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„S divými koňmi zamyslenia som dovial
sem Krutý a príliš plavý“
Ivan Štrpka – V chladnom dni s dlhou kopijou

Vložená príloha – hodnotiace štúdie
 slovenskej literatúry za rok 2015.



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

 ››

AKTUALITY

s. 02/03

V prestrojení

Foto Peter Procházka

Významná literárna udalosť sa odohrala 30. júna 
v bratislavskom KC Dunaj v rámci štvrtkových pod-
ujatí Literárneho klubu. Oficiálne to mala byť „bež-
ná“ beseda so spisovateľom Pavlom Vilikovským, 
moderátor Peter Darovec však priznal, že jediný 
spôsob, akým je možné Vilikovského dostať na 
takéto podujatie, je podvodom – v skutočnosti totiž 
išlo o akciu takpovediac „narodeninovú“, zorgani-
zovanú pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, 
ktoré Vilikovský oslávil 27. júna tohto roku.
 Nedávno sa na pôde Katedry slovenskej literatúry 
a literárnej vedy FiF UK uskutočnila práve pri tejto 
príležitosti konferencia K dielu Pavla Vilikovského, 
ktorú literárny vedec a kritik Peter Darovec orga-
nizoval. Pozval na ňu aj samotného autora, avšak 
zo strany Vilikovského prišla očakávaná odpoveď 
– nie… s vysvetlením, že by nechcel svojou prítom-
nosťou limitovať odborníkov, ktorí by o jeho diele 
možno aj chceli povedať niečo negatívne, následne 
sa však priznal, že by predsa len rád toto poduja-
tie videl, ale rozhodne by v takom prípade prišiel 
v prestrojení.

si konečne splnila svoj dávny sen a začala písať. 
Ako súkromná učiteľka angličtiny sa totiž dostá-
va priamo do „kuchyne“ saudskoarabských rodín 
a vniká do spôsobu ich myslenia. Svoje postrehy 
pretavila do viacerých kníh, 
jej debutom bol román Ženy 
z Rijádu, na ktorý nadviazala 
titulmi Z Rijádu do sveta a Vo 
svete a v Rijáde. Okrem toho 
vydala aj akéhosi „sprievod-
cu“ po Saudskej Arábii Tajom-
stvo závoja a aktuálne jej vyšli 
dve knihy: Vraždy v Arábii, 
detektívka, v ktorej sa riešia 
nevysvetlené úmrtia členov 
kráľovskej rodiny, a Púšť pod 
oknom (všetky Marenčin PT) 
– tu autobiograficky podáva 
skúsenosti z cestovania alebo 
priamo života v šestnástich krajinách na štyroch 
kontinentoch. Obe novinky predstavila v stredu 
6. júla na Magio pláži v Bratislave – knihy práve 
v ten deň dorazili z tlačiarne a autorka ešte len 
docestovala z Rijádu. Hovorilo sa však najmä 

V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei 
na Poštovej bola vo štvrtok podvečer 14. júla 
prezentácia výnimočnej a mysterióznej 
knihy Daniela Heviera Tajné dejiny bielej 
kaligrafie (TRIO Publishing). „Svojím spôso-
bom niečo uzatvára a niečo otvára,“ hovorí 
autor o knihe, ktorú v podstate napísali ob-
rázky. Pri písaní zvolil netradičný postup. 
Na zem vysypal svoje koláže a so zatvore-
nými očami vybral časť z nich. Bol rukou, 

ktorá zapisovala slová 
a hľadala príbeh, aby 
tak vytvoril dokonalú 
symbiózu s vizuálnymi 
prvkami. Vznikol neoby-
čajný román, alebo skôr 
labyrint, žijúci si vlast-
ným životom. Hevier je 
básnik, textár, spisova-
teľ, bojí sa úradníkov, 

miluje každodenné návštevy kníhkupectiev, kde 
pozoruje ľudí, ale hlavne vníma a vo svojej tvorbe 
využíva prelínanie a spájanie umení. Biela ka-
ligrafia predstavuje niečo nevidené, neviditeľné, 
je to určitý úsek, ktorý vidíme len čiastočne. „Je to 
maľovanie bielym tušom na biely papier,“ doplnil 
moderátor prezentácie Dado Nagy.

-mi-

Slovenská autorka Soňa Bulbeck žije už viac ako 
päť rokov v Saudskej Arábii – do tejto krajiny na-
sledovala svojho anglického manžela, ktorý tam 
prišiel pracovať. A práve prostredie cudzej kra-
jiny a odlišnej kultúry ju motivovalo k tomu, aby 

 Peter Darovec, ktorý moderoval už niekoľko be-
sied s autorom, sa snažil o kreatívny prístup a Vi-
likovského sa postupne pýtal na každé z desaťročí, 
v ktorých zatiaľ žil a tvoril, avšak autor nakoniec 
skonštatoval, že hoci snahu moderátora oceňuje, 
ten mu môže klásť akékoľvek otázky a z neho tak či 
onak vždy vylezie to isté. Po rozhovore autor prečítal 
novú poviedku (zaiste nie poslednú) o tom, akú cenu 
majú Ceny II. obvodu za rozvoj kultúry.
 Úplne v závere Vilikovskému k životnému jubileu 
gratulovalo sedem osôb známych z kultúrno-literár-
neho prostredia: Tomáš Janovic, Fero Jablonovský, 
Daniela Kapitáňová, Peter Zajac, Margit Garajszki, 
Mila Haugová a Dušan Dušek. Bodku za správou 
z podujatia by mohli predstavovať dva bonmoty, 
ktoré pri tejto príležitosti odzneli:
 Tomáš Janovic sa raz lúčil s Pavlom Vilikovským 
slovami: „Dovidenia v lepších časoch“, na čo mu Vi-
likovský odvetil: „Ja by som mohol aj skôr.“ A Mila 
Haugová spomenula, že ktosi raz v redakcii časopisu 
Romboid o autorovi vyhlásil, že „Pavel Vilikovský 
je človek, aj keď ho nikto nevidí“.

-mm-

o odlišnostiach spôsobu života v Saudskej Ará-
bii, od rozdielneho kultúrneho a náboženského 
pozadia cez postavenie žien až po bežné aspekty 
každodenného prežívania.

-kz-

Americký spisovateľ Robert Fulghum, ktorý o rok 
oslávi osemdesiatku, navštívil 12. júla Bratislavu, 
konkrétne Letnú čitáreň U červeného raka, kde 
sa konala autogramiáda a krst jeho novej knižky 
Poprask v sýrové uličce. Množstvo návštev-
níkov pritiahlo i scénické čítanie inšpirované 
autorovou knihou Drž mě pevně, miluj mě 
zlehka (obe vydavateľstvo Argo) v rámci diva-

delno-literárneho projektu Listování.cz. Autor 
sa s hercami vybral na veľké turné po Českej 
republike, a tak si odskočil i k nám.

-bb-



č. 07 – 08/16

Výhercovia z KR č. 05: 
A. Matuchová, D. Myttník, H. Vidanová, M. Lehotská, P. Čambalová, M. Makara, M. Lehotský, Mestská Knižnica Dubnica nad Váhom, D. Lezová, B. Votavová, I. Šáchová,  
K. Gibalová, E. Gašparovičová, P. Kunec, A. Cvengrošová

 ››

AKTUALITY

Hranice slova 

Prvým podujatím letného štvrtkového Literárneho klubu, ktorý sa po-
čas prázdninového obdobia presunul z priestorov bratislavského KC 
Dunaj do Letnej čitárne U červeného raka, bolo 15. júla predstavenie 
novej knihy Agdu Bavi Paina, ktorá nesie podľa autora až príliš poetický 
názov Východ z raja, no vraj „tam, kde nie je vchod, musí byť aspoň 
východ“. Besedu moderoval vydavateľ knihy Koloman Kertész Bagala, 
hudobným hosťom bol Jakub Ursiny, ukážky čítali herci Ľubo Bukový 
a Viktor Horján – nečítal však text, ktorý odznel pri krste knihy v Li-
terárnom stane Martinus.sk na festivale Pohoda 2016, pretože ten by 
iste – vďaka polohe pódia v Letnej čitárni a svojej pikantnosti – pobúril 
nejedného turistu, idúceho okolo Michalskej brány.
 Séria podujatí pokračovala o týždeň, v štvrtok 21. júla, predstavením 
literárnej súťaže Medziriadky. Ak ste si kúpili Knižnú revue v deň jej 
vydania – 28. júla –, stihnete ešte dnes večer o 18.00 v Letnej čitárni 
U červeného raka čítanie autorov, ocenených v súťaži Poviedka a dis-
kusiu o tejto súťaži, šnúra bude potom pokračovať každý štvrtok v tom 
istom čase na tom istom mieste ďalšími podujatiami aj v auguste.

-mm-

Koloman Kertész Bagala vyhlásil 20. roč-
ník literárnej súťaže Poviedka. Zúčastniť 
sa jej môže autor s jedným súťažným prí-
spevkom – poviedkou napísanou v slo-
venskom jazyku. Rozsah príspevku je 
maximálne 15 strán (27 000 znakov vrá-
tane medzier). Vek, pohlavie ani štátna 
príslušnosť autora nerozhoduje. Príspevky 
vytlačené na formáte A4 (nie obojstranne) 
v troch identických kópiách sa zasielajú 
poštou (najneskôr v deň uzávierky, rozho-

duje dátum na poštovej pečiatke) na adresu: Poviedka 2016, P. O. Box 
99, 810 00 Bratislava 1. Súťaž je anonymná, a preto na žiadnej strane 
zaslaného súťažného príspevku nesmie byť uvedené meno autora. 
Vyplnenú prihlášku so svojím menom a podpisom súťažiaci priloží 
v zalepenej obálke k zásielke. Prihlášku nájdete na www.literarnyklub.
sk, uzávierka prijímania príspevkov je do 31. augusta.   

Péter Esterházy (1950 – 
2016) bol spisovateľ, esejista, 
nositeľ prestížnych maďar-
ských i zahraničných lite-
rárnych cien a vyznamenaní 
(napr. Cena Lajosa Kossutha, 
Cena Milána Füsta, nemecká 
Herderova cena, francúzsky 
Rad umení a literatúry a i.). Jeho najznámejším dielom je román Har-
monia Caelestis, ďalšími titulmi preloženými do slovenčiny sú Opravené 
vydanie, Žiadne umenie, Pomocné slovesá srdca, Jedna žena, Jednoduchý 
príbeh čiarka sto strán (Šermovacia verzia), Jednoduchý príbeh čiarka sto 
strán (Verzia podľa Marka). Na tohtoročnom knižnom veľtrhu v Budapešti 
predstavil svoju poslednú knihu Pankreasov denník o svojej chorobe.

Už trenčianske ráno začínajúceho leta bolo horúce a nezlepšilo sa to ani 
v preplnenom vlaku, v starom vozni bez klimatizácie. S Rudom Dobiášom 
sme sa však utešovali okrídleným dôvetkom zo správ o počasí, že na Orave, 
Liptove a Spiši je vždy chladnejšie. No horúco bolo aj na Orave. Možno 
i preto sa nás v páľave pravého poludnia zišlo pri soche P. O. Hviezdoslava 
málo, ale predsa len o čosi viac než pri básnikovom hrobe, na cintoríne, 
ktorý je (ako sa na Dolný Kubín patrí) trochu do kopca. Ale čo už, jedno 
i druhé bol iba pozdrav mŕtvemu básnikovi, pozdvihnutá veľkosť, hľa-
danie spojenia slávneho občana so súčasným mestom, pripomenutie si 
dôležitosti slova. Bol to len úvod v uliciach pred otvorením 62. ročníka 
Hviezdoslavovho Kubína koncom júna. Slovenskí básnici zostali doma 
ako ja roky predtým. A domáci si asi mysleli, že svojho slávneho rodáka 
môžu zdraviť hocikedy. 
 Pred vstupom do Mestského kultúrneho strediska som si nevdojak 
spomenul na neďaleký drevený most cez rieku Oravu (domáci sú naň 
právom pyšní), na park, staré ulice a zákutia, dušu, ktorú mesto Dolný 
Kubín má napriek tomu, že po niektorých historických domoch zostali 
len stromy, jaseň čnejúci k nebu. Pripomenutím si mesta som chcel totiž 
nájsť paralelu s desaťročiami, dôvod pretrvania jednej z najsilnejších 
tradícií v slovenskej kultúre a osvete, ako v informačnom bulletine tvrdí 
o Hviezdoslavovom Kubíne Jana Kresáková, generálna riaditeľka Národ-
ného osvetového centra. Chcel som nájsť paralelu s menom a našiel som 
vestibul s deťmi plný štebotu, usmiatych tvárí, vzrušenia, našiel som tých, 
čo sa dostali až sem a chystali sa vyhrať, zavŕšiť cestu svojho snaženia. 
Dosiahnuť čo najlepší výkon v umeleckom prednese, zažiť ten úžasný tvo-
rivý pocit oživenia slova, pocit spolupatričnosti s ostatnými interpretmi, 
členmi recitačných kolektívov a divadiel poézie, ale aj s odbornou porotou 
a s mnohými nesmierne obetavými a profesionálnymi organizátormi. Zrazu 
som pochopil, že v tomto priestore už nebolo dôležité meno v názve ani 
mesto vonku, ale rozmer celoslovenského hnutia, obetavosť a zanietenie, 
a to bez ohľadu na záujem či nezáujem verejnosti, vrátane tej odbornej. 
Pochopil som, že hoci slovo, ktoré sa tu toľkí nadšenci chystali sláviť, 
má hranice obohnané múrmi kultúrneho strediska, reči o ľahostajnosti 
čitateľov k poézii sú iba rečami, že poézia je stále potrebná a oplatí sa ju 
písať, hľadať ďalšie ostrovy… 
 Nie je mojím cieľom vymenovávať všetky sprievodné akcie v meste, ktoré 
dotvárali atmosféru 62. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, ale spomeniem 
aspoň Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, domov kníh na vysokej úrovni. 
A najmä jej zamestnankyne, ďalšie obetavé organizátorky, propagátorky 
slova. A stretnutia so žiakmi a študentmi. Hľadanie cesty, slov, ktoré 
sa ukladali v ich pozorujúcich očiach, ktoré sa (možno, raz) v ich vnútri 
objavia ako odpoveď, spriaznený posol.
 Boli to pekné dva dni. Akcia si iste zaslúži pozornosť nás všetkých, 
aby sa slovo zbavilo hraníc.

Štefan Kuzma



AKTUALITY

s. 04/05

Zľava prozaik Dušan Mitana, dramaturg Literárneho stanu Martinus.sk 
Ferči Malík a básnik Ivan Štrpka. Foto Daniela Benková

Foto Dávid Koronczi

7. júl 2016, štvrtok. Deň prvý. 
Prechod bránou, ktorá oddeľuje trenčianske letisko 
od zvyšku sveta, vnímam každoročne ako odveký 
rituál. Nechávam za sebou všetko a vstupujem do 
vákua. 365 dní (Peťo asi chcel povedať 362, pozn. 
MM) som spal a čakal, aby som nasledujúce tri noci 
nečakal ani nespal. 
 Kým dievčatá postavili stan, dal som si prvú 
cigaretu a prepašovanú starkého hruškovicu. Po-
hľad na zapĺňajúce sa dejisko festivalu, ktorý každý 
rok prijme do svojej komplikovanej mapy ďalšie 
a ďalšie body, pódiá, stany, kaviarne, gastronomické 
zlepšováky alebo vizuálne atrakcie, ma zakaždým 
utvrdí v skutočnosti, že kultúrne podujatie je živý 
organizmus: nekonečný sled začiatkov bez konca. 
 A keď slnko opísalo mýtický oblúk a nad trenčian-
skym letiskom sa rozprestrela tma, areál festivalu sa 
rozžiaril ako nočný Vidámpark a na Urpiner stagei 
sa zjavila britská kazateľka PJ Harvey. Slová boli 
zbytočné. Všetko bolo presne tak, ako malo byť. 

8. júl 2016, piatok. Deň druhý.
Tráviť väčšinu času na hudobnom festivale v zákulisí 
Literárneho stanu Martinus.sk má svoje výhody. 
Človek sedí na mieste a pritom okolo neho obtekajú 
dejinné mapy slovenského jazyka. Ivan Štrpka objí-
me Dušana Mitanu a s úsmevom dieťaťa povie, aké 
je to zvláštne, že sa obaja stretli na letisku, a pritom 
ani jeden nikam neletí. Marek Vadas s cigaretou 
a radlerom robí posledné korektúry novej poviedky 
a Ferči, boss dramaturgie literárneho stanu, v náva-
le povinností pozabudne na stole svoju vysielačku, 
ktorej sa chopí Vlado Janček a priškrteným hlasom 
do nej zahlási: „Všetci zomriete!“ Kali si nasadí le-
gendárny klobúk a cirkus môže začať. 
 Je fascinujúce, ako prirodzene sa na Pohode prelí-
najú všetky umelecké póly a dokonávajú splynutie: 
cez workshop židovských tancov, diskusie, pohybo-
vé divadlo, nórsku publicistku Åsne Seierstad a jej 
knihu Jeden z nás: Príbeh z Nórska, živé vstupy zo 
stanu Rádia_FM, koncert Zrní s Janáčkovou filhar-

10. júl 2016, nedeľa. Deň štvrtý. 
Slnko, ktoré nad nami rozťahuje deravé dlane, ne-
chávame za sebou. Asfalt sa nám lepí na podrážky 
ako kliatba. V horúcom bezvetrí sa miešajú pachy 
spečených kuracích kožiek, čerešňového osvie-
žovača z Toi-Toi stageu a žltej trávy tesne pred 
vznietením. Na chrbtoch tučné batohy, na ľavých 
predlaktiach farebné pásky. Koľko sme ich už pre-
strihli a poslali na večnosť? Pred nami sa tiahne 
zástup pútnikov so sklonenými hlavami a ksichtami 
zmaľovanými slnečnými šrapnelmi. Tam, za brána-
mi areálu trenčianskeho letiska, nás čaká ranné 
vstávanie, cesty sparenými električkami, maily, 
rodiny, studené sprchy, Bašternákovia, tiene, cykly 
i Talianske týždne v Lidli. Čaká nás náš starý život. 
 Dvadsiaty ročník festivalu Pohoda je dokonaný. 
Čo s nami, Bože, teraz bude? 

11. júl 2016, pondelok. Deadline po prvé. 
MATÚŠ MIKŠÍK: „servus, ako to teraz s odstupom 
času (a alkoholu) vidíš s tou reportážou z Pohody?“
 Reportáž?! 
 JA: „pošli mi rozsah a termín :) “
 MM: „rozsah je 6000 znakov a termín ideálne 
dnes alebo zajtra“ 
 Sakra, sakra, sakra!

12. júl 2016, utorok. Deadline po druhé. 
Pohoda vytýčila na spoločensko-kultúrnej mape na-
šej malej-veľkej krajiny zbehov & pútnikov svoje 
pevné hranice, zadefinovala svoju identitu a vpila 
sa do DNA porevolučného Slovenska. Taká vysoká 
koncentrácia kvalitnej hudby, literatúry, vizuá-
lu, divadla, organizátorskej gramotnosti a vša-
deprítomnej atmosféry otvorenosti je v našich 
geopolitických vodách, križovaných hnedastým 
povlakom xenofóbie a malomeštiactva, zjavením 
hodným vstupu fanúšikov Twin Peaks do mýtického 
Čierneho vigvamu. 
 Pohoda, založená Michalom Kaščákom a Máriom 
Michnom v roku 1997 v punkových podmienkach, 
nás naučila, že pojem „festivalový komfort“ nie je 
oxymoron; že čisté sprchy a toalety nie sú urbánnou 
legendou promotérov; že gastronómia nezačína 
pri cigánskej v suchej žemli s kvapkou zrazeného 
kečupu a nekončí pri predraženom vodovom pive, 
ktoré by vysmiali aj poltárski hipsteri; že vytunin-
govaní holohlaví SBS-kári môžu byť milí a hodní ob-
jatia; že aj samotný festivalový areál je umeleckým 
dielom; že indie, punk, reggae, hip-hip a metal môžu 
fungovať v harmónii i vo vzájomných prienikoch; že 
matka História sa pravidelne opakuje a dokonáva 
ročnú cykliku „pred Pohodou“ a „po Pohode“. 

móniou, Visual Stage, memento v Café Kušnierik, 
experimentálne besy na Visegrad Stagei a punkové 
apokalypsy v Garáži až po Sigur Rós, islandské trio, 
ktoré vystúpilo z hĺbky snového fjordu až do nášho 
sveta, aby nám podalo správu o tom, že ešte nie 
sme stratení. 

9. júl 2016, sobota. Deň tretí. 
Prežil som s týmto miestom celých desať rokov. 
Videl som ho rásť, smiať sa i plakať. A ja som rástol, 
smial sa i plakal s ním.
 Bol som pri tom, keď Thom Yorke napísal novú 
Bibliu. Bol som pri tom, keď som zaspal v tôni 
hruškovice na poludňajšom slnku a domov som 
sa vrátil s popáleninou druhého stupňa. Bol som 
pri tom, keď sa obloha nad letiskom rozkročila ako 
čierna vdova a vtiahla do svojej večnosti dva ľudské 
príbehy. Bol som pri tom, keď Savages, londýnske 
post-punkové kvarteto brutálnych Nikít, rozdrvilo 
všetko, čo im stálo v ceste. Bol som pri tom, keď sme 
sa priotrávili, ležali sme v kŕčoch na tráve, dva-
násť hodín bez prestávky, s triaškou, s užitočnou 
radou pani zdravotníčky („Však choďte domov!“) 
i s osobným toaletným papierom pripnutým na 
opasku. Bol som pri tom, keď bol pri tom i James 
Blake. Bol som pri tom, žiaľ, až ex post, keď mi zo 
stanu ukradli sprchový gél, lacné slnečné okuliare 
a lampášik, ktorý som dostal na meniny od starej 
mamy. (Dúfam, že si s tým lampášikom posvietiš 
na cestu v pekle!) Bol som pri tom, keď Flying Lotus 
rozdával svoje tripy. Bol som pri tom, keď som si 
s Oňom, ktorý preplával na druhý breh príliš skoro, 
sľuboval priateľstvo na celý život. 
 Bol som pri tom, keď som stretol dievča. A odvte-
dy, už celých päť rokov, sa stretávame každý deň 
ráno i večer. 

13. júl 2016, streda. Deadline po tretie.
JA: „počuj Matúš, dostanem aj nejaký honorár?“

Peter Balko

Denník, ktorý nebol
10 rokov s Pohodou
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AKTUALITYProfilovým podujatím tohto čísla je Literárny stan Martinus.sk na festivale Pohoda 2016.

Diskusia o cenzúre – zľava Petr Píša, Vlado Zboroň, Ivana Taranenková, 
Dušan Taragel a Fedor Blaščák. Foto Eva Benková

z pohodového 
literárneho 

stanu

Vrámci letného festivalu Pohoda aj tento rok v areáli trenčianskeho letiska 
vyrástol na pár dní Literárny stan Martinus.sk s nabitým 30-hodinovým 

programom, ktorý otvoril v piatok 8. júla ráno o deviatej vydavateľ Koloman 
Kertész Bagala už tradičným Literárnym cirkusom.
 Reťazové čítanie spustil herec Boris Farkaš, aj za prítomnosti autora 
textu, pohodovo-literárneho hedlajnera Dušana Mitanu, čítal úryvok 
z ešte nepublikovaného rukopisu, nasledovala beseda s Mitanom, v rámci 
ktorej spisovateľ vyjadril počudovanie nad tým, koľko ľudí si prišlo pozrieť 
literárny program už tak skoro ráno – bol totiž presvedčený o tom, že mladí 
ľudia na festivale budú v takom čase ešte spať. Po Mitanovi čítali ďalší 
autori – Marek Vadas ešte nepublikovanú poviedku Pozorovateľ, Soňa 
Uriková text Vystrelím ti ružičku z jej debutu Živé ploty, Tomáš Varga 
poviedku, ktorú si pripravil špeciálne pre festivalové obecenstvo, Peter 
Balko z pripravovaného rukopisu o kopáčoch hrobov a na záver Laco 
Kerata z románu Suché roky, na ktorom v súčasnosti pracuje. Kvalita 
tohto literárneho „lajnapu“ už v prvom bloku celého programu bola ešte 
podčiarknutá jubileom vydavateľstva KK Bagala, ktoré tento rok oslavuje 
dvadsaťpäťku.
 V tom istom roku zakladal vydavateľstvo aj Peter Milčák, jeho Modrý 
Peter teda oslávil rovnaké výročie hneď v nasledujúcom bloku – prózu tak 
vystriedala poézia a postupne sa predstavili grafik a ilustrátor Marek Or-
mandík a básnici Ľuboš Bendzák, onedlho debutujúci Ladislav Lipcsei, 
Peter Milčák a blok ukončil Osamelý bežec Ivan Štrpka, ktorý okrem toho, 
že prečítal čosi zo svojich starších textov, avizoval novú knihu – zatiaľ nesie 
názov Fragment (rytierskeho) lesa. Do tretice 25 rokov na tohtoročnej Pohode 
v literárnom stane oslávilo v sobotu 9. júla večer o piatej divadlo Stoka.
 Najväčšími menami v literárnom stane boli azda tri spisovateľky - Åsne 
Seierstad, ktorá porozprávala o svojej knihe o Andersovi Breivikovi Jeden 
z nás: Príbeh o Nórsku, Sýrčanka Rasha Abbas, momentálne žijúca v Nemecku 
a poľská spisovateľka Olga Tokarczuk.
 Åsne Seierstad v rozhovore s moderátorom Tomášom Bellom prezra-
dila, že ani po napísaní knihy o masovom vrahovi Andersovi Breivikovi, 
ktorého čin v júli roku 2011 otriasol svetom, si nie je stopercentne istá jeho 
motiváciou. Prekurzorom však podľa autorky iste je problematické detstvo 
Breivika a jeho zložitý vzťah s matkou. Breivikov príbeh je podľa Seierstad 
„príbehom o odmietnutí“, na základe čoho autorka považuje za dôležitú 
metódu prevencie terorizmu v akejkoľvek podobe najmä sociálnu integráciu 
a inklúziu – aby žiadny človek nemal pocit, že nikam nepatrí. Spisovateľka 
taktiež vidí typologickú podobnosť medzi Breivikom a inými teroristickými 
útokmi, ktoré v posledných rokoch zasiahli Európu a svet, ktorá má korene 
podľa nej práve v komplikovanom detstve aktérov. Navyše, nórska spoločnosť 
a polícia podľa Seierstad neboli pripravené na takúto udalosť, autorka však 
dúfa, že sa už nič podobné nestane.

 Rashu Abbas spovedal Michal Hvorecký, ktorý sa pýtal na celkový lite-
rárny kontext v súčasnej Sýrii. Spisovateľka vysvetlila, že sýrska literatúra 
má dlhú históriu a tradične v nej bola silná najmä poézia, no v súčasnosti sú 
v kurze hlavne romány. Problémom je podľa Abbas vyučovanie literatúry, 
ktoré kladie dôraz na tradičné diela, čo sa deje na úkor súčasnej literatúry, 
napriek tomu je vraj v Sýrii veľmi populárny napríklad Franz Kafka. Autorka 
potom prečítala úryvok zo svojej knihy Vynález nemeckého jazyka v arabčine, 
následne Michal Hvorecký prečítal o čosi dlhšiu časť textu, ktorú preložil nie 
z arabského originálu, ale už z nemeckého variantu. Abbas komentovala aj 
svoju skúsenosť s nemčinou – najprv sa prihlásila na jazykový kurz, potom 
skúšala „školu života“, tá však bola zatvorená, keďže Berlínčania sa pri „Ich 
bin…“ vetách začínajú veľmi rýchlo nudiť a automaticky prepínajú do angličtiny.
  S poľskou spisovateľkou Olgou Tokarczuk sa zhováral Peter Michalík aj 
o tom, v akých podmienkach sa aktuálne pohybuje stredoeurópsky román – 
autorka poznamenala, že momentálne akoby sa všetko sústavne menilo, čo 
podľa nej presne vyjadril filozof a sociológ Zygmunt Bauman. Ďalej Tokarczuk 
dodala, že postupne sa vďaka rastúcej čitateľskej popularite chtiac-nechtiac 
stala politickou autorkou – celkovo debata konvergovala okolo vzťahu litera-
túry a politiky, tie sú podľa spisovateľky neoddeliteľné a „každý spisovateľ, 
ktorý sa stane v tomto zmysle politickým, je živý spisovateľ“.
 Zo zahraničných autorov sa predstavil ešte Jáchym Topol, domácu litera-
túru reprezentovali už tradične finalisti aktuálnej Anasoft litery 2016, novú 
knižku s názvom Východ z raja na Pohode uviedol do života Agda Bavi Pain, 
úryvky z nej čítali Jana Oľhová, Viktor Horján a Richard Stanke. Zaujíma-
vosťou je, že knižka na prebale nesie varovanie, že ide o „divokú literatúru“. 
Básnici sa predstavili v samostatnom bloku, mladí prozaici zasa v rámci 
besedy o literárnej súťaži Poviedka, ktorá bola spojená s vyhlásením jej ju-
bilejného 20. ročníka. Literárny stan však najviac praskal vo švíkoch počas 
liteRAPtúry, v ktorej formou umeleckého prednesu raperi Vec, Bene, Shomi 
a spevák Hafner recitovali svoje texty.
 V rámci programu mali návštevníci festivalu možnosť sledovať aj niekoľko 
zaujímavých diskusií, ktoré neboli venované priamo konkrétnemu autorovi 
alebo knihe, ale mali širší záber – napríklad diskusia o tom, ako má vyzerať 
preklad, či o „útrapách“ knižného redaktora a o tom, ako vzniká kniha. 
Jedným z ťahákov však bola aj silne obsadená debata o dejinných a súčas-
ných podobách cenzúry – moderoval ju filozof Fedor Blaščák, v diskusii boli 
spisovateľ Dušan Taragel a literárni vedci Ivana Taranenková z Ústavu 
slovenskej literatúry SAV a Petr Píša z Ústavu pro českou literaturu AV ČR 
–, ktorá je znovu aktuálna vďaka polemike okolo zoznamu stredoškolského 
„povinného čítania“ a toho, či v tomto zozname majú alebo nemajú, respektíve 
môžu alebo nemôžu byť zahrnuté texty zbierky Petra Pišťanka a Dušana 
Taragela Sekerou a nožom.

-mm-
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Stanovisko k článku (komentáru) v Knižnej revue  
č. 06/2016 z 30. 6. 2016 pod názvom: „Mgr. Ctrl+C, Ctrl+V“

Článok Marty Bábikovej v Knižnej revue (KR)  
č. 6/2016 z 30. 6. 2016, označený ako „komentár“ 
jasne proklamuje, že to nie je „oficiálna“, a teda  kva-
lifikovaná, a už vôbec nie fundovaná, recenzia od 
odborníka v danej oblasti. Ide väčšmi, alebo skôr 
výhradne, o subjektívnu, miestami až osobnú, re-
akciu pracovníčky Literárneho informačného cen-
tra (LIC), t. č. zamestnanej v oddelení informatiky 
a marketingu, ktorej primárny popud na napísanie 
zrejme vyplynul z faktu, že sme s LIC nekonzulto-
vali použitie ich materiálov v našej publikácii, čo 
aj uvádza Bábiková vo svojom texte. Domnievam 
sa, že cieľom uvedeného článku je pravdepodobne 
obviniť autorský kolektív, a mňa, z plagiátorstva. 
Pri tejto záležitosti chcem akcentovať skutočnosť, 
že pri prevzatých materiáloch z iných zdrojov 
(nielen z portálu LIC, Knižnej revue a pod.), sme 
nikoho „nevykradli“, ani neporušili autorský zá-
kon, keďže ku každému textu, ktorý bol čerpaný 
z externých prameňov, sme priradili štandardný 
bibliografický záznam. Môj argument potvrdzuje aj 
odborný recenzent monografie Súčasná slovenská 
literatúra po roku 1989 prof. PhDr. Dušan Katuščák, 
PhD: „Práva a povinnosti autorov stanovuje autorský 
zákon. Pokiaľ má niekto pochybnosti o korektnosti 
autorského prístupu k tvorbe diela, môže sa obrátiť 
na súd. Ak má LIC alebo ktokoľvek názor, že dielo je 
dielo napr. plagiátom, čo naznačuje KR a že sa poru-
šujú nejaké práva, mal by sa domáhať spravodlivosti 
na súde. Môj odborný názor je, že autori postupovali 
z hľadiska vedeckej a odbornej praxe v zásade správne. 
Dielo nemožno označiť za plagiát, pretože autori veľmi 
starostlivo v každom jednotlivom prípade uvádzajú 
bibliografické odkazy na životopisné zdroje a citované 
poznámky k tvorbe a citované pasáže uvádzajú medzi 
úvodzovkami.“1

 Plagiát „je nedovolené napodobenie, preberanie 
umeleckého alebo vedeckého diela bez uvedenia vzo-
ru alebo autora; kópia cudzieho diela vydávaná za 
vlastnú bez priznania sa k predlohe.“2 Za plagiát sa 
naopak nepovažujú všeobecne dostupné, známe 
a zdieľané informácie, napríklad aktuality alebo 
historické fakty.“3

 Informácie, ktoré si pani Bábiková vyhľadala, 
resp., ktoré jej boli možno niekým (…) poskytnu-
té, sú na obvinenie z plagiátorstva neoprávnené, 
a možno ich považovať za cielenú snahu poškodiť 
moje meno nielen v akademickom prostredí.

Ďalšia Bábikovej výčitka v jej komentári v KR 
smerovala k tomu, že naša publikácia obsahuje 

dostupné texty z webu, a teda takmer nič nové… 
Áno, jednotlivé biografické heslá spisovateľov sú 
viac-menej rovnaké, pretože životopis, a výpočet 
diel autora je predsa taký istý v každom jeho 
spracovanom hesle. (samozrejme, okrem ak-
tualizácií nových kníh, či záznamov v zmene 
profesionálneho pôsobiska a pod.). Okrem heslá-
ra prináša však publikácia aj zoznam vybraných 
literárnych súťaží na Slovensku aj s menoslovom 
ocenených autorov po roku 1989 do súčasnosti, 
ako aj zoznam prestížnych literárnych cien, ktoré 
sa po roku 1989 udeľujú slovenským spisovateľom, 
taktiež s menoslovom ocenených autorov…

Ďalšia Bábikovej poznámka o tom, že sme heslá 
neaktualizovali je opäť nepresná. Väčšina he-
siel je aktualizovaná. Nové údaje napr. z roku 
2015 už nebolo možné do rukopisu zaradiť, na-
koľko v tom čase už bol text publikácie „zalomený“ 
grafikom a pripravený na tlač aj po jazykových 
korektúrach. To, že v niektorých textoch naš-
la Bábiková nepresnosti, ktoré boli uvedené aj 
v iných slovníkoch, uznávam, ale oprávnené by 
malo byť skôr  zacielenie takejto výčitky k auto-
rovi pôvodnej (chybnej) verzie textu, nie k nám, 
ktorí sme text prevzali z „chybného“ prameňa, 
a napokon, legálne sme uviedli predsa aj zdroj. 
 
Ďalšiu Bábikovej poznámku o tom, že v predslove 
sa nachádza časť z mojej dizertačnej práce, považu-
jem za celkom úsmevnú a nepodstatnú. Zaujímalo 
by ma však odkiaľ, akým spôsobom, sa autorka 
komentáru dostala k mojej dizertačnej práci… Do-
dávam ešte, že tento typ dokumentu (dizertačná 
práca) sústreďuje výsledky odborného, vedeckého 
výskumu, a teda sa pýtam: je zakázané tieto fakty 
používať v odbornej publikácii?…
 Odborný recenzent monografie Súčasná slo-
venská literatúra po roku 1989 prof. PhDr. Dušan 
Katuščák, PhD. to, myslím, vo svojom stanovisku 
k Bábikovej článku vyjadril celkom jednoznačne: 
„Spoluautorom diela je Peter Cabadaj, ktorý je aj spo-
luautorom Slovníka slovenských spisovateľov 20. sto-
ročia, z ktorého autori použili, prípadne dopracovali 
životopisy. Autor Peter Cabadaj je oprávnený použiť 
časti svojho iného diela v rozsahu a spôsobom, ktorý 
zodpovedá autorskému zámeru iného diela. Podobne 
aj Marián Grupač má právo vo svojom novom diele 
použiť a zverejniť napríklad časti svojej dizertácie, 
pričom jeho školiteľom bol iný spoluautor Slovníka 
slovenských spisovateľov 20. storočia doc. Pavol 

Parenička. Pokiaľ ide o klasifikáciu pre diela a jeho 
zaradenie medzi vedecké monografie, tá je v danej 
chvíli irelevantná, nakoľko táto zaraďovanie prác 
podlieha revízii a nemá na ňu vplyv ani autor, ani 
vysoká škola.“4 
 Ďalšie Bábikovej výčitky smerovali aj k jej 
konštatovaniu, že v slovníku chýbali niektoré 
mená… Opäť je asi potrebné vysvetliť, že podtitul 
našej knihy, ktorý znie „Heslár vybraných sloven-
ských literárnych tvorcov debutujúcich po roku 
1989“ celkom explicitne formuluje jedno z hľadísk 
metodologickej činnosti pri zbere a spracovaní 
jednotlivých záznamov do konečnej formy biogra-
fických poznámok o jednotlivých autoroch. (Par 
parentése: adjektívum „vybraný“ v sebe zahŕňa 
základ substatíva „výber“, ktoré je v Krátkom slov-
níku slovenského jazyka IV. z roku 2003 definova-
né aj ako niečo, čo „vzniklo vyberaním: v. poézie; 
širší, užší v.„5)…

Bábiková vo svojom komentári taktiež uvádza, 
kritizuje niektoré „recenzie“, ktoré sú zaradené 
ako súčasť hesla jednotlivých autorov. Tu musím 
pani Bábikovú opäť opraviť a dôrazne upozorniť 
na fakt, že spomínané texty nie sú recenzie! Je to 
uvedené presne a priamo pod každým biografickým 
heslom, veľkými písmenami - ide o „POZNÁMKU 
K TVORBE“. Recenzia nie je to isté ako poznámka 
k tvorbe. Takisto, ako subjektívny komentár nie 
je to isté, ako odborná, smerodajná recenzia od-
bornej publikácie.

K ostatným poznámkam pani Bábikovej v jej ko-
mentári v KR sa už nebudem vyjadrovať, akurát 
na koniec uvediem skutočnosť, o ktorej sa (popri 
lustrovaní mojej osoby) autorka vo svojom „hanopi-
se“ nezmienila ani slovkom: Už niekoľko mesiacov 
je v prílohe Slovenských národných novín Orol 
tatranský - Revue pre mladú literatúru, umenie 
a spoločnosť (www.oroltatransky.sk) umiestnená 
rubrika Súčasná slovenská literatúra po roku 1989, 
kde postupne uverejňujeme heslá autorov, ktorí 
sa do slovníka nedostali, a tieto údaje tak budú 
slúžiť ako databáza pre prípadné druhé, doplnené 
vydanie spomínanej publikácie. 

V Žiline, dňa 14. 7. 2016 
Mgr. Marián Grupač, PhD.

(príspevok sme neupravovali, pozn. red.)
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1 KATUŠČÁK, Dušan. 2016. 3. Autorská etika. In: Vyjadrenie k dielu  

Súčasná slovenská literatúra po roku 1989. s. 2.
2 Vysoké školy.sk Plagiátorstvo na Slovensku – čo o ňom vieme. Dostupné na: 

http://www.vysokeskoly.sk/clanek/plagiatorstvo-na-slovensku-co-o-nom-neviete
3Tamtiež

4KATUŠČÁK, Dušan. 2016. 4. Spoluatorstvo. In: Vyjadrenie k dielu Súčasná slovenská literatúra 

po roku 1989. s. 3.
5Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratisla-

va: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, 

Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).
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„A vodopády pokračujú,
čistejšie než všetko,
čo možno o nich povedať.“Ivan Laučík – Tam, kde nie som

Stanovisko LIC: 
Trikrát a dosť

1. Databáza Literárneho in-
formačného centra LINDA je 
chránená podľa autorského 
zákona zákon č. 185/2015 
Z.Z.

(viď paragrafy 131 až 138)

Používateľ databázy, ku kto-
rej bol umožnený prístup ve-
rejnosti, ju nesmie používať 
v rozpore s bežným využitím 
databázy a nesmie neprimera-
ne zasahovať do právom chrá-
nených záujmov zhotoviteľa 
databázy.

2. Autori jednotlivých hesiel 
v databáze LINDA Literárneho 
informačného centra sú chrá-
není podľa autorského zákona 
zákon č. 185/2015 Z.Z.

(viď paragrafy 18 a 19)

Dielo je možné použiť iba s po-
volením autora.

3. Literárne informačné cen-
trum je rozpočtovou organi-
záciou MK SR. Vznik, aktua-
lizácia, dopĺňanie a inovácia 
databázy LINDA sú financo-
vané z rozpočtu LIC.

Podstatnú časť publikácie: 
Marián Grupač a kol. Súčas-
ná slovenská literatúra po roku 
1989 tvoria heslá, ktoré autor 
a kol. použili z databázy LIC 
(konkrétne 150 zo 194).

Uvedená publikácia dostala 
v roku 2015 dotáciu z granto-
vého programu Ministerstva 
kultúry SR (informácia je 
zverejnená na stránke www.
registerkultury.gov.sk v sekcii 
štatistiky v zozname žiadostí 
v podprograme 4.5).

18. júna 2013 (utorok) ráno okolo šiestej sa predo mnou 
vynárajú vrchy Západných Tatier, hlavný hrebeň (Salatín, 
Spálená, Pachoľa, Baníkov, Tri kopy, Plačlivé, Ostrý Roháč 
a Volovec), ktorý plánujem v tento deň prejsť, je akousi koru-
nou Liptova, miestom, „kde sme zostali kvôli zelenomodrému 
svetlu / žľabov a turní, / kvôli krehkosti svitania“ – píše 
Ivan Laučík v básni nesúcej názov podľa jeho milovaného 
kraja, Liptova. Okolo obeda už mám väčšinu túry za sebou, 
čo je prekvapivé vzhľadom na časové údaje na turistických 
značkách i na kŕče v nohách – tie ma sprevádzajú už od 
úvodného stúpania na Salatín (ktoré som očividne príliš na-
pálil). Sediac na Ostrom Roháči uvažujem, čo ďalej, na trase 
nasleduje už len Jamnícke sedlo a vrch Volovec a potom? Dole 
Zadnou Látanou dolinou a navečer už späť v Bratislave? „Zo-
staň, ponúknu ti / na zostup nieto síl“ (Yettimu), komentuje 
situáciu Laučík a v jednom z listov priznáva, že cíti niečo 
podobné: „Dva týždne sme boli v najseverovýchodnejšom 
cípe – v Poloninských Karpatoch, pod vrchom Kremenec. 
Na hranici troch štátov, ale ani do jedného sa mi nechcelo 
zostúpiť“. Podstata jeho ani mojej únavy nie je fyzická, hoci 
mňa aj bolia nohy. A hoci ma teda bolia nohy, predsa len 
napokon idem. Ale vrátim sa, Iwan, sľubujem.
 27. júla 2013 (sobota) o štvrtej stíham posledný vstup 
do Važeckej jaskyne, do ktorej sa vchádza – ostatne, ako 
azda do všetkých jaskýň – „rozpadnutými bránami. / Je to 
viac než dotyk, / viac než obrad“ (K jaskyni). Laučík hovorí 
o jaskyniach – aj o tých pomyselných – často, jeho poézia je 
vlastne buď vystupovaním na vrcholy, alebo zostupovaním 
do jaskýň. Zostupujúc do seba, vždy si spomeniem na Iwana, 
prenikajúceho do hĺbok jaskýň ticha, v ktorých odpočívajú 
protovýznamy slov.
 Podvečer stopujem pri Važci, vlak, ktorý ma odvezie do 
Ružomberka, je v tom momente viac vzdialený ako vrch 
predo mnou – Kriváň, známy azda nielen zo slovenských 
eurocentov. U Laučíka má rôzne podoby: „Kriváň svieti ako 
plachta zamrznutá v severáku“ (Liptov); „Kriváň zostáva / 
temný – / patriarcha ostro vyrezaný svetlom, bez detailov, 
/ akoby sa práve zrodil“ (O tom). Ja ho poznám najmä z vla-
ku – hoci hore som, samozrejme, bol –, práve jeho „irídiový 
hrot“ (Havránok) v brieždení čosi po štvrtej ráno, po noci 
strávenej v nikdy nie príliš pohodlnom kupéčku je znakom 
toho, že nie som na ceste do neznáma, ale práve naopak – že 
sa niekam vraciam.
 14. decembra 2015 (pondelok) tesne pred dedlajnom 
si podávam grant s názvom Po stopách Ivana Laučíka. Na-
koniec ho nedostanem, ale uznávam, že to mohlo vyzerať 
ako žiadosť o preplatenie týždňovej dovolenky v Liptovskom 
Mikuláši. Nuž, prídem späť za vlastné.

 4. júla 2015 (sobota) cez deň stúpam na Skalnaté pleso 
popod lanovku a hovorím si, že to je jednoznačne najhoršia 
časť spomedzi všetkých turistických chodníkov v Tatrách. 
Vyrazili sme neskôr, behom hodiny mi slnko spáli lýtka 
tak, že na druhý deň nebudem môcť poriadne zohnúť 
nohy, napriek tomu sa vydám na cestu z Popradského 
plesa na Kôprovský štít. Keď si pri plese vymieňam tričko, 
pristane len niekoľko centimetrov odo mňa orešnica  a ja 
si spomeniem na Laučíkove verše z básne Limby: „A sýtiť 
náhlivé orešnice / v slnečnom vetre!“ Iwan, teda opäť ideš 
so mnou? Dobre. Je 5. júla, Laučík mal narodeniny včera, 
ja predvčerom. 
 4. júna 2016 (sobota) okolo poludnia s otcom vyjdeme – 
celkom príznačne – na Poludnicu. Hľadám dole v diaľke „Lipy 
a žlté / kosačky, humná, štvorce textilky, / miestne rozhlasy 
a silážne veže, / lyžiarske vleky / v lete / i ovce zamrznuté 
v močiari“ (Pohľad z Poludnice), ale vidím iba – prepytujem 
– Jelšavu. O niekoľko dní neskôr zistím, že to vlastne ani 
nebola Laučíkova Poludnica, Iwan sa mi v duchu smeje, ale 
myslí to so mnou dobre – je mi jasné, že keď sa vyberiem na 
tú „správnu“ Poludnicu, Iwan ma bude sprevádzať.
 8. júla 2016 (piatok) cez deň sa na festivale Pohoda stret-
ne Ivan Štrpka a Dušan Mitana a ja si hovorím, že aj druhý 
osamelobežecký Ivan – teda Iwan – by sa do spoločnosti 
v backstagei Literárneho stanu náramne hodil, i keď sa 
toto všetko odohráva na rovine. Iwana som nikdy nestretol, 
ale už niekoľko rokov o ňom hovorím, že je to „môj“ básnik. 
Každopádne, videl som ho čítať jeho texty na videu a som 
presvedčený o tom, že by pre festivalové publikum boli 
správne vyváženou dávkou úsmevu i vážnosti.
 23. júla 2016 (ešte sobota) tesne pred polnocou sedíme 
v Brne na Kravej hore na tráve – mágia momentu je hma-
tateľná – a nahlas uvažujem o tom, ako iný náš básnik, 
Ivan Krasko, uchopil situáciu na prelome 19. a 20. storočia, 
kedy sa čosi stalo a svet prestal dávať zmysel, čo Krasko 
vysvetľuje absenciou akejkoľvek istoty. Napadne mi, že 
Laučík toto formuluje o niekoľko desiatok rokov neskôr 
úplne presne: „Myslieť už teraz veľmi bolí – ale to je zatiaľ 
len fantómová bolesť oproti tej, ktorá by nastala pri myslení 
bez axióm“ (esej Sloboda, symbol, sen). Je možné túto istotu, 
axiómu nájsť? Znovu sa vrátiť do stavu, v ktorom svet dával 
zmysel? Je možné „Dobehnúť v silných protisvetlách / na 
začiatok“ (Limby)? 
 25. júla (pondelok) ráno treba dokončiť a uzavrieť edi-
toriál, chýba azda už len posledná veta: Hoci sa nevraciam 
na Laučíkove miesta rok čo rok, pri každej príležitosti sa 
s Iwanom jeden pri druhom pristavíme a prehodíme pár slov, 
totiž ešte stále platí, že „rozhovor je možný“ (Previsy), hoci 
aj iba „na prahu počuteľnosti“ – v bode vrcholu či hlboko 
v jaskyni. Našťastie, Laučíkova báseň ostáva otvorená.

Matúš Mikšík

Na prahu počuteľnosti
(skôr vyznanie ako editoriál)
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Česká a slovenská literatura sice zůstávají víceméně oddělené entity, 
ale přinejmenším v mediální reflexi a možná i co do čtenářského 
zájmu jsou projevy federálních literárních provozů prakticky totožné. 
Kritici častují současnou tvorbu takovými označeními jako autistic-
ká, artistní, do sebe zahleděná, předvádivá nebo unikavá, nenabízí 
podle nich sociální reflexi, natožpak třeba záblesk generačního či 
„velkého románu“. Autoři se snaží pomocí organizovaných akcí jako 
je česká Asociace spisovatelů nebo slovenské Družstvo – dnes už, 
přiznejme si, ve vegetativním stavu – získat alespoň minimální šanci 
se psaním uživit a vrátit literárnímu řemeslu kredit; nenechávají si 
do psaní kritiky kafrat, natožpak se nechat úkolovat nějakou spole-
čenskou objednávkou – literatura si sama najde cestičku dějinami. 
Kulturní rubriky velkých médií ani mytického čtenáře z tabulek 
prodejnosti tento tichý, pomalý klokot nezajímá: všichni si čtou 
překlady a literaturu faktu. Státní a grantové instituce, které mají 
na starost propagaci literatury v zahraničí a její podporu doma, 
nekooperují, jsou promořené nepotismem a v jejich čele často sedí ne-
kompetentní nebo komunitou ostrakizovaní jedinci. Poezii nechme 
básníkům. Všichni se nějak chtějí vyjádřit k poměrně horečnatým 
společenským proměnám, ale nikdo neví moc jak.
 Vše výše řečené nejsou ani tak fakta, ale spíš dojmy, kterých 
může čtenář literních periodik nabýt při pravidelné konzumaci 
komentářových a názorových stránek. Jediný fakt, který podobné 
diskuse a polemiky obestírá, je jistá únava. Vzpomeňme debatní 
evergreeny, jako například angažovanost spisovatele nebo úlohu 
kritiky, které jednou za čas jako zářivá kometa přiletí, ozáří za-
tuchlá sklepení literárních časopisů a pak zase letí dál do temného, 
neznámého vesmíru, v nichž se v posledních dvaceti letech točí 
několik stejných jmen s občasným omlazením – naposledy třeba 
z řad levicové úderky kolem časopisu A2. Při pravidelném sledování 
několika ritualizovaných bojů o Literaturu se proto nedá vyhnout 
pocitu malátnosti, u některých dokonce jízdy na autopilota. 
 Jak v Česku, tak na Slovensku se nabízí lákavé, jednoduché vy-
světlení této malátnosti: literární komunita je malá, všichni se 
znají a všichni mají stejnou šanci se v časopisech, kavárnách a fa-
cebookových diskusích sofistikovaně pomlouvat a urážet. Důvody 
lze také samozřejmě hledat v zmiňované nízké finanční podpoře 
literatury nebo mizejícím zájmu médií.
 Pramen únavy je nicméně nutné hledat také jinde. Když mi přišlo 
nemilosrdné zadání, jež jsem před několika měsíci rovněž zaslal, 
jen na opačnou stranu československé hranice, též mi ztěžkly ruce. 
„Podej zprávu o stavu české literatury“ zněl pokyn spřáteleného 
redaktora. Samovolně jsem začal mentálně operovat podobně jako 
většina komentátorů české literatury: vrhl jsem se do tepání spiso-
vatelů a hanění kritiků na základě nacionálního klíče, aniž bych jej 
nějak reflektoval nebo dokonce opustil. Zprvu jsem ani na vteřinu 
nezapochyboval, že tu něco jako česká literatura je.
 Samozřejmě, česká literatura je literatura psaná česky, po-
dobně se to má i s tou slovenskou. Tento lingvistický rámec 
moc dobře opustit nejde. Zároveň ale, když se mluví o stavu, 
úloze nebo poslání literatury, se neodkazuje ani tak k jejímu 
lingvistickému nastavení jako ke kulturně-politickému ukotvení. 

Vždyť jak rádi si v Česku připomínáme, že Kafka byl pražský 
autor a že jméno Robert Musil zní docela tuzemsky. Ne nadar-
mo se o národech zrozených z rozpadu starých mocností, jako 
bylo habsburské Rakousko, říká, že jsou filologické, postavené 
nikoliv na zbožštělých reliktech feudální moci, nýbrž právě na 
glorifikaci výpotků konkrétního jazyka a folklórních marginálií 
typu orosený půllitr. Obrysy kánonů národních literatur nebyly 
vybojovány jen při estetických disputacích, ale a možná hlavně 
při hledání významové náplně slov jako česká či slovenská. Nelze 
proto pochybovat, že tu něco jako česká a slovenská literatura 
byly a v knihovnické perspektivě jsou i dnes. Lze ale živý orga-
nismus spisovatelů, kritiků, časopisů, nakladatelů, festivalů 
a tak dále, stručně pojmenovaný literaturní provoz, zároveň 
považovat i za živou českou nebo slovenskou literaturu? 
 Pokud tedy zadání zní říci něco o české literatuře, je nutné 
začít u adjektiva česká, potažmo slovenská. A přitom zároveň 
odolat školáckému pokušení hledat na jasně narýsovaném ja-
zykovém území podobné motivy, postavy nebo literární postupy 
a ty následně s hrdostí Středoevropana vyhlásit ryze českými. 
Už jen proto, že v roce 2016 nelze být filologickým národem: 
byly-li národ, nacionalismus a vlastenectví nesamozřejmé už 
v devatenáctém století, dnes patří k bontonu nad nimi už jen 
cynicky povytáhnout obočí.
 Otázka po čemkoliv českém či slovenském, uchopena poctivě, 
je vždy otázkou smyslu národa, Češství a Slovenství, v případě 
literatury obzvlášť. Této otázce se v Česku vyjadřuje sem-tam 
prakticky jen Pavel Janoušek. Naposledy v rozhovoru v Tvaru 
6/2016 říká: „jsme sice z tradice zvyklí, že literatura je něco vel-
kého a důležitého, jen nevíme, k čemu vlastně dnes je“ a dále 
dodává, že „literatura je přesně ta sféra, v níž může smysl jazyka 
a národa, což u nás spolu souvisí, fungovat. Může totiž národu 
dodávat pocit vlastní identity, tedy něčeho, s čím my, Češi, máme 
dost problém“. Je to pěkná vize, jenže čím ji naplnit? Co má dnešní 
spisovatel psát, aby pozitivně saturoval ve vulgárním nacionalismu 
uhnívající národní identitu?
 Rád bych podal zprávu o celku, nějaké literatuře s velkým 
L. Ale celek se vzpírá, nikoliv kvůli tomu, že se nepíšou knihy 
a nemluví se o nich, nýbrž kvůli tomu, že knihy i diskuse o nich 
už de facto opustily opotřebovaná bydla z devatenáctého stole-
tí, bez nichž celek nelze myslet a kde navíc ty nejoriginálnější 
a dekády přeživší díla stejně nechtěly nikdy bydlet, a nyní se 
potácí v mátožném meziprostoru.
 Jak ale dokazují diskuse o stavu české či slovenské literatury 
a vlastně i mé zadání, existuje tu vůle k celku, povědomí, že literatura 
je krásná a velká a může spojovat. Obávám se ale, že Janouškova re-
suscitace národovectví a poučeného vlastenectví by nevedla k nové, 
lepší literatuře, ale zasmrádlému skanzenu. Má-li se literatura opět 
stát celkem, možností kolektivní identity, bude muset myšlení o ní 
odhodit nacionální obezličky. Koneckonců, ty ji dostaly tam, kde je. 
Otázkou nicméně zůstává, jestli to vůbec jde…

Zdeněk Staszek
Autor je redaktor portálu H7O.
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Hledání celku
Foto Lucie Zajíčková
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Na Slovensko musela doraziť kniha rakúskeho 
historika Philippa Thera Nový poriadok na starom 
kontinente, vydaná v českom preklade vo vydavateľ-
stve Libri, aby sme si konečne priznali na plné ústa: 
máme tu neoliberalizmus ako vyšitý, aj so všetkým, 
čo k nemu patrí. A knihy sa musela recenzentsky 
zhostiť popredná ekonómka Brigita Schmögnerová, 
aby sa táto systematická informácia dostala až 
do dennej tlače a slovenskí čitatelia mohli zno-
va raz objavovať Ameriku. No zatiaľ čo Ph. Ther  
a B. Schmögnerová (Pravda, príloha Víkend 16. júla 
2016) venujú svoju pozornosť najmä politickým, 
čiastočne historickým a najmä sociálno-ekonomic-
kým charakteristikám tohto fenoménu, kultúrne 
súvislosti ostávajú – ako obvykle – mimo záberu. 
Pritom ak má s neoliberalizmom niekto ozajstný 
problém, tak sú to ľudia pôsobiaci v kultúrnej 
a umeleckej oblasti, kritickí intelektuáli a huma-
nitní vedci, alebo tiež nezávislí aktivisti. Ich životy 
sa vďaka presadzovaniu neoliberálnej doktríny (aj) 
u nás premenili na trasovisko; v žiadnom okamihu 
si nemôžu byť istí svojou ďalšou existenciou a o so-
ciálnych nárokoch či právach v rámci pracovného 
procesu sa im môže iba snívať. 
 Fond na podporu umenia (FPU) ako inštitúcia, 
ktorá svoje verejné pôsobenie naštartovala iba 
v tomto roku, je z tohto pohľadu typický „mačko-
pes“. Zo štruktúrneho hľadiska sa pokúša zaplniť 
dieru, ktorá u nás v inštitucionálnej infraštruktúre 
existovala celé desaťročia a zefektívniť dotačný 
systém tak, aby vyhovoval potrebám a požiadav-
kám (rôznorodých, no väčšinou menších a nezávis-
lých) producentov v kultúre. Na druhej strane, jeho 
právne ukotvenie a celkové postavenie vychádza 
z (de facto nadnárodného) politického a legislatív-
neho rámca, ktorý je jasne nastavený (neoliberálne) 
a na ktorý FPU nemá takmer nijaký vplyv alebo 
dosah. Čo v bežnom jazyku znamená, že obrovská 
väčšina producentov v kultúre a umení (t. j. žiada-
teľov o granty) pôsobí bez potrebnej pevnej (kedysi 
sa hovorilo: kamennej) infraštruktúry, alebo si ju 
zabezpečuje viac-menej svojpomocne. A že financo-
vanie kultúrnych činností, resp. celkový kultúrny 
manažment títo producenti (kedysi: tvorcovia) rie-
šia za pochodu; z roka na rok, z projektu na projekt, 
od jari do zimy, vždy znova a zas. Pravdaže, netýka 
sa to iba FPU, ale aj iných inštitúcií s podobným 
poslaním – no, paradoxne, len v oblasti kultúry, 
vedy alebo umenia. Preto argument, že je to práve 
čerpanie peňazí z verejných prostriedkov, ktoré si 
vyžaduje takýto „spôsob hry“, nijako neobstojí. Je to 
skôr o dostatku alebo nedostatku peňazí v kultúre, 

zriaďovateľských právach inštitúcií a prehodnotení 
dotačných politík. 
 Občas si predstavujem, ako by za takýchto pod-
mienok fungovalo napríklad naše školstvo. Alebo 
zdravotníctvo. Alebo advokátske kancelárie či 
banky. A rozmýšľam o tom, prečo sme dopustili 
takýto výnimočný trest iba/práve pre kultúru 
a umenie. V neoliberálnom systéme, ktorý pre 
kultúru v širšom slova zmysle nemá porozume-
nie ani dostatok prostriedkov (a krátkodobo na 
tom profituje, kým dlhodobo generuje krízu), je 
totiž všeličo obrátené na hlavu. Napríklad aj to, 
že ak získate podporu na činnosť, môžete síce svoj 
ušľachtilý projekt zameraný na verejné blaho či 
občiansku prosperitu realizovať, no nikoho nezau-
jíma, či máte k tomu aj svoj „flek“, svoju základňu – 
aspoň nejaké fungujúce priestory, svoj udržateľný 
spoľahlivý tím, o ktorý sa môžete oprieť, potrebné 
vybavenie. Jednoducho, či máte svoje funkčné sídlo 
a nevyhnutnú (aj personálnu) infraštruktúru. 
 Predstavte si, že by lekár musel žiadať nejakú ve-
rejnú agentúru o peniaze na svoj výkon pri každom 
pacientovi alebo každej diagnóze zvlášť, a pritom 
vždy znova a znova napriek očividnej praxi a kope 
vyliečených pacientov dokazovať, že je ako človek 
aj odborník spoľahlivý, bezúhonný, vyškolený, ne-
zadlžený, registrovaný a navyše: musel by byť tiež 
všestranný. Všestranný ako právnik, ekonóm a úč-
tovník, odborník na IT či marketing, prekladateľ 
a tlmočník… plus „dievča pre všetko“, lebo inakšie by 
skončil skôr, ako by začal. Predstavte si, že by tento 
nešťastník osemdesiat percent svojho času venoval 
manažovaniu svojej práce a len zvyšných dvadsať 
ordinoval v styku s pacientmi a v dotyku s lekár-
skou vedou. A po nociach znova prezeral grantovú 
dokumentáciu v strachu, či mu niečo dôležité neušlo. 
Pretože ak áno, hrozí, že príde o pacientov aj o prácu, 
o profesiu aj lekársku prax, vlastne – o živobytie. 
O ambulanciu nie, ani o sestričku, lebo aj tak nija-
ké nemá, väčšinou robí doma a sám, tak akosi na 
kolene, v najlepšom prípade vo vypožičanom. Podľa 
tvorcov príslušných politík totiž profesionálne sídlo 
nikto nepotrebuje. A ani podľa vypisovateľov gran-
tov, hoci tí nastúpili už do rozbehnutého vlaku a ich 
úloha nie je ani trocha závideniahodná: usilujú sa 
zjemniť a diverzifikovať dotačné nástroje tam, kde 
sa v podstate rúbe sekerou. Kde? V neoliberalizme.
 Ale to sme sa akosi nebadane okľukou znova do-
stali na pôdu kultúry a kultúrnych politík. Ak si pred 
očami premietneme postavenie FPU, dostaneme 
jasný obraz: v umení a kultúre ďakujeme za pomoc, 
možno aj svoju dočasnú záchranu tým „nezávislým 

inštitúciám“, ktoré nás v podstate disciplinujú a vťa-
hujú hlbšie a hlbšie do reality neoliberalizmu. Nepro-
dukuješ peniaze, iba umelecké hodnoty, prípadne 
robíš literárny časopis alebo organizuješ divadelný 
festival? Potom na teba treba bič s dlhým „jazykom“ 
a hladkou rúčkou. Ako tvrdo dopadne, závisí najmä 
od ľudského (a teda aj profesionálneho) prístupu 
pracovníkov FPU, resp. ich ochoty načúvať ľuďom 
z rôznych druhov umeleckej praxe a podľa ich požia-
daviek a potrieb nastavovať, zamieňať, vylepšovať 
kritériá pre získanie podpory aj jej vyúčtovanie. 
 No aj keby bol tento nechcený bič ľahkou hod-
vábnou mašľou, na systéme hry sa tým nič nemení: 
kultúra je z tela neoliberálnej spoločnosti vyvrhnutá 
ako zle pretrávená (duchovná) potrava. A možno 
ani nie tak kultúra, ale skôr ľudia, ktorí ju robia 
v projektovo znevýhodnených podmienkach. Bolo by 
preto veľmi žiaduce a iste aj prospešné, keby aspoň 
kritériá podpornej činnosti čo najviac vychádza-
li z reálnych pracovných podmienok žiadateľov 
o granty. Ak dnes medzi účtovne oprávnenými, 
a teda v rámci finančnej podpory nárokovateľnými 
položkami, povedzme pri časopisoch, nenájdeme 
poštovné, telefonické poplatky, pripojenie na in-
ternet, nákup kancelárskych potrieb, náklady na 
účtovníctvo, náklady na post-produkciu (dopravu 
výtlačkov k distribútorom a kníhkupcom), ale aj 
priamo distribúciu (poplatky distribútorom) atď., 
potom si treba položiť zákonitú otázku: Čo teda 
vlastne Fond poskytuje ľuďom, ktorí časopis kon-
cipujú a vymýšľajú, koordinujú ľudí a organizujú 
prácu – všetko pomocou počítača, ktorí komunikujú 
s autormi aj ilustrátormi telefonicky alebo bežne 
cez skype, redigujú texty na obrazovkách svojich 
počítačov, cez internet komunikujú s grafikmi, 
tlačiarňou, distribútormi aj kníhkupcami, poštou 
posielajú autorské aj recenzné výtlačky, rovnako 
na výmenu s partnermi zo zahraničia, nakupujú 
tonery a papier do tlačiarne, o ďalších (tiež neprí-
pustných) „nákladoch investičnej povahy“ – počí-
tačoch, mobiloch a tlačiarňach ani nehovoriac? Je 
to krutý žart alebo nedopatrenie? Alebo neznalosť 
domáceho terénu, keď si možno niekto stotožňuje 
vydavateľstvo Vlna s Penguin Books alebo Romboid 
s New York Literary Review of Books? 
 Nie veru, nestoja nám za chrbtom prosperujúce 
firmy a nemáme vydavateľské domy, ktoré by šma-
hom ruky pokryli naše „neoprávnené položky“.

Stanislava Repar
Autorka je šéfredaktorka časopisu Romboid.

Oprávnené či neoprávnené položky – to je otázka
Foto L. Finder
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Lajos Grendel
Newhontská trilógia, Odtienené oblomky

Marenčin PT 2016

Lajos Grendel má v  literárnom priestore 
príznačné postavenie. Je považovaný za 

významného autora maďarskej literatúry, o čom 
svedčia viaceré ocenenia predovšetkým v Maďar-
sku (Cena Tibora Déryho 1988, Cena Imre Madácha 
1990 a 1997, Cena Endre Adyho 1997, Kossuthova 
cena 1999), zároveň je vnímaný aj ako predstaviteľ 
maďarskej literatúry, žijúci a píšuci na Slovensku. 
Autorov rodný jazyk je maďarčina, a tá je bez vý-
nimky rovnako aj literárnym jazykom všetkých 
jeho diel. Samotný Grendel sa považuje, ako pove-
dal v rozhovore pre portál iliteratura.cz, „výlučne 
za maďarského spisovateľa“.
 Po viac ako tridsiatich rokoch prichádza reedícia 
trilógie Odtienené oblomky prvých Grendelových 
románov Ostrá streľba (1981), Odkundesi (1982) a Od-
vodeniny (1985). Paralelne vychádza aj súbor diel 

„mladších“ románov Newhontská trilógia, ktorú 
tvoria texty U nás v New Honte (2002) – v aktuálnom 
vydaní pod názvom U nás doma, v New Honte –, Kráľ 
Matej v New Honte (2005) a Hromadný hrob pri New 
Honte (2006). Oba súbory vychádzajú v preklade 
spisovateľovho dvorného prekladateľa Karola Wla-
chovského.

Fiktívne mesto – miesto
Konvergentným prvkom oboch trilógií je geografic-
ká poloha. Fiktívne dejisko – malomesto, ktoré sa 
nachádza niekde pod Šibeničným vrchom na juž-
nom Slovensku, sa stáva epicentrom diania (najmä 
v Newhontskej trilógii), resp. vo vzťahu k spomien-
kam jednotlivých postáv (Odtienené oblomky). 
 „Samotné mesto bolo jedným z najvýnimočnej-
ších miest na svete. Už tým, že ležalo na mieste 

určenom presnými zemepisnými súradnicami, 
na priesečníku stupňov zemepisnej šírky a dĺž-
ky; priamka načrtnutá z radničnej veže k Polárke 
a zvislica spustená z Polárky na Zem vymedzo-
vali iný uhol (zvislicovú odchýlku), ako namerali 
z radnice v Toronte alebo v Tokiu. (…) Moje rodné 
mesto je najvýnimočnejšie mesto na svete. Má svoj 
detský zbor, hasičský orchester a krematórium. 
Slnce vychádza vždy na východe a zapadá na zápa-
de“ (Odtienené oblomky, s. 97 – 99). Irónia, ktorú 
autor využíva, len zdôrazňuje imaginatívnosť, ne-
reálnosť mesta. Aj keď sa často objavujú názory, 
že tým fiktívnym mestom sú Levice (opierajúc sa 
o životopisný kontext autora), Grendel, opäť v už 
citovanom rozhovore, zdôrazňuje: „Mestá vysky-
tujúce sa v dielach sú fiktívne.“
 Toto literárne mesto sa vyznačuje väčšinovým 
maďarským obyvateľstvom, ktoré si spolunažíva 
so Slovákmi. Modus vivendi malomesta reflektuje 
hromadnú mentálnu výbavu, odrážajúc životné hod-
noty jeho obyvateľov so svojimi zvykmi a obyčajami. 
Vždy je však prítomný pocit akejsi nečinnosti, za-
ostalosti, prázdnoty priestoru, ale aj vyprázdnenosti 
samotného života. „Mestečko pôsobilo zavádzajúcim 
dojmom nemenného obrazu, akoby si jeho obyvatelia 
osvojili zriedkavú znalosť, ktorá umožňuje zastaviť 
pominuteľnosť času a s fortieľom odložiť dnešok 
na zajtrajšok. Z priečelia domov tu i tam opadá-
vala omietka, na uliciach popraskal asfalt alebo 
uprostred cesty zívali plytké aj hlbšie výtlky. Všetky 
tieto škvrny však vyčarili atmosféru starobylosti 
hlavného námestia a jeho okolia a boli útechou pre 
budúcnosť, že do zajtra bude umelecká pamiatka 
z toho, čo sa dnes ešte javí ako schátraná chatrč“ 
(Newhontská trilógia, s. 122 – 123).

jubilanti
od 28. júla do 21. septembra

28. 7. 1929 – Dušan HARUŠTIAK, básnik, publicista
28. 7. 1940 – Mojmír GROLL, dramatik, scenárista
28. 7. 1965 – Eva LUKÁČOVÁ, poetka
30. 7. 1941 – Ondrej SLIACKY, literárny historik, autor kníh pre deti a mládež 
30. 7. 1956 – Daniela KAPITÁŇOVÁ, prozaička, publicistka
31. 7. 1952 – Miroslav DUDOK, jazykovedec, básnik

1. 8. 1951 – Milka ZIMKOVÁ, prozaička, dramatička
2. 8. 1939 – Ilja ČIČVÁK, básnik, prozaik
2. 8. 1965 – Vladimír BARBORÍK, literárny vedec a kritik
2. 8. 1977 – Roman BEŇO, básnik
3. 8. 1928 – Emil CHAROUS, slovakista, prekladateľ
3. 8. 1946 – Ľuba HAJKOVÁ, prozaička, dramatička
3. 8. 1949 – Eva JENČÍKOVÁ, literárna vedkyňa
3. 8. 1987 – Oľga GLUŠTÍKOVÁ, poetka
4. 8. 1949 – Ľudovít PETRAŠKO, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež
5. 8. 1953 – Jana KÁKOŠOVÁ, dramatička
5. 8. 1984 – Michaela Ella HAJDUKOVÁ, prozaička
7. 8. 1944 – Víťazoslav HRONEC, básnik, prozaik, literárny kritik, 
  prekladateľ, žije vo Vojvodine
7. 8. 1960 – Miroslav DANIŠ, básnik
9. 8. 1958 – Zora PRUŠKOVÁ, literárna vedkyňa
9. 8. 1967 – Peter ŠULEJ, básnik a prozaik, vydavateľ

11. 8. 1953 – Anton MAREC, prozaik, autor kníh pre deti a mládež
12. 8. 1945 – Ján FEKETE, autor pre mládež, básnik, publicista 
13. 8. 1964 – Marián ANDRIČÍK, básnik, prekladateľ
14. 8. 1950 – Miroslav MUSIL, autor literatúry faktu
14. 8. 1953 – Andrej MAŤAŠÍK, divadelný teoretik, historik a kritik
14. 8. 1960 – Vladimír HARATÍK, prozaik 
15. 8. 1920 – Ladislav GRANČ-CSELÉNYI, prozaik 
15. 8. 1961 – Jana KUZMÍKOVÁ, literárna vedkyňa
15. 8. 1961 – Róbert MÜLLER, prozaik, básnik
16. 8. 1933 – Ján JURČO, literárny kritik a historik
16. 8. 1943 – Dušan DUBOVSKÝ, kultúrny a literárny historik, publicista
17. 8. 1946 – Peter PETRO, literárny vedec, prekladateľ, prozaik, žije v Kanade
17. 8. 1969 – Slávka KOLENIČOVÁ, prozaička
19. 8. 1937 – Augustín MAŤOVČÍK, literárny historik, autor literatúry faktu
19. 8. 1971 – Pavel „Hirax“ BARIČÁK, prozaik, básnik, autor literatúry faktu
19. 8. 1972 – Richard PUPALA, prozaik
21. 8. 1942 – Ivan ČIČMANEC, prekladateľ, prozaik, publicista, žije v Nórsku
21. 8. 1947 – Milan AUGUSTÍN, autor literatúry faktu
21. 8. 1978 – Pavol GARAN, básnik
22. 8. 1960 – Štefan CIFRA, básnik, prekladateľ, autor odbornej literatúry
22. 8. 1950 – Peter HOLKA, prozaik, publicista 
22. 8. 1952 – Kristína KRNOVÁ, literárna historička a metodička
22. 8. 1960 – Martin VLADIK, básnik
23. 8. 1935 – Kveta DAŠKOVÁ, autorka pre deti a mládež, editorka 
23. 8. 1948 – Alojz NOCIAR, básnik, prozaik, autor kníh pre deti
24. 8. 1939 – Dezider BANGA, básnik, prekladateľ
24. 8. 1966 – Stanislav HÁBER, básnik, prozaik, publicista
25. 8. 1966 – Alexandra PAVELKOVÁ, autorka sci-fi literatúry
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 Grendelove mesto sa stáva premietačom his-
torických súvislostí, prítomný je mýtus múdreho 
a spravodlivého kráľa Mateja či tematika tureckých 
vpádov, zároveň sa autor s primeraným taktom 
dotýka historicky citlivých miest vzájomného 
vzťahu Slovákov a Maďarov (sovietska okupácia, 
vysídľovanie, poslovenčovanie). Historické zúčto-
vanie je explicitne prítomné najmä v prvom romá-
ne Ostrá streľba, ktoré je sprítomnené vo vzťahu 
jednotlivca a dejinných udalostí. Hlavnou úlohou 
juhoslovenského fiktívneho mesta je však spájanie 
a prepájanie jednotlivých postáv, a to vďaka mikro-
príbehom. V tejto súvislosti sa partnerom miesta/
mesta stáva čas. V oboch trilógiách funguje reálny 
čas, ktorý sa prekrýva s časom nemerateľným – 
časom plnohodnotného ľudského bytia.

Jednotlivec – odraz society
Grendel v románoch postavami nešetrí. Pribúdajú 
ako škvrny na obrazoch impresionistov a vytvárajú 
kolorit celej sociálnej skupiny. Protagonisti sú typic-
kí svojráznosťou až podivínstvom (Ivan so šikmým, 
mongolským okom, informačný zdroj ujo Kolman, 
krčmár McLaczný v románe U nás doma, v New 
Honte, vykladač snov Demeter, teta Ilonka v romá-
ne Hromadný hrob pri New Honte, znovuvzkriesený 
Matej Král a novodobý pasák Mišo Šiler z romá-
nu Kráľ Matej v New Honte). Autor síce zobrazuje 
jednoduchých ľudí, ale prostredníctvom špecifickej 
črty, resp. správania získavajú punc exotickosti. 
Na ich pleciach sú postavené jednotlivé situácie, 
udalosti a anekdotické rozprávania. Rovnako sa 
objavujú „bystrí“ protagonisti (ujo Kolman, Tibor 
Bohunický), sú nositeľmi vnútornej morálky, ale nie 
sú schopní žiť plnohodnotný život. V zbierke Odtie-

nené oblomky nachádzame podobné panoptikum 
postáv ako v Newhontskej trilógii, do popredia sa 
však dostáva postava – narátor, ktorý miestami na 
seba preberá pozíciu postavy (Kánya v Ostrej streľbe). 
Výrazne „úprimný“ rozprávač sa dostáva do popre-
dia v románe Odvodeniny, v ktorom sa prezentuje 
v druhej osobe singuláru. „Potom sa predsa zabiješ 
iba v predstave. Pravdaže si sebecký, pravdaže si 
individualista, pravdaže máš neznesiteľnú pova-
hu a nie si schopný nadviazať trvalé citové vzťahy, 
pravdaže si zunoval pretvárku a vystatovačnosť 
iných ľudí, pravdaže ti chýba vôľa žiť, ale aj zomrieť. 
Bojíš sa smrti“ (Odtienené oblomky, s. 440).
 Prostredníctvom svojej existencie a neustálej 
túžbe po slobode sú postavy diel reflexiou celého 
spoločenského pozadia.

Postmoderna – áno či nie?
V literárnom spektre je Lajos Grendel označova-
ný za postmoderného spisovateľa. Sám autor za 
postmoderné dielo z oboch zbierok považuje len 
román Ostrá streľba (rozhovor pre iliteratura.cz). 
Napriek tomu v oboch trilógiách nachádzame zna-
ky postmoderny. Výraznou črtou všetkých romá-
nov je ironický pohľad na udalosti a satira, zároveň 
sa autor brilantne vyžíva v absurdných dialógoch. 
 „ – Je chorý, – doplnil predrečníkove slová ešte 
lepšie rozhľadený pán. – Má takú chorobu.
‒   – Takú? – čudovala sa ďalej roztrasená tetuška. 
– No a akú?
‒  – No takú, ‒ prízvukoval pán s väčším rozhľa-
dom. – Je naozaj taká? – obrátil sa na významného 
novinára ako sudcu s rozhodujúcim hlasom.
 Baťko Ján prikývol.
‒  – Taká. A navyše dekadentná.

 – Dekadentná? – zmeravela od úžasu tetuška. – 
To musí byť hrozné“ (Odtienené oblomky, s. 340).
 Príznačné sú aj intertextuálne odkazy najmä 
historického a literárneho charakteru. Najvý-
raznejšie ich vidieť v metatextových odkazoch 
na maďarského spisovateľa 19. storočia Kálmana 
Mikszátha, ktorý sa netajil obdivným vzťahom 
k Maďarom aj Slovákom a na ktorého Grendel, 
najmä tematicky, nadväzuje (U nás doma, v New 
Honte, Odvodeniny).
 Postmoderný rozprávač svojimi vyhláseniami 
popiera klasický román a jeho kompozíciu, pričom 
strieda optiku rozprávania: „Keby bol rozprávač 
románopiscom, nikdy by nevstával na úsvite, naj-
mä nie v zime a na jeseň, ale ani v lete a na jar“, 
a „Rozprávač vlastne pokladá za šťastie, že nie je 
románopiscom. Takto sa môže zbaviť niekoľkých 
metrákov balastu“ (Odtienené oblomky, s. 122).
 V konečnom dôsledku neexistuje univerzálny 
interpretačný kód Grendelových románov. Do 
popredia vystupuje etický princíp, ktorý v spo-
ločenskom priestore rezignuje na svoju života-
schopnosť.
 Je úplne jedno, či je Lajos Grendel maďarský au-
tor, žijúci na Slovensku, alebo slovenský spisovateľ 
píšuci po maďarsky. Práve toto postavenie vytvára 
tú správnu esenciu jeho kníh – diela prehovárajú 
k čitateľovi jazykom stredoeurópana. Prezliekanie 
kabátov, prospechárstvo, príživníctvo je večné. 
New Hont, tak ako aj jeho obyvateľov nájdeme vša-
de, rovnako osudy jednotlivcov sa stávajú osudom 
celej spoločnosti, z tohto pohľadu je reedícia Gren-
delových románov až príliš naliehavá.

Jana Kičura Sokolová

26. 8. 1951 – Blahoslav UHLÁR, dramatik, divadelný režisér
26. 8. 1965 – Ján LITVÁK, prozaik, básnik 
27. 8. 1938 – Ivan KAMENEC, historik, autor literatúry faktu
27. 8. 1965 – Daniela DVOŘÁKOVÁ, historička, autorka odbornej literatúry
27. 8. 1971 – Tomáš HORVÁTH, literárny vedec, prozaik, dramatik
27. 8. 1981 – Erika RIDZIOVÁ, prozaička
28. 8. 1950 – Ivan JACKANIN, prozaik a prekladateľ 
28. 8. 1979 – Katarína KUCBELOVÁ, poetka
28. 8. 1979 – Ján MARTON, básnik
28. 8. 1986 – Maja DEMČIŠÁKOVÁ, poetka
28. 8. 1988 – Marja HOLECYOVÁ, prozaička
29. 8. 1967 – Róbert LETZ, historik, autor literatúry faktu
30. 8. 1985 – Ivana GIBOVÁ, prozaička

1. 9. 1936 – Jozef KOT, prekladateľ, prozaik
1. 9. 1961 – Boris MIHALKOVIČ, esejista, prekladateľ
1. 9. 1979 – Monika KOMPANÍKOVÁ, prozaička, výtvarníčka
1. 9. 1979 – Štefan CHRAPPA, prozaik, básnik, vydavateľ
4. 9. 1929 – Božena BOBÁKOVÁ, prozaička
4. 9. 1940 – Igor KŠIŇAN, prozaik
4. 9. 1952 – Ladislav HANNIKER, prozaik, autor literatúry faktu
4. 9. 1960 – Maroš BANČEJ, básnik, prozaik, esejista
4. 9. 1960 – Marián MILČÁK, básnik, prekladateľ
5. 9. 1940 – Milan HÚŽEVKA, autor literatúry pre deti a mládež
6. 9. 1932 – Pavel FLEISCHACKER, prozaik
7. 9. 1956 – Zoroslav SPEVÁK, prozaik, autor pre deti
7. 9. 1987 – Katarína THOLTOVÁ, prozaička
8. 9. 1987 – Jana PLAUCHOVÁ, prozaička

9. 9. 1933 – Milan HAMADA, literárny vedec, kultúrny historik
9. 9. 1942 – Stanislav PROCHOTSKÝ, prozaik, dramatik
10. 9. 1950 – Peter MIŠÁK, básnik, publicista 
11. 9. 1957 – Ladislav HRUBÝ, prozaik
11. 9. 1958 – Marián HATALA, básnik, prekladateľ
11. 9. 1975 – Martin RAJEC, prozaik, publicista
12. 9. 1940 – Milan ŠÚTOVEC, literárny kritik a teoretik, prozaik
13. 9. 1946 – Karol HORÁK, dramatik, prozaik, teatrológ, literárny vedec
13. 9. 1959 – Miloš ŽIAK, prozaik, básnik, esejista
14. 9. 1947 – Ľuboš JURÍK, prozaik, publicista
14. 9. 1958 – Viliam KLIMÁČEK, dramatik, básnik, prozaik, autor kníh pre deti
15. 9. 1963 – Robert BIELIK, básnik, prozaik, maliar
16. 9. 1964 – Pavol RANKOV, prozaik
16. 9. 1981 – Zuzana VRÁBELOVÁ, poetka
17. 9. 1932 – Bernard BRÁZDIL, básnik
17. 9. 1937 – Vincent ŠABÍK, literárny vedec, prekladateľ
17. 9. 1949 – Michal HORECKÝ, prozaik, publicista
17. 9. 1967 – Renáta TURANOVÁ, poetka
17. 9. 1988 – Zuzana ŠMATLÁKOVÁ, prozaička
18. 9. 1945 – Kamil PETERAJ, básnik, textár, spisovateľ pre deti, prekladateľ
18. 9. 1949 – Miroslav BARTOŠ, básnik, výtvarník
19. 9. 1934 – Michal ELIÁŠ, literárny historik, editor
19. 9. 1949 – Dušan MICHALKA, prozaik, autor literatúry faktu 
20. 9. 1943 – Anton BALÁŽ, prozaik, publicista, scenárista
20. 9. 1945 – Marián PAUER, autor literatúry faktu, esejista, scenárista
20. 9. 1948 – Jozef RYDLO, literárny historik, editor
20. 9. 1956 – Bystrík ŠIKULA, literárny kritik, prozaik
21. 9. 1922 – Mária HAŠTOVÁ, spisovateľka pre deti
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Tí, pre ktorých je jazyk pracovným nástro-
jom, čakali na etymologický slovník sloven-
činy, na ktorom ste pracovali sedemnásť ro-
kov, dlho. Môže sa absencia takéhoto diela 
okrem nespokojnosti jazykových profesioná-
lov nejakým spôsobom prejaviť, povedzme, 
na vývine jazyka, ak pripustíme, že jazyk 
žije a vyvíja sa nezávisle od toho, ako sa ho 
(možno) pokúšajú ovplyvňovať jazykovedci? 
V čom konkrétne spočíva význam existencie 
etymologického slovníka?
V odbornej literatúre sa možno stretnúť s konšta-
tovaním, že jazyk bez etymologického slovníka 
je „jazykom bez histórie“. Etymologický slovník 
predkladá históriu (i prehistóriu) slovnej zásoby 
daného jazyka, ktorá špecificky odzrkadľuje aj 
minulosť etnického spoločenstva používajúceho 
príslušný jazyk. Takéto dielo plní – okrem vlast-
ných vedeckých úloh – aj určitú národnorepre-
zentatívnu funkciu. V našom prípade ukazuje, že 
slovenčina sa vyvinula priamo z praslovančiny, 
okrem starej slovnej zásoby zachovanej ešte z pra-
slovanského obdobia si v neskorších obdobiach 
svojho vývinu utvorila početné ďalšie výrazy, 
prevzala mnohé slová z rôznych cudzích jazykov 
a začlenila ich do svojho jazykového systému. 
Prevzaté výrazy zároveň svedčia o rôznorodých 
kultúrnych vplyvoch, aké počas stáročí pôsobili 
v slovenskom prostredí.
 Etymologický slovník nemá za cieľ ovplyvňovať 
vývin jazyka; táto úloha patrí skôr do kompetencie 
jazykovej kultúry, ktorá odporúča používateľovi, 
aký výraz je vhodné či nevhodné použiť v kon-
krétnej komunikačnej situácii, v akej podobe by 
bolo korektné utvoriť potrebný nový vedecký 

termín a podobne. Ovplyvňovanie vývinu jazyka 
smeruje do budúcnosti, etymologický slovník má 
opačné časové zameranie – skúma slovnú zásobu, 
ktorá vznikla v dávnej i menej dávnej minulosti. 
A keď už sme pri jazykovej kultúre, etymologický 
slovník obsahuje aj slová, ktoré jazyková kultúra 
hodnotí ako nesprávne; aj ony sa však „odniekiaľ 
vzali“, majú vlastnú etymologickú problematiku, 
často zaujímavú.

Etymológia skúma pôvod, prvotný význam 
a príbuznosť slov. Môže byť znalosť pôvodu 
slov prínosná aj pre laikov a ich prostred-
níctvom spätne pre jazyk?
Znalosť pôvodu slov je už akousi nadstavbou nad 
všeobecnou znalosťou jazyka ako nástroja prak-
tickej komunikácie. Informácie tohto druhu zrej-
me ocenia nejazykovedci, ktorí majú o slovenčinu 
hlbší záujem a chcú sa dozvedieť, „čo sa skrýva za 
slovom“; vďaka etymologickému slovníku si môžu 
prehĺbiť rozhľad v tejto oblasti. Vplyv takýchto 
znalostí na jazyk si neviem predstaviť – sotva sa dá 
očakávať, že spoločnosť zrazu prestane používať 
nejaký výraz, lebo podľa etymologického slovníka 
nie je domáceho pôvodu…

Stručný etymologický slovník slovenčiny, kto-
rý zatiaľ možno považovať za akýsi prekle-
novací most k vypracovaniu rozsiahlejšieho 
viaczväzkového diela, ste sa podľa vlastného 
vyjadrenia snažili zostaviť a vypracovať tak, 
aby sa do neho vedeli začítať aj predstavi-
telia širšej kultúrnej verejnosti. Ktorých 
konkrétne máte na mysli a čím ich slovník 
môže zaujať?

Z vlastných skúseností viem, že o etymologickú 
problematiku majú záujem nielen učitelia slo-
venčiny a cudzích jazykov, historici, etnológovia 
a ďalší odborníci so vzdelaním humanitného či 
spoločenskovedného charakteru, ale aj prírodo-
vedci a technici, ktorí venujú pozornosť svojmu 
jazykovému prejavu, pociťujú úctu k rodnému 
jazyku a podobne. Bolo mi preto jasné, že pri pí-
saní etymologického slovníka musím pamätať aj 
na nejazykovedcov, ktorí v ňom budú hľadať po-
trebné informácie; tejto okolnosti som sa usiloval 
prispôsobiť formuláciu etymologických výkladov. 
V praxi to znamenalo, že som – v rámci možností 
– uvádzal v zjednodušenej podobe napríklad údaje 
z oblasti fonetiky, slovotvorby či morfonológie, 
ktoré by pre používateľa-nejazykovedca mohli byť 
neraz príliš zložité, ba až nezrozumiteľné (jazyko-
vedec ich ľahko dešifruje i napriek jednoduchšej 
forme hesla); ak to bolo možné, väčšiu pozornosť 
som venoval významovému vývinu slova, resp. 
relevantným faktom kultúrnej histórie – súhla-
sím s odbornou literatúrou, ktorá tvrdí, že takéto 
informácie bývajú dostatočne zaujímavé aj pre 
nelingvistov.

Hoci ste v úvode k slovníku vysvetlili, prečo 
ste pri jeho zostavovaní vychádzali z Krátke-
ho slovníka slovenského jazyka, zameraného 
prevažne na súčasnú slovenčinu, podaktorí 
slovníku vyčítajú, že ste pátrali najmä po 
pôvode súčasných slov. Nie je však pri tomto 
type slovníka logický práve tento postup?
Ako ste správne uviedli, pri výbere slov spracúva-
ných v etymologickom slovníku som sa sústredil 
na slovnú zásobu súčasného spisovného jazyka, 

o rodokmeňoch slov

PhDr. Ľubor Králik, CSc. (1967), 
autor Stručného etymologického 
slovníka slovenčiny (Veda), je 
samostatný vedecký pracovník 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra Slovenskej akadémie vied. 
Špecializuje sa predovšetkým na 
etymologický výskum slovenskej 
a slovanskej slovnej zásoby 
a kartografické spracovanie 
slovanskej lexiky.
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ktorú by mala poznať aj širšia verejnosť. Mám plné 
pochopenie pre používateľov, ktorým v slovníku 
niektoré slovo chýba, žáner jednozväzkovej ety-
mologickej príručky však neposkytuje priestor 
na vyčerpávajúce zachytenie slovenskej lexiky, 
najmä pokiaľ ide o starší jazyk či nárečia. Takúto 
úlohu by mohol splniť iba podrobný a mnohozväz-
kový – už nie populárno-vedecký, ale prísne ve-
decký – etymologický slovník, ktorého vypraco-
vanie by trvalo mnohé desaťročia. Myslím, že na 
začiatok je lepšie mať k dispozícii hoci aj menšiu, 
no predsa len ucelenú etymologickú príručku.

Akým prínosom by mohol byť etymologický 
slovník napríklad pre prekladateľov – pre-
dovšetkým do slovenského jazyka, ale aj 
opačne?
Prekladateľ by tu azda vedel oceniť najmä infor-
mácie o význame slov, ktorý sa počas ich vývinu 
mohol zmeniť. Poznanie pôvodného významu 
slova, v súčasnom jazyku niekedy zachovaného 
len fragmentárne (v niektorých odvodeninách od 
príslušného výrazu a podobne) alebo už zanik-
nutého, môže prekladateľovi pomôcť pri hľadaní 
vhodného inojazyčného ekvivalentu, ktorý by 
mal podobné významové súvislosti, vzbudzoval 
potrebné asociácie a podobne.

V posledných rokoch sa v pomerne pravidel-
ných intervaloch volá na poplach, že stále 
viac detí nevie čítať s porozumením textov. 
Sotvakoho však trápi, že stále viac profesi-
onálnych používateľov jazyka (teda pracov-
níkov médií, spisovateľov, vydavateľských 
redaktorov či korektorov, ale aj učiteľov, 
o politikoch ani nehovoriac) nevie s porozu-
mením nielen čítať (rozhlasoví a televízni spí-
kri, ktorí bez problémov interpretujú jazyko-
vo i logicky chybné texty), ale predovšetkým 
sa s porozumením vyjadrovať. Niektoré slová 
používajú bez toho, aby vedeli, čo znamenajú, 
a až pričasto produkujú nezmysly. Mohla by 
im pomôcť znalosť etymológie?
Od profesionálov v akomkoľvek odbore sa očakáva 
dokonalá znalosť pracovného nástroja, v tomto 
prípade spisovného jazyka. A k nej môžu patriť 
aj isté vedomosti etymologického charakteru – 
kto pozná etymológiu príslušných slov, nemal 
by hovoriť o „antidatovaní“ zmluvy, písať „kôli“ 
či „interupcia“ a podobne.

Okrem etymológie založenej na vedeckej 
báze existuje aj tzv. etymológia ľudová, 
pátrajúca po pôvode slov podľa zvukovej 
podoby či ich morfologického zloženia. 
Mohla by táto etymológia, teraz už však aj 
s vaším slovníkom v rukách, pomôcť naprí-
klad učiteľom slovenčiny vzbudiť v deťoch 
záujem o dobrú znalosť vlastného jazyka, 

a teda – rozumieť mu, a nielen čítať, ale aj 
sa vyjadrovať s porozumením toho, čo chcú 
povedať?
Zdá sa, že máte na mysli špekulatívne výklady slov 
– napríklad keď niekto hľadá v slove „myšlienka“ 
dve zvieratká, myš a lienku, alebo keď tvrdí, že 
názov Uhorsko vznikol z pôvodného Juhorusko. 
Bolo by dobré, keby učiteľ vedel v takých prípa-
doch vysvetliť žiakom, že ide len o hru so slovami, 
a poskytnúť im seriózne informácie. A študentov 
stredných škôl, ktorí by už mali mať určité poznat-
ky jazykovedného charakteru a ovládať základné 
odborné termíny, by azda mohol upozorniť aj na 
existenciu etymologického slovníka.

Ak vezmeme do úvahy, že etymológia sa snaží 
vypátrať pôvod slov a postupuje od súčas-
nosti až po ich najstaršie štádiá, mohli by 
informácie, ktoré by sa pri hľadaní rodokme-
ňov slov objavili, nejako posunúť vnímanie 
niektorej historickej udalosti, resp. detailov 
histórie? Stalo sa to už niekedy? Spolupracu-
jú v tomto zmysle jazykovedci s historikmi?
Etymológia nutne zohľadňuje aj poznatky ďalších 
vied, ako sú história, archeológia, etnológia, an-
tropológia a iné. Na druhej strane aj etymológia, 
resp. historická jazykoveda prináša informácie, 
ktoré môžu byť zaujímavé z hľadiska ďalších 
disciplín. Ako príklad tu uvediem otázku pravlasti 
starých Indoeurópanov – pri hľadaní odpovede na 
ňu sa okrem archeologických poznatkov zohľad-
ňujú aj výsledky, ku ktorým dospela etymologická 
rekonštrukcia slovnej zásoby predpokladaného 
indoeurópskeho prajazyka. Tá dovoľuje robiť zá-
very aj o oblasti, kde azda žili starí Indoeurópa-
nia, o charaktere príslušnej krajiny, o jej faune 
či flóre a podobne; vďaka tomu možno uvažovať 
o jej zemepisnej lokalizácii.

Aké percento hesiel a informácií, ktoré ste 
pri príprave slovníka zozbierali, sa vám doň 
nevošlo (a zrejme bude základom vašej ďalšej 
slovníkovej tvorivosti) a ako práca na jeho 
zostavovaní ovplyvnila váš vnútorný svet?
Za každým, i celkom krátkym heslom v etymo-
logickom slovníku, sa skrýva neraz rozsiahle 
štúdium vedeckej literatúry – zisťovanie, ako sa 
v nej vysvetľuje príslušný výraz, hľadanie argu-
mentov v prospech či neprospech jeho doterajších 
výkladov atď. Pre mnohé výrazy existuje niekoľ-
ko vysvetlení, pričom nijaké nie je dostatočne 
presvedčivé a všeobecne prijímané. Najskôr som 
si v tom musel urobiť ako-tak jasno ja sám, aby 
som občas po celodennom štúdiu literatúry na-
koniec skoncipoval neveľké heslo s informáciou 
„Nejasné“, kde som uviedol aspoň to etymologické 
riešenie, ktoré mi pripadalo najmenej problémové. 
Takéto prípady zároveň ukazujú, aká náročná 
môže byť etymologická problematika jedného 

jediného slova, koľko času a energie si žiada úsilie 
o objasnenie jeho pôvodu, pričom výsledok takejto 
práce sa nedá predvídať a nemusí byť pozitívny. 
Podobné skúsenosti učia človeka pokore – treba 
uznať, že isté veci nevieme a asi ani nebudeme 
vedieť… Kolegovia, ktorí pracujú v iných oblas-
tiach jazykovedného výskumu a uvažujú v kategó-
riách celého jazykového systému, nemusia mať 
pre takéto útrapy s jedným slovom dostatočné 
pochopenie, je to však realita etymológie.

Čo ste pri tvorbe slovníka vnímali ako naj-
väčší oriešok – a ako ste ho rozriešili?
Nie som si istý, či v etymológii možno hovoriť 
o rozriešení či definitívnom vyriešení sporných 
otázok. Pracujeme s jazykovým materiálom, ktorý 
je často len zlomkovitý, neraz nemáme dostatočné 
svedectvá napríklad o tom, aké významy malo 
nejaké slovo počas uplynulých stáročí; mnohé 
veci len predpokladáme či, odborne povedané, 
rekonštruujeme. Príslovečných „orieškov“, keď 
som predložil vlastné etymologické riešenie, kto-
ré som považoval za presvedčivejšie ako staršie 
hypotézy, bolo viac. V slovníku som – vzhľadom 
na jeho populárno-vedecký charakter – mohol 
uviesť takéto nové výklady iba vo veľmi stručnej 
forme, podrobnejšie som ich však rozpracoval 
v samostatných vedeckých štúdiách.

Kedy sa u vás prvý raz prejavil hlbší záujem 
o slová a tajomstvá, ktoré skrývajú, a čím vás 
práca na odhaľovaní pôvodu slov priťahovala 
a priťahuje?
Vždy ma lákali cudzie jazyky, ich štúdium mi 
nerobilo problémy. Na vysokej škole ma zaujali 
historicko-jazykovedné disciplíny, skúmajúce 
vývin jazyka. V tejto oblasti nestačí vedieť iba 
po slovensky, potrebné sú širšie jazykové zna-
losti, takže som sa tu akosi „našiel“. Pokiaľ ide 
o druhú časť vašej otázky, každé slovo má jedi-
nečnú etymologickú problematiku a neexistuje 
akási univerzálna metóda, ktorou by sa ľahko 
a rýchlo dospelo k potrebnému riešeniu – a práve 
to je na tomto bádaní pekné.

Objavili ste počas svojej vedeckej kariéry 
niečo, čo vás v lingvistickej oblasti šokovalo, 
vyviedlo z miery, potešilo?
Ak mám hovoriť o menej príjemných veciach (ne-
týkajú sa len jazykovedy), nedá mi nespomenúť 
pomerne skromné možnosti financovania vedy na 
Slovensku, stav našich vedeckých knižníc, ktoré 
môžu získavať odbornú literatúru len v obmedze-
nej miere, či rastúcu byrokratizáciu vedeckej prá-
ce. Každého vedca môže len potešiť, ak navzdory 
všetkým problémom dospeje k niečomu novému.

Otázky sformulovala Marta Horecká



TÉMA

s. 14/15

K
oš

ic
e

Po
pr

ad

B
an

sk
á

B
ys

tr
ic

a

N
it

ra

B
ra

ti
sl

av
a

N
aj

kr
aj

ši
e 

vy
hl

ia
dk

y 
– 

50
 v

ýl
et

ov
 z

a 
vy

hl
ia

dk
am

i

N
aj

kr
aj

ši
e 

cy
kl

ot
ra

sy
 

– 
K

oš
ic

e 
a 

ok
ol

ie

N
aj

kr
aj

ši
e 

cy
kl

ot
ra

sy
 

– 
Ta

tr
y 

a 
ok

ol
ie

Z 
D

ev
ín

a 
na

 D
uk

lu

B
od

y 
na

 m
ap

e 
sú

 z
ná

zo
rn

en
é 

le
n 

or
ie

nt
ač

ne
, p

oz
or

, a
by

 s
te

 s
a 

ne
st

ra
ti

li
!



č. 07 – 08/16

TÉMA

 ››

B
od

y 
na

 m
ap

e 
sú

 z
ná

zo
rn

en
é 

le
n 

or
ie

nt
ač

ne
, p

oz
or

, a
by

 s
te

 s
a 

ne
st

ra
ti

li
!

Keď niekto ocení krásu regiónu, z ktorého pochádzate, chtiac-nechtiac si 
vás podmaní akási hrdosť: „Pre mňa je jeden z najkrajších vrchov na Sloven-
sku Vápeč v Strážovských vrchoch. To je úžasná vyhliadka ako z lietadla. 
Krajina pod ním je minimálne o 500 – 600 metrov nižšie, trčí z kotlinovej 
krajiny a vidno z neho pol Slovenska,“ vyznal sa spisovateľ, vášnivý turista 
a riaditeľ vydavateľstva Dajama Daniel Kollár, k čomu Ján Lacika jedným 
dychom dodáva: „Má ešte takú výhodu, že nemusíte chodiť z miesta na 
miesto a hľadať vyhliadky. Na jednom mieste sa otáčate ako hodiny a vidíte 
všetko. Je odtiaľ dokonalý kruhový výhľad.“ Do knihy Najkrajšie vyhliad-
ky – 50 výletov za vyhliadkami z edície Po Slovensku sa nedostal, pretože 
aj v prípade tejto publikácie ide o subjektívny výber konkrétneho autora, 
teda geografa, fotografa, autora množstva kníh o Slovensku, Jána Laciku. 
Dado Nagy ho predstavil v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei 6. júla 
v rámci prezentácie nových kníh z vydavateľstva Dajama.
 Presťahovala som sa však do menej hornatých končín. Zo Zobora, neďaleko 
ktorého som zapustila korene, vraj vidno Alpy. Tak som ho vyšliapala. Alpy 
som nedovidela, Ján Lacika má asi zrak ako sokol alebo to je naozaj tak, že 
len výnimočne býva taká viditeľnosť, aby človek zbadal toto majestátne 
pohorie, najvyššie v Európe. Zobor v mojich očiach stúpa. Aj autor v knihe 
spomína, že kotlinová turistika je zaznávaná, krásne vyhliadky sú i v nížin-
nej krajine. Lacika preferuje estetické hľadisko. Posolstvo titulu funguje: 

„Sústredil som sa na vyhliadky, ktoré sú pomerne ľahko dostupné, netreba 
sa niekam štverať od rána do večera, stačia na ne 2 – 3 hodiny. Väčšina ľudí, 
aj keď nie sú zdatnými turistami, sa vie na toto miesto dostať a vychutnať 
si ho.“ Z tisícok vyhliadok vybral vyše dvesto „najkrajších, predstavujúcich 
najpôsobivejšie a najfotogenickejšie scenérie na Slovensku“. Texty koncipoval 
z pohľadu kráčajúceho turistu-sprievodcu, ktorý čitateľa zorientuje, kde sa 
nachádza, čo môže vidieť vo svojom okolí, aká hornina tu prevláda. A keďže 
autorovi často vyčítajú obyvatelia východného Slovenska, že sa vo svojich 
publikáciách viac venuje západu, tentoraz ich prekabátil: „Severom som 
išiel na východ Slovenska a juhom som šiel späť.“ Úvodný text ku každej 
vyhliadke charakterizuje oblasť ako celok, napríklad kopaničiarska kra-
jina Myjavskej pahorkatiny je typická tým, že ľudia tu stavali sídla a cesty 
na jej oblých chrbtoch, doliny zostali zalesnené a neprístupné a výhľady 
siahajú ozaj ďaleko. Nasleduje putovanie po farebne odlíšených značkách. 
Orientáciu pre menej skúsených turistov uľahčí panoramatická fotografia 
ku každej trase s popismi hradov, zámkov, obcí, pohorí… a výrezy máp. 
Absolvovaním všetkých päťdesiatich výletov zhliadnete až dvesto vyhliadok: 
„Bolo to pre mňa isté zhrnutie toho, čo som za niekoľko desiatok rokov po 
Slovensku prešiel,“ dodáva vitálny Lacika. Tridsaťdeväť z nich je skôr pre 
peších turistov, ostatné odporúča cyklistom, samozrejme, najviac je ich 
sústredených v hornatých severných častiach Slovenska. Lacika behá celý 

Hor’ sa na cesty
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život po rodnej hrude, a tak vie, že keď východisko a cieľ nie sú identické, 
treba riešiť dopravu. Aj tieto informácie v knihe nájdete.
 Máme to šťastie, že naša domovina je hornatá, pokračuje Lacika: „Krajina 
je najkrajšia vtedy, keď je fragmentovaná, kde-tu lesík, kde-tu lúka, je to 
také pestré.“ No tak ako každé prírodné územie, i to naše sa mení. Jednak 
vplyvom prírodnej sukcesie, ale i konaním človeka. Niekedy zasiahneme 
nesprávne, inokedy je to šťastné riešenie: „Hrad Šebeš bol zarastený, ale 
múdry človek ho odkopal, vyčistil a zrazu je z neho jedno fantastické vy-
hliadkové miesto.“ Práve hrady a vyhliadky sú nerozlučnými dvojicami. 
Autor odporúča Kapušiansky, Muránsky či Liptovský hrad. 
 Dôležité je hlavne ísť do prírody, trochu sa hýbať a vnímať jej krásu. 
Niektoré vyhliadky sú takmer dosiahnuteľné autom, „pre tých najpohodl-
nejších“, neodpustí si uštipačne Kollár. Niekedy to však nie je o lenivosti, 
ale o nevšímavosti. Často nevieme, čo máme práve pod nosom. Aj preto je 
kniha Najkrajšie vyhliadky prvá s novou koncepciou, pracovné názvy 
ďalších titulov sú od mesta k mestu, od hradu k hradu, od stromu k stromu. 
Lacika na prvej z nich už pracuje. Odhaľuje očarujúce miesta, o ktorých 
často nevieme, pretože nie sú také frekventované. 

Najkrajšie cyklotrasy – Košice a okolie
 
Keď si chceme oddýchnuť, vyhľadávame menej zaľudnené, tiché cesty. A to 
v prípade pešej turistiky i cyklistiky. Na toto si dával Karol Mizla, autor pub-
likácie Najkrajšie cyklotrasy – Košice a okolie, pozor, preto je v nej podiel 
ciest s automobilovou premávkou nepatrný, trasy zväčša vedú po lesných 
a poľných cestičkách. Najvhodnejšie je zvoliť horský bicykel, neprekvapia 
vás tak terénne náročnejšie úseky. Väčšina z nich je okružných, preto ne-
musíte nevyhnutne riešiť ubytovanie. Autor ponecháva čitateľovi-cyklistovi 
aj množstvo možností na vytvorenie si vlastnej trasy. Z 25 cyklistických trás 
patria medzi tie stredne náročné výlety popod Šľuchtu a Smolej, košickými 

lesmi a lúkami, veľmi náročnými trasami sú planinou Horný vrch, popod 
Sivec do Margecian či cez Čerešenku.

Najkrajšie cyklotrasy – Tatry a okolie

Posuňme sa o kúsok na severozápad, do Tatier. Zdalo by sa, že cyklistika 
v okolí našich veľhôr si vyžaduje enormné úsilie, pohľad na strmé štíty 
odrádza veľkými prevýšeniami a vzdialenosťami. Ivan Bohuš ml., autor 
publikácie Najkrajšie cyklotrasy – Tatry a okolie, však tvrdí opak.  
V tejto knihe si nájde každý nejaký vhodný výlet, 25 cyklistických trás po-
núka množstvo množností. Výkonní cyklisti s dobrou kondíciou (napríklad 
výlet k Ľubovnianskemu hradu) i rodiny s deťmi (ideálny je malý štrbský 
okruh). Svedčia o tom i pomerne frekventované lesné cesty či turistické 
chodníky počas letnej sezóny. Samozrejmosťou publikácie sú informácie 
o lanovkách, hotelových a iných ubytovacích komplexoch ponúkajúcich 
rôzne služby, vystavané uprostred hôr s vyasfaltovanými prístupovými 
cestami. Práve v týchto bodoch sa zdržuje najviac ľudí. Môže sa vám stať 
aj to, že po ceste nikoho nestretnete, ale ak je v blízkosti lanovka, v cieli 
sa to hemží množstvom turistov. 

 Z Devína na Duklu

Na pódium v Panta Rhei vystupujú prešedivelí statní muži. Dozvedáme sa, 
že obaja presiahli vekovú hranicu 70 rokov a absolvovali túru pretínajúcu 
Slovensko. Tak teda Milan Lackovič, autor dvoch kníh o tatranských plesách, 
a Juraj Tevec. Píšu o tom, ako minulý rok prešli 767 kilometrov. Nezdá sa 
vám teraz Slovensko nejaké malé?
 Medzinárodných turistických trás v Európe je dvanásť, označujú sa 
ako E1 až E12, cez Slovensko prechádzajú dve: E3 a E8. Práve tej druhej sa 
venujú Lackovič a Tevec v publikácii Z Devína na Duklu: „Kopíruje trasu 
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Štefánikovej magistrály od Devína po Mohylu M. R. Štefánika na Bradle 
a od nej Cestu hrdinov SNP z Bradla až na Duklu.“ Medzinárodná trasa 
začína v írskom Dorsey Head, vedie cez Anglicko, Holandsko, Nemecko, 
Rakúsko, Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Ukrajinu, Rumunsko, Bul-
harsko a končí v tureckom Istanbule. Jej celková dĺžka je 4414 kilometrov. 
Na  úseku prechádzajúcom Slovenskom sa stretnete s tromi dôležitými 
národnými symbolmi – hradom Devín spájaným s historickým obdobím 
Veľkej Moravy a národniarskym snažením štúrovcov o slovenskú svoj-
bytnosť. Druhým symbolom je Mohyla M. R. Štefánika na Bradle a tretí je 
„historickou pripomienkou vyzdvihujúcou Karpatsko-dukliansku operáciu 
a oslobodzovanie slovenskej krajiny v rokoch 1944 – 1945“.
 O slovenskom úseku trasy E8 zatiaľ nebola vydaná žiadna publikácia, 
tú medzinárodnú údajne spracovali v Nemecku, ale autorom sa nepodarilo 
zistiť jej vydavateľa. Trasa je mimoriadne rôznorodá, prechádza cez hors-
tvá, osady, obce aj mestá, vedie až pätnástimi pohoriami, podľa ktorých je 
kniha roztriedená na kapitoly: Malé Karpaty, Myjavská pahorkatina, Biele 
Karpaty, Strážovské vrchy, Malá Fatra a Žiar, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, 
Nízke Tatry, Spišsko-gemerský kras, Volovské vrchy, Čierna hora, Šarišská 
vrchovina, Čergov, Ondavská vrchovina a Laborecká vrchovina. A akú časť 
z nej považuje Milan Lackovič za tú úplne najhoršiu? Asfalt, asfalt, asfalt.
 Autori trasu rozdelili na 29 etáp, kondične menej vybavení turisti ju 
tak nemusia prejsť celú a naraz, ale postupne a možno len niektoré úseky. 
Napokon, to bol aj prípad Lackoviča a Tevca. Ak by ste sa však predsa len 
rozhodli prejsť ju celú, denne by ste museli urobiť 30 – 40 kilometrov, čím 
sa dá prejsť za 25 až 30 dní, rekord je 7 bežeckých. Väčšina etáp v knihe 
patrí medzi náročnejšie turistické podujatia, a preto netreba nič podceniť – 
kondíciu, pamätať na zásoby vody a jedla, výstup sťažuje i nosenie ťažkých 
batohov. Autori boli mimoriadne precízni, niektoré úseky prešli aj dvakrát, 
čím ponúkajú aktuálne informácie. Samozrejmosťou je podrobný časový 
rozvrh s nakreslenými prevýšeniami a mapovými výrezmi. Vďaka tomu 
každý turista pochopí, čo ho čaká a neminie. Osobné zainteresovanie za-
bezpečuje rôzne vychytávky – ktorým úsekom sa vyhnúť, kde sú pramene, 
kde prespať. Taktiež často varujú: nenechajte sa pomýliť značením! Stane 
sa vám, že sa vám ukážu dva – tri smery, ale žiadne značenie. Autori tadiaľ 
prešli, oni vám ukážu správny smer. Napriek tomu patrí naše značenie 
medzi tie top: „Na Slovensku a v Čechách je najlepšie značenie, aj v Poľsku 
je celkom dobré a hovorí sa, že aj v Bulharsku, ale len od Sofie. Keď prídeme 
do Rakúska, už tam vidíme iný typ značenia, ktorý je pre nás dosť nepre-
hľadný.“ Text každej etapy začína náročnosťou, tá vás občas povzbudí, ale 
môžete prepadnúť i obavám, no v každom prípade budete na ňu pripravení. 
A popritom sa aj čosi naučíte. I keď najlepšie sa vraj učí hrou.

„Čím toho ľudia viac nevedia, tým ich to viac frustruje,“ zhodnotil Daniel Kol-
lár „úspech“ vedomostnej hry Poznáš Slovensko? Množstvo náročných otázok 
môže naozaj deprimovať, preto sa aj s Jurajom Kucharikom, spoluautorom 
hry Poznáš Tatry?, rozhodli, že hráčom vždy ponúknu aj tri možnosti. Túto 
úplne novú hru sa môžu hrať dokonca aj deti v jej ľahšej verzii. Spoznáte tak 
tatranskú prírodu, turistiku, históriu, osobnosti, množstvo zaujímavostí 
a vycibríte si pozorovateľský talent prostredníctvom fotohádaniek.
 Nádherné fotografie v každej brožúre, ich zrozumiteľný populárno-náučný 
štýl a veľkosť vhodná akurát do batohu – vyše dvadsaťročná vydavateľská 
prax sa tu skĺbila s vášňou pre turistiku a je to vidieť. 

Beáta Beláková

Vydavateľstvo Dajama sa sústreďuje aj na vydá-
vanie biografickej literatúry. Medzi najnovšie 
prírastky patrí publikácia Miloš Janoška – život 
a Krásy Slovenska z edície Osobnosti Slovenska. 
Jej autorom je Daniel Kollár a vychádza pri príleži-
tosti 95-ročného jubilea časopisu Krásy Slovenska. 
Titulom autor vzdáva hold „jednej z najvýznam-
nejších osobností slovenskej turistiky a kultúrnej 
osvety na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, 
človeku, ktorý sa najviac zaslúžil o vznik a rozvoj 

časopisu Krásy Slovenska“. Čitatelia spoznajú jeho život od najútlejšieho 
detstva, keď už ako malý chodil po horách. Janoškove (1884 – 1963) auten-
tické spomienky z publikácie Po stopách pamäti dopĺňajú autorove stručné 
poznámky a množstvo dobových fotografií.

V rovnakej edícii vyšla i publikácia Ondreja 
Sliackeho Pavel Dobšinský – život s roz-
právkou. Niet toho, kto by nepoznal kňaza, 
pedagóga, prekladateľa, redaktora, editora, 
publicistu, etnológa a, samozrejme, rozpráv-
kara Pavla Dobšinského (1828 – 1885). Napriek 
tomu má stále zmysel šíriť jeho posolstvá. Autor 
ho predstavuje rozprávkovo-fiktívnou formou 
ako človeka, „ktorý v čase, keď sa lámal chlieb, 
jasnozrivo pochopil, že národ môže svoj nečas 

prežiť len vtedy, ak má svoje kultúrne a mravné hodnoty“. Zaujímavé 
čítanie o dobe, v ktorej žil a tvoril, zažil prehry i víťazstvá.

Slovensko je doslova popretkávané sieťou ná-
učných chodníkov a rôznych cestičiek, možno 
o niektorých ani netušíme. Titul Náučné chod-
níky – stred a juh z edície Po Slovensku od Tomá-
ša Trstenského prináša až 58 (na našom území 
je ich vyše 400) takýchto náučných chodníkov, 
ktoré vedú prírodným i kultúrno-historicky 
hodnotným územím Banskobystrického kraja. 
Samozrejmosťou sú časové rozvrhy a prevýše-
nia, zamerania a typy chodníkov, zaujímavosti 
na trasách a až 193 farebných fotografií. Spoznať 

tak môžete okolie Sitna, Poľanu, Novohrad v Cerovej vrchovine, Ipeľ 
a množstvo ďalších.

Dobrou správou je, že cyklistických ciest, chod-
níkov a značkovaných cyklotrás u nás stále pri-
búda, a tak je to aj pod Veľkou Javorinou a v údolí 
Váhu. Nový cyklistický sprievodca Najkrajšie 
cyklo trasy – Podjavorinsko a Považie z edí-
cie Po Slovensku od Daniela Kollára a Františka 
Turanského si stanovil za cieľ zmapovať ich z hľa-
diska najkrajších cyklotrás. Prehľadná brožúra 
s 25 cyklistickými trasami ponúka profily trás, 
itineráre a prevýšenia trás, mapové výrezy so 
zakreslenými trasami a 154 farebných fotografií. 

Výlety sú vyberané skôr pre rekreačných cyklistov, vyhýbajúc sa hlavným 
a frekventovaným cestným ťahom.

 Všetky štyri knižky máte možnosť vyhrať v súťaži, ako aj tituly 
Najkrajšie cyklotrasy – Košice a okolie a Z Devína na Duklu. 

Pošlite kupón Dajama a dopíšte, o akú knižku máte záujem.
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PRÍZRAKY NA DEVÍNE

Juraj Červenák
Artis Omnis 2016

Juraj Červenák nás tento rok potešil siedmym prí-
behom Čierneho Rogana a jeho drsného, cynického 
(a fanúšikmi milovaného) parťáka Goryvlada. Po 
predchádzajúcich putovaniach severskými a juž-
nými diaľami nás príbeh zavedie na (dnešnú) slo-
venskú pôdu. Mladý potomok vládcu Nitrianskeho 
kniežatstva Pribina sa vydáva na cestu na Devín, 
aby sa zúčastnil na pytačkách o dcéru kniežaťa Luči-
voja, držiteľa a strážcu Devína. Jaruna je klenotom, 
na ktorý si však brúsia zuby viacerí adepti. Ako to 
v správnych rozprávkach chodí, princeznú získa 
iba ten, kto najprv splní životunebezpečnú úlohu. 
Preto sa hodí mať so sebou ostrieľaného černokňaž-
níka a vodcu záhrobnej svorky. Tentoraz však nie 
je všetko také jednoduché, ako sa na prvý pohľad 
zdá: naši hrdinovia sa musia mať na pozore nielen 
pred po krvi bažiacimi démonmi, ale aj pred celkom 
obyčajnými smrteľníkmi a ľudskou vypočítavosťou.
 Červenák nenecháva nič na náhodu a hneď 
v úvodnej scéne nám naordinuje dávku svojej klasic-
kej medicíny. Boj s nechutnými strigami, požierajú-
cimi malé deti, je síce urputný, ale zato veľmi rýchly. 
Niekto by mohol povedať, že priam banálny. Odtiaľ 
sa osudy našej hrdinskej dvojice vinú kľukatými 
cestami až na miesto určenia. Majestátny Devín 
ožíva, v našich predstavách sa pusté kamene menia 
na bohatý a významný dvorec. Prízraky na Devíne 
sa oproti predchádzajúcim dobrodružstvám viac 
zameriavajú na vladárske intrigy a mocenský boj 

o vplyv, tento posun je logickým vyústením pohybu 
na časovej osi smerom do bližšej minulosti. Zmena 
nastáva aj v nadprirodzene, s ktorým prichádzame 
do styku. Prichádza čas rozkolu medzi starou po-
hanskou vierou a novou, kresťanskou, ktorá sa šíri 
do všetkých kútov sveta a do mnohých sŕdc. Vidíme 
zmeny v hodnotách, v správaní. Mystickosť, na akú 
sme zvyknutí, ustupuje do úzadia, pričom tento jav 
sprevádza obava z nepoznanej sily, prameniacej 
v novom božstve.
 Rýchlosť, ktorou sa kniha odvíja, je pre autora 
typická. Nenudí nás prebytočným vysvetľova-
ním historických súvislostí, nedusí nás ťarbavou 
deskripciou scén či postáv – ostatne, sám autor 
v jednom z rozhovorov priznal, že opis postáv a ich 
ďalší rozvoj nie je to, čo majú čitatelia v jeho dielach 
hľadať –, čo veľmi prispieva k už aj tak príjemnej 
čitateľnosti tohto diela.
 Čo v príbehu tentoraz nesmie chýbať, sú silné 
ženské postavy. Už to nie sú bezmenné trpiteľky, 
ktorých osud je spečatený ich pohlavím, ale význam-
né a jedinečné osobnosti (hoci nie vždy kladného 
charakteru) s presne definovaným cieľom a želez-
ným odhodlaním ho dosiahnuť. Aj za cenu, ktorú 
iní nie sú v žiadnom prípade ochotní obetovať.
 Každý fanúšik série si v knihe nájde presne to, 
čo hľadá, to, prečo sa k Roganovi vraciame. Mno-
hým môže kniha pripadať nezaujímavá (opakujúce 
sa scény, prirýchle striedanie postáv – niektoré sa 
v knihe vyslovene iba mihnú –, predvídateľnosť či 
na niektorých miestach priam nuda), nie každý titul 
však musí čitateľa šokovať, primäť ho zamyslieť 
sa nad zmyslom života a študovať ukryté inotaje 
a metafory. Podaktorým autorom by sme akékoľvek 
(neohlásené) zmeny v správaní a vývoji ich postáv 

isto zazlievali. Čítanie má viacero podôb. Niekedy 
čítame preto, aby sme sa dopracovali k informáciám. 
Inokedy, aby sme pochopili nepoznané. V neposled-
nom rade ale čítame pre radosť a potešenie, a presne 
tieto pocity nám prinášajú Prízraky na Devíne.
 Fliaskajúce kúsky lietajúceho mozgu, hlasno 
drúzgajúce lebky alebo teplé, čerstvo vyrezané 
vnútornosti, ľadový cynizmus, horúce srdce a brit-
ký vtip. To je predsa ten elixír, ktorý od Čierneho 
Rogana všetci čakáme a prečo po ňom opakovane 
siahame.
 Prízraky na Devíne vás inšpirujú vrátiť sa k pr-
vopočiatkom, k „stvoreniu“ obávaného a rešpek-
tovaného černokňažníka, a prečítať si celú sériu 
odznova. Ostáva len čakať, či nás Červenák prekvapí 
a Rogana opäť vyšle na výpravu za besmi, alebo ho 
nechá odpočívať. V každom prípade sa od neho na 
jeseň môžeme tešiť na pokračovanie inej, nemenej 
úspešnej série detektívnych príbehov Steina a Bar-
bariča.

Ivana Hricová

SKALICKÉ BÚDY

Pavol Dinka
Vydavateľstvo Spolku slovenských spiso-
vateľov 2015

Pravdepodobne žiadne slovenské mesto či vi-
nárska oblasť nemá tak kvalitne a veľkoryso 
spracovanú publikáciu, zobrazujúcu jej histó-
riu a súčasnosť, ako to spísal publicista a autor 
literatúry faktu Pavol Dinka v diele Skalické 
búdy. V jeho doterajšej tvorbe dominovali skôr 
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otázky žurnalistiky, 
masmediálnych prob-
lémov a politologické 
názory. Možno trochu 
v pozadí hlavného 
prúdu jeho tvorby sa 
ocitli knihy z iného 
tematického okru-
hu: pohľady na rodnú 

Skalicu a Skaličanov. Vyvrcholením tejto línie 
Dinkovho diela je jeho najnovšia (bez zveličenia) 
superkniha Skalické búdy s podtitulom Príbehy 
o vinohradníkoch a víne.
 Publikácia podáva čitateľovi textovú a obrazo-
vú správu o ľuďoch, dorábajúcich lahodný nápoj 
z vínnej révy, zoznamuje ho s miestami, kde sa 
víno „tvorí“, i s tými, kde sa o ňom medituje. To 
všetko je zhrnuté v trojici: vinohrad, pivnica, 
búda. Dinkovo rozprávanie nie je iba kladenie 
faktu vedľa faktu, lebo to na literatúru faktu 
nestačí. On musí rozprávať nielen o faktoch, 
ale aj o príbehoch okolo nich: o histórii vína od 
čias rímskych légií, ktoré tento nápoj priniesli 
do nášho kraja, cez lopotu vo vinohradoch až po 
súčasnosť. Dinkov pohľad je občas nostalgický, 
občas lyrický, ale to si vyžaduje samotná téma 
voňajúca vínom a človečinou a napokon znáso-
bená aj literárnym návratom autora do rodného 
kraja. Pavol Dinka píše o víne a vinohradníkoch 
so znalosťou, nie povrchne, a tak poskytuje či-
tateľovi vierohodnú správu o duši vína, o duši 
Skaličanov, ba i o duši skalických búd s ich ta-
jomstvami, radosťami, a tak trochu i klebetami. 
Autor sa stretol s desiatkami vinárov i vinohrad-
níkov (spolu ich bolo 41), pozorne počúval ich 
rozprávanie a z fragmentov poskladal mozaiku 
príbehov vo viac ako päťstostránkovom diele.
 Skalica priťahovala spisovateľov, básnikov, 
maliarov, fotografov či iných umelcov. Jedni žili 
v tomto meste rubínu a frankovky natrvalo, iní 
sa tam prišli nadýchať či napiť sa z pohára inšpi-
rácie. Výsledkom boli diela viažuce sa ku Skalici. 
V 60. rokoch 19. storočia tu žili Jozef Ľudovít Ho-
luby, Svetozár Hurban Vajanský a v súčasnosti 
zakotvil svoju tvorbu v skalickej pôde spisova-
teľ Jozef Špaček. Skalický rubín je poézia sama 
o sebe, no poéziu aj plodí, myslel si už dávnejšie 
aj národovec a básnik Bohuslav Tablic. Veršami 
nás o tom v súčasnosti presviedča poetka Eva 
Fordinálová. A básnik Eugen Vesnin v skalických 
búdach vidí katedrály slnečnej poézie, pyramídy 
šťastia, baziliky istoty, no vidí ich aj ako labyrinty 
humoru a kolotoče lásky. Víno je hudba aj pie-
seň. O tom bol presvedčený operný spevák Janko 
Blaho. Skalické piesne nielen spieval, ale bol aj 
ich zberateľ. Výtvarnú poéziu vinohradov možno 
nájsť v tvorbe akademického maliara Júliusa Ke-
reszku a iných mladších výtvarníkov. Pavol Dinka 
nezabudol ani na kapitolu o miestnych ľudových 

tradíciách, o folklóre a zvykoch pri rozličných 
slávnostiach. Tie boli osladené nielen vínom, 
ale aj povestným skalickým trdelníkom a inými 
tradičnými jedlami.
 Reprezentatívna publikácia Pavla Dinku má 
viacero ambícií, no hádam tou najdôležitejšou 
je upozorniť verejnosť na celospoločenský výz-
nam vinorodého kraja Skalice a urobiť tak krôčik 
k tomu, aby sa skalické búdy, ako ojedinelý slo-
venský fenomén, zapísali do národného kultúr-
neho dedičstva.

Ivan Szabó 

ŽABY  
NA TROLASKOCH

Ivan Szabó
Mestský úrad Leopoldov 2015 

Spomienkové prózy, 
viažuce sa k určitým 
miestam či mestám, sú 
vzácnym darom hlavne 
pre ich obyvateľov. Tí 
sa nezriedka stávajú 
aj jedinými čitateľmi 
tohto žánru, odhliad-
nuc od tých, ktorých 
vedú profesijné alebo 
študijné záujmy. Litera-

túra faktu zvyčajne neprodukuje bestsellery, aspoň 
nie v zmysle navŕšených knižných mohýl uprostred 
kamenných obchodov. Dovolím si tvrdiť, že takúto 
okázalosť nepotrebuje, pretože motivovať k čítaniu 
spomienok, poviedok a esejí, ako uvádza podtitul 
prózy Ivana Szabóa, si vyžaduje určité štylistické 
majstrovstvo a istotu kvalitnej autorskej dielne.
 Szabó písal hlavne o tom, čo ho zaujímalo – pre-
zrádza rozhlasový redaktor Martin Jurčo v roz-
siahlom medailóne venovanom autorovi. Žaby na 
Trolaskoch sú toho dôkazom. Bez akéhosi poklon-
kovania možno povedať, že vo svete slovesného 
umenia je meno Ivan Szabó istou značkou kvality 
implikujúcou poučenie a zrozumiteľný štýl roz-
právania okorenený humorom. Leopoldovčan Ivan 
Szabó tentoraz ponúka prózu, ktorá sa ho bytostne 
dotýka. Ktorá sa dotkne. Aj keď so žabami na Tro-
laskoch nemáme nič spoločné.
 Publikácia je rozdelená do tridsiatich siedmich 
kapitol, premyslene pospájaných do tematických 
celkov, ktoré vytvárajú kompaktný obraz života 
Mestečanov, lebo tak sa kedysi obyvatelia Leopoldo-
va nazývali. Hneď v prvej z nich rozlúskneme názov 
publikácie cez úsmevný príbeh o vedrách plných 
žiab. Veselé putovanie po Slovensku z tridsiatych 
rokov minulého storočia je len jedným z mnohých 
zdrojov, ktorými sa Ivan Szabó prelistoval pri písaní 

tejto, azda by sme mohli povedať, kroniky mesta. 
Ak prvým atribútom kvality autorových publikácií 
je jeho neutíchajúci záujem o tému, druhým je akis-
te trpezlivá, ba až mravčia práca s informáciami 
– zapísanými i ústne tradovanými. Ako skúsený 
spisovateľ a citlivý pozorovateľ ponúka v prvom 
rade príbeh, ktorý sa okolo faktu odohráva, a tak 
Mestečko, neskôr Leopoldov, spoznávame cez osudy 
jeho obyvateľov – rodákov, ale i tých, ktorí sa sem 
priženili či vydali, prípadne tu istý čas pobudli a za-
písali sa do dejín Leopoldova. A musíme uznať, že 
ich je prekvapujúco veľa, a prínos Mestečanov nie-
len mestu, ale i Slovensku s presahom cez hranice 
môžeme ticho závidieť.
 V spomienkach, esejach i poviedkach nás autor 
pozýva i na futbalový trávnik, sledujúc tak rozvoj 
futbalu. Sympatie si akiste získa miestne ducho-
venstvo, angažujúce sa v športových i divadelných 
aktivitách. Autor neobchádza ani domáci hasičský 
zbor, rozvoj miestneho školstva, sympatické je roz-
právanie o motorizme a dobrodružný príbeh pilota, 
ktorý uniesol na Západ dopravné lieta dlo s pasažier-
mi. Mimoriadne atraktívne, hlavne pre neznalých 
leopoldovských pomerov, je zmapovanie histórie leo-
poldovskej pevnosti, trestnice, neskôr väznice. Au-
tor nás necháva nahliadnuť do života za jej múrmi. 
Nedeľné koncerty väzenského orchestra, podpora 
duchovného rastu cez prítomnosť knižnice i kostola, 
detské šarvátky „trestničanov“ s ostatnými či zaľú-
benie sa do Olinky, dcéry riaditeľa väznice, vdychujú 
tomuto miestu nečakanú ľudskosť. Naopak, väznica 
sa smutne zapísala do dejín utrpením nespravodlivo 
odsúdených politických väzňov, ktorých osudy autor 
publikácie nemohol opomenúť.
 O Žabách na Trolaskoch by sa dalo ešte mnoho 
písať. Zďaleka sme nevyčerpali ich obsah. Dobo-
vé i súčasné fotografie spestrujú, ale i spresňujú 
textovú časť publikácie. V súvislosti s grafickou 
stránkou knihy nemožno prehliadnuť autorove 
krajinomaľby na obale, odkazujúce na Szabóove 
úspešné „potykanie si“ aj s výtvarným umením. 
Premyslené striedanie foriem rozprávania – esejí, 
poviedok a reflexií – s vloženými historkami živia 
čitateľov záujem o spoznávanie miesta, ale i samot-
ného autora, rodáka a vlastníka dvoch rodných 
listov. Ktorý je ten pravý? Ivan Szabó, alebo vlastne 
aj Ivan Trolaský, odhalí pravdu s humorom jemu 
vlastným. A na záver, aby sme názvosloviu mies-
ta neostali nič dlžní, teória autora: „…čo ak slovo 
vzniklo skrátením dvoch slov: trocha lásky – Tro-
lasky! A o tých láskach by vedeli rozprávať stromy 
na Trolaskoch, ba aj kríčky na Starej dedine.“
 Máloktorá literatúra faktu sa číta tak príjemne 
a pohltí svojho čitateľa ako Žaby na Trolaskoch. 
Pri ich písaní sa akiste spojilo trochu lásky k mies-
tu, autorské skúsenosti, vytrvalosť a talent, ktorý 
autora radí k majstrom svojho odboru.

Alena Štrompová 
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 ›› KRIMIPRÍPADY  
REPORTÉRA AZ

Ľuboš Jurík
MAGNUM PUBLISHER 2015

Kriminálne pr ípa-
dy reportéra brati-
slavských bulvár -
nych novín Antona 
Zárubu pokračujú 
19. a 20. časťou. Autor 
Ľuboš Jurík tentoraz, 
na rozdiel od pred-
chádzajúcich dielov, 
necháva všetko na 
pleciach hlavného 

hrdinu. Postavy policajného radcu Augustína 
Zérera a súkromného detektíva Štefana Gaburu 
sa v posledných dvoch prípadoch objavujú len 
okrajovo.
 V prvom prípade s názvom Fajčiari ópia sa už 
bývalý reportér Anton Záruba ocitá ako emigrant 
vo Švajčiarsku, kde pôsobí ako „spoločník“ ruského 
kniežaťa Dlugolinského. Impulzom k zaoceánskemu 
dobrodružstvu je zmiznutý obraz ruského maliara 
Vereščagova Fajčiari ópia, ktorý kedysi patril knie-
žaťu. Záruba sa vydáva na cestu do USA, kde bol 
obraz videný v istej súkromnej galérii, s ambíciou 
priniesť vzácne umelecké dielo späť pôvodnému 
majiteľovi.
 V druhom rozprávaní Raz vás všetkých pozabí-
jam Anton Záruba so švajčiarskym pasom zatvára 
redakciu bulvárnych novín AZ v Bratislave. Jeho 
reportérska duša sa však ozve, keď dostane do 
redakcie list s informáciami o internovaní kňa-
zov v kláštore v Pezinku. Podarí sa mu dostať na 
spomínané miesto a hľadať odpovede.
 Autor pri konštruovaní kriminálnych zápletiek 
zmysluplne pracuje s faktami. Zachytením atmo-
sféry reflektuje vojnové časy v  medzinárodnom 
meradle a povojnové časy v kontexte obnovenej 
Československej republiky. Rovnako odkrývaním 
pozadia jednotlivých postáv dotvára celkový kolorit 
príbehu. Práve dobové stvárnenie sa významne po-
dieľa na presvedčivom vyznení oboch kriminálnych 
prípadov a vyvažuje pomerne slabšiu dávku napä-
tia a jednoduchú pointu. V oboch rozprávaniach 
vystupujú aj reálne postavy (Helena Rubinstein, 
zakladateľka svetovej kozmetickej firmy, povere-
ník pre kultúru a osvetu Ladislav Novomeský), čo 
významne prispieva k väčšej autenticite príbehov.
 Ústredná postava reportéra Antona Zárubu pô-
sobí až príliš pravdovravne (je ochotná sa podeliť 
s informáciami s kýmkoľvek a takmer kdekoľvek), 
čo nie je veľmi uveriteľné, na druhej strane, najmä 
vďaka bohatému vnútornému prežívaniu má prí-
ťažlivú charizmu.

 Ambíciou Ľuboša Juríka bolo napísať ľahké, čita-
teľsky nenáročné oddychové kriminálne príbehy, 
čo sa mu v oboch prípadoch podarilo.

Jana Kičura Sokolová 

V PONDELOK DOMA 
NEBUDEM…

Eva Jarábková-Chabadová
Grepp media 2015

Stredoškolská učiteľ-
ka, poetka a členka 
Fóra humoristov pri 
Knižnici Juraja Fán-
dlyho v Trnave Eva 
Jarábková-Chabado-
vá prichádza s novou 
básnickou zbierkou, 

ktorú nazvala podľa rovnomennej ľudovej piesne 
V pondelok doma nebudem… Poetka už má na 
svojom konte jednu básnickú zbierku Ži hlavou a jej 
texty boli v roku 2010 ocenené v druhom ročníku 
literárnej súťaže Básne 2010 Asseco Solutions.
 Zbierka je rozdelená do siedmich častí – dní, 
o ktorých sa spieva v spomínanej ľudovej piesni: 
V pondelok doma nebudem, V utorok na jarmok pôj-
dem, A v stredu z jarmoku, Vo štvrtok s chlapcami 
do skoku, A v piatok Anička moja (ty budeš ženička 
moja), V sobotu rúčku dáš, V nedeľu pôjdeme na 
sobáš. Kniha je zakončená samostatnou časťou 
pomenovanou Vianoce urobia nedeľu z každého 
dňa, šíriacou posolstvo lásky, ktorá z bežného 
dňa urobí deň sviatočný. Zbierka je ilustrovaná 
kresbami novinárky, výtvarníčky, fotografky 
a spisovateľky Natálie Murat-Oravcovej.
 Poetkine básne sú písané s ľahkosťou, aby 
svojou výpoveďou, ktorá je trefná a brilantne 
vypointovaná, oslovila čo najväčší počet čitateľov. 
V tejto uponáhľanej a ťažkej dobe sa jej verše plné 
decentného sarkazmu, vtipu a irónie dostávajú 
pod kožu a pomáhajú udržať si potrebný nadhľad 
aj v situáciách, ktoré sú neľahké. Po formálnej 
stránke sú všetky básne písané výhradne viaza-
ným veršom, čo len umocňuje ich hravosť a dobrú 
komunikovateľnosť s čitateľom. Ich nenáročná 
(nie však lacná) obraznosť predurčuje autorkine 
básne nielen na čítanie, ale aj recitovanie.
 Texty sú polytematické (o šťastí, láske, dospie-
vaní, medziľudských vzťahoch,…) s častými prí-
rodnými motívmi. Profesijné zázemie inšpirovalo 
autorku natoľko, že v zbierke nájdeme aj básne, 
ktoré venovala svojim študentom (Píšu…, Gaude-
amus Igitur). Zaujímavo a sugestívne pôsobí na 
čitateľa báseň Betlehem na námestí založená na 
opakovaní rovnakého slova.

 Všetky dni Evy Jarábkovej-Chabadovej sú vo 
svojej (ne)všednosti niečím výnimočné. Preto by 
sme mali tak ako pri čítaní básne, aj pri prežívaní 
života na chvíľu spomaliť a vychutnať si všetko, čo 
nám prináša: „Prosíme pane, / daj nám utíšenie, 
/ a čisté stopy vtákov na snehovej stráni / nech 
píšu odkazy, že si tu a chrániš / všetko živé, čo sa 
až príliš kdesi ženie“ (Vianočná, s. 56).

Martin Chudík 

NEPOBOZKANÁ

Zuzana Pallová
FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzde-
lávania 2015

Poznáte Zuzanu Pallo-
vú? V literárnom svete 
táto poetka nie je príliš 
známa. Jej verše až ne-
dávno vydalo občian-
ske združenie FACE 
v podobe jedného zo 
zošitov súčasnej poézie, 
ktoré vychádzajú ako 
príloha časopisu Ver-
tigo. Výber dvadsiatich 
básní z jej pozostalosti 

zostavil Ján Gavura, pričom pôvodný rukopis zbierky 
obsahoval zhruba stosedemdesiat básní.
    Zuzana Pallová (1908 – 1991) začala s literárnou 
tvorbou pomerne neskoro – vo veku sedemdesiat 
rokov. Básne z výberu pochádzajú z obdobia me-
dzi rokmi 1979 – 1983 a obsahujú motívy, ktoré so 
sebou priniesla doba socializmu: „Zlepšováky nás 
v kuchyni / oslobodili od driny / ako práčka, mixér, 
šľahač, / chod zabezpečí počítač“ (s. 14). Texty sú 
datované, viažu sa ku konkrétnym udalostiam, 
autorkiným emóciám a vypätým situáciám, ktoré 
sa pravdepodobne stali aj impulzom pre jej písanie. 
Tematika básní je pomerne jednoduchá, objavujú sa 
v nich prírodné i sociálne motívy. Miestami verše 
nadobúdajú rozprávkový až baladický nádych, alebo 
– najmä používaním deminutív – pripomínajú tvor-
bu pre detského čitateľa: „Plaším ju ďalej, ona letí 
vzduchom, / zrazu som zbadal, sedí mi za uchom, 
/ zabzučí mi doň, potvora akási, / zapletie sa mi, 
sadne mi na vlasy“ (Mucha, s. 28). Napriek tomu, 
že Zuzana Pallová sa pokúša do textov vniesť hu-
manistické posolstvo, varovanie pred vojnou a tra-
dičné hodnoty, problematiky sa dotýka len letmo, 
povrchne, v príliš všeobecnej rovine: „Pohyb rúk 
treba zastaviť, / čo berie do rúk zbraň smrti“ (s. 29).
 Pallovej tvorba v sebe nesie prívlastok „insit-
ná“. Výber akoby kontrastne dopĺňajú maľby Aleny 
Adamíkovej, ktorá sa svojou tvorbou usiluje rede-
finovať portrét a prepája pritom tradičné médium 
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s novou technológiou. Ilustrácie podnecujú čitateľa 
k uvažovaniu o zachytenom „príbehu“ v rozličných 
rovinách. Poetkine verše sú neškolené, čo na jednej 
strane vzbudzuje úvahy, že sú emotívnejšie a cito-
vejšie, na druhej strane je však škoda, že formálna 
stránka ustúpila do úzadia natoľko, že aj laický 
čitateľ spozná nedokonalý rytmus veršov alebo 
veľmi jednoduchý, gramatický rým. Básne sú ladené 
do podoby staršej poézie, keď slovná inverzia a ar-
chaizmy boli súčasťou tvorivého procesu. Je preto 
otázne, či si Pallová nájde svoje miesto u súčasných 
čitateľov. To ukáže až čas, my jej „nepobozkanej“ 
poézii dajme šancu.

Martina Grmanová 

IZBY A INÉ BÁSNE

Maja Vidmar
Preklad Stanislava Repar
Literárna nadácia Studňa 2015

Trojica talentova-
ných a úspešných 
umelkýň prináša 
slovenským čita-
teľom výber poézie 
pod názvom Izby 
a iné básne. Au-
torkou knihy je slo-
vinská poetka Maja 
Vidmar, ktorej dielo 
sa k nám dostáva 

vďaka slovenskému prekladu Stanislavy Repar. 
O očarujúci a moderný dizajn knižky sa postarala 
Lea Fekete.
 Výber textov, ako aj bravúrny preklad si 
Stanislava Repar obhájila v doslove. Knihu zo-
stavila z niekoľkých básnických zbierok Maje 
Vidmar: Prítomnosť (2005), Izby (2008), Ako sa 
zaľúbiš (2012), Minúty predstihu (2015). Básne 
z Prítomnosti čitateľom predstavujú emancipo-
vanú lyrickú protagonistku, v zbierke Izby sa z nej 
stáva „Lótova žena“, ktorá „pred dverami prešľa-
puje…“ a „celé tisícročia bude pod cudzím menom 
rozprávať o úzkosti pred dverami“. V časti Ako 
sa zaľúbiš nájdeme okrem veršov o poetkiných 
najbližších (napríklad jej deťoch) aj metafyzické 
motívy. V autorkinom repertoári napriek jej jasne 
rozpoznateľnému rukopisu možno nájsť v kaž-
dej časti akýsi nový element. V časti Anekdoty 
a bájky zo zbierky Ako sa zaľúbiš dáva svojim bás-
ňam anekdotický rozmer v podobe didaktických 
zvieracích bájok a v poslednej zbierke Minúty 
predstihu môžeme natrafiť na alegorické obrazy 
a zoomorfné metafory.
 Najväčší priestor vo výbere je venovaný zbier-
ke Izby. Autorka v nej doslova prechádza z izby 
do izby, kde starostlivo ukrýva svoje emócie, 

niekedy otvorí dvere a čitateľ môže nahliadnuť, 
inokedy ich necháva zatvorené a my môžeme len 
tušiť a bádať, čo sa za „dverami“ skrýva. Hoci 
je zbierka výberom jej poézie najmä z druhého 
tvorivého obdobia, ich poradie, názvy a zrkadlové 
zaradenie sú zámerné a účelové. To všetko sa 
sémanticky zúčastňuje na výslednom osobnom 
„príbehu“ protagonistky, ktorý je silno poznačený 
autobiografickosťou. Situovanie básní do inte-
riéru či uzavretých priestorov tiež plní dôležitú 
úlohu. Odráža stiesnenosť, bezradnosť, spočiatku 
i bezvýchodiskovosť/neriešiteľnosť situácie (mi-
lostného trojuholníka). Názvy básní, ktoré obsa-
hujú očíslované izby (čo v nás evokuje hotelové 
izby), sa stávajú jasnejším odrazom poetkinho 
zámeru – deskripcie mileneckého vzťahu. Slová 
vyberá veľmi starostlivo, čím jemne odhaľuje 
nielen úzkosťou poranenú ženskú dušu, ale aj 
jej silu čeliť neriešiteľnej situácii.
 Maja Vidmar, poetka v baudelairovskom závo-
ji, stojí na úpätí iného typu ľúbostnej lyriky, než 
na akú sme zvyknutí. Jej básnický jazyk je občas 
trpko pálivý, drzý a výstižný. Bez „ľúbostných 
klišé“ sa čitateľ ocitne v izbe poetky, v jej koži, 
na jej posteli a možno po prečítaní zistí, že sme 
všetci len „akurátne dutá kosť“. Za každou básňou 
sa ukrýva príbeh a na pointu si počkáte. Musíte 
prejsť dverami vzrušenia a nádeje, mostom po-
chybností, mrakodrapom neistoty, tunelom výči-
tiek, pivnicou strachu až k apartmánu odhodlania, 
aby ste dverami hrdosti odišli do „novej“ izby.

Alexandra Pechová 

ODD. ŠPEKULÁCIÍ

Jenny Offill
Preklad Aňa Ostrihoňová
Inaque.sk 2016

V prvej polovici tohto 
roku vyšiel v sloven-
skom preklade román 
u nás neznámej americ-
kej prozaičky Jenny Offill. 
Na obale knihy aj na in-
ternete sa dozvieme, že 
je to už jej druhý román. 
Okrem prvotiny Posledné 
veci vydala aj knihy pre 
deti a redigovala zbierky 
esejí. Pôsobí ako profe-
sorka tvorivého písania 

na niekoľkých univerzitách v New Yorku.
 Hodnotené dielo je veľmi originálne a po-
merne náročné na pozornosť čitateľa, podľa 
viacerých príznakov výstižne zodpovedá poe-
tike postmodernizmu. Štruktúra rozprávania 

sa delí na dve časti. V jednej je rozprávačkou 
spisovateľka, neskôr manželka a matka, ktorá 
sa chce stať „umeleckým žralokom“, teda napísať 
výnimočné literárne dielo. V druhej sa z roz-
právača v prvej osobe stáva objekt, rozprávač 
v tretej osobe o nej hovorí ako o Manželke, ktorá 
ak naveky nepochovala, tak minimálne odložila 
do ústrania svoje umelecké – literárne ambície. 
Autorka využíva fragmentárny až telegrafický 
štýl zobrazovania reality, kde si čitateľ musí 
všetko domýšľať, nachádzať súvislosti, spájať 
si dve a dve a ešte o čosi viac. Avšak pri tejto 
práci čitateľ akoby ostáva osamotený, alebo, lep-
šie povedané, nie je si istý, či si veci domyslel 
správne. Takže autorka netrpí častým neduhom 
prezradenia pointy, či nebodaj aj správnej in-
terpretácie diela, ako pri mnohých sladkých 
príbehoch o láske alebo lacných trhákoch. Ale 
aj primálo informácií poskytnutých čitateľovi 
môže byť niekedy na škodu.
 Medzi prvou a poslednou stranou románu (alebo 
skôr novely) tejto prozaičky sa odohráva príbeh 
manželskej dvojice, ktorý sa podobá na mnohé iné: 
najprv zamilovanosť, súlad a porozumenie, potom 
narodenie dieťaťa, ktoré sa takmer nedá utíšiť, vy-
učovanie študentov, prvé nepríjemnosti ako invázia 
ploštíc, neskôr manželova nevera, a napokon psy-
chické problémy hraničiace s rozpadom osobnosti. 
Na prvý pohľad nič nové. Ale len na prvý.
 Keď sa do knihy zahĺbime, ohromí nás inten-
zívnosť momentálneho zážitku, silné básnické 
prežívanie aktuálnej chvíle, poetické „katalógy“ 
vecí okolo nás v štýle Whitmanovej Básne o sebe, 
napríklad: „Tri dcérine otázky: / Prečo je v mori 
soľ? / Umrieš skôr ako ja? / Koľko psov mal George 
Washington?“ (s. 50). Avšak to je len jeden aspekt 
tohto diela. Na druhej strane je román niečo ako 
koláž či montáž, typický častými citátmi, spájaním 
rôznych nesúrodých a aj protikladných vecí, čo 
nájdeme v majstrovskej básni T. S. Eliota Pustatina 
(ktorého, mimochodom, tiež cituje): básnikov Keat-
sa, Yeatsa, príručku o správaní manželiek z roku 
1897, Kafku a mnohých iných.
 Americká literárna kritika na tomto diele vyzdvi-
huje autorkinu ľahkosť podania a vysoký stupeň 
irónie. Ten je okrem iného markantný aj v tom, že 
protagonistka diela, od ktorej sa očakáva vydanie 
druhej knihy, sa zaviaže napísať knihu za niekoho 
iného, čiže byť akýmsi „utajeným autorom“ („ghost 
writer“). Ibaže objednaná kniha je len ďalším me-
galomanským projektom grafomana, ktorý sa „len 
o chlp“ nestal kozmonautom, a preto sa snaží riešiť 
si svoje komplexy napísaním diela o vesmírnom 
programe. Avšak jeho obmedzenosť a prízemnosť 
už od začiatku znemožňujú akúkoľvek možnosť 
spolupráce. Ale aj to autorke umožňuje vsunúť do 
svojej knihy ďalšie čriepky zaujímavých faktov, keď 
nič iné, tak príbeh o veľkej láske tvorcu kozmického 
programu Carla Sagana a stážistky. Obaja opustili 
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 ›› svojich dovtedajších partnerov a začali žiť spolu. 
I keď Saganova nová láska, spisovateľka, sa o tom 
vo svojich spomienkach na tieto udalosti vôbec ne-
zmienila. Ale i to je užitočná lekcia: človek vytesní 
to, čo mu nie je príjemné.
 Dielo Jenny Offill je veľmi ambiciózne svojou 
úprimnosťou a otvorenosťou a je sympatické aj 
tým, že sa nevyhýba i takým napohľad prízemným 
témam ako napadnutie bytu plošticami. Avšak 
napriek všetkým silným stránkam román trpí 
veľkým formalizmom. Čitateľ sa nedokáže do prí-
behu spisovateľky dostatočne citovo zaangažovať 
a berie všetko ako nejaký fantastický formálny 
experiment. Navyše prechod medzi rozprávačkou 
v prvej osobe a rozprávaním o „Manželke“ je síce 
vyznačený stranou s opakovaným posolstvom 
„bojím sa“ (s. 63), úplne v štýle mramorovej a čier-
nej strany v románe L. Sterna Tristram Shandy, 
avšak podľa mňa nie je dostatočne psychologicky 
motivovaný.
 O dielach v ére postmodernizmu sa tvrdí, že ne-
vytvárajú „veľké príbehy“ alebo „naratívy“ („grand 
narratives“), pretože autori sú skeptickí voči možnos-
ti ich umeleckej oprávnenosti. Otázkou ostáva, či je 
to vďaka filozoficko-literárnemu zameraniu autorov, 
alebo kvôli nemohúcnosti ich vytvárania. V kaž-
dom prípade, smrť autora či románu, ohlasovaná 
už v 60. rokoch minulého storočia, sa nekoná, ale 
spisovateľov, ktorí nechcú opakovať ustálené schémy 
a chcú sa vyhnúť vyjazdeným koľajniciam, je ako 
šafranu. Preto vďaka za každú dobrú knihu, ktorá 
otvára nové obzory, aj keby mala isté nedostatky.
 Silnou stránkou diela je jej citlivý a poeticky silný 
preklad do slovenčiny, ktorého autorkou je Aňa 
Ostrihoňová. Okrem toho, že je presný a esteticky 
účinný, zároveň zachováva autentickosť originálu 
napríklad aj v tom, že sa nevyhýba expresívnym 
slovám, tzv. nadávkam, ako napríklad „…ten chlap 
je čistý k…“ (s. 28). Niektorí citliví ľudia to u nás 
síce nevidia radi, ale zasa, keď niekomu spadne 
tehla na nohu, neviem, či povie len „do prčic“. Ale 
to je zase námet na dlhšiu diskusiu, ktorú možno 
riešiť niekde inde. I keď, ako sa hovorí, aj majster 
tesár sa niekedy utne. Na jednom mieste rozprávač 
hovorí o manželke, že sa nepodceňuje: „Ona je len 
náboženská“, v origináli zrejme „religious“ (s. 92). 
Prekladateľka mohla povedať, že je „nábožensky 
založená“, alebo jednoduchšie by stačilo: „nábožná“. 
Avšak aj takéto malicherné chyby sa stanú, keď 
majú prednosť termíny pred kvalitou vyhotovenia.
 Okrem toho musím konštatovať aj to, že dielo 
vyšlo vo vysoko kvalitnom estetickom prevedení: 
v tvrdej väzbe a s abstraktným obalom, ktorý na-
značuje postmodernú neurčitosť obsahu románu.
 V obmedzenom priestore tejto recenzie asi 
nedokážem dostatočne široko vyjadriť bohatosť 
a rozmanitosť diela a nemôžem tvrdiť, že sa bude 
páčiť každému, hlavne nie tým čitateľom, ktorí 
túžia po jasne vyhranených textoch s „dickensov-

boja za volebné právo žien, za ich emancipáciu).
 V nasledujúcich rokoch sa venovala problematike 
ženy, jej prirodzenosti, miesta v rodine i uplatnenia 
v profesionálnom živote, ale už z pozícií ovplyvne-
ných katolíckou (hlavne tomistickou) filozofiou. 
Medzitým totiž došlo v jej živote k ďalšej významnej 
zmene: Steinová, pochádzajúca zo židovskej rodiny, 
sa pod viacerými vplyvmi rozhodla konvertovať na 
katolícku vieru, neskôr i vstúpiť do rádu. Venovala 
sa štúdiu diela Tomáša Akvinského a teoretickou 
bázou sa pre ňu stala fenomenológia kombinovaná 
s tomizmom, čo dalo jej myšlienkam svojráznu, 
neraz viacznačnú podobu.
 Autorkino poctivé intelektuálne úsilie do-
pátrať sa „podstaty“ ženskej (ľudskej) prirodze-
nosti, diferenciácie človeka na muža a ženu je 
preto potrebné vnímať v kontexte s jej výcho-
diskovou pozíciou, ktorá predznamenáva isté 
rámce myslenia. Steinová opodstatnene zdô-
razňuje význam osobitosti, tým aj hodnoty ženy 
i muža (problém rovnosti/rovnakosti patrí vo 
feminizme k základným), ale aj ich prirodzenosti 
(samotnú prirodzenosť chápe v duchu kresťan-
skej filozofie ako danú a večnú). Pri identifiká-
cii špecifických znakov do istej miery podlieha 
tradičným stereotypom a stavia ich proti sebe 
(subjektivita, emocionalita, orientácia na osob-
nú sféru u ženy, objektivita, vecnosť, aktivita, 
kreativita u muža…). Za prvoradé poslanie ženy 
pokladá rolu matky a manželky, no uznáva aj jej 
pôsobenie vo sfére duchovna či charity. Veľký 
význam pripisuje vzdelaniu žien, toto má podľa 
nej dva aspekty: praktický, dôležitý pre uplat-
nenie v profesii, a náboženský ako hľadanie 
cesty k Bohu. Na základe prirodzenosti vyme-
dzuje súbor vybraných ženských povolaní, no 
verná emancipačným ideálom zároveň obhajuje 
rovnoprávnosť ženy, je presvedčená, že rozho-
dujúce sú individuálne dispozície a v princípe 
niet povolania, ktoré by žena nemohla zvlád-
nuť (napriek tomu jej pripisuje menšiu mieru 
tvorivosti, duchovných výkonov ako mužovi, 
limitované pôsobenie vo vede…). Príznačné je, 
že materstvo neredukuje na biologickú rovinu, 
chápe ho v širšom sociálnom zmysle (fenomén 
sociálneho materstva sa rozpracúva v súčasnom 
feminizme).
 Steinová nesporne prispela k rozpracovaniu 
katolíckej feministickej antropológie, viaceré 
jej myšlienky sú aktuálne aj dnes (obava pred 
jednostrannosťou vo vývoji človeka v modernej 
spoločnosti, priveľké ľpenie na materiálnych as-
pektoch ľudského bytia, upadnutie do rutinné-
ho, povrchného prežívania…), iné, nazdávam sa, 
možno vo svetle súčasných filozofických prúdov 
vnímať najmä ako námety na kritické reflexie 
a diskusie, v každom prípade však stojace za 
pozornosť.

Etela Farkašová

sky“ dojímavým príbehom, avšak môžem im sľúbiť 
prinajlepšom dobrú zábavu. Na záver mi neostáva 
iné, len popriať čitateľom príjemné čítanie: držte 
si klobúky, vážení, ide sa z kopca.

Marián Gazdík

ŽENA

Edita Steinová
Preklad Milan Krankus
Lúč 2015

Edita Steinová (1891 
– 1942) patrí medzi vý-
znamné osobnosti eu-
rópskej kultúry 20. sto-
ročia, a to vzhľadom na 
jej teoretickú prácu v ob-
lasti filozofie, antropo-
lógie či pedagogiky, ako 
aj vzhľadom na životné 
postoje a činy. Kniha 
s príznačným názvom 

Žena sprístupňuje prednášky, v ktorých Stei-
nová prezentuje základy svojej koncepcie ženskej 
(ľudskej) prirodzenosti a pohlavnej diferenciácie. 
Jej ambíciou bolo vytvoriť ucelenú koncepciu, 
žiaľ, predčasná tragická smrť v koncentračnom 
tábore v Osvienčime to neumožnila.
 Lepšie porozumenie filozofkinmu myšlienko-
vému odkazu predpokladá oboznámiť sa aspoň 
s kľúčovými bodmi jej biografie. Je známe, že 
Edita Steinová začala po maturite študovať na 
univerzite vo Vroclave filozofiu, psychológiu, la-
tinčinu a germanistiku, čoskoro u nej prevážil 
záujem o filozofiu, silne na ňu zapôsobilo najmä 
dielo Edmunda Husserla, zakladateľa fenomeno-
lógie, takže sa rozhodla nasledovať ho do Göttin-
genu, neskôr do Freiburgu. Stala sa jeho asistent-
kou, obetavou pomocníčkou, napísala doktorskú 
prácu o empatii, dizertačnú prácu však ako žena 
v tej dobe na nemeckých univerzitách nemohla 
obhájiť, a tak ani splniť kritérium pre vedeckú 
kariéru. Menej známe je, že ani jej učiteľ, hoci 
oceňoval Steinovej talent a vedel, koľko času ako 
asistentka nezištne venovala jeho rukopisom, ju 
v úsilí obhájiť filozofickú prácu nepodporil (svoju 
podporu dal iným uchádzačom).
 Nazdávam sa, že tento moment zohral dôležitú 
úlohu v ďalšom živote Steinovej (svedčí o tom aj 
jej korešpondencia). V praktickej rovine sa to 
prejavilo odchodom od Husserla a nástupom na 
miesto učiteľky na dievčenskej strednej škole 
dominikánok, kde mala pre vedeckú prácu viac 
času; v teoretickej rovine to posilnilo filozofkin 
záujem o problematiku ženy (už ako študentka 
sympatizovala s cieľmi feminizmu, zapájala sa do 
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KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO 

SLOVART

KUPÓN  »
do 22. septembra

O knihu Aristoteles a Dante spoznávajú svet… súťažte 
zaslaním kupónu na adresu redakcie.

KEĎ NIETZSCHE 
PLAKAL

Irvin D. Yalom
Preklad Vladislav Gális
Vydavateľstvo Premedia 2015

Psychoterapeuti občas 
flirtujú s prózou. Po sláv-
nych vedeckých prácach 
či esejach uvoľnia v sebe 
literárne ambície a prí-
behy zaobalia do ľúbivej-
ších foriem. Nie vždy to 
musí vyjsť – vtedy sa 
vytrápi autor a, žiaľ, aj 
čitatelia. Yalomovi to, 
našťastie, s jeho romá-

nom o posadnutosti vyšlo. Viac než dobre.
 Irvin D. Yalom ukazuje svoju literárnu hravosť, 
inteligenciu, vtip aj nadhľad. Do jedného príbe-
hu spojil dve postavy, ktoré sa reálne nestretli: 
filozofa Friedricha Nietzscheho a uznávaného 
viedenského lekára Josefa Breuera. Blíži sa ko-
niec 19. storočia. Breuer, vychýrený odborník na 
neurologické diagnózy, žije s manželkou a deťmi. 
Je čerstvý štyridsiatnik a cíti prvé signály zostupu 
do obdobia životného súmraku. Krásna mladá 
dáma Lou Saloméová má pre neho nového pacien-
ta. Zvláštneho muža a zatiaľ neznámeho filozofa, 
ktorého knihy kupuje len zopár nadšencov. Verí, 
že Nietzsche raz šokuje celý svet prenikavosťou 
svojej filozofie. Zatiaľ však trpí materiálnou bie-
dou a migrénami. Je depresívny a zoslabnutý.
 Dvaja muži, pacient a lekár, sa stretávajú a začnú 
viesť medzi sebou dialóg. Najprv to vyzerá ako súboj 
kto z koho, postupne sa jeden druhému otvárajú. 
Hoci ide „len“ o rozprávanie, začína sa vzrušujúca 
hra. Lekár sa stáva pacientom a naopak. Osamelý 
Nietzsche s bázňou spoznáva priateľstvo, aké za-
tiaľ neskúsil. Breuer odhaľuje svoje skryté túžby 
a posadnutosť krásnou Berthou (ide o slávnu Annu 
O., ktorá je legendou v dejinách psychoterapie). Pri-
znáva vnútornú nenaplnenosť a strach.
 Nietzsche nepozná zľutovanie. Servíruje 
svojmu novému priateľovi kruté pravdy o živote 
a smrti. Odkrýva až do neznesiteľnej nahoty všet-
ky jeho falošné ilúzie. Obaja podstupujú terapiu 
hovorením, ktorá im zbúra aj posledné zvyšky 
klamstiev o sebe.
 Najpríznačnejším prívlastkom vystihujúcim 
tento román je inteligentný. Kto prekoná prvot-
nú antipatiu či obavy zo suchopárneho čítania, 
rýchlo sa nechá opantať príbehom, v ktorom sa 
zdanlivo nič nedeje. A pritom sa deje všetko, ide 
o život, smrť a ich zmysel. V dialógoch (a často aj 
v tvrdej konfrontácii) dvoch nepokojných mužov 
je obsiahnutý fascinujúci svet poznania o ľud-

skom tele i duši, exkurz do medicíny aj života 
hlavného mesta monarchie na sklonku storočia.
 Prvou a nakoniec jedinou skutočnou úlohou 
zostáva napriek všeobecnej tuposti, prázdnote 
a zradám žiť vlastný život: „Smrť nie je hrozná, 
ak človek zomrie, keď naplní svoj život! Ak človek 
nežije v pravý čas, potom nemôže v pravý čas 
zomrieť.“

Ľubomír Jaško

ARISTOTELES 
A DANTE 
SPOZNÁVAJÚ SVET…

Benjamin Alire Sáenz
Preklad Martin Petrovický
Vydavateľstvo Slovart 2016

Od knihy Aristoteles 
a Dante spoznáva-
jú svet a tajomstvá 
vesmíru som mal veľ-
ké očakávania. Sčas-
ti preto, lebo som už 
pomerne rozmaznaný 
skvelým výberom za-
hraničných titulov, kto-
ré nám Vydavateľstvo 
Slovart ponúka v slo-

venskom preklade, a zároveň vďaka pozitívnym 
ohlasom na ňu. Hlavná postava Aristotela sa mi 
však spočiatku veľmi nepozdávala, bol svojský 
a ťažko pochopiteľný, no postupne si ma získaval 
čoraz viac a v závere mi bol dokonca sympatic-
kejší ako Dante. Príbeh sa síce navonok tvári ako 
objavovanie sveta a vesmíru, no v skutočnosti sa 
zameriava na pomerne malý okruh a pohráva 
sa s myšlienkou, že najdôležitejšie je spoznať 
samého seba. Je to síce trochu otrepaná fráza, 
ale Benjamin Alire Sáenz ju obalil do citlivého 
a úprimného štýlu.
 Dospievajúci Aristoteles, prezývaný Ari, vníma 
svet svojou vlastnou optikou – nerozumie rodi-
čom, nemá kamarátov a neverí, že nájde v živote 
jasný cieľ. Má pred sebou leto, ktoré však zmení 
všetko, čo dovtedy poznal. Zoznámi sa s Dantem, 
pričom ten má nielen rovnako nezvyčajné meno, 
ale tiež ho naučí plávať a otvorí mu dvere do svoj-
ho domova. Zatiaľ čo Ariho otec sa ako bývalý 
vojak z Vietnamu uzatvára do seba, Danteho otec 
Sam je stelesnením vrúcnosti a pochopenia. Roz-
diely sú aj medzi chlapcami – Dante je omnoho 
citlivejší, premýšľavejší a extrovertnejší. Ariho 
vnútro sa vďaka nemu pomaly zbavuje osame-
losti, a keď Dantemu zachráni pri nehode život, 
stanú sa z nich skutoční priatelia. Lenže leto sa 
skončí a Danteho otec dostane na ďalší školský 

rok prácu mimo mesta. Kontakty sa síce obmedzia 
len na sporadické listy, ale na niekdajší vzťah sa 
zabúda ťažko. Ari sa viac zblíži so spolužiačkami, 
Dante sa otvorene priznáva, že by sa radšej bozká-
val s chlapcami. Odlúčenie urobí svoje a napokon 
si obaja kladú otázku, či sa ich priateľstvo vôbec 
niekedy vráti tam, kde bolo. Napokon sa všetko 
ukáže ako omnoho zložitejšia záležitosť…
 Dej knihy je zasadený do konca 80. rokov minu-
lého storočia. Pre mňa bola celkom oslobodzujúca 
absencia internetu, mobilov či sociálnych sietí. 
Postavy sa museli vyrovnať so vzdialenosťou len 
prostredníctvom domácich telefónov a klasickej 
pošty. Ich odlúčenie tak bolo omnoho reálnejšie 
a ťažšie preklenuteľné. Sáenz zvládol spoznávanie 
samého seba očami tínedžera naozaj bravúrne. 
Aristotela trápia bežné problémy chlapcov v jeho 
veku, no okrem toho sa ako hlavný hrdina musí 
popasovať aj s čímsi navyše – bratovým dlhoroč-
ným pobytom vo väzení, otcovou uzavretosťou či 
zistením, po kom naozaj túži jeho srdce. Román 
si vás získa postupne, stránkou za stránkou, 
a uvedomíte si pritom, že svet je skutočne malé 
miesto. A že niekedy bohato stačí, aby sme v ňom 
mali po boku tých správnych ľudí.

Marek Zákopčan 

BEZ PERIA

Woody Allen
Preklad Martin Kubuš
Vydavateľstvo Tatran 2015

Americký filmový reži-
sér, herec, spisovateľ, 
hudobník Woody Allen 
(1935) je pre mňa maj-
strom stvárnenia bi-
zarnosti sveta. Svojsky, 
no s nesmiernym čarom 
nám túto bizarnosť 
predkladá vo svojej ce-
loživotnej tvorbe a nie 
je to inak ani v prípade 

knižky Bez peria. Ako uvádza editor na záložke, 
táto kniha vychádza pri príležitosti autorových 
osemdesiatin a po štyridsiatich rokoch od jej vy-
dania v USA. Zároveň je titul prvým slovenským 
vydaním a „po obsahovej stránke kopíruje prvé 
americké vydanie – nájdeme v ňom 18 textov 
vrátane dvoch jednoaktoviek (Smrť a Boh), kto-
ré v Amerike vyšli aj jednotlivo a sú viac-menej 
známe aj u nás (v českom vydaní zbierky Bez peří 
absentujú)“. Hodnotu slovenského vydania roz-
hodne zvyšuje aj vynikajúci, až nadpriemerný 
preklad Martina Kubuša.
 Priznám sa, že čítanie knižky Woodyho Allena  
som z rôznych dôvodov odkladala. Akoby som 
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 ›› čakala na správnu chvíľu, keď budem priprave-
ná stretnúť sa s autorovými myšlienkovými po-
chodmi, ktoré sú fascinujúce, absurdné, vtipné, 
no kruto pravdivé. Allenov humor je miestami trp-
ký, sebaľútostivý, no presný. Jeho texty v skratke 
popisujú náš svet chamtivosti, stratenosti, ale aj 
hľadania ľudskosti a akýchsi východísk, ktoré no-
síme, ako inak, vo svojej hlave. Knižka Bez peria je 
zároveň esenciou autorovej múdrosti, vzdelanosti 
a uchopenia kontextov, ktoré sú pre čitateľa možno 
náročné. Provokujú našu predstavivosť, oponujú 
pravidlám a vysmievajú sa pomyselným pravdám 
a spoločenským klišé. Allen s ľahkosťou karikuje 
výskum paranormálnych javov či libretá menej 
známych baletov. Jeho texty sú malými filmami na 
papieri, plnými skratiek, odbočení, súkromných 
komentárov. Autor však čitateľa pevne vedie sta-
novenou dejovou líniou a nedovolí mu, aby vystúpil 
z hry. A, samozrejme, nastavuje „spoločenské zr-
kadlo“. Tak ako v poviedke Intelektuálka na predaj, 
kde sa stávame súčasťou vyšetrovania prostitúcie. 
V tomto prípade však nejde o sex, ale o obchod 
s dievčatami, ktoré majú vo svojej ponuke len li-
terárne diskusie so svojimi klientmi. 
 Absurdnosť bytia stvárňujú aj Rané eseje, 
ktoré sú Allenovými poznámkami k „životným 
múdrostiam“ , kde komentuje mladosť, starobu, 
striedmosť, ale aj lásku – vyznáva sa: „Čo je lepšie, 
byť tým, kto miluje, či milovaným? Ani jedno, ani 
druhé, najmä vtedy, ak máte zvýšený cholesterol.“ 
Prirodzene, ak čitateľ preferuje divadelnú tvorbu, 
odporúčam mu navštíviť aj v tomto knižnom vyda-
ní zaradenú Allenovu hru Boh, ktorá prekračuje 
stáročia, tradície i konvencie – s neistým záverom. 
Dynamické, vtipné a osviežujúce sú aj listy Vin-
centa Theovi pod názvom Keby boli impresionisti 
dentistami či literárny až konšpiratívny výskum 
Shakespearových diel.
 Vydavateľstvo Tatran prinieslo teda na knižný 
trh titul, ktorý je jazykovo a duševne kultivo-
vaným produktom značky Woody Allen – a tá, 
našťastie, intelektuálne rozruší každého čitateľa.

Eva Bachletová

DOBRODRUŽSTVO 
POČÍTAČOVÉHO 
HEKERA

Hrvoje Kovačević
Preklad Alica Kulihová
Perfekt 2015

Na obálke románu pre čitateľov od 9 rokov, ktorý 
v roku 1998 získal prestížnu literárnu cenu Gri-
gora Viteza za najlepšie diela pre deti a mládež 
v Chorvátsku, sa dočítame: „Počítačové hry sú 

TIEŇ BAFOMETA

Stefan Grabiński
Preklad Tomáš Horváth
Vydavateľstvo Európa 2015

Tadeusz Pomian a Kazi-
mierz Pradera sú býva-
lí spolužiaci. Idealista, 
rojko, básnik a pragma-
tik so záľubou v exakt-
ných vedách, minister. 
Protikladnosť pováh 
v y úst i  do rozpor u. 
Protivníci sa dlhodobé 
súperenie rozhodnú 
riešiť súbojom. Ktorý sa 
nekoná. Pretože minis-

tra zabije zákerný, neznámy atentátnik. Napriek 
úsiliu polície stopy po zločincovi nie sú. Pátranie 
po mesiaci uviazne na mŕtvom bode.
 Pretože román Tieň Bafometa Stefana Gra-
bińského (1887 – 1936) nie je detektívka, smie 
sa prezradiť – vrah pravdepodobne konal pod 
vplyvom Pomianovho podvedomia! Keďže sme 
sa však ocitli na konci, hoci recenzia sotva za-
čína, neostáva, než sa vrátiť. Súperi sú autormi 
dizertačných prác o podvedomí. Vedecká obec 
akceptuje Praderove triezve názory, Pomianove 
teórie odsúva do oblasti fantazmagórií. Preto 
hrdina zanevrie na akademický svet, venuje sa 
poézii a polemike s veď vieme kým.
 Pradera sa stáva profesorom. Logicky presne 
štruktúrovanými prednáškami magnetizuje, 
hypnotizuje, manipuluje. Najprv študentov, ne-
skôr i verejnosť. Akadémia mu nestačí. Akčne 
aktívny, vrhne sa do politiky. Úspešne. Zostaví 
vládu a získa uznanie. Davy i žurnalisti tlieskajú.
 V texte sa nevyskytujú letopočty. Román 
v poľskom origináli vyšiel prvýkrát v roku 1926. 
Štyri roky po nástupe Benita Mussoliniho k moci 
v Taliansku, v čase upevnenia moci maršala Pił-
sudského v Poľsku (vznik tzv. sanačného režimu), 
rok po vydaní antiutopického románu českého 
autora Emila Vacheka Pán světa. Grabiński 
knižku pravdepodobne nečítal. Jeho dielo nie je 
antiutópia, ale hororová fantastika. Weird fic-
tion. Po spomenutom úvodnom náčrte situácie 
sa totiž nekoná záznam priebehu pátrania ani 
rozlet do širokospektrálneho pohľadu alegoricky 
uchopenej spoločenskej kritiky. Autor sa venuje 
Pomianovi a podivným okolnostiam, ktoré ho 
začínajú obklopovať, ba priam prenasledovať.
 Hrdinovi ktosi v byte posúva nábytok. Stane 
sa objektom zvádzania mníšky Veroniky. Jeho 
identita začína čiastočne splývať s postavou Paľka 
Krivkáčika, pokútneho obchodníka, ktorý záso-
buje duchovných démonologickou literatúrou…

čoraz dômyselnejšie 
a dokonalejšie, ich 
hráči sa púšťajú do 
neuveriteľných dob-
rodružstiev. Existujú 
však hranice, za kto-
rými sa zábava mení 
na nebezpečnú hru. 
Toto je príbeh o he-
kerovi, ktorý sa do-

stal za tieto hranice. Podarí sa mu dohrať hru 
do konca?“
 Po takomto úvode vari každý dnešný bežne 
rozhľadený človek očakáva prinajmenšom román 
o prekročení hrozieb, ako ich načrtol najprv ani-
movaný seriál Ovce.sk a následne knižky Miro-
slava Drobného OVCE.sk 01 a OVCE.sk 02. Ale nie, 
trinásťročný heker Vito Šimić z Dobrodružstva 
počítačového hekera nie je dokonca zapojený 
ani do hekerskej skupiny Anonymous. Samozrej-
me, veď skupina sa začala formovať až v roku 
2003 a keď v roku 1998 mladý chorvátsky autor 
Hrvoje Kovačević (1966) knihu vydal, o súčasných 
hekerských taktikách, postupoch a cieľoch ešte 
nebolo ani chyrovať. Preto sa stalo, čo autor nemo-
hol predpokladať: jeho technické sci-fi myšlienky 
sa minuli s rýchlo napredujúcou praxou, vývoj 
šiel iným smerom. Dospelý čitateľ občas tápe, 
hoci minulosť by mu mala byť povedomá, detský 
čitateľ sa však zrejme zorientuje ľahšie, nemá 
natoľko rigiditou ostrúhanú fantáziu. Navyše ho 
strhne dej, ktorý graduje až do poslednej stránky.
 Detskí hrdinovia sú reálne detskí, cítia strach, 
chceli by sa páčiť, imponovať a hanbia sa to pri-
znať. Poháňa ich zvedavosť, dospelých hnevajú. 
Vystihnutie charakterov, pričom každý je odliš-
ný od druhých, patrí k silným stránkam diela. 
Fabula sa vinie viacerými smermi, ale zostáva 
jednoduchou na pochopenie. Čitateľ od deviatich 
rokov, ako odporúča kniha, najmä ak je chlapcom 
alebo fanúšikom/fanúšičkou nových technológií, 
počítača, internetu, si na téme polahodí. Záver 
knihy zvestuje posolstvo vzájomného medzige-
neračného odpúšťania si. A čo už môže byť lepšie 
ako to, keď kniha prinesie zmierenie sa medzi 
rodičmi a deťmi?
 Vydavateľstvo treba pochváliť aj za krátke 
informatívne texty o autorovi a prekladateľke. 
Zdá sa, že je zatiaľ spomedzi väčších slovenských 
vydavateľov jediné, ktoré si začalo osvojovať túto 
dobrú prax aj pri knihách bez prebalu. Navyše 
v tomto prípade aj s fotkami oboch zainteresova-
ných, čo len zlepšuje možnosť nadviazať kontakt 
a zvyšuje vedomie, že ani kniha nevznikla len 
lusknutím prstov. Jednoduché ilustrácie Ivana 
Prlića Prleho na spôsob maľovaniek Kovačevićovu 
knihu spestrujú a odľahčujú.

Ľuboš Svetoň 
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Ďalšie príznačne prízračné žánrové detaily pod-
manivo halucinoidného priesaku/prelínania sa 
inobytia s realitou si v pozoruhodnej knihe „poľ-
ského Poa“, poetologicky situovanej do kontextu 
dobovej moderny (bližšie údaje nájdete v doslove 
prekladateľa), vychutnajte sami. Celkový zámer je 
už hádam jasný. Tieň Bafometa je, podobne ako 
Stevensonov Podivný prípad doktora Jekylla a pána 
Hyda, románom o boji so zlom vnútri človeka. 
Pomian podľahne. Inak než Pradera. Okrem fas-
cinujúceho súboja ideí duše a tela Grabiński maj-
strovským spôsobom zviditeľňuje a zároveň tak aj 
napĺňa podvedomé a nepriznané túžby mnohých 
čitateľov predpokladanej cieľovej skupiny. V zá-
vere sa Pomian rozhodne zájsť za vyšetrujúcim 
sudcom. Aby sa odsúdil. Na vrátnici zistí, kde sa 
nachádza úradníkova kancelária, a v poslednej 
vete vykročí „dlhou temnou chodbou“…

Miloš Ferko

ŠTYRI SESTRY

Colleen McCulloughová
Preklad Beata Horná
Slovenský spisovateľ 2015

Austrálska prozaička 
Colleen McCullougho-
vá (1937 – 2015) má na 
svojom konte nejednu 
zaujímavú prózu (viac 
ako tucet poznáme aj 
v slovenskom preklade), 
ale najznámejším a naj-
úspešnejším je určite 
titul Vtáky v tŕní. Táto 
rodinná sága vyšla v roku 

1977 ako jej druhé dielo a svetový úspech jej pri-
nieslo aj spracovanie v podobe televízneho seriálu. 
Inšpiráciu vraj čerpala z osudov vlastnej rodiny. 
Zdá sa, že to nie je inak ani v prípade jej poslednej 
knihy Štyri sestry.
 Romantická sága o rodinných putách, láske, 
zrade a ambíciách sa odohráva v 20. a 30. rokoch 
minulého storočia v austrálskom mestečku Corunda 
a jej hrdinkami sú štyri dcéry reverenda Thomasa 
Latimera. Sú to vlastne dva páry dvojčiat s veľmi 
pevnými sesterskými väzbami, ale s úplne odlišnými 
povahami a snami. Napríklad intelektuálka Edda 
sa túži stať lekárkou a vyrovnať sa mužom, kým jej 
dvojča – ufňukaná, ale húževnatá Grace – zamýšľa 
čo najskôr zakotviť v manželstve. Praktická Tufts 
chce byť nezávislá a jej dvojča – krásavica Kitty – 
sníva o láske, ale bojí sa, že mužov zaujíma iba to, 
ako vyzerá, a nie to, akým je vlastne človekom.
 Zlom v živote sestier nastane, keď sa zapoja do 
vzdelávacieho programu pre diplomované zdravot-

né sestry a v miestnej nemocnici ich zamestnajú 
ako ošetrovateľky. Mimochodom, v pasážach z ne-
mocničného prostredia cítiť, že ho autorka dôverne 
pozná, veď študovala neurológiu. Ale naštudovala 
si aj históriu Austrálie, keďže jeden z protagonistov 
príbehu, Charles, ktorý sa uchádza o Kitty, sa rozho-
dol pre politickú kariéru. Dozvedáme sa o zákulisí 
boja jednotlivých politických strán, o príčinách 
vyostrenia vzťahov medzi Veľkou Britániou a jej 
austrálskym domíniom, prípadne o tom, ako krajinu 
zasiahla veľká hospodárska kríza a ako sa to odra-
zilo na živote obyčajných ľudí, či ako sa hlavným 
mestom Austrálie stala vnútrozemská Canberra 
a aké bolo postavenie prístavných miest Sydney 
a Melbourne.
 Čitateľsky najpútavejšou je však línia osudov 
štyroch sestier, ich vzostupy i pády, vlastná sebare-
alizácia, citové vzťahy a problémy s láskou. Zaujmú 
aj psychologicky výborne vykreslené portréty nie-
len hlavných hrdiniek, ale aj ich priateľov a lások. 
Nuž a skutočnosť, že napriek rozdielnosti pováh 
a osudov zostáva sesterské puto mimoriadne silné.
 Svojím spôsobom je posledná kniha Colleen Mc-
Culloughovej holdom životu a akýmsi odkazom, 
keď v záverečnom dialógu Kitty hovorí Edde: „Máš 
šťastie, že máš prácu, ktorá ťa baví. Nič nie je také 
sladké, aby v tom nebola príchuť horkosti.“ Na čo 
sestra reaguje s úsmevom: „Máš pravdu, sestrička. 
Život je už taký. Horkosladký.“

Elena Ťapajová

ŽRALOCI

Michelle Millerová
Preklad Matúš Kyčina
Ikar 2016

Michelle Millerová na-
písala román s prvkami 
detektívky z prostredia 
biznisu a mocných ľudí. 
Základom deja sú na-
vzájom sa prelínajúce 
osudy hrdinov, ktorí 
deň za dňom stúpajú 
po kariérnom rebríčku. 
Príbehy ľudí, ktorí v ži-
vote mali to šťastie (?)  

a prepracovali sa do lukratívneho zamestnania 
v najväčších a najbohatších firmách sveta. Oblasť 
IT, bankový sektor, politika, peniaze – to sú kľúčové 
témy knihy.
 Hlavný hrdina Todd, bankár pracujúci v Silicon 
Valley, založí tím ľudí. Jeho členovia mu majú pomôcť 
vytvoriť novú zoznamovaciu aplikáciu. Autorka nám 
postupne odhaľuje minulosť aj budúcnosť každého 
z nich. Román bol pôvodne koncipovaný ako 12-diel-

ny internetový seriál, ktorý Millerová zverejňovala 
postupne, diel za dielom, každý víkend.
 Kniha je štruktúrovaná podľa príbehov jednot-
livých postáv. To, čo ich spája, je kariéra, cieľave-
domosť a túžba po moci. Sexizmus je na dennom 
poriadku a ženy majú čo robiť, aby sa vyhli neprí-
jemným pohľadom. Vzťahy sú čisto povrchné a ob-
medzili sa na sexuálne stretnutia. Ženy sú chladné, 
starajú sa najmä o svoj zovňajšok a nie sú to žiadne 
domáce paničky, ale bezcharakterné karieristky.
 Autorka pracovala ako konzultantka v Palo Alto, 
spoznala tento svet na vlastnej koži a väčšina prí-
behov vyznieva ako autobiografia. Názov Žraloci 
je výstižný, aj keď je žralok len obyčajný morský 
živočích, ktorý nikdy nezabije viac, ako sám dokáže 
zožrať. V bežnom chápaní symbolizuje dravosť a 
rýchly útok. Na sociálnych sieťach preto knihu tref-
ne porovnávajú s filmom Vlk z Wall Street a označujú 
ju ako „korporátny triler“.
 Todd, ambiciózny karierista, bol v literárnych 
príbehoch minulého storočia skôr odsúdeniahodnou 
raritou a na konci knihy vyvrheľom spoločnosti, no 
dnes sa stáva kladným hrdinom obklopeným ľuďmi 
podobného zmýšľania. Ak budú historici hodnotiť 
generáciu Y, bude to najmä podľa kníh, ako je táto. 
Román je výstižným obrazom doby, v ktorej dnes 
žijeme.

Nina Bruckerová

Súdna lekárka Kay Scar-
pettová sa v románe Patri-
cie Cornwellovej Vlastná 
krv (Ikar 2016, preklad 
Miriam Ghaniová) práve 
chystá s manželom na 
dovolenku, keď jej zavolá 
detektív Marino a vtiahne 
ju do závažného prípadu 

sériového vraha – strelca, ktorý svoje obete vraž-
dí presne mierenými výstrelmi z veľkej diaľky. 
Doktorka sa obáva, že by do prípadu mohla byť 
zapletená aj jej technicky zdatná neter Lucy, jej 
vlastná krv…

Kolotoč nevysvetliteľných 
udalostí sa rozkrúti aj 
v románe Toma Foxa Do-
minus (Ikar 2016, preklad 
Peter Tkačenko). Jeho dej 
sa odohráva vo Vatikáne, 
kde sa zrazu začnú diať 
zázraky – po návšteve 
záhadného muža sa chorí 

na rakovinu uzdravujú, slepé deti znovu vidia. Do 
tejto nezvyčajnej atmosféry vstupuje novinár Ale-
xander s bývalou priateľkou Gabriellou a obaja sa 
čoskoro ocitnú v smrteľnom nebezpečenstve…
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V chladnom dni s dlhou kopijou

Nie Zbrane srdca počúvajú 
vediem spor s bielym zápästím 
Za tichú niť sa túžiac ukrývajú 
malé krvavé nevesty

S divými koňmi zamyslenia som dovial
sem Krutý a príliš plavý
Čelo som si krvou pomaľoval 
v lesoch vŕzgajúcej trávy

Interpretácia básne Ivana Štrpku V chladnom dni s dlhou kopijou

(Krátke detstvo kopijníkov, 1969)

Krátka báseň V chladnom dni s dlhou kopijou ako 
samostatne uvedený prológ či „motto“ debutu 

I. Štrpku Krátke detstvo kopijníkov (1969) znamená 
v zmysle prvej básne jeho prvej zbierky „začiatok 
autorových (knižných) začiatkov“, ale aj priamo 
predvedený, vyjadrovacími prostriedkami samotnej 
lyriky realizovaný rituál Štrpkovho vstupovania do 
slovenskej poézie.
 Na prvý pohľad azda upozorní na seba jednodu-
chý, elementárny básnický tvar, pohotovo identi-
fikovateľný vo svojej prehľadnosti a zomknutosti, 
v určitom kontraste k rovnako nápadnej moti-
vickej a obraznej rôznorodosti, „rozbiehavej“ 
asociatívnosti a tým i celkovej významovej ne-
určitosti textu, ktorú umocňuje aj neprítomnosť 
interpunkcie. Nie je napríklad jednoznačné, na 
čo sa má vzťahovať zdôraznený zápor „Nie“ hneď 
na začiatku básne. Význam prvého verša, pokiaľ 
mu budeme rozumieť tak, ako keby za „Nie“ mala 
byť bodka, bude odlišný od významu, v ktorom 
ho čítame ako jeden súvislý vetný celok. V prvom 
prípade by osobitne vyčlenené „Nie“ zdôrazňova-
lo platnosť celého nasledujúceho konštatovania 
v prvom dvojverší práve v tom zmysle, že „Zbrane 
srdca“, resp. „srdce“ samotné a „biele zápästie“ tu 
stoja oproti sebe, teda že lyrický subjekt je v kon-
flikte s „bielym zápästím“, ale nie so „srdcom“. Ak 
by prichádzala do úvahy druhá možnosť, teda 
pokiaľ by naopak „Zbrane srdca“ nemali „počú-
vať“, potom by práve „srdce“ mohlo byť príčinou 
„sporu s bielym zápästím“. V každom prípade a aj 
pri všetkej recepčnej neistote ohľadom možného, 
potenciálne sa odkrývajúceho zmyslu básne môže-
me aspoň zreteľne odlíšiť v texte dve protikladné 
osnovné motivicko-sémantické línie: ofenzívnosť, 
priebojnosť (zbrane, vediem spor, už v názve sa 
objavujúca dlhá kopija) oproti defenzívnosti, pod-
dajnosti (počúvajú).

schopnosť, vďaka ktorej sa človek evolučne vymanil 
zo živočíšnej divokosti.
 Lyrický prológ V chladnom dni s dlhou kopijou 
predznamenáva základnú výrazovú intenciu Štrp-
kovej (nielen) debutovej zbierky a povahu jej básnic-
kého sveta, ktorý je preniknutý autorovou obzvlášť 
výraznou „individuálnou mytológiou“. V postave 
kopijníka sa Štrpka navracia do mýtických, pred-
historických čias a vrstiev ľudskej mentality, do 
mentálneho sveta a rozpoloženia bojovníka-divo-
cha, ktorý si vnútorné napätie i potenciál svojej 
vitality a pudovej energie „vybíja“ v surovosti, 
„krutosti“ boja a divokých rítov. U Štrpku sa táto 
sebaštylizácia spája s mýtom severu; symptoma-
tický je v tejto súvislosti už samotný názov básne, 
jeho prvá časť „v chladnom dni“ v spojitosti „s dlhou 
kopijou“ metonymicky odkazuje na studenú klímu 
a drsné severské podmienky, v akých napr. žili aj 
staré kmene príslovečne divokých a krutých, ne-
zdolných severných Germánov, bojujúcich často 
v neschodných „lesoch vŕzgajúcej trávy“. 
 To, čo je v prvej strofe iba nerozhodným váha-
ním, neistou predtuchou či skrytou túžbou, „tichou 
niťou“, „ukrývaním sa“, teda niečím potlačovaným, 
tlmeným, čo iba tlie pod povrchom, v druhej strofe 
náhle prerazí na povrch v plnej explozívnej, ne-
zdolnej sile a výbojnosti. Takto štylizovaný básnik 
akoby sa snažil prekonávať a ovládať v sebe tento 
vnútorný konflikt a napätie tým viac a o to mar-
kantnejšími výrazovými prostriedkami, čím viac 
tejto chaotickej vnútornej energie sa v ňom nahro-
madí. Ide v podstate o vyrovnávanie sa s vlastnou 
subjektivitou, vlastným „vnútrom“.
 Štrpkov básnický svet má teda svoju „pohnutú“, 
dynamickú, no i statickú, znehybnenú, „zmrazenú“ 
stránku. Aj identita lyrického subjektu či hrdinu 
má v podstate dve tomu zodpovedajúce základné 
polarizované podoby: hneď od začiatku vystupuje 
ako hrmotný, divoký, „krvou pomaľovaný“ nordický 
barbar, s ktorým však v ďalších básňach zbierky 
rovnocenne alternuje postava princa: „tichý princ“, 
„bledý hrdina neprítomnosti“1 (alúzia okrem iného 
na Saint-Exupéryho Malého princa i na Hamleta) – už 
nie bojovník, ktorý „dovial s divými koňmi zamys-
lenia“, ale defenzívny, melancholicky zádumčivý, 
mĺkvo rozjímajúci introvert, „krehký jazdec túžby“, 
ktorého charakterizuje meditácia, kontemplatívny 

 Nasledujúce, značne frapantne pôsobiace a „sur-
realisticky“ ladené dvojveršie „Za tichú niť sa túžiac 
ukrývajú / malé krvavé nevesty“, svojou obraznos-
ťou ambivalentným spôsobom rozvíja „defenzívnu“ 
(„tichú niť“, „sa ukrývajú“) aj opačnú konotačnú 
líniu, tú najmä výskytom motívu krvi („krvavé ne-
vesty“), ktorý sa objavuje aj v druhej strofe (siedmy 
verš: „…krvou pomaľoval“). Zatiaľ prevláda „ticho“, 
ale cítiť v tom už aj predzvesť niečoho hrozivého, 
krutého, implicitne, stopovo prítomné násilie. 
 Gesto ritualizovaného, akoby barbarsky ne-
skrotného, „divého“ a „krutého“ vstupovania, 
priam „vtrhnutia“ lyrického subjektu do priestoru 
básne i celej knihy, ku ktorému dochádza v druhej 
strofe, je v istom protiklade s celkovým vyznením 
prvej strofy, s jej „zdržanlivou“ a tlmene tenzív-
nou atmosférou túžobného vyčkávania či napätého 
striehnutia v tichosti a skrytosti („za tichú niť sa tú-
žiac ukrývajú“), ale aj so súčasnou zjavnou snahou 
o formálnu usporiadanosť celej výpovede v podobe 
osvedčeného strofického a rýmového archetypu, 
zdvojeného kvartetu (dvojice štvorverší so strieda-
vým rýmom). Atavistická živelnosť, nespútanosť 
tohto gesta je tu vlastne poeticky „disciplinovaná“, 
„krotená“ viazanosťou tradičnej, aj keď tu nie v pl-
nej dôslednosti (pravidelnosti) uplatnenej formy 
(pre Štrpku je inak viazaný verš celkom atypický). 
Tieto dve protichodné tendencie: na jednej stra-
ne dynamika, hybnosť, pohnutosť, dramatickosť 
a vypätosť významového i emocionálneho diania 
v básni a na strane druhej výrazný sklon k zmraze-
niu, stlmeniu, stíšeniu, znehybneniu toho všetkého 
si v Štrpkovej poézii navzájom konkurujú, „vedú 
spor so sebou“. Príznačná je v tomto zmysle napr. 
genitívna metafora „divé kone zamyslenia“, ktorá 
pôsobí sama osebe oxymoricky, veď spája do jed-
ného obrazného celku to, čo je inak nezlučiteľné: 
divosť a zamyslenie – totiž (za)myslenie ako práve tú 
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Krištáľovo čisté 
postrehnutie 
efemérneho

1 Textové ukážky, ktoré necitujeme z interpretovanej úvodnej básne, sú z ďalších vybraných textov debu-
tovej zbierky Krátke detstvo kopijníkov v najnovšom vydaní (Štrpka, Básne I, 2008).

pokoj a nedvižnosť a ktorého svet je pozna-
čený „nehybnou priezračnosťou“, „sladkou 
nehybnosťou“, čímsi, čo „vnútri nehybnosti 
ustrnulo“.
 Badateľný vývinový a tematicko-kon-
cepčný zlom, faktický začiatok novej, 
ponovembrovej etapy v básnickej tvorbe 
I. Štrpku predstavuje zbierka Medzihry. 
Bábky kratšie o hlavu z roku 1997. V nej sa 
okrem iného objavuje zvýraznená motivika 
a symbolika rytierskych atribútov. Rozdiel 
či zmena, ktorou sa začína nové obdobie 
Štrpkovej lyriky, sa ukáže už pri porovna-
ní vyššie interpretovaného prológu debu-
tovej knihy s úvodnou básňou zo zbierky 
Medzihry. Bábky kratšie o hlavu (zvlášť so 
zreteľom na lyrického hrdinu oboch textov): 

Lancelot na pomedzí

Posledný vrch tvojho dychu 
(rastie na pomedzí prievanu a púšte). 

Svetlo sa ostro lomí o čelo. Blčanie 
žrde prepaľuje vodu 
na jedno uchopenie holou rukou. 

Oceľové rukavice zahrabané 
do kryštálového vzduchu.
(Raz navždy. Ako do zeme.) 

(Štrpka, Básne II, 2013, s. 275)

Kopijníka – „Krutého a príliš plavého“, 
„divého“ barbara zo Štrpkovej knižnej 
prvotiny tu vystriedal stredoveký rytier 
v príslušnej výzbroji („žrď“ namiesto kopije, 
„oceľové rukavice“), ktorého po mnohých 
narážkach na Tristana v celej autorovej 
tvorbe predstavuje tentoraz Lancelot, 
iný literárny reprezentant stredovekého 
rytierstva, hrdina príbehov bretónskeho 
látkového cyklu o rytieroch Okrúhleho 
stola a hľadaní Grálu, dvorných eposov 
a románov z 12. a 13. storočia. Priam sym-
bolický posun od kopije bojovníka-divocha 
k rytierskej žrdi znamená evidentný pre-
chod od „kopijníckej“ barbarskej, priam 
atavistickej neskrotnosti a nespútanosti 
k rytierstvu ako „rádu“ či stavu, ktorý je ur-
čený osobitným kódexom, prísnou etiketou, 
pevným hodnotovým poriadkom a vysoký-
mi ideálmi. Básňou Lancelot na pomedzí sa 
zároveň začína prvá časť zbierky, cyklus 
Smrť celé leto cestuje. V názve tejto časti sa 
tak spája motív leta, smrti a cestovania, 
resp. leta a cestujúcej smrti. Motív „rytiera 
a smrti“ (putujúci rytier stretávajúci per-

sonifikovanú smrť) bol obľúbeným topo-
som či ikonografickým prvkom slovesnej 
i výtvarnej kultúry neskorého stredoveku 
(v rámci dobových makabrických výjavov) 
– a práve v tejto Štrpkovej zbierke nájdeme 
až symptomatické odkazy na túto stránku 
stredoveku.
 Už vo vstupnej básni Lancelot na pomedzí 
majú smerodajný význam takpovediac exis-
tenciálne príznakové časové vymedzenia, 
ktorými je rámcovaná celá krátka báseň: 
„posledný“ v jej prvom a „raz navždy“ v jej 
koncovom verši. Navyše význam, resp. 
obraznosť prvého a posledného verša do-
vedna: „Posledný vrch tvojho dychu“ – „(Raz 
navždy. Ako do zeme.)“ evokuje naozaj pred-
stavu „dodýchania“, „posledného dychu/vy-
dýchnutia“, teda smrti, zániku, pochovania 
(navždy, do zeme). Záverečný verš akoby 
sugeroval aj istotu posmrtného života na 
„druhom svete“, metafyzickú večnosť („Raz 
navždy“) ako náprotivok prechodnosti, 
pominuteľnosti, „pomedznosti“. Lancelot 
i všetci smrteľníci s ním sú „na pomedzí 
prievanu a púšte“, povedané s istou dávkou 
nadinterpretácie: akoby na pomedzí „času 
a večnosti, bezčasia“.
 V ďalšej, v poradí druhej básni cyklu 
Stanica, starec svet rytierstva zostáva, ba 
vlastne je vo svojich atribútoch ešte zvýraz-
nený, len postava sa mení. Typické rekvizity 
a detaily prináležiace k výstroju a celkovej 
výbave rytierov, emblémy, reprezentačné 
znaky, štandardy rytierskeho stavu, sa tu 
uvádzajú ešte sugestívnejšie, podrobnejšie, 
opisnejšie: „krikľavé / bitevné koruhvičky, / 
trepotajúce sa vysoko na / samých koncoch 
krehkých, / ligotavých žrdí, rozkolísaných 
/ v náznakoch (ľahkého útoku a / ťažkej 
obrany)“ (Štrpka, 2013, s. 276) – iba hrdinom 
básne už nie je Lancelot, ale „starec“, ktorý 
svojím zjavom a charakterom vlastne do 
tohto rytierskeho sveta ani nezapadá. 
 V porovnaní so zmyslovo markantne ma-
nifestovanou nespútanou vitalitou, alebo 
naopak „tichou nehybnosťou“ básnického 
sveta Štrpkovho debutu už v jeho pono-
vembrovej zbierke prevládajú existenciál-
ne a eschatologické významy a sugescie, 
odkazy na pominuteľnosť a smrteľnosť. 
Mýtus kopijníka postupne nahradil mýtus 
rytierskeho stredoveku – neskorostredove-
kého rytierstva, ktorý je synekdochicky, cez 
niektoré emblematické atribúty, symboly, 
motívy či mená (Tristan, Lancelot, Parzival) 
v Štrpkovej celej doterajšej poézii výrazne 
prítomný. 

Zoltán Rédey

Najnovším príspevkom k skúma-
niu poézie Ivana Štrpku je vydanie 
monografie Veroniky Rácovej pod 
názvom Na pomedzí škrupiny (Ars 
Poetica 2015). Kniha pôsobí na prvý 

pohľad minimalistickým dojmom, k čomu prispieva aj grafický 
koncept (jeho autorkou je Lívia Kožušková). O Štrpkovej poézii 
sa tu hovorí vizuálne aj obsahovo čistým spôsobom. Nič lepšie 
sa jeho dielu snáď ani nemohlo prihodiť. 
 Monografia sa skladá z troch kapitol, ktoré už svojimi ná-
zvami – AM LE AM LE TUTAN CHÁM, VŠETKO JE V ŠKRUPINE, 
POVEDALO DIEŤA a SLEPÉ BÚŠENIE. SKEPSA – anticipujú orga-
nické prepojenie s interpretovanou poéziou. Rácová v úvode 
knihy opisuje svoje „rozhodnutie komplexnejšie sa venovať iba 
vybraným básnickým zbierkam“ (s. 8). Aktualizuje sa tým motív 
celistvosti ustupujúcej výberu. V prípade Štrpku si totiž je z čoho 
vyberať, selektuje teda literárny vedec a vyberá si rozhodne aj 
čitateľ. V súvislosti s čitateľským výberom si Rácová za jeden 
z cieľov monografie kladie vyvrátiť (alebo aspoň spochybniť) 
tvrdenia o nekomunikatívnosti a uzavretosti Štrpkovej poézie. 
 K dosiahnutiu tohto cieľa si autorka vytýčila priamu cestu. 
Jasné a dôležité vyjadrenia o Štrpkovej poézii sa tu striedajú 
s vyslovenou obranou básnikovej tvorby, resp. s deklarovaním po-
stoja k nej: „A hoci by sa zdalo, že takto tvarovaná poézia odoláva 
interpretácii, je nekomunikatívna a neuchopiteľná, nie je to tak“ 
(s. 34). Autorka elegantne a sebaisto polemizuje s názormi iných 
literárnych vedcov, neprijíma apriórne kategórie alebo pojmy, 
vytvára si ich vlastné poňatie (zaujme napríklad poznámka pod 
čiarou, týkajúca sa priznania prakticky motivovaného rozlíšenia 
slov báseň a text: „Výraz text, hoci má v literárnej vede rôzne 
vymedzenia, tu používam často ako synonymný k výrazu báseň. 
Robím tak z dôvodu minimalizovania repetitívnosti lexémy báseň 
na úrovni jednej vety/niekoľkých viet“, s. 19). Tým sa v podstate 
približuje k Štrpkovej autorskej stratégii, kedy „Štrpka-básnik 
ani Štrpka-človek nemá spor s tým, čo píše, o čom vypovedá“ 
(s. 105). Rovnako by sme to mohli tvrdiť o Rácovej. Je si vedomá 
svojho textu, vládne mu. Nemusíme so všetkými jej formuláciami 
súhlasiť, ale treba uznať, že sú podané nanajvýš odhodlane, a to 
jednoznačne zvyšuje ich sugestívnosť. 
 Rácová kreuje čitateľsky prístupnú sondu do Štrpkovho 
diela, naznačuje, dovysvetľúva (napr. explikuje rozdiel medzi 
inter- a intratextualitou), otvára svoj text recipientovi. V rámci 
toho by bolo možno vhodným ústretovým krokom ešte graficky 
vyznačiť názvy zbierok a básní, keďže tie sú u Štrpku špecifické 
a niekedy nie je v prúde textu na prvý pohľad zrejmé, kde sa 
končia. Chronologický pôdorys monografie, rešpektujúci po-
stupnosť rozprávania o vybraných zbierkach v poradí, v akom 
vychádzali, zabezpečuje jej prehľadnosť a spolu s efektným 
a komplexným výpočtom štrpkovských motívov či citlivými 
interpretáciami, prenikajúcimi ďaleko pod prvú vrstvu textu, 
vytvára sprievodcu po svete poézie plnej striehnucich zrkadiel. 
Krištáľová čistota týchto zrkadiel sa odráža aj na stránkach 
monografie.

Jaroslava Šaková
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KLASIKA

V Krajine Maple Whitea

O všetky tituly na tejto strane môžete súťažiť zaslaním kupónu na adresu našej redakcie.

„So British!“ – na-
padne človeku pri 
čítaní Strateného 
sveta (SPN – Mladé 
letá 2016, preklad 
Štefan Kýška) od 
Sira Arthura Co-

nana Doyla (1859 – 1930), ktorý sa medzi čitate-
ľov vracia prostredníctvom oživenej legendárnej 
edície STOPY. Do neznáma sa v románe vydáva 
kvarteto džentlmenov s jasným cieľom – potvr-
diť alebo vyvrátiť zistenia profesora Challengera. 
Štvorica cestovateľov je nakombinovaná perfekt-
ne, dynamiku samotnej cesty ešte podporuje dy-
namickosť vzťahov medzi nimi – môže to na prvý 
pohľad vyzerať prekvapivo, ale najzaujímavejšiu 
zložku tohto príbehu (áno, dokonca zaujímavejšiu 
než prítomnosť dinosaurov!) tvoria štyri hlavné 
postavy a ich charakterokresba, ktorá je veľmi 
umná, nenásilná a precízna.
 Okrem už spomínanej „britskosti“, čo je charak-
teristická črta románu celkovo i jeho jednotlivých 
elementov (resp. opozícia pokojné džentlmenstvo 
– nespútaná divokosť), nesie každý z protagonistov 
svoje vlastné špecifické znaky, čo sa ostatne dá vi-
dieť už z expozície. Tá je pomerne rozsiahla, Doyle 
postupuje vlastne veľmi pomaly (!) – naši hrdinovia 
sa vydávajú na cestu až po úvodných 50 stranách, 
na prahu samotnej Krajiny Maple Whitea (teda Stra-
teného sveta) sa ocitajú ešte o ďalšie desiatky strán 
neskôr. Tak, ako je výprava pripravená na vstup do 
tajomnej krajiny, je v tom momente pripravený aj 
čitateľ, ktorý je už podrobne oboznámený so všetký-
mi hrdinami (možno s menšou výnimkou profesora 
Summerleeho, ktorý dostáva o čosi menej priestoru).
 O samotných postavách najviac prezrádza ich 
motivácia na podniknutie samotnej cesty. Profe-

Okrem Strateného sveta vyšla v edí-
cii STOPY aj kniha Thomasa Mayna 
Reida (1818 – 1883) Jazdec bez hlavy 
(SPN – Mladé letá 2016, preklad Albert 
Remenár). Autor je známy predovšet-
kým svojimi dobrodružnými románmi 
z „Divokého západu“. Z tohto prostredia 
čerpá i napínavý príbeh, odohrávajúci 
sa v 19. storočí, keď sa po texaských 

prériách voľne preháňali stáda divých mustangov. V tom čase 
sa tam zjavoval aj tajomný jazdec bez hlavy a na smrť vydesil 
každého, kto sa ocitol v jeho blízkosti. Titul je zároveň i príbehom 
veľkej lásky medzi dcérou plantážnika Louisou a odvážnym 
lovcom mustangov Mauriceom. Do Louisy je však zaľúbený aj 
jej bratranec Cassius, ktorý Mauriceovi prisahá pomstu…  

povedať, že v konečnom dôsledku jeho schopnosti 
za ostatnými členmi výpravy nezaostávajú, iba si 
to neborák Malone uvedomuje až postupne – jed-
nou z hlavných línií románu je teda jeho prerod 
z obyčajného človeka na ozajstného hrdinu.
 Pomocou obšírnejšieho opisu postáv som sa chcel 
zámerne vyhnúť podrobnému komentovaniu uda-
lostí, ktoré sa odohrajú v Krajine Maple Whitea – 
samozrejme z toho dôvodu, aby som prvočitateľov 
neodradil vybľabotaním niečoho dejovo dôležitého. 
Ostatne, tu vidím aj dôvod dĺžky expozície – autor 
necháva čitateľa dôkladne sa zoznámiť s postavami, 
aby tie potom mohol hodiť do akejsi obdoby uzavre-
tej sústavy a sledovať, čo sa bude diať… Povedané 
moderným jazykom, Doyle tu šikovne vytvoril to, 
čo voláme „sandbox“, čím ponúka možnosť plného 
využitia detskej kreativity – obmedzené množstvo 
prvkov teda poskytuje takmer neobmedzené množ-
stvo rôznych príbehových a situačných kombinácií, 
škoda je však to, že ku knižke nie je priložená aj 
Maloneho skica Krajiny Maple Whitea.
 Otázkou ostáva, komu sa ešte v dnešnej audio-
vizuálnej dobe bude chcieť fantazírovať nad takou 
jednoduchou vecou, akou sa zdá byť text. Navyše, 
ak mám vysloviť jemnú výčitku, Stratený svet je 
uvedený v pôvodnom preklade, na ktorom už cítiť 
stopy času – rozhodne nechcem povedať, že je zlý, 
ale ak chceme, aby bola knižka naozaj príťažlivá, 
zrejme by bolo vhodnejšie ju pretlmočiť do úplne 
súčasnej reči (teda bez slov ako „huriavk“ a podob-
ne). Takto sa nakoniec nové STOPY dajú považovať 
skôr za produkt nostalgie, ktorý sa pekne vyníma 
na poličke (jednoducho povedané, je to v takejto po-
dobe tak trochu „hipsterčina“), čo naozaj skvelému 
príbehu o svete plnom druhohorných prekvapení 
nesvedčí. 

Matúš Mikšík

sor Challenger háji svoju česť – veľmi urputne, čo 
vyplýva z jeho prudkej a výbušnej povahy; pro-
fesor Summerlee zasa rovnako tvrdohlavo proti 
zisteniam profesora Challengera protestuje, teda 
tiež mu ide najmä o česť, avšak u oboch vedcov 
niekde na pozadí ich ustavičného hašterenia sa 
cítiť nie úplne džentlmenskú, ale skôr infantilnú 
stránku ich osobností (čím ich – božechráň – ne-
chcem uraziť), ktorú ostatne rozprávač príbehu 
niekoľkokrát komentuje. Tento aspekt je čitateľ-
sky veľmi vďačný, keďže postavy oboch vedcov 
zrozmerňuje, poľudšťuje a je základom pre veľké 
(alebo povedzme radšej „adekvátne“) množstvo 
humorných situácií – kniha sa tak vonkoncom 
nemusí spoliehať iba na údiv a senzáciu nad ob-
rovskými jaštermi a primitívnymi ľuďmi.
 Lord John Roxton je v pravom zmysle slova dob-
rodruhom, jeho džentlmenstvo spočíva v tom, že 
je ochotný vystaviť sa nebezpečenstvu preto, aby 
sa regulárnym spôsobom mohol rozhodnúť spor 
medzi Challengerom a jeho odporcami – druhou 
stranou mince je jeho skrytá (a do istej miery po-
tláčaná) animálnosť, ktorá možno mohla dostať 
viac priestoru (veru, kiežby sa aspoň na jednom 
alebo dvoch miestach z Roxtona stala obdoba  
Mr. Hydea). Roxton sa teda na výpravu vydáva 
najmä za zážitkom a rozhodne ho ešte navyše 
vzrušuje blízkosť život ohrozujúcej situácie.
 A rozprávač príbehu, novinár E. D. Malone? Uňho 
je dôvod celkom prozaický – snaha o dokázanie 
vlastnej hrdinskosti, ktorá mu má získať ruku jeho 
„milovanej“ Gladys, teda „cherchez la femme“! Ma-
lone, ktorý sa vlastne takto do svojho hrdinstva 
dopotácal (až v priebehu expedície doň skutočne 
dorastie), predstavuje opäť veľmi tvárny materiál 
a vďaka ambivalentnej podstate je pomerne jed-
noduché sa s postavou identifikovať, treba však 

Ku klasike literatúry pre dospieva-
júce dievčatá bezpochyby patrí sé-
ria príbehov o ryšavej sirote Anne 
Shirleyovej z pera kanadskej spi-
sovateľky Lucy Maud Montgome-
ryovej (1874 – 1942). Vydavateľstvo 
SPN – Mladé letá ich momentálne 
postupne vydáva v nových reedí-
ciách a v jednotnej grafickej úpra-
ve. Aktuálne vyšli tretí a štvrtý diel. V tretej časti Anna v Redmonde (preklad 
Jozef Šimo) sa Anne splní sen a odchádza študovať na vysokú školu, kde naďalej 
súperí s Gilbertom Blytheom. Štvrtá časť Anna v Summerside (preklad Mirosla-
va Jaurová) opisuje Annu ako riaditeľku dievčenskej školy, ktorá prežíva búrlivé 
príhody aj šťastné chvíle. 

s. 28/29   KUPÓN
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Večné posolstvá

súťaž

V Krajine Maple Whitea

Rozprávky Osca-
ra Wilda (1854 – 
1900) majú síce už 
viac ako 125 rokov, 
patria však k prí-
behom, ktoré čita-
teľov nikdy neomr-
zia. Otvárajú také 
podstatné otázky, 
že oslovujú všetky 
vekové kategórie, 
sú natoľko pôvab-

né, že očaria a dojmú človeka až do hĺbky srdca, 
a natoľko vážne, že po prečítaní sa na ne dá len 
ťažko zabudnúť.
 Hoci sám Oscar Wilde označil svoje príbehy 
za rozprávky (fairy tales), počas čítania zbierky 
Šťastný princ a iné rozprávky (Verbarium 2015, 
preklad Milan Richter) nás zmáhajú oprávnené 
pochybnosti. Kde je šťastný koniec? Odmene-
nie dobra a potrestanie zla? Prečo spolu nežijú 
šťastne, až kým nepomrú? Zázraky, magické by-
tosti, rozprávajúce zvieratá, princezné a králi, 
to áno, niečo z rozprávkového repertoáru by sa 
našlo, ale rozprávajúca pyrotechnika? Namiesto 
princeznej z tajomnej ďalekej krajiny infantka 
z celkom obyčajného Španielska? Stehlík, ktorý 
ondatre rozpráva príbeh bez pointy, zato však 
„s mravným ponaučením“? Nerozprávkový je aj 
rozprávač, ktorý vystupuje z anonymity a rád sa 
pridá na jednu zo súperiacich strán či vyhodnotí 
záverečné skóre medzi zápasiacim dobrom a zlom.
 Na konci totiž nebýva vždy jednoznačné, kto je 
vlastne víťaz a koho treba potrestať. Hoci čitate-
ľom je jasné, kto by mal byť za svoju ušľachtilosť 
odmenený (čiže kto sa obetoval pre priateľstvo, 
lásku, pravdu, krásu), v príbehu skutočný morál-
ny hrdina často zomiera a odmeny sa mu dostane 
až v inom svete: buď v raji, kam Boh po smrti vez-
me statočného slávika, obra či princa, ale najmä 
v reálnom svete čitateľov. Zdá sa, akoby zmyslom 
obetovania sa postáv bola šanca, že si ich príbeh 
vezmeme k srdcu, a Wilde sa nás k tomu všemož-
ne snaží donútiť. Nevyhýba sa smrti, chudobe, 
nešťastiu, zrade, vykorisťovaniu človeka člove-
kom. Je až podivne cynický, krutý tak, až sa núka 
otázka, či sú Wildove rozprávky vlastne vhodné 
pre deti. Proti zlu sú ale zároveň nasadené zbrane 
najmocnejšieho kalibru: proti lakomstvu obra 
stojí nezištnosť detí, proti nestálej, pozemskej 
láske študenta stojí idea absolútnej lásky, za 
ktorú je ochotný zomrieť slávik. Ostrosť týchto 
protikladov umožňuje v príbehoch veľmi pria-
mo klásť morálne otázky a občas má aj komický 
efekt: najmä postavy z ríše zvierat a vecí vtipne 

vé, líška, kuna či sova sú zákerní vrahovia, kto-
rých nie je škoda zabiť či zraniť, a jelene sú koru-
novaní „králi“, ktorých sa treba obávať. Najväčšou 
záhadou a mocnosťou je On, hájnik. „Musíme sa 
zmieriť s tým, že On je všemocný a nepochopi-
teľný! Nemôžeme rozumieť jeho rozhodnutiam, 
vždy nám budú záhadné, keď On nás hubí a keď 
nám pomáha! Nemá zmysel o tom rozmýšľať. 
Oboje musíme trpezlivo znášať“ (s. 215), hovorí 
Bambiho syn Geno. Zvieratká prezentujú rôzne 
pohľady na to, aký postoj k životu je najsprávnejší: 
Geno je pokorný a odveké pravidlá sŕn rešpektuje 
a prijíma, Gurka zase kypí zvedavosťou, spochyb-
ňuje večné srnčie obavy a odvážne sa púšťa po 
vlastných cestách. Veverička Perri sa v čase hla-
du nezdráha jesť z cudzích zásob, útly stromček 
rastúci v tieni mocného duba sa sťažuje, že kvôli 
nemu nemôže vyrásť, a dub mu odporuje, že ho 
tak chráni proti nepriazni počasia. Diskusiami 
o rôznych morálno-spoločenských otázkach na-
dobúda kniha výrazne symbolický charakter.
 Bambiho rodinka je tak zaujímavá nielen ako 
beletria, ale aj ako dokument doby a myšlienok, 
z ktorých vzišla. Práve preto by knihe veľmi po-
mohol predslov, ktorý by vysvetlil historický kon-
text skôr, ako čitateľ s údivom či zdesením titul 
odloží. Vydavateľstvu tiež treba vytknúť, že siahlo 
po veľmi zlom pôvodnom preklade a neiniciovalo 
vznik nového, ktorý by si toto pozoruhodné dielo 
zaslúžilo.

Eva Palkovičová

Jedným z najznámejších 
diel pre deti aj dospelých 
je filozofická rozprávka 
Malý princ (preklad Ele-
na Šmatláková) od Antoi-
na de Saint-Exupéryho 
(1900 – 1944), ktorá tento 
rok vyšla vo vydavateľ-
stve SPN – Mladé letá už 
v 13. vydaní. Nesmrteľný 

príbeh o pilotovi, ktorý sa po havárii svojho lie-
tadla v púšti stretáva so zvláštnou postavičkou 
malého princa, poznajú čitatelia po celom sve-
te. Malý princ prišiel na Zem zo svojej planéty 
a postupne sa zoznamuje s kladnými i zápornými 
vlastnosťami ľudských bytostí, zažíva priateľstvo, 
obetu i nepochopenie, aby pilotovi a cez neho 
i čitateľovi odovzdal najdôležitejšie posolstvo, 
že „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam 
neviditeľné.“ O knihu môžete súťažiť zaslaním 
kupónu do našej redakcie.

a rafinovane parodujú ľudské vlastnosti, ako 
napríklad starostlivá prostoduchá kačka, afek-
tovaná namyslená raketa, duchom prelietavá, no 
koreňmi usadená trstina a celkom opačný lasto-
vičiak. Wildove rozprávky sú silnou kombináciou 
jednoduchého príbehu a rafinovanej symboli-
ky, smutných a krásnych posolstiev, okázalosti 
rozprávkového sveta a prostých priezračných 
citov, čím sa zaraďujú k rozprávkam Hermanna 
Hesseho či Hansa Christiana Andersena.
 Knižka je chvályhodným vydavateľským poči-
nom nielen vďaka tomu, že prináša na knižný trh 
klasiku, ktorá by mala byť čitateľom stále dostup-
ná, ale aj preto, že vyšla v peknej úprave, v dobrom 
preklade Milana Richtera, spolu s prekladateľo-
vým, pre deti dobre zrozumiteľným a zaujímavým 
predslovom, záverečnými vysvetlivkami a s prí-
jemnými ilustráciami Noémi Ráczovej.

Srnec Bambi, ktoré-
ho mnohí poznajú 
najmä z kreslenej 
rozprávky z diel-
ne Walta Disney-
ho, sa po prvý raz 
predstavil svetu už 
v roku 1923. V roku 
1940 pokračoval 
jeho príbeh knihou 

Bambiho deti. Rodina v lese. Tá sa potom v roku 
1968 dočkala aj slovenského vydania. Po 47 ro-
koch sa ju Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov rozhodlo vydať opäť pod názvom 
Bambiho rodinka, a to v pôvodnom preklade 
Emílie Horanskej a s krásnymi ilustráciami Mirka 
Hanáka z prvého slovenského vydania.
 Autorom rozprávania o srncovi Bambim, jeho 
rodine a priateľoch z lesa je Felix Salten. Narodil 
sa v roku 1869 v Pešti, zomrel v roku 1945 v Züri-
chu a väčšinu života prežil vo Viedni. Napriek 
(alebo vďaka?) tomu sú jeho najznámejším dielom 
práve príbehy o lesných zvieratkách.
 Ak však od tejto knihy očakávame veselé dob-
rodružstvá hovoriacich zvierat, budeme prekva-
pení: život v lese je podľa Saltena najmä bojom 
o prežitie a smrť a strach sprevádzajú každoden-
nosť rovnako ako radosť z čerstvej trávy, hier 
s priateľmi a slnka. Ako spoznávame charaktery 
hlavných (zvieracích) postáv a úlohy jednotlivých 
druhov zvierat i rastlín v lesnej hierarchii, začne-
me tušiť, že autorovým cieľom bolo aj niečo iné, 
ako len pobaviť a poučiť detského čitateľa.
 Každý obyvateľ lesa má v štruktúre vzťahov 
svoju pevnú pozíciu: úlohou sŕn je byť bojazli-
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  1 FILOZOFIA                

10 Filozofia

PUETT, Michael – GROSS-LOH, 
Christine
Cesta. Z angl. orig. prel. L. Anna 
Trubačová
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 206 s. 
Viaz.
Profesor Harvardskej univerzity 
približuje starú čínsku filozofiu 
a jej možné využitie v každoden-
nom živote.
ISBN 978-80-8111-330-7

„…za koho sa považujete – 

a hlavne, kto si myslíte, že ste „vy“, 

keď sa rozhodujete – je zväčša 

iba súbor vzorcov, do ktorých ste 

upadli. Jednoducho tak, ako sa 

môžete stať pesimistickou osobou 

prosto preto, že si to o sebe myslíte, 

viete robiť rozhodnutia, ktoré 

vytvarujú to, kým sa stanete – a to 

pretože si myslíte, že odrážajú, 

kým vlastne ste.“
Cesta
Michael Puett, Christine Gross-Loh

18 Aforizmy. Citáty. 
Zrnká múdrosti

BABÍN, Emil
Pil na sekeru 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz.
Aforizmy o politike, literatúre, al-
kohole, medziľudských vzťahoch 
básnika (1960).
ISBN 978-80-551-4649-2

  2 NÁBOŽENSTVO.         
  DUCHOVNOSŤ   

20 Kresťanské náboženstvá

ČAPLA, Ján
Dotyk mystiky 
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
39 s. Brož. Edícia Viera do vrecka
Príručka pre kresťanov o živote 
mystikov.
ISBN 978-80-8047-345-1

FERRERO, Bruno
Otče náš. Z tal. orig. prel. Š. Sandtner
Bratislava, Don Bosco 2016. 2. vyd. 
31 s. Brož.
Kniha 11 príbehov s komentárom 
pre deti pre pochopenie každej časti 
modlitby Otče náš.
ISBN 978-80-8074-347-5
 
GAVALA, Miroslav
Vzácny nález cyrilských kníh 
Košice, Byzant 2015. 1. vyd. Nestr. 
Brož.
Nález cyrilských kníh zo 17. – 20. sto-
ročia vo farnosti Nižný Tvarožec.
ISBN 978-80-85581-70-6
 
GRACH, Pavol 
Krížová cesta s prosbou o dôveru 
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
16 s. Brož.
Modlitby k zastaveniam na krížovej 
ceste.
ISBN 978-80-8074-343-7
 
Jubilejný rok Sedembolestnej 
Panny Márie 2014 
Bratislava – Skalica, Don Bosco – Záhor-
ské múzeum 2015. 1. vyd. 189 s. Brož.
Publikácia k 450. výročiu prvého 
zázraku na príhovor Panny Márie 
v Šaštíne. Priložené DVD s dokumen-
tárnym filmom.
ISBN 978-80-8074-336-9
 
LEÓN, Alejandro
Svätý otec František a don Bos-
co. Z tal. orig. prel. J. Sarňáková
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
117 s. Brož.
Svedectvá saleziánov zo stretnutí 
s Jorgem Bergogliom.
ISBN 978-80-8074-340-6
 
MARTIN, James SJ
Môj život so svätými. Z angl. orig. 
prel. L. Sekerová
Trnava, Dobrá kniha 2016. 1. vyd. 
422 s. Viaz.
Životné príbehy populárnych svät-
cov (sv. Terézia z Lisieux, Panna Má-
ria a i.) a osobností, ktoré doteraz nie 
sú kanonizované (Dorothy Dayová, 
Pedro Arrupe SJ a i.).
ISBN 978-80-7141-988-1

Na krídlach slova a viery. Zost. 
M. Hospodár
Košice, Byzant 2015. 1. vyd. 143 s. 
Viaz.
Kniha upriamuje pozornosť na otáz-
ky ľudského bytia a poslania človeka 
na Zemi. Odpovede prináša v úryv-
koch z tvorby kňaza Jozefa Tótha.
ISBN 978-80-85581-68-3
 
SARAH, Robert – DIAT, Nicolas
Boh alebo nič. Z fran. orig. prel. 
J. Taraba
Bratislava, Lúč 2016. 1. vyd. 440 s. 
Viaz.
Rozhovor o viere francúzskeho 
vatikanistu a spisovateľa N. Diata 
s kardinálom z Afriky R. Sarahom.
ISBN 978-80-8179-032-4
 
SEVERIN, Carl-Gustav – MÄNNISTÖ, 
Ville
Daj nám národy. Z angl. orig. prel. 
Z. Vengliková
Bratislava, Slovo života internatio-
nal 2016. 1. vyd. 167 s. Brož.
Poslanie misie a rady, ako sa do nej 
zapojiť.
ISBN 978-80-89165-48-3

Skutky Apoštolov. List Rimanom 
Banská Bystrica, Slovenská biblická 
spoločnosť 2016. 1. vyd. 210 s. Brož.
Slovenský ekumenický preklad 
Biblie vo veľkom písme pre čitate-
ľov s ťažkosťami pri čítaní. Štvrtý 
zväzok.
ISBN 978-80-89846-00-9
 
Terézia z Lisieux – myšlienky na 
každý deň 
Bratislava, Don Bosco 2015. 1. vyd. 
109 s. Brož.
Podnetné myšlienky na celý rok.
ISBN 978-80-8074-335-2
 
Veľké biblické príbehy. Z port. 
orig. prel. M. Petrovská, A. Pasienka
Bratislava, Tarsago Slovensko 
2016. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Príbehy zo Starej a Novej zmluvy.
ISBN 978-80-8097-221-9

  3 SPOLOČENSKÉ             
  VEDY     

301 Národnostná politika. 
Národnostné menšiny

ŠUSTEROVÁ, Jana
Život olašských žien 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 167 s. 
Viaz.
Nové údaje o pravidlách správania 
sa a povinnostiach olašských žien 
v rámci ich komunity.
ISBN 978-80-224-1490-6
 
31 Životné prostredie. Ekológia

BELČÁKOVÁ, Ingrid
Hodnotenie vplyvov na krajinu 
v plánovacom procese 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 135 s. 
Viaz.
Vedecká monografia poukazuje na 
štandard procesu, obsahu a rozsahu 
hodnotenia vplyvov na krajinu.
ISBN 978-80-224-1440-1
 
32 Politika

DINUŠ, Peter
Politika bez masky 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 239 s. 
Viaz.
Publikácia s podtitulom Príspevok 
k politickému diskurzu na Slovensku 
po roku 1989.
ISBN 978-80-224-1439-5
 
33 Ekonomika

CHOVANCOVÁ, Katarína
Medzinárodná obchodná arbit-
ráž vo vybraných štátoch Európ-
skej únie (Švédsko, Holandsko, 
Rakúsko) 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 476 s. 
Brož.
Monografia prináša komplexný po-
hľad na medzinárodnú obchodnú 
arbitráž v troch krajinách EÚ.
ISBN 978-80-224-1432-6
 
34 Právo. Legislatíva

Legislatívne pravidlá tvorby zá-
konov. VII. volebné obdobie 
Bratislava, Kancelária NR SR 2016.  
1. vyd. 107 s. Brož.
Podrobnejšie pravidlá rokovania NR 
SR a zákon č. 19/1997 Z. z.
ISBN 978-80-89052-77-6
 
Rokovací poriadok Národnej 
rady SR. VII. volebné obdobie 
Bratislava, Kancelária NR SR 2016.  
1. vyd. 93 s. Brož.
Znenie rokovacieho poriadku.
ISBN 978-80-89052-74-5
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Ústava Slovenskej republiky. VII. 
volebné obdobie 
Brat islava, Kancelár ia NR SR 
2016. 1. vyd. 88 s. Brož.
Text Ústavy SR.
ISBN 978-80-89052-73-8
 
VOZÁR, Jozef
Sloboda prejavu v rozhodnutiach 
súdov 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 224 s. 
Viaz.
Filozofické, historické a najmä práv-
ne aspekty slobody prejavu.
ISBN 978-80-224-1470-8
 
Zákon o platových pomeroch nie-
ktorých ústavných činiteľov SR. 
Informácie o poslaneckých kan-
celáriách a o službách asistentov 
poslancov NR SR. VII. volebné 
obdobie 
Bratislava, Kancelária NR SR 2016.  
1. vyd. 63 s. Brož.
Znenie zákona a ďalších platných 
ustanovení.
ISBN 978-80-89052-78-3
 
37 Pedagogika. Školstvo. Veda

PAJTINKA, Ľubomír
Rozhovory s ministrami 
Bratislava, PARENTES 2015. 1. vyd. 
281 s. Viaz.
Pohľady 17 reprezentantov školstva 
na vývoj a situáciu v rezorte i mimo 
neho po roku 1989.
ISBN 978-80-970729-3-3
 
39 Etnológia. Mravy a zvyky. 
Folklór

ROHLÍČKOVÁ-VOLTEMAROVÁ, 
Margita
Kronika „Združenia priateľov 
folklóru“ FS Slnečnica – Suneč-
ník (Družba) Gajary 
Zohor, Kníhtlač Gerthofer pre Fol-
klórny súbor Slnečnica – Sunečník 
Gajary 2016. 1. vyd. 314 s. Viaz.
Publikácia nadväzuje na knihu 
50 rokov folklóru, mladosti a krásy… 
Zaznamenáva kultúrno-spoločenské 
aktivity v obci Gajary.
ISBN 978-80-89783-04-5
 
Svätý Urban – patrón vinohrad-
níkov. Zost. K. Slobodová-Nováková
Doľany, ZAEX 2015. 1. vyd. 23 s. Brož.
Etnologička približuje vznik sviatku 
sv. Urbana, pranostiky s ním spoje-

né, jemu zasvätené sochy a kaplnky.
ISBN 978-80-89676-95-8

  4 JAZYK.                                                    
  JAZYKOVEDA              

40 Lingvistika. Filológia

Jazyk v politických, ideologic-
kých a interkultúrnych vzťahoch. 
Zost. J. Wachtarczyková, L. Sa  tinská, 
S. Ondrejovič
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 342 s. 
Brož. Edícia Sociolinguistica Slovaca 
Zborník príspevkov z medzinárod-
nej konferencie (21. – 22. 5. 2014 
Bratislava).
ISBN 978-80-224-1418-0
 
Štefan Peciar a moderná lexiko-
grafia. Zost. S. Ondrejovič, L. Satin-
ská, J. Vrábľová
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 523 s. 
Brož.
Zborník príspevkov z konferencie 
(8. – 10. 12. 2012 Smolenice).
ISBN 978-80-224-1416-6
 
19. slovenská onomastická kon-
ferencia. Zost. I. Valentová
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 582 s. 
Brož.
Zborník referátov z konferencie (28. 
– 30. 4. 2014 Bratislava) venovanej 
Milanovi Majtánovi.
ISBN 978-80-224-1426-5

42 Slovníky

KRÁLIK, Ľubor
Stručný etymologický slovník 
slovenčiny 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 704 s. 
Viaz.
Publikácia populárno-vedeckého 
charakteru prináša informácie 
o pôvode viac ako 10 000 výrazov 
zo súčasného spisovného slovenské-
ho jazyka.
ISBN 978-80-224-1493-7
 
Slovník slovenských prekla-
dateľov umeleckej literatúry – 
20. storočie (A – K). Zost. O. Ko-
vačičová, M. Kusá
Bratislava, Veda – Ústav svetovej lite-
ratúry SAV 2015. 1. vyd. 463 s. Viaz.
Vyše 400 prekladateľov, ich výbero-
vá bibliografia a štúdia.
ISBN 978-80-224-1428-9

  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                                    

61 Medicína

SABOL, František – KOLESÁR, 
Adrian – PANAGIOTIS, Artemiou
Ochorenia aorty 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 167 s. 
Viaz.
Monografia podrobne približuje 
problematiku život ohrozujúcich 
stavov.
ISBN 978-80-224-1431-9
 
611 Populárna medicína

OSTATNÍKOVÁ, Daniela a kol.
Máme dieťa s autizmom 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 170 s. 
Brož.
Autori formou odpovedí na naj-

častejšie kladené otázky rodičov 
a odborníkov poskytujú najnovšie 
informácie o autizme. 
ISBN 978-80-224-1474-6
 
631 Lesníctvo. Poľnohospodár-
stvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. 
Domáce zvieratá

Hospodárenie poľnohospodár-
skych podnikov SR v roku 2014. 
Zost. E. Šípová
Bratislava, Výskumný ústav eko-
nomiky poľnohospodárstva a po-
travinárstva – Národné poľnohos-
podárske a potravinárske centrum 
2016. 1. vyd. 59 s. Brož.
Výsledky výberového zisťovania 
Informačnej siete poľnohospodár-
skeho účtovníctva SR.
ISBN 978-80-8058-610-2
 
641 Životný štýl. Móda

BERESTOVÁ, Anne – DIWANOVÁ, 
Audrey – MAIGRETOVÁ, Caroline de  
– MASOVÁ, Sophie
Ako sa stať Parížankou… Z fran. 
orig. prel. A. Wursterová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 272 s. 
Viaz.
Autorky píšu o tom, čo znamená byť  
Francúzkami, búrajú zaužívané 
mýty a radia v oblasti módy.
ISBN 978-80-551-4491-7
 
65 Kuchyňa. Potravinárstvo

PONCOVÁ, Svatava
Pečieme na každú príležitosť 
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 128 s. 
Viaz.
Kuchárska kniha s receptami na 
múčniky vhodnými na oslavu tra-
dičných sviatkov.
ISBN 978-80-815-4166-7
 
WALKER, Norman W.
Zdraví a saláty. Z nem. orig. do 
češtiny prekl. neuvedený
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
176 s. Brož.
70 nenáročných receptov na rozma-
nité zdravé jedlá.
ISBN 978-80-8100-435-3
 
691 Učebnice

GÚTH, Anton
Vyšetrovacie metodiky v rehabi-
litácii pre fyzioterapeutov. Foto 
autor
Bratislava, LIEČREH 2016. 4. pre-
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prac. vyd. 400 s. Viaz. Edícia Meto-
diky v rehabilitácii
Učebnica sa zaoberá metodikou vy-
šetrovania v oblasti liečebnej, pra-
covnej, psychosociálnej a výchovnej 
rehabilitácie.
ISBN 978-80-88932-36-9

  7 UMENIE. ŠPORT.    
  VOĽNÝ ČAS                                  

71 Architektúra

KUSHNER, Marc
Budúcnosť architektúry v 100 bu-
dovách. Z angl. orig. prel. R. Slaná
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 176 s. 
Viaz.
Publikácia najinovatívnejších budov 
súčasnosti z celého sveta. Obsahuje 
aj dva projekty zo Slovenska.
ISBN 978-80-8111-383-3

78 Hudba. Tanec. Scénické 
umenie. Iné múzické formy

CARLSON, Marvin
Divadlo je krajšie ako vojna. 
Z angl. orig. prel. Z. Vajdičková
Bratislava, Divadelný ústav 2016.  
1. vyd. 296 s. Brož.
Divadelný historik analyzuje kariéru 
a inscenácie desiatich popredných 
režisérov nemeckej divadelnej réžie 
v druhej polovici 20. storočia.
ISBN 978-80-8936-996-6
 
781 Voľnočasové aktivity

LECREUX, Michèle – GALLAIS, Célia 
– ROUX DE LUZE, Clémence
Kniha pre dievčatá. Z fran. orig. 
prel. E. Kýšková. Ilust. J. Millet
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 121 s. Flexi
Kniha tipov, trikov, receptov a rád 
so samolepkami v hrebeňovej väzbe 
pre dievčatá od 9 rokov.
ISBN 978-80-10-02908-2
 
LECREUX, Michèle – GALLAIS, Célia 
– ROUX DE LUZE, Clémence
Kniha pre chlapcov. Z fran. orig. 
prel. Z. Sadloňová. Ilust. Esao, J. Mi-
llet
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 125 s. Flexi
Kniha tipov, trikov, návodov a rád 
so samolepkami v hrebeňovej väzbe 
pre chlapcov od 9 rokov.
ISBN 978-80-10-02907-5

79 Šport

KUDRJAŠOV, Nikolaj
Energie vnitřní vlny. Z rus. orig. 
do češtiny prekl. neuvedený
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
204 s. Brož.
Zostava cvičení založená na prin-
cípe vlny.
ISBN 978-80-8100-445-2
 
Zdravý pohyb v každom veku. 
Z nem. orig. prel. K. Bobríková
Bratislava, Tarsago Slovensko 
2015. 1. vyd. 319 s. Viaz. Edícia Rea-
der´s Digest
Špeciálne cvičenia na zníženie 
hmotnosti, zlepšenie kvality spánku 
a podporu metabolizmu.
ISBN 978-80-8097-212-7

  8 LITERATÚRA.           
  BELETRIA                             

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

Axiologické prieniky do sloven-
skej literárnej vedy (2000 – 2014). 
Zost. M. Klapáková, M. Součková
Prešov, Filozofická fakulta Pre-
šovskej univerzity v Prešove 2015.  
1. vyd. 148 s. Brož.
Súbor desiatich kritických literár-
novedných štúdií od desiatich lite-
rárnych vedcov (P. Markovič, J. Gbúr, 
M. Kendra a i.).
ISBN 978-80-555-1528-1
 
BUBNÁŠOVÁ, Eva
H. Ch. Andersen a Slovensko 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 277 s. 
Brož.
Monografia s podtitulom Príspevok 
k dejinám umeleckého prekladu a jeho 
recepcie.
ISBN 978-80-224-1438-8
 
ERDŐS, Virág
Moja vina a iné. Z maď. orig. prel.  
E. Andrejčáková, R. Deáková, G. Ma-
gová, V. Janček. Zost. E. Andrejčáková
Bratislava, ASPEKT, záujmové zdru-
ženie žien 2016. 1. vyd. 150 s. Viaz.
Prvý výber z poézie a prózy maďar-
skej autorky (1968) preložený do 
slovenčiny.
ISBN 978-80-8151-046-5

MIKULOVÁ, Marcela
Tri spisovateľky (Šoltésová, Van-
sová, Timrava) 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 298 s. 
Viaz. Edícia Svet vedy
Zberateľské, redaktorské a spiso-
vateľské aktivity troch autoriek na 
konci 19. storočia.
ISBN 978-80-224-1433-3
 
RÁCOVÁ, Veronika
Na pomedzí škrupiny 
Bratislava, ARS POETICA 2015.  
1. vyd. 154 s. Brož.
Monografia autorky o poézii vý-
znamného básnika a člena literárnej 
skupiny Osamelí bežci Ivana Štrpku 
(1944).
ISBN 978-80-89283-75-0
 
ŠTÍTOVSKÝ, Miroslav
Židia a ich kritické zobrazenie 
v staršej slovenskej literatúre 
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
384 s. Viaz.
Autor skúma zobrazenie židov 
v staršej slovenskej literatúre, ale 
aj v článkoch a citátoch niektorých 
národných dejateľov.
ISBN 978-80-8079-236-7
 
81 Poézia

DARMO, Jozef
Pečate v kameni. Predslov autor. 
Ilust. z diela Ľ. Petranský: Vincent 
Hložník
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
167 s. Viaz.
Lyricko-epická skladba s témou 
druhej svetovej vojny od novinára, 
básnika, spisovateľa a vedca (1932).
ISBN 978-80-8061-824-7
 
KUZMA, Štefan
cena studne. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 80 s. Brož.
Zbierka poézie je autorova (1952) de-
siata básnická kniha. Dominantným 
motívom veršov je čas.
ISBN 978-80-8154-163-6
 
KUZMA, Štefan
naveky. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Básnická divadelná kompozícia na-
ratívneho charakteru ponúka príbeh 
lásky muža a ženy. Je to autorova je-
denásta zbierka veršov. 
ISBN 978-80-8154-162-9

KUZMA, Štefan
rukojemník vody. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 96 s. Brož.
Zbierka autobiograficko-reflexívnej 
poézie je autorova deviata básnická 
kniha.
ISBN 978-80-8154-164-3

každý druhý verš

lúče dní mi zbrázdili

tvár

cesta k túžbe sa viditeľne

prehĺbila

a čakanie konečne dostalo

zmysel

stačilo sa len dožiť

starnutia

rukojemník vody
Štefan Kuzma

 

MALIŠ, Miro
Samé dobré správy 
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
71 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora 
(1963).
ISBN 978-80-8074-338-3
 
MIKUŠOVÁ RODEROVÁ, Viera
Hlásky lásky. Foto B. Vittek
Trnava, Agart 2016. 1. vyd. 62 s. 
Brož.
Zbierka básní, sentencií, úvah a po-
hľadov na dôležité veci v ľudskom 
živote.
ISBN 978-80-971104-4-4
 
REMETOVÁ, Dušana
Asistentka réžie 
Bratislava, Porta Libri 2016. 1. vyd. 
182 s. Viaz.
Autorkina (1991) šiesta básnická 
zbierka kontemplatívnych veršov.
ISBN 978-80-815-6074-3
 
SMOROŇOVÁ, Marika
Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba 
Bratislava, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 60 s. Viaz. Edícia Modrá ka-
tedrála
Debutová básnická zbierka autorky 
(1989), ktorá získala viacero ocene-
ní (Medziriadky, Literárne Košice, 
Literárna Senica a i.).
ISBN 978-80-8128-164-8
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VARCHOLOVÁ, Jana
Tanečnica na špičke. Ilust. B. Ide-
sová
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
76 s. Viaz.
Debutová básnická zbierka autor-
ky (1987) prináša osobné, intímne 
témy.  
ISBN 978-80-8114-610-7
 
ŽEMBERA, Juraj
Rana po štepárskom noži. Ilust. 
P. Uchnár
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
104 s. Viaz.
Reflexívna lyrika básnika založená 
na jeho imaginácii a bohatom vnú-
tornom svete.
ISBN 978-80-8046-758-6

83 Román. Novely. Poviedky

BENKOVIČOVÁ, Linda
Mala som vašich mužov 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
176 s. Brož.
Druhá kniha autorky (1984) o dvoch 
ženách, ktorých odlišné životy sa 
fatálne pretnú. Debut: Krásne sexi 
nezadané.
ISBN 978-80-8114-728-9
 
BERNÁTOVÁ, Gabrielle
…aj v tom najhoršom 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
224 s. Brož.
Piata kniha autorky (1991) je pokra-
čovaním románu V dobrom aj v zlom 
o skúškach lásky v partnerskom 
vzťahu.
ISBN 978-80-8114-665-7
 
CLINE, Ernest
Ready player one – Hra sa začína. 
Z angl. orig. prel. M. Jedinák
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 400 s. 
Viaz.

Sci-fi román ukazuje svet v roku 
2044 ako nehostinné miesto, z kto-
rého uniká stredoškolák Watts do 
virtuálnej reality.
ISBN 978-80-551-4781-9
 
DAXNER, Mariana
Luxus v duši 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
192 s. Brož.
Voľné pokračovanie debutovej prózy 
autorky Láska, sex a iné gýče zachy-
táva závistlivé konfrontácie medzi 
Luciou a Sofiou. 
ISBN 978-80-8114-629-9
 
DÁN, Dominik
Nežná fatamorgána 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 304 s. Viaz. Edícia Slo-
venské Top krimi
Autorova 22. kniha, tretia z obdo-
bia Novembra 1989 a z detektívnych 
začiatkov Richarda Krauza, ktorý 
vyšetruje vraždy mladých dievčat. 
Autor píše pod pseudonymom.
ISBN 978-80-556-2377-1
 
EBRAHIM, Zak – GILES, Jeff
Teroristov syn. Z angl. orig. prel. 
Z. Bohušová
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz.
Príbeh amerického chlapca Zaka, 
ktorý bol vychovávaný fanatickým 
otcom.
ISBN 978-80-8111-379-6
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Labuť 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
144 s. Viaz.
Zbierka poviedok novinárky a spi-
sovateľky. Smutné i veselé príbehy 
inšpirované skutočnosťou.
ISBN 978-80-8114-749-4

HLAVATÁ, Dana
Stôl pre štyroch 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
176 s. Viaz.
Román spisovateľky a dramaturgič-
ky (1957) prináša príbehy o nevyrie-
šených krivdách z minulosti v ro-
dine, partnerských i priateľských 
vzťahoch.
ISBN 978-80-8114-711-1
 
CHRISTIE, Agatha
Puknuté zrkadlo. Z angl. orig. prel. 
A. Oravcová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 215 s. Viaz.
Detektívny román populárnej spiso-
vateľky (1890 – 1976). Slečna Marplo-
vá vyšetruje tri vraždy.
ISBN 978-80-220-1901-9

JAKUŠ, Jozef
Pán doktor, príďte… 2 
Čadca, Vydavateľstvo Magma 2016.  
1. vyd. 95 s. Viaz.
Príbehy a fotografie z kysuckých 
osád očami autora, povolaním dok-
tora. Druhý diel knihy Pán doktor, 
príďte!
ISBN 978-80-968041-77
 
JARKOVSKÁ, Erika
Spútaná divočinou 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
246 s. Viaz. Edícia Kvety vášne
Historický román o láske Lavinie 
a domorodca Kvangona odohrávajúci 
sa v 19. storočí v Severnej Amerike. 
Tretia kniha autorky.
ISBN 978-80-89718-71-9
 
JURÍK, Ľuboš
Krimi prípady reportéra AZ 1-4 
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2016. 1. vyd. 472 s. Viaz.
Prípady reportéra AZ: Choď za svo-

jím snom, Ryby nikdy nie sú smädné, 
Malý hrdina veľkého sveta, Hocikam 
mimo tohto sveta.
ISBN 978-80-8115-229-0
 
MANÁKOVÁ, Mirka
Araba nemiluj 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
256 s. Brož.
Debut autorky (1984) zachytáva 
príbeh o mladej Nine, ktorú sestra 
predá do otroctva prostitúcie.
ISBN 978-80-8114-619-0
 
MANKELL, Henning
O krok vpredu. Zo švéd. orig. prel. 
S. Jánošková
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
448 s. Viaz.
Triler švédskeho autora (1948 – 
2015) s vyšetrovateľom Kurtom 
Wallanderom, ktorý pátra po vra-
hovi policajta.
ISBN 978-80-8114-677-0
 
MÜNZEROVÁ, Hanni
Medová smrť. Z nem. orig. prel.  
M. Šturcelová
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 384 s. 
Viaz.
Historický román nemeckej autorky 
o tom, ako dokázali historické uda-
losti ovplyvniť štyri generácie žien 
jednej rodiny.
ISBN 978-80-8164-085-8
 
MELICHOVÁ, Inéz
Labyrint túžby 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
224 s. Brož.
Debutová próza autorky (1973) za-
chytáva príbeh o Alici, jej vzťahu 
s chladným bohatým architektom 
a jeho temnú minulosť.
ISBN 978-80-8114-622-0
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MITTAŠ, Marek
Nevinných 15 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
126 s. Brož.
Zbierka pätnástich poviedok, v kto-
rých autor nahliada do najhlbších 
zákutí ľudskej duše postáv.
ISBN 978-80-89718-70-2
 
RYNKE, Alica
Na hrane 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
304 s. Brož.
Debutová próza autorky (1961) 
o mladých dievčatách, ktoré majú 
skúsenosti s nekompromisnými 
praktikami prevádzačov.
ISBN 978-80-8114-659-6
 
SASKOVÁ, Lucia
Prostitútka 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Piaty román autorky mladej gene-
rácie o hlavnej hrdinke, ktorá sa dá 
na prostitúciu.
ISBN 978-80-220-1908-8
 
STEFÁNSSON, Jón Kalman
Ryby nemajú nohy. Z island. orig. 
prel. Z. Stankovitsová
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
272 s. Viaz.
Román islandského spisovateľa 
(1963) s podtitulom Rodová sága 
sleduje osudy jednej rodiny od 
prelomu 19. a 20. storočia až po 
súčasnosť.
ISBN 978-80-8150-124-1
 
ŠVENKOVÁ, Viera
Deň je krátky 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
102 s. Viaz.
Novela prozaičky, prekladateľky 
a publicistky (1937) o lekárke, ktorá 
sa ocitne v zložitej situácii.
ISBN 978-80-8061-912-1

THAL, Juraj
Nôž 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
224 s. Brož.
Debutová próza autora (1972). Dvo-
jica detektívov vyšetruje vraždu 
mladého chlapca.
ISBN 978-80-8114-563-6

VRANSKÁ ROJKOVÁ, Iva
Láska v tieni vojny 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2015. 1. vyd. 
176 s. Viaz.
Román spisovateľky (1963) prináša 
príbeh mladej dvojice, ktorú rozdelí 
vojnový konflikt.
ISBN 978-80-8061-894-0
 
WARRENOVÁ, Tracy Anne
Podvedený vojvoda. Z angl. orig. 
prel. D. Ghaniová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 303 s. Viaz.
Ľúbostný román z regentského ob-
dobia. Dvojičky Violet a Jeannette sa 
usilujú o srdce bohatého vojvodu.
ISBN 978-80-220-1920-0
 
84 Eseje. Prednášky

BOLICK, Kate
Jej vlastný život. Z angl. orig. prel. 
A. Ostrihoňová
Bratislava, Inaque.sk 2016. 1. vyd. 
264 s. Viaz. Edícia Pandora
V knihe esejí autorka zachytáva 
príbehy piatich žien, ktorým sa po-
darilo vzoprieť sa dobovým spolo-
čenským konvenciám.
ISBN 978-80-8973-728-4

FÜKÖ, Pavol
Objektívom disciplíny a poriad-
ku 
Bratislava, Knižnica Ružinov 2016.  
1. vyd. 291 s. Brož.
Úvahy, postrehy a zamyslenia režisé-
ra, hudobníka a spisovateľa.
ISBN 978-80-89775-03-3
 
842 Rozhovory

HRÍB, Štefan
Dvanásť rozhovorov. Foto M. Za-
jac, T. Beran, T. Němec, B. Németh
Bratislava, W PRESS 2016. 1. vyd. 
208 s. Brož. Edícia .týždeň
Autor vedie rozhovory s respondent-
mi rôznych povolaní (Z. Čaputová,  
E. Vášáryová, P. Vajdová, L. Nichol-
son) na rozmanité témy.
ISBN 978-80-971196-9-0
 
86 Literatúra pre deti a mládež

JOBUS, Branislav
Zvon. Ilust. J. Malatincová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 130 s. Viaz.
V poradí 12. knižka autora (1969) 

o víle Duchoslave, uhľobarónovi 
a jeho nepodarenom synovi, výrobe 
zvona a láske. Vhodné od 10 rokov.
ISBN 978-80-556-2361-0
 
JOHANSEN, Hanna
Ja som tu len mačka. Z nem. orig. 
prel. J. Jambor. Ilust. H. Müller
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
126 s. Viaz.
Spisovateľka (1939) prináša veselý 
príbeh o strastiach citového života 
mačky žijúcej v päťčlennej rodine. 
Vhodné od 10 rokov.
ISBN 978-80-8046-756-2
 
RIEČANSKÁ, Lena
Soňa, čo sa deje? Ilust. L. Zajac 
Valová
Bratislava, Trio Publishing 2016.  
1. vyd. 143 s. Brož.
Román je druhou časťou série Na-
vždy kamošky a voľným pokračova-
ním knihy Ach, tá Joja! Príbeh za-
chytáva nástrahy sociálnych sietí. 
Vhodné od 11 rokov.
ISBN 978-80-8170-027-1

RODARI, Gianni
Rozprávky po telefóne. Z tal. orig. 
prel. B. Hečko. Ilust. V. Fuka
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
196 s. Viaz.
Otec Bianchi rozpráva príbehy svo-
jej dcére po telefóne. Vhodné od 
7 rokov.
ISBN 978-80-8150-138-8 

Srdce šachovej dámy. Ilust. kolek-
tív výtvarníkov, ktorí vystavovali 
na BIB 2015
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 164 s.  
Brož.
Zborník poviedok 12. ročníka Lite-
rárnej súťaže o pôvodnú poviedku 
pre deti 2016. Cenu dieťaťa získala 
poviedka Srdce šachovej dámy od 
Gabriely Magovej.
ISBN 978-80-8046-759-3
 
TAHIR, Sabaa
Iskra v popole. Z angl. orig. prel. 
M. Štulrajter
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 424 s. 
Brož. Edícia YOLi
Fantasy román pre mládež je au-
torkiným debutom. Laia a Eliáš sa 
snažia vymaniť spod tyranie ríše.
ISBN 978-80-551-4767-3

87 Humor. Satira. Kreslený humor

STANO, Milan
Policajti v anekdotách 
Bratislava, Štúdio humoru a satiry 
2016. 1. vyd. 216 s. Brož.
Štvrtá zbierka prináša 1197 anekdot 
a 165 karikatúr o strážcoch zákona. 
ISBN 978-80-85451-52-8
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91 Zemepis. Turistika.  
Cestovanie

BOHUŠ, Ivan ml.
Najkrajšie cyklotrasy – Tatry 
a okolie. Foto autor
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 
158 s. Brož.
Publikácia obsahuje 25 najkrajších 
cyklotrás, profily trás, itineráre, pre-
výšenia, mapové výrezy a 141 fareb-
ných fotografií.
ISBN 978-80-8136-059-6
 
KOLLÁR, Daniel – TURANSKÝ, Fran-
tišek
Najkrajšie cyklotrasy – Podjavo-
rinsko a Považie. Zost. D. Kollár,  
F. Turanský. Foto autori, Z. Kollá-
rová, E. Hanák, J. Lacika, D. Haver
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 
157 s. Brož.
Publikácia s 25 najkrajšími cyklotra-
sami, obsahuje profily trás, itineráre, 
prevýšenia, mapové výrezy a 154 fa-
rebných fotografií.
ISBN 978-80-8136-060-2
 
LACIKA, Ján
Najkrajšie vyhliadky. Zost. D. Kol-
lár. Foto autor
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 
207 s. Brož.
Publikácia zahŕňa 50 najkrajších vý-
letov za vyhliadkami po Slovensku 
s farebnými fotografiami, mapovými 
výrezmi, tipmi a zaujímavosťami.
ISBN 978-80-8136-062-6
 
LACKOVIČ, Milan – TEVEC, Juraj
Z Devína na Duklu. Zost. D. Kollár. 
Foto autori, T. Trstenský, J. Lacika, 
Z. Kollárová a i.
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 
182 s. Brož.
Publikácia zahŕňa 29 peších etáp 
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 Knižnej revue
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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. JÚLU 2016

KNIHA ROKA

DEBUT ROKA

VYDAVATEĽSTVO ROKA

1. Alexandra Pavelková: Medzi nami – Artis Omnis 25
2. Monika Kompaníková: Na sútoku – Artforum 16 
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  22
2. Ivan Štulajter: Animátor – Marenčin PT 5
3. Peter Cibo: Apnoe – Skalná ruža 3

1. Vydavateľstvo Slovart   75
2. Ikar  64 
3. Albatros Media  10
3. Aspekt 15 
3. Pagoda 10
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naprieč Slovenskom po Štefániko-
vej magistrále a Ceste hrdinov SNP 
s profilmi trás, časovými rozvrhmi, 
prevýšeniami, mapovými výrezmi.
ISBN 978-80-8136-063-3
 
MIZLA, Karol
Najkrajšie cyklotrasy – Košice 
a okolie. Foto autor, P. Andrássy,  
E. Dučaiová, R. Paudič, K. Sopko
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 
158 s. Viaz.
Publikácia obsahuje 25 cyklistic-
kých trás, profily trás, itineráre, 
prevýšenia, mapové výrezy a 129 fa-
rebných fotografií.
ISBN 978-80-8136-061-9
 
Slovensko – hrady, zámky, kaštie-
le, skanzeny, pamiatky UNESCO 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
6. vyd. 1 list
Špeciálna automapa v  mierke  
1 : 500 000.
ISBN nemá

TRSTENSKÝ, Tomáš
Náučné chodníky – stred a juh. 

Zost. D. Kollár. Foto T. Trstenský, 
Z. Kollárová
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 
159 s. Brož.
Publikácia obsahuje 58 náučných 
chodníkov, časové rozvrhy, prevý-
šenia a 193 farebných fotografií.
ISBN 978-80-8136-040-4

921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

Vladimír Hajko – na čele Sloven-
skej akadémie vied (1974 – 1989). 
Zost. Š. Luby, V. Hajko ml.
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 103 s. 
Brož.
Spomienky V. Hajka (1920 – 2011) na 
pôsobenie vo funkcii predsedu SAV.
ISBN 978-80-224-1455-5
 
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

ALEXIJEVIČ, Svetlana
Časy zo second handu. Koniec 
červeného človeka. Z rus. orig. 
prel. K. Karabová
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 547 s. Viaz. Edícia Prekliati 
reportéri/PRO LIBRIS

HLASUJTE ELEKTRONICKY NA WWW.KNIZNAREVUE.SK.

Rozsiahla próza bieloruskej novinár-
ky a spisovateľky, laureátky Nobelo-
vej ceny za literatúru 2015 o rozpade 
sovietskeho impéria.
ISBN 978-80-89845-35-4

POLLACK, Martin
Americký cisár. Z nem. orig. prel. 
M. Hvorecký
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 237 s. Viaz. Edícia Prekliati 
reportéri
Historik, publicista, spisovateľ 
a prekladateľ (1944) píše o masovej 
emigrácii ľudí zo Spiša, Bukoviny 
a Haliča do Ameriky v 19. storočí.
ISBN 978-80-89845-46-0

95 Dejiny Slovenska

HLAVINKA, Ján – FIAMOVÁ, Mar-
tina
Kapitoly z dejín holokaustu na 
Slovensku 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 67 s. 
Brož.
Základné informácie o holokauste 
a Židoch žijúcich u nás pred a po 
rokoch 1938 – 1945.
ISBN 978-80-224-1466-1
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ANOTÁCIE

„Hospodárska situácia väčšiny 

obyvateľov Haliče je bezútešná. 

Ľudí dlhodobo trápi chudoba, trú 

biedu, príslovečnú pre habsburskú 

monarchiu.“
Americký cisár
Martin Pollack
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