápežské baziliky, cesty milosr
denstva a dobročinnej lásky a dielo 
Caravaggia. 
ISBN 978-80-8161-204-6
 
MARKOVÁ, Margita – ZAŤKO, Pavol
20 rokov činnosti Kolpingovho 
diela na Slovensku (1995 – 2015) 
Štiavnické Bane – Windschachte, OZ 
Hlbiny 2016. 1. vyd. 69 s. Brož.
Pripomenutie 20. výročia Kolpingov
ho diela na Slovensku a 160. výročia 
založenia prvého katolíckeho tova
rišského spolku v Bratislave (1855).
ISBN 978-80-89743-14-8
 
NEUPAUER, František
Jozef Vateha SJ 
Bratislava, OZ Nenápadní hrdinovia 
2015. 1. vyd. 75 s. Brož.
Biografická črta jezuitu (1965 – 2005).
ISBN 978-80-970945-1-5
 
Sv. Ján Pavol II. a jeho posolstvo pre  
strednú Európu. Zost. D. ŻukOl
szewski, P. Kondrla
Nitra, OZ Dielo sv. M. M. Kolbeho 
2016. 1. vyd. 243 s. Brož.
Zborník z vedeckej konferencie (Nit
ra 18. – 19. 5. 2015).
ISBN 978-80-971822-1-2

  3 SPOLOČENSKÉ             
  VEDY     

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

FEKETEOVÁ, Iveta
Aktivity v materskej škole – ex-
kurzie, výlety, vychádzky… 
Bratislava, Raabe Slovensko 2016.  
1. vyd. 64 s. Brož.
Praktická príručka o organizovaní 
školských aktivít, priložené CD.
ISBN 978-80-8140-221-0

FEKETEOVÁ, Iveta
Škola v prírode v materskej škole 
Bratislava, Raabe Slovensko 2016.  
1. vyd. 68 s. Brož.
Praktická príručka o organizovaní 
školy v prírode v materskej škole 
s dokumentáciou na priloženom CD.
ISBN 978-80-8140-222-7
 
371 Výchova. Povolania. 
Odborný život

KOPSOVÁ, Kamila – KOPS, Petr
Ako sa krotí tiger. Z čes. orig. 
prel. Ľ. Nguyenová Anhová. Ilust. 
T. Horalová
Brno, Nakladateľstvo Edika v Albat
ros Media 2016. 1. vyd. 61 s. Viaz.
Knižka pre deti, rodičov a pedagó
gov ponúka konkrétne kroky, ako 
pracovať s poruchou pozornosti 
a hyperaktivitou detí.
ISBN 978-80-266-0951-3
 
KOPSOVÁ, Kamila – KOPS, Petr
Tiger robí uáá uáá. Z čes. orig. 
prel. Ľ. Nguyenová Anhová. Ilust. 
T. Horalová
Brno, Nakladateľstvo Edika v Albat
ros Media 2016. 1. vyd. 39 s. Viaz.
Knižka pre deti, rodičov a pedagógov 
ponúka príbeh, ktorý pracuje s po
ruchou pozornosti a hyperaktivitou 
detí.
ISBN 978-80-266-0950-6
 
PODHÁJECKÁ, Mária – GERKA, Vla
dimír – SOCHA, Mirosława
Pedagogická intervencia pre 
deti s problémovým správaním 
v predškolskom veku 
Prešov, Prešovská univerzita 2015.  
1. vyd. 221 s. Brož.
Teoretickoempirická analýza prob
lémového správania detí.
ISBN 978-80-555-1510-6
 
391 Učebnice

MAJDÚCHOVÁ, Helena a kol.
Podnikové hospodárstvo. Prak-
tické príklady a kontrolné testy 
Bratislava, Wolters Kluwer 2016.  
2. uprav. vyd. 319 s. Brož. Edícia 
Ekonómia
Pracovný zošit pre študentov 1. roč
níka vysokoškolského štúdia.
ISBN 978-80-8168-372-5
 
REITEROVÁ, Monika
Finančná gramotnosť pre 1. stu-

peň základných škôl 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 48 s. Brož.
Pracovný zošit s nápaditými úlo
hami (rébusy, krížovky, didaktické 
hry a i.).
ISBN 978-80-551-4890-8

  4 JAZYK.                                                    
  JAZYKOVEDA              

41 Cudzie jazyky

KOLLEROVÁ, Eva
Hravé úlohy z nemeckého jazyka 
Nesvady, Fonibook.sk 2015. 1. vyd. 
64 s. Brož.
Pracovný zošit s rôznorodou slovnou 
zásobou pre deti od 7 – 8 rokov.
ISBN 978-80-89637-31-7

KOLLEROVÁ, Eva
Hravé úlohy z nemeckého jazyka 
Nesvady, Fonibook.sk 2015. 1. vyd. 
64 s. Brož.
Pracovný zošit s rôznorodou slovnou 
zásobou pre deti od 8 – 9 rokov.
ISBN 978-80-89637-32-4

49 Učebnice

DVOŘÁK, Karel – GREGOROVÁ, 
Ivana
Maturita zo slovenského jazyka 
a literatúry 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016.  
1. vyd. v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 
175 s. Brož.
Príprava na prijímacie skúšky na 
vysokú školu. Modelové maturitné 
zadania zo všetkých oblastí jazyka 
a literatúry.
ISBN 978-80-551-4884-7
 
FACUNA, Jozef – MANCOVÁ, Marta
Rómsko-slovenská čítanka pre 
2. ročník ZŠ 
Bratislava, Štátny pedagogický 
ústav 2015. 1. vyd. 116 s. Brož.
Čítanka obsahuje príbehy, básne 
a úlohy v slovenčine a rómčine.
ISBN 978-80-8118-145-0
 
GAŠPAROVÁ, Eva 
Rómsko-slovenská čítanka pre 
2. ročník ZŠ 
Bratislava, Štátny pedagogický 
ústav 2015. 1. vyd. 67 s. Brož.
Dvojjazyčný pracovný zošit.
ISBN 978-80-8118-147-4
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SOLEGOVÁ, Tatiana
A vznikli písmenká (1. časť) 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 55 s. Brož. 
Edícia Školáčik
Pracovný zošit k šlabikáru určený 
na spoznávanie písaných i tlačených 
písmen hravou formou.
ISBN 978-80-551-4886-1
 
SOLEGOVÁ, Tatiana
A vznikli písmenká (2. časť) 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 56 s. Brož. 
Edícia Školáčik
Pokračovanie pracovného zošita 
k šlabikáru.
ISBN 978-80-551-4887-8

SOMOROVÁ, Renáta
Precvičujeme si vybrané slová 
pre žiakov druhého stupňa ZŠ 
a osemročných gymnázií 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 80 s. Brož.
Praktická príručka s krížovkami, 
úlohami, testami, hádankami a dik
tátmi.
ISBN 978-80-551-4885-4
 
SOMOROVÁ, Renáta
Slovenčina základnej školy 
v kocke 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 159 s. Brož.
Prehľad gramatiky na monitorova
nie a prijímacie skúšky na stredné 
školy.
ISBN 978-80-551-4903-5

  5 EXAKTNÉ VEDY             

55 Vedy o Zemi

Nespútané živly planéty Zem. 
Z angl. orig. prel. M. Smolík
Bratislava, Tarsago Slovensko 2015.  
1. vyd. 319 s. Viaz. Edícia Reader ś Digest
Výnimočné prírodné úkazy našej 
planéty s vyše 300 fotografiami.
ISBN 978-80-8097-220-2

59 Učebnice

BOROŠ, Mário
Maturita z matematiky 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 192 s. Brož.
Príprava na prijímacie skúšky na 
vysokú školu. Publikácia obsahuje 

750 úloh s odpoveďami a testami.
ISBN 978-80-551-4889-2
 
JURENÍKOVÁ, Adela
Čo má vedieť tretiak z matema-
tiky 3 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 32 s. Brož.
Pracovný zošit s úlohami a bodova
cími tabuľkami.
ISBN 978-80-551-4894-6
 
MAJERÍKOVÁ, Elena
Tesťáčik – 1 
B. m., Elen Neo Slovakia 2015. 1. vyd. 
24 s. Brož.
Pracovný zošit.
ISBN 978-80-971897-1-6

  6 APLIKOVANÉ                  
  VEDY                                    

611 Populárna medicína

HORÁKOVÁ, Katarína
Ako mať zdravé srdce a cievy 
v každom veku 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
1. vyd. 285 s. Viaz.
Praktická príručka ponúka rady, ako 
sa starať o svoje srdce a predchádzať 
chorobám.
ISBN 978-80-89642-23-6
 
HORÁKOVÁ, Katarína
Ako mať zdravý mozog v každom 
veku 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
1. vyd. 211 s. Viaz.
Praktická príručka ponúka rady na 
uchovanie zdravej mysle a výbornej 
pamäti do vysokého veku.
ISBN 978-80-89642-17-5
 
RODIONOV, Anton
Zdravé srdce. Z rus. orig. prel.  
B. Kráľová
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 160 s. 
Brož.
Populárnonáučná publikácia rus
kého lekára o príčinách vysokého 
krvného tlaku a možnostiach liečby. 
ISBN 978-80-8111-323-9

62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

ARNOLDOVÁ, Stephanie – PADOR
ROVÁ, Sari
37 sekúnd. Z angl. orig. prel. M. Ko  

čanová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 183 s. Viaz.
Skutočný príbeh S. Arnoldovej o jej 
predtuchách a klinickej smrti.
ISBN 978-80-222-0771-3

CADDYOVÁ, Eileen
Otevírání dveří do nitra. Z angl. 
orig. do češtiny prel. Z. Šestáková
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
211 s. Brož.
Sprievodca duchovným životom.
ISBN 978-80-8100-425-4

FRY, Hannah
Matematika lásky. Z angl. orig. 
prel. M. Stanková
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 116 s. 
Viaz.
Publikácia o tom, ako funguje hľada
nie partnera a chémia príťažlivosti.
ISBN 978-80-8111-391-8

IYER, Pico
Umenie ticha. Z angl. orig. prel.  
Z. Hudáková
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz.
Motivačná kniha novinára a cesto
vateľa o potrebe spomaliť a zahĺbiť 
sa v tichu.
ISBN 978-80-8111-371-0
 
LEWIS, Scarlett – STOYNOFF, Na
tasha
Zvolila som si lásku. Z angl. orig. 
prel. K. Lesná, M. Stanková
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 160 s. 
Viaz.
Skutočný príbeh matky, ktorá po
čas krvavej masakry prišla o syna. 
Motivačná publikácia o odpustení.
ISBN 978-80-8111-315-4
 
NELSON, Gerald E.
Minútové karhanie. Prekvapivo 
účinná metóda. Z angl. orig. prel. 
M. Mišík, Ľ. Sajanová
Bratislava, D.T. STUDIO 2015. 1. vyd. 
146 s. Brož.
Autor popisuje praktickú metódu, 
ktorá pomáha pri výchove detí.
ISBN 978-80-970884-1-5
 
OSHO
Muž a žena. Z angl. orig. do češtiny 
prel. Z. Šestáková
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 

118 s. Brož.
Myšlienky o vzťahoch, láske, sexe, 
manželstve a partnerstve medzi 
mužom a ženou.
ISBN 978-80-8100-411-7

SINEĽNIKOV, Valerij
Hledání pramene své síly. Vlast-
nosti a život správného muže. Z rus. 
orig. do češtiny prekl. neuvedený
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
154 s. Brož.
Autor radí mužom, ako by mali roz
víjať svoju osobnosť.
ISBN 978-80-8100-426-1
 
SINEĽNIKOV, Valerij
Zbavte se pýchy. Z rus. orig. do 
češtiny prekl. neuvedený
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
107 s. Brož.
Návody, ako sa zbaviť prejavov pýchy 
a začať žiť v harmónii s vesmírom.
ISBN 978-80-8100-450-6
 
TIPPING, Colin C.
Duchovní inteligence v práci. 
Z angl. orig. do češtiny prel. K. Šivák
Bratislava, Eugenika 2015. 1. vyd. 
251 s. Brož.
Návody na nápravu negatívnej ener
gie na pracovisku.
ISBN 978-80-8100-416-2

631 Lesníctvo. Poľnohospodár-
stvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. 
Domáce zvieratá

HRONSKÝ, Štefan
Rok vinohradníka a vinára 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
1. vyd. 218 s. Brož.
Praktické rady pre záhradkárov 
a pestovateľov viniča.
ISBN 978-80-89642-21-2

64 Praktický život

HOJEROVÁ, Jarmila – BOSKOVIČO
VÁ, Eva
Kozmetika – zdravie – krása. Ako 
si vybrať kozmetiku 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
1. vyd. 368 s. Brož.
Praktická príručka radí, ako sa 
orientovať v kozmetike a aké prí
pravky používať.
ISBN 978-80-89642-19-9
 
NIŠI, Kacudzo
Rytmy životní síly. Rok v rytmu 
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životní energie. Z rus. orig. do češ
tiny prel. M. Černík
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
247 s. Brož.
Sprievodca správnym životným 
štýlom s receptami na očistu tela 
a prípravu zdravých jedál.
ISBN 978-80-8100-448-3

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

KAŠŠOVÁ, Katarína
Čerešnička na torte 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 120 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Praxis
Viac ako 40 receptov na dezerty 
z prírodných a bežne dostupných 
ingrediencií.
ISBN 978-80-8142-578-3
 
Lahodná hydina a divinové hody. 
Z nem. orig. prel. D. Marsinová
Bratislava, Tarsago Slovensko 
2015. 1. vyd. 159 s. Viaz. Edícia Rea
der´s Digest
Kuchárska kniha obsahuje recepty, 
ktorých príprava trvá 30 minút.
ISBN 978-80-8097-215-8
 
Moderné zemiakové variácie. 
Z nem. orig. prel. D. Marsinová
Bratislava, Tarsago Slovensko 
2015. 1. vyd. 159 s. Viaz. Edícia Re
ader´s Digest
Rôznorodé recepty zo zemiakov, kto
rých príprava trvá 30 minút.
ISBN 978-80-8097-216-5
 
SANDJON, Chantal
Chudneme so smoothie. Z nem. 
orig. prel. H. Hatalová
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 168 s. 
Brož.
Recepty na ovocné a zeleninové 
smoothie na detoxikáciu organizmu.
ISBN 978-80-8111-387-1
 
SOLEIL, Katarina
Rozkvet 
Bratislava, Slnečný Život 2015.  
1. vyd. 129 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Živá strava, 
voňavý chlieb a slnečný život obsa
huje netradičné recepty vhodné pre 
zdravý životný štýl.
ISBN 978-80-972139-0-9
 
V hlavnej úlohe zelenina. Z angl. 
orig. prel. O. Paulen, M. Klobuční

ková, K. Bukovenová, J. Bertóková
Bratislava, Tarsago Slovensko 
2015. 1. vyd. 319 s. Viaz. Edícia Rea
der´s Digest
Pestovanie a všetky spôsoby vyu
žitia vyše 50 druhov zeleniny v ku
chyni.
ISBN 978-80-8097-217-2

66 Dekorácia. Záhradníctvo. 
Majstrovanie. Hobby

HRIČOVSKÝ, Ivan – HORÁK, Boris
Osvedčené rady do záhrady 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
1. vyd. 231 s. Brož.
Odpovede na 265 otázok od odbor
níkov zo všetkých oblastí záhrad
kárčenia.
ISBN 978-80-89642-24-3
 
HRIČOVSKÝ, Ivan – VALŠÍKOVÁ, 
Magdaléna – HRONSKÝ, Štefan
Záhrada pre úžitok 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
2. vyd. 176 s. Brož.
Praktické rady záhradkárom z ob
lasti ovocinárstva, zeleninárstva 
a vinohradníctva.
ISBN 978-80-89642-20-5
 
VALLO, Ivan
Trávniky pre krásu, šport a relax 
Bratislava, Plat4M Books 2016.  
1. vyd. 162 s. Brož.
Praktická publikácia o zakladaní, 
pestovaní a ošetrovaní rôznych ty
pov trávnikov.
ISBN 978-80-89642-27-4
 
VARGA, Ladislav – DUCSAY, Ladislav
Výživa a hnojenie záhradných 
plodín 
Bratislava, Plat4M Books 2015.  
1. vyd. 171 s. Brož.
Praktická príručka o starostlivosti 
o okrasné i úžitkové rastliny a dre
viny.
ISBN 978-80-89642-22-9

  7 UMENIE. ŠPORT.    
  VOĽNÝ ČAS                                  

781 Voľnočasové aktivity

Antistresové maľovanky pre do-
spelých – príroda 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 128 s. Brož. Edícia Fortuna 
Praxis

Množstvo ilustrácií kvetov, záhrad 
a iných prírodných motívov na vy
farbovanie a relaxáciu.
ISBN 978-80-8142-602-5

79 Šport

MITROVOVÁ, Gabriela
Moja prvá knižka o koňoch 
Nové Zámky, Ex book 2015. 1. vyd. 
103 s. Viaz.
Užitočné informácie pre začínajú
cich jazdcov.
ISBN 978-80-89742-19-2

  8 LITERATÚRA.           
  BELETRIA                             

80 Literárna veda. Súborné dielo 
a vybrané diela. Biografie 
a monografie o spisovateľoch

PAVELKOVÁ, Alexandra
Medzi nami 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
173 s. Viaz. Edícia Margo
Výber science fiction a urban fantasy 
poviedok najznámejšej slovenskej 
autorky fantastiky (1966).
ISBN 978-80-89718-66-5
 
PÁCALOVÁ, Jana
Rozprávky Janka Rimavského 
Bratislava, Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV – Ústav slovenskej 
literatúry SAV 2015. 1. vyd. 335 s. 
Viaz.
Štúdia o tvorbe básnika a prozaika 
J. Rimavského (1822 – 1905) so súbo
rom rozprávok a povestí.
ISBN 978-80-89489-22-0
 
ZÁBORSKÝ, Jonáš
Múdrosť života ve chrámových 
řečech. Zost. E. Brtáňová
Bratislava, Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV – Ústav slovenskej 
literatúry SAV 2015. 1. vyd. 479 s. 
Viaz.
Dvojzväzková kazateľská zbierka 
spisovateľa (1812 – 1876) sprístup
ňuje text v pôvodnej podobe z roku 
1853 s komentárom a vysvetlivkami.
ISBN 978-80-89489-23-7

81 Poézia

ÁBELOVÁ, Mirka
Básničky pre domáce paničky. 
Ilust. I. Šáteková
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 

120 s. Viaz.
Tretia básnická zbierka poetky 
(1985). Básne vypovedajú o tom, čo 
sa deje pod povrchom vzťahu, v kto
rom žijú dnešné ženy.
ISBN 978-80-8150-130-2
 
GOETHE, Johann Wolfgang
Malý Faust. Z nem. orig. prel.  
M. Richter. Doslov J. Boor. Foto Di
vadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo 
a.ha, Činohra SND
Dunajská Lužná, MilaniuM 2015.  
1. vyd. 267 s. Viaz. Edícia Divadlo
Dvojdielna dramatickofilozofická bá
seň významného nemeckého spisova
teľa (1749 – 1832). Publikácia obsahuje 
preklad Prafausta (Faust a Margaré
ta), vybrané scény z Fausta I, výber 
Goetheho výrokov o Faustovi, štúdiu  
J. Boora k Prafaustovi a prekladateľ
ské poznámky M. Richtera.
ISBN 978-80-89178-65-0
 
MARTINSKÝ, Roman
Nebásne 
Liptovský Hrádok, Vl. nákl. 2015.  
1. vyd. 45 s. Viaz.
Poetický debut herca, moderátora 
a performera.
ISBN 978-80-971915-1-1
 
MARTINSKÝ, Roman
Oko. Ilust. M. Maroš
Liptovský Hrádok, Vl. nákl. 2016.  
1. vyd. 107 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora za
znamenáva jeden rok jeho života.
ISBN 978-80-972232-8-1
 
MIADOKOVÁ, Milica
Piesne babieho leta. Ilust. M. Mi
ličková
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
75 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autorky 
(1928) nadväzuje na zbierku Chve
nie duše v prúde času.
ISBN 978-80-972181-0-2

83 Román. Novely. Poviedky

BOLDIŠOVÁ, Andrea
Izba plná spomienok 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Román o rozvíjajúcom sa vzťahu 
bývalej krasokorčuliarky a lekára 
Jakuba od autorky (1976).
ISBN 978-80-551-4680-5
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ČERVENÁK, Juraj
Prízraky na Devíne: Čierny Ro-
gan. Ilust. M. Ivan
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
228 s. Viaz.
Historický fantasy román auto
ra (1974) z cyklu Čierny Rogan. 
Uchádza či  o dcéru kniežaťa Lučivoja 
musia premôcť tajomné prízraky.
ISBN 978-80-89718-62-7
 
FRANCIS, Felix
Favorit. Z angl. orig. prel. A. Ruppeld   
tová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 255 s. Viaz. Edícia Ze
lená knižnica
Triler z prostredia konských dosti
hov. Jeff Hinkley, vyšetrovateľ Brit
skej dostihovej komisie, má ďalší 
prípad.
ISBN 978-80-220-1900-2
 
GILLEROVÁ, Katarína
Hra na milovanie 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Román o zrade, pomste a láske me
dzi Edwardom, Oliverom a Caroline. 
Udalosti z Apalačských vrchov majú 
dohru i po 20 rokoch.
ISBN 978-80-220-1902-6
 
KNIGHTOVÁ, Renée
Cudzinec. Z angl. orig. prel. Z. Bun
tová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 304 s. 
Viaz. Edícia Svetový bestseller
Literárna prvotina autorky. Triler 
o Catherine a jej ťaživom tajomstve.
ISBN 978-80-551-4625-6
 
KOLÁRIKOVÁ KOŇARIKOVÁ, Ka
tarína
Medzi riadkami 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo

venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
183 s. Viaz.
Zbierka 28 poviedok je autorkinou 
(1982) prozaickou prvotinou.
ISBN 978-80-8061-902-2
 
LACKOVÁ, Ivana
Muž na úteku, žena dolu hlavou 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 280 s. 
Viaz.
Štvrtý román autorky o dvoch ľu
ďoch, ktorých zblíži zúfalstvo aj 
vzájomná pomoc.
ISBN 978-80-5514-692-8

LAVRÍK, Silvester
Nedeľné šachy s Tisom 
Bratislava, Dixit 2016. 1. vyd. 412 s. 
Viaz.
Historický román známeho spiso
vateľa (1964) o pôsobení Jozefa Tisa 
v Bánovciach nad Bebravou  v rokoch 
1938 – 1945.
ISBN 978-80-89662-19-7
 
ONDRIOVÁ, Ivana
Vôňa neba 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 320 s. 
Viaz.
Román o Nadi, ktorá zaháňa neis
totu v manželstve v náručí milenca.
ISBN 978-80-8164-082-7
 
PUNKE, Michael
Zmŕtvychvstanie: Revenant. 
Z angl. orig. prel. S. Hrivnák
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 272 s. 
Viaz.
Dobrodružný román. Lovec Hugh 
Glass bojuje o prežitie v divočine 
a stopuje zradcov. 
ISBN 978-80-8164-079-7
 
STEEL, Danielle
Country. Z angl. orig. prel. Z. Gaš
parovičová

Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 296 s. 
Viaz.
Román americkej spisovateľky 
(1947) o problematike strát a nále
zov na pozadí partnerských vzťahov.
ISBN 978-80-551-4745-1
 
ŠTRELINGER, Peter
Zlatá voda. Ilust. P. Hilbert
Bratislava, Forza Music 2016. 1. vyd. 
284 s. Viaz.
Román prozaika a novinára (1946). 
Odkrýva v ňom kauzy, ktoré sa na 
slovenskej politickej scéne objavili 
po prevrate v roku 1989. 
ISBN 978-80-89359-80-6
 
TALLIS, Frank
Viedenská krv. Z angl. orig. prel. 
T. Mrva
Bratislava, Inaque.sk 2016. 1. vyd. 
360 s. Brož.
Pokračovanie detektívnej série 
z Viedne na prelome 19. a 20. storo
čia. Druhý prípad Maxa Lieberman
na voľne nadväzuje na román Smrť 
vo Viedni.
ISBN 978-80-89737-29-1
 
TOTLAND, Per Arne
O sto rokov bude všetko zabud-
nuté. Z nór. orig. prel. Z. Demjánová
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2016. 1. vyd. 349 s. Viaz.
Debutový román nórskeho spisova
teľa vychádzajúci z reálneho poli
tického konfliktu medzi nórskymi 
Špicbergami a Ruskom.
ISBN 978-80-8159-345-1

WERFEL, Franz
Bledomodré ženské písmo. Z nem. 
orig. prel. V. Deáková
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2016. 1. vyd. 143 s. Viaz.
Novela z obdobia predvojnového 

Rakúska od autora (1890 – 1945) 
patriaceho ku generácii pražských 
nemeckých spisovateľov. Dráma 
muža túžiaceho po majetku.
ISBN 978-80-8159-309-3
 
WINTERSONOVÁ, Jeanette
Diera v čase. Z angl. orig. prel.  
J. Juráňová
B. m., Práh 2016. 1. vyd. 298 s. Viaz.
Prerozprávaná Zimná rozprávka 
Williama Shakespeara. Príbeh 
o zavrhnutom a nájdenom dieťati 
zasadený do súčasného Londýna.
ISBN 978-80-7252-612-3

841 Literatúra faktu

SEIERSTAD, Åsne
Jeden z nás. Príbeh o Nórsku. 
Z nór. orig. prel. M. Zumrík
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 572 s. Viaz. Edícia Prekliati 
reportéri
Reportérka (1970) opisuje vraždu 
77 ľudí a skutočný príbeh o ich vra
hovi Andersovi Breivikovi.
ISBN 978-80-89845-30-9

842 Rozhovory

BARÁNYIOVÁ, Magdaléna
Vyznania a priznania 
Nitra, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 142 s. 
Brož.
Rozhovory s 13 osobnosťami slo
venskej kultúry (M. Zelenka, R. De
áková, V. Klimáček, D. Fulmeková 
a ďalší).
ISBN 978-80-972-3148-4 

86 Literatúra pre deti a mládež

ARTHUR, Robert
Traja pátrači 7: Tajomstvo Ostro-
va kostier. Z nem. orig. prel. S. Mr
lianováMarušiaková
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
4. vyd. 105 s. Viaz.

ANOTÁCIE
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Nežná fatamorgána
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Dobrodružný príbeh pre deti od 
9 rokov. Jupiter, Peter a Bob odhalia 
prefíkané plány zločincov na Ostro
ve kostier.
ISBN 978-80-10-02903-7
 
DOYLE, Arthur Conan
Stratený svet. Z angl. orig. prel. 
Š. Kýška
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 191 s. Viaz. Edícia Stopy
Dobrodružný román významného 
autora detektívneho žánru (1859 
– 1930). Expedícia pátra v amazon
ských pralesoch po existencii Stra
teného sveta. Vhodné od 11 rokov.
ISBN 978-80-10-02912-9
 
FUTOVÁ, Gabriela
Lepší otec v hrsti ako kamoš na 
streche. Ilust. Ď. Balogh
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 101 s. Viaz.
Voľné pokračovanie knihy Hľadám 
lepšiu mamu známej spisovateľky 
(1971). Hlavná hrdinka Katka hľadá 
lepšieho otca. Vhodné od 8 rokov.
ISBN 978-80-10-02904-4
 
GASKO, Katarína
Môj psík nezbedník. Ilust. autorka
Praha, Nakladateľstvo Albatros 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 12 s. 
Brož.
Leporelo pre deti od 5 rokov o ver
nom kamarátstve medzi psíkom 
Nezbedníkom a dievčatkom.
ISBN 978-80-00-04294-7
 
HLAVATÁ, Dana
Našej mame hrabe. Ilust. J. Me
siariková
Bratislava, Trio Publishing 2016.  
1. vyd. 156 s. Viaz. Edícia Storky
Pr íbeh známej autorky (1957) 
o dvoch bratoch, ktorí sa rozhodnú 
nájsť mame partnera. Vhodné od 
10 rokov.
ISBN 978-80-8170-026-2
 
Chránime našu planétu. Zost. a ob  
sahovo prepracovala A. Poločárová
Bratislava, Educa Print 2016. 1. vyd. 
112 s. Viaz.
Príbeh učí deti chrániť prírodu (udr
žiavať čistý vzduch, šetriť vodou, se
parovať odpad).
ISBN 978-80-89777-11-2 

MAJERÍKOVÁ, Elena
Rozprávky o paličkách, písmen-
kách a číslach 
B. m., Elen Neo Slovakia 2015. 1. vyd. 
93 s. Viaz.
Rozprávky o tom, ako vznikli pís
mená, čísla a znamienka. Vhodné 
od 5 rokov.
ISBN 978-80-971897-0-9
 
MAYNE REID, Thomas
Jazdec bez hlavy. Z angl. orig. prel. 
A. Remenár
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
4. vyd. 381 s. Viaz. Edícia Stopy
Dobrodružný román vhodný od 11 ro
kov o tajomnom jazdcovi s príbehom 
lásky medzi dcérou plantážnika a lov
com mustangov, ktorý sa odohráva 
v 19. storočí na texaských prériách.
ISBN 978-80-10-02924-2
 
RYBÁR, Branislav – RYBÁR, Jaroslav
Bude raz… 
Vranov n. Topľou, Vl. nákl. 2016.  
1. vyd. 69 s. Viaz.
Príbehy o zabudnutých hodnotách 
a bytostiach lesov, lúk a polí.
ISBN 978-80-972213-7-9
 
SAINTEXUPÉRY, Antoine de
Malý princ. Z fran. orig. prel. E. Šmat 
  láková. Doslov A. Hykisch. Ilust. autor
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
13. vyd. 95 s. Viaz.
Filozofická rozprávka s originálnymi 
autorovými kresbami patrí medzi 
najprekladanejšie a najpredávanej
šie knihy na svete.
ISBN 978-80-10-02928-0

ŠEBOVÁ, Vladimíra
Insomnia 
Bratislava, Citadella 2016. 1. vyd. 
321 s. Brož.
Prvá časť scifi trilógie pre mladých 
dospelých o spisovateľke Sare trpia
cej insomniou.
ISBN 978-80-8182-029-8

87 Humor. Satira.  
Kreslený humor

TRNAVEC, Berco
Kamasutra live. Ilust. B. Pernecký
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo
venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
224 s. Viaz.
Aforizmy, haiku, epigramy na rôzne 
spoločenské témy (politika, zákon, 

morálka a i.).
ISBN 978-80-8061-908-4
 
VALO, Peter
Čierny humor v bielom plášti 2 
Bratislava, Forza Music 2016. 1. vyd. 
242 s. Brož.
Vtipné a kuriózne príbehy z lekár
skeho prostredia od novinára a spi
sovateľa (1948). Pokračovanie knihy 
Čierny humor v bielom plášti.
ISBN 978-80-89359-81-3
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91 Zemepis. Turistika.  
Cestovanie

PODZIMKOVÁ, Andrea
Kam po strednom Slovensku 
Praha, CPress v Albatros Media 
2016. 2. vyd. 144 s. Viaz.
Viac ako 160 tipov na výlety po 
strednom Slovensku vrátane infor
mácií o otváracích hodinách, doprav
nom prístupe, cenách atď.
ISBN 978-80-264-1057-7
 
Vlakom za krásami Slovenska 
(2. časť) 
Banská Bystrica, BBMAPY 2016.  
1. vyd. 1 list
Špeciálna mapa v mierke 1 : 300 000.
ISBN nemá
 
Vlakom za krásami Slovenska 
(3. časť) 
Banská Bystrica, BBMAPY 2016.  
1. vyd. 1 list
Špeciálna mapa v mierke 1 : 350 000.
ISBN nemá

92 Biografie. Rodokmene

KOLLÁR, Daniel
Miloš Janoška – život a Krásy Slo-
venska. Foto archív rodiny Janoškov
cov, Múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši, 
Oravského múzea v D. Kubíne a i.
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz. Edícia Osobnosti Slovenska
Biografia o učiteľovi, publicistovi 
a propagátorovi turistiky na Sloven
sku Milošovi Janoškovi (1884 – 1963).
ISBN 978-80-8136-058-9
 
KUŹNIAK, Angelika
Papuša. Z poľ. orig. prel. P. Oriešek. 
Foto Oblastné múzeum v Tarnowe, 

Jerzy Ficowski
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 164 s. Viaz. Edícia Prekliati 
reportéri/PRO LIBRIS
Kniha poľskej reportérky (1974) 
zachytáva životný príbeh rómskej 
poetky a rómsky folklór a kultúru.
ISBN 978-80-89845-02-6 

„Papuša si spomína, ako matka 

čupí pri ohnisku. Medzi kolena-

mi drží sliepku. Krv z odreza-

nej hlavy ešte kvapká, keď jej 

ostrým nožom vylúpne oči. Berie 

ich do dvoch prstov a pozorne ich 

spolu zošíva, „na plosko“. Odreže 

kúsok vlasov z vrkoča na chvost, 

potom rýchlym pohybom vyláme 

sliepke pazúry a urobí z nich 

rohy. Chystá bengoro, diablika, 

vešteckú rekvizitu.“
Papuša
Absynt 2016

SLIACKY, Ondrej
Pavel Dobšinský – život s roz-
právkou. Foto archív O. Sliackeho, 
J. Hanušina, J. Laciku, Múzea roz
právky v Drienčanoch a vydavateľ
stva Perfekt
Bratislava, Dajama 2015. 1. vyd. 96 s. 
Viaz. Edícia Osobnosti Slovenska
Autor (1941) približuje rozprávko
vofiktívnou formou kňaza, pedagó
ga, prekladateľa, etnológa a rozpráv
kara Pavla Dobšinského (1828 – 1885).
ISBN 978-80-8136-057-2

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

TIMURA, Viktor
Dávnoveká Európa 
Bratislava, Ekokonzult 2016. 1. vyd. 
576 s. Viaz.
Nový pohľad na európske dejiny, 
na pôvod Európanov a Slovanov od 
spisovateľa (1938).
ISBN 978-80-8079-226-8

95 Dejiny Slovenska

DORUĽA, Ján
Slováci medzi starými susedmi. 
Môžu byť aj Slováci starí? 
Bratislava, Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV 2015. 1. vyd. 486 s. 
Viaz.
Výsledky dlhodobého výskumu – ja
zykový vývin pomenovania Slovákov 
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ANKETOVÝ LÍSTOK 2016

1. Na knihu roka navrhujem: (autor, názov, vydavateľstvo)

2. Na debut roka navrhujem: (autor, názov, vydavateľstvo)

3. Na vydavateľstvo roka navrhujem:

 Meno a adresa odosielateľa:

 Som predplatiteľ 
 Knižnej revue
 (podpis)

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA® 2016 posielajte na anketových lístkoch, NIE NA 
XEROXOVÝCH KÓPIÁCH. Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré 
majú čitateľnú adresu odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len 
knihám s vročením 2016. Uzávierka ankety je 15. marca 2017. Štatút čitateľskej ankety 
Kniha roka nájdete na www.kniznarevue.sk.

Za elektronické hlasovanie získate 1 hlas (hlasovať môžete raz za mesiac), anketový lístok má 
hodnotu 5 hlasov, pre predplatiteľov 10 hlasov (za ostatné lístky z rovnakého čísla 5 hlasov).

ÁNO NIE

KNIHA ROKA®  2016
STAV K 21. JÚNU 2016

KNIHA ROKA

DEBUT ROKA

VYDAVATEĽSTVO ROKA

1. Monika Kompaníková: Na sútoku – Artforum 16 
2. Alexandra Pavelková: Medzi nami – Artis Omnis 11
3. Fedor Gál: Cez ploty – Absynt 10 
4. Daniela Bojnanská: úžas a/symetria – Renesans 5 
5. Alexander Bröstl: Lentilkovo – Kalligram  2

1. Marek Boško: Vtáčkar – Vydavateľstvo Tatran  7
2. Ivan Štulajter: Animátor – Marenčin PT 5

1. Ikar  40 
2. Vydavateľstvo Slovart   36
3. Albatros Media  10
3. Aspekt 10 
3. Pagoda 10
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od najstarších čias.
ISBN 978-80-89489-24-4
 
SRNKOVÁ, Monika
Naše Slovensko 
Nesvady, Fonibook.sk 2015. 1. vyd. 
200 s. Viaz.
Publikácia zachytáva dejiny Sloven
ska, jeho folklór, prírodné a kultúrne 
pamiatky. 
ISBN 978-80-89637-30-0

96 Dejiny Slovenska a Česka

Stopy – reflexie minulosti. Arte-
terapeutický projekt pre tých, čo 
prežili holokaust 
Bratislava, Vydavateľstvo F, Pro mente  
sana 2016. 1. vyd. 102 s. Brož.
Súbor spomienok a obrazov ľudí, 
ktorí prežili holokaust.
ISBN 978-80-88952-87-9

991 Archeológia

MIROŠŠAYOVÁ, Elena
Pohrebisko v Ždani v kontexte 

vývoja severného Potisia v dobe 
halštatskej 
Nitra – Bratislava, Archeologický ústav 
SAV – Veda 2015. 1. vyd. 172 s. Viaz.
Nálezisko v Ždani, jeho výskum a 
analýza nálezov.
ISBN 978-80-89315-62-8 

OLEXA, Ladislav – NOVÁČEK, Tomáš 
Pohrebisko zo staršej doby bron-
zovej v Nižnej Myšli 
Nitra, Archeologický ústav SAV 2015.  
1. vyd. 287 s. Viaz. Edícia Archaeolo
gica Slovaca Monographiae
Systematický archeologický výskum 
opevnených osád a pohrebiska v Niž
nej Myšli, katalóg II (hroby 311 – 499).
ISBN 978-80-89315-91-8
 
RUTTKAYOVÁ, Jaroslava – RUTT
KAY, Matej
Horné Požitavie. Svedectvo ar-
cheológie 
Nitra, Archeologický ústav SAV 
2015. 1. vyd. 171 s. Brož.

HLASUJTE ELEKTRONICKY NA WWW.KNIZNAREVUE.SK.

Publikácia predstavuje archeologic
ké nálezy Požitavia.
ISBN 978-80-89315-65-9

993 Rozličné fakty. Aktuality

HRONČEK, Pavel – SENČEK, Richard R.
Podzemie Banskej Bystrice a okolia 
Banská Bystrica, Amtheon 2016.  
1. vyd. 342 s. Viaz. Edícia BB
Monografia sa venuje odkrývaniu 
umelého podzemia mesta a oko
litých obcí (tunely, kryty, studne, 
pivnice atď.).
ISBN 978-80-971423-3-9

KOPECKÝ, Michal
Príťažlivosť 
B. m., Magnet pre ženy 2016. 1. vyd. 
247 s. Brož.
Autor radí, ako priťahovať ženy pri
rodzeným spôsobom.
ISBN 978-80-972296-0-3 

MRÁZEK, Pavol
Kreativita 2 – cyklus tvorenia 

Bratislava, ESPROF 2015. 1. vyd. 
229 s. Brož.
Publikácia voľne nadväzuje na knihu 
Kreativita 1 – Tvorivosť a vedomie. 
Autor odhaľuje všeobecné zákoni
tosti tvorenia.
ISBN 978-80-971838-1-3
 
TĹČIK, Vojtech
TBS, a.s. – „kus poriadnej roboty“ 
Prievidza, Patria I. 2016. 1. vyd. 77 s. 
Viaz.
Príbeh firmy TBS.
ISBN 978-80-85674-46-0

WINSON, Andy
Mysli, konaj, zbohatni 
Nová Dubnica, Akadémia osobnost
ného rozvoja Andyho Winsona 2015. 
3. vyd. 196 s. Brož.
Autor radí, ako dosiahnuť hojnosť, 
šťastie a finančnú slobodu.
ISBN 978-80-971482-2-5
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Kto zvíťazil?
Vaše čitateľské recenzie rozhodli
o knihách roku 2015 ktoré sa zapísali
do histórie! Pozrite si výsledky na 
www.kniharoka.sk

Odporúčame z našej ponuky

Åsne Seierstad:
Jeden z nás
Kniha od reportérky 
Åsne Seierstad, ktorú 
privítame na Festivale 
Pohoda, je hlbokým 
pohľadom na Andersa 
Breivika, masového 
vraha, muža zúfalo 
túžiaceho po sláve 
a uznaní.

Olga Tokarczuk:
Pravek a iné časy
Jeden z najvýraznejších 
poľských románov 
súčasnosti už roky 
dojíma čitateľov na 
celom svete. Autorku 
privítame v Literárnom 
stane Martinus.sk na 
Pohode 2016.

Katarina Bivaldová:
Čtenáři z Broken 
Wheel doporučují
Úžasný román o láske 
ku knihám a o tom, čo 
všetko sa môže stať, 
keď máte skutočných 
priateľov. 

Ernst H. Gomrbich:
Stručné dejiny 
sveta...
Fantastická kniha, 
ktorá by nemala chýbať 
v žiadnej detskej 
knižnici, vychádza 
v reedícii ako súčasť 
osláv 25. narodenín 
Vydavateľstva SLOVART.

Tešíme sa na vás
v Literárnom stane

Martinus.sk

Na Festival Pohoda 2016 sme spolu s OZ literarnyklub.sk pripravili 
bohatý program, v ktorom privítame napríklad aj Åsne Seierstad, 
Olgu Tokarczuk, Rashu Abbas, Dušana Mitanu a mnohých ďalších. 

www.martinus.sk/literarnystan


