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spoločnosti INTEL pre najlepšiu sci-fi 
poviedku) tento ročník bol tradične 
kvalitný. Najviac poviedok súťaží 
v žánri fantasy. „Téma detí a materstva 
sa dá do fantastiky zaradiť veľmi dobre 
a nečakanými spôsobmi,“ vyjadrila sa 
Lucia Lackovičová, ktorej ako „ročnej 
mamičke“ tento ročník súťaže nesúci 
sa v znamení rodičovstva, sadol. Na 
materskej dovolenke je aj Jana Packo-

vá, hodnotiaca poviedky v Cene Bibliotéky. 
Tiež si všimla doposiaľ nevídaný záujem 
súťažiacich autorov o tému materstva či 
tehotenstva. Do tretieho roku existencie sa 
preklenula súťaž pre fantastické poviedky 
v anglickom jazyku Fantasy Award. Povied-
ky hodnotil kanadský spisovateľ a vedec 
Eric Choi, publicista Michal Havran a vy-
sokoškolský pedagóg František Duchoň. 
 Konečné výsledky MCF sa dozviete 
12. novembra na Bibliotéke v Bratislave, 
kde bude pokrstený zborník zo súťaže Fan-
tázia 2016. Viac na http://cena.fantazia.sk/ a www.
facebook.com/cenafantazie.

Pokračovanie románu talianskej autorky Eleny 
Ferrante Geniálna priateľka predstavili v Café Ber-
linka v SNG spisovateľ Peter Bilý a prekladateľka 
knihy, spisovateľka Ivana Dobrakovová, žijúca 
v Taliansku. Druhý diel populárnej neapolskej 

Finalisti súťaže Martinus Cena Fantázie 2016 boli 
vyhlásení 13. septembra v priestoroch kníhku-
pectva Martinus na Obchodnej. V štrnástom 
ročníku súťaže hodnotili 155 prijatých poviedok 
Kristína Farkašová, Erich Mistrík, Maroš Hečko, 
Alexandra Pavelková a Katarína Čavojová. Päticu 
finálových poviedok si budete môcť prečítať na 
portáli Kultura.sme.sk postupne od 19. septembra. 
O víťazovi rozhodnú čitatelia online hlasovaním. 
Najviac bodov od poroty v prvom kole súťaže zís-
kali poviedky: Kosti, kostry, kostlivci (sci-fi) – Janka 
Javorka, Hľadá sa upír (sci-fi/fantasy) – Monika 
Kandriková, Mesto spomienok (fantasy) – Erik 
Kotlárik, Potom (sci-fi) – Martin Petra, Labute 
neplačú (fantasy) – Zuska Stožická. 
 Andrea Harmanová z vydavateľstva Artis Omnis, 
ktoré zastrešuje Cenu Béla za najlepšiu hororovú 
poviedku spomenula, že úroveň z roka na rok 
stúpa a motiváciou pre autorov môže byť aj to, že 
aktuálne sa chystá vydanie románu Kladivák od 
Janka Išu. Podľa Gustáva Budinského (hodnotí Cenu 

ságy vychádza opäť vo vydavateľstve Inaque pod 
názvom Príbeh nového priezviska. 
 Bilý, ktorý strávil v Taliansku tri roky, urobil 
nedávno s Elenou Ferrante rozhovor. Keďže Fer-
rante si prísne stráži svoju anonymitu a píše pod 
pseudonymom, otázky jej musel poslať písomne 
a dva mesiace čakal na odpovede. Jedna z podmie-
nok bola, že sa nebude pýtať na jej identitu. Okolo 
tej vznikajú neustále dohady a špekulácie – podľa 
niektorých sa pod pseudonymom Ferrante dokon-

ca skrýva manželský pár. Dobrakovová je však 
presvedčená, že je to žena. Romány Ferrante pre-
kladajú po celom svete, v USA sa hovorí dokonca 
o „Ferrante fever“. Pre Dobrakovovú predstavuje 
Ferrante nedosiahnuteľný vzor a moderátorku 
večera, Zuzanu Gabrižovú, tvorba Talianky tiež 
mimoriadne zasiahla. Ako povedala, bolo to pre 
ňu „celkom silné čítanie“. 

-irk-

V  priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v stredu 7. septembra 
uskutočnila prezentácia projektov 100 slovanských románov a SLAWA 

pri príležitosti vydania knihy Antona Baláža Tábor padlých žien v an-
glickom jazyku (The Camp of Fallen Women). Projekty priblížila riaditeľka 
LIC Miroslava Vallová a Andreja Rihter zo Slovinska, ktorá stála pri ich 
kreovaní. Anglickú verziu Balážovho románu komentoval jej prekladateľ 
Johnatan Gresty.

Cenu Anasoft litera 2016 získal Peter Macsovszky za román Tantalópolis 
(Drewo a srd/OZ Vlna). Prevzal ju zaňho redaktor knihy Jaroslav Šrank, keďže 
spisovateľ žije teraz v Brazílii. „Autor chce poďakovať matke za vzdelanie, 
manželke za podporu, redaktorovi za spoluprácu, vydavateľovi za poskytnutú 
možnosť a porotcom za prejavenú dôveru. Sponzorovi ďakuje autor tiež,“ 
odovzdal jeho odkaz. Cenu čitateľov Denníka N za knihu poviedok Ponožky 
pred odletom (Vydavateľstvo Slovart) získal Dušan Dušek.

Foto Peter Procházka

Foto Peter Procházka

 Andreja Rihter vysvetlila, že za zrodom projektov 100 slovanských romá-
nov (utužovanie vzťahov medzi slovanskými literatúrami a národmi celkovo) 
a SLAWA (preklady diel slovanského pôvodu do „veľkých“ jazykov – angličtina, 
nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a portugalčina) stojí myšlienka 
rešpektu medzi slovanskými krajinami, ich vzájomné spoznávanie sa, zapĺňanie 
medzier a budovanie mostov medzi nimi, smerom von ide o snahu predstaviť 
literatúru, vznikajúcu 
po páde Berlínskeho 
múru, ktorá reprezen-
tuje 300 miliónov Slo-
vanov v európskom 
priestore. Miroslava 
Vallová taktiež vy-
zdvihla potrebu koo-
perácie „malých“ lite-
ratúr, aby sa takýmto 
spôsobom dosiahol 
synergický efekt.
 Autor románu Anton Baláž priblížil vznik anglického variantu vlastného 
textu – čudoval sa, že Johnatan Gresty s ním v procese prekladania vôbec 
nekomunikoval, na rozdiel napríklad od prekladateľa do češtiny Emila 
Charousa. Johnatan Gresty vzápätí vysvetlil, že sporné pasáže konzultoval 
so svojou svokrou, no nakoniec musel skonštatovať, že niektoré výrazy, 
napríklad „údernícky šijeme, radostne si žijeme“ alebo „chodiť na lampáreň“, 
predstavovali neprekonateľnú prekážku.

-mm-
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Výhercovia z KR č. 06: 
J. Hučka, M. Hozová, I. Štyráková, Ľ. Kákošová, B. Mokošová, 
P. Zelenka, A. Zimová, Fakultná NsP F. D. Roosevelta,  
M. Kompišová, J. Matoš, M. Gálisová, M. Šimkovičová,  
V. Mižáková

AKTUALITY

Ceny za vedeckú 
a odbornú literatúru 
za rok 2015

Spoločenské vedy: Peter Šoltés, László Vörös a kol. – 
Korupcia (Veda); slovníková a encyklopedická litera-
túra: cena nebola udelená; biologické a lekárske vedy:
Milan Kriško, Ján Gajdošík, Andrej Dukát, Marián 
Bernadič – Zlyhanie farmakoterapie, možnosti pre-
vencie (SAP); prírodné a technické vedy: Ignác Capek 
– DNA Engineered Noble Metal Nanoparticles: Fun-
damentals and State-of-the-Art of Nanobiotechno-
logy (Wiley&Sons, Scrivener Publishing USA).

Prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2015

Spoločenské vedy: Ján Drgonec – Ústava Slovenskej 
republiky (Nakladatelství C. H. Beck), Vladimír Leško, 
Róbert Stojka a kol. – Patočka a filozofia 20. storočia 
(FF UPJŠ Košice), Elena Londáková – Slovenská kultúra 
v rokoch 1968 – 1970 (HÚ SAV), Milan Vároš – Velikáni 
výtvarného umenia. Osudy slávnych maliarov a ich 
obrazov (Príroda), Ján Višňovský – Aktuálne otázky 
teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu (FMH UCM), 
Rastislav Molda – Ideálny obraz národa (MS); slovníková 
a encyklopedická literatúra: Ján Januš a kol. – Turiec (pre-
chádzka v čase) (Tlačiareň P+M); biologické a lekárske 
vedy: Michal Drobný a kol. – Neurology Textbook. Refe-
rence Text and Study Guide (Profa-J, Ltd. Martin), Fran-
tišek Kristek, Soňa Čačányiová – Štruktúra a funkcia 
cievnej steny v normotenzii a hypertenzii (ÚNPF SAV), 
Miloš Jaseňák, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin a kol. 
– Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej 
medicíny (A-medi), Štefan Urban – Priedušková astma, 
Diagnostika a terapia (HERBA); prírodné a technické 
vedy: Ján Legény, Peter Morgenstein – …solárna straté-
gia udržateľného mesta (Nakladateľstvo STU), Renáta 
Oriňáková, Andrej Oriňák, Andrea Straková-Fedorková – 
Nanotechnológie II (PF UPJŠ), Aleš Janota – Aplikovaná 
telematika (EDIS ŽU), Vojtech Rušin – eXtrémy (Neo-
grafia Martin), Jana Skalová, Dana Kotorová, Dušan Igaz, 
Milan Gomboš, Katarína Nováková – Regionalizácia 
pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných 
kriviek pôd Slovenska (Nakladateľstvo STU), Stanislav 
Dubnička, Vladimír Ilkovič – Profesor Dionýz Ilkovič, 
Svetová osobnosť modernej fyziky (Perfekt).

Prémie za trojročný vedecký ohlas a výnimočný ve-
decký ohlas na jedno dielo nájdete na www.knizna-
revue.sk.

Knihovnícky barcamp je o všetkom, čo sa týka knižníc, knižnej kultúry, knižničných 
projektov, digitálneho prostredia, znalostného manažmentu, informačnej gramotnos-

ti, ale aj IT a marketingu… Knihovnícky barcamp je svieže a dynamické podujatie, kde sa 
predstavujú nové myšlienky a projekty. Cieľom je prepojiť komunitu aktívnych knihovníkov 
s ostatnými komunitami zaoberajúcimi sa knižnou kultúrou, IT a marketingom. 
 Počas tretieho ročníka čakajú na účastníkov prednášky a workshopy, ale aj tombolový 
kvíz Milujem knižnicu. Medzi prednášateľmi sa predstaví grafický dizajnér Boris Meluš, 
Peter Vojtek odprezentuje online mapu knižníc, Slovenská akademická informačná agen-
túra poskytne informácie o možnosti zahraničných štipendií… Eliška Sadíleková, lektorka 
tvorivej dramatiky, bude viesť kreatívny workshop Od pochybnosti k tvorivosti. Pawla Šol-
tisová z Ateliéru Amulet naučí účastníkov umeniu kaligrafie. Účastníci si vyskúšajú prácu 
s referenčným manažérom Mendeley, ktorý umožňuje organizovať, čítať, zdieľať, anotovať 
a citovať vedecké štúdie (je to akademická sociálna sieť). Návštevníkov čakajú aj sprievodné 
podujatia – fotokútik, kde spoločne vytvoríme knižnicu snov. Kreatívna tvorivá dielňa FabLab 
vás naučí pracovať s 3D tlačiarňou a vytvárať 3D predmety.
 Zúčastniť sa môžu všetci, ktorí sú ochotní počas barcampu aktívne sa zapájať. Na podujatie 
je potrebné sa vopred prihlásiť na stránke www.knihovnickybarcamp.sk. Prihlasovanie 
prebieha do 25. septembra.

Lenka Čechvalová
http://www.knihovnickybarcamp.sk/
www.facebook.com/knihovnickybarcamp
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Na fotke vpravo autor komentára, český básnik Petr Borkovec, v strede 
riaditeľka LIC Miroslava Vallová, vľavo básnik Rudolf Jurolek.

spojená se zvláštní elegancí a rezervovaností (v řeči, v pohybech, v pohledech) 
způsobují, že jejich odvážné komentáře nepůsobí upovídaně a nepatřičně. 
Když paní Rút odešla, nezvedl jsem se a zůstal v těch zemanských kulisách až 
do večera (krátký rozhovor s šenkýřkou, která mi řekla, že Libresso otevřela 
jen a jen kvůli básníkům; jinak je zavřené) a pak odešel do Starého zámku na 
koncert. Zpěvačka Lucia Šoralová na nádvoří řekla, že prší a že neví, co má 
dělat. Pak zazpívala první píseň, po ní řekla, že už ví, co má dělat, že zpívat 
v dešti nebude, ale uvnitř ano. Někdo z diváků řekl, že déšť nevadí, Lucia 
řekla, že je to nebezpečné a že jejím dětem by pravděpodobně vadilo, kdyby 
se jí něco stalo. Pak už nikdo nic nenamítal a všechno se pečlivě stěhovalo do 
zámeckých komnat. Já se při tom stěhování ztratil. Koncert prý byl báječný. 
 Druhý den jsem v Libressu poslouchal básně čtyř básnířek (slovenských, 
bulharské a francouzské). Zpráva ze čtení zní takto: Když autorka a herečka 
Anna Ondrejková řekla, že už jen píše, protože „kdo má práci pro stárnoucí 
herečky?“, a pronesla to neúprosně i nervózně, myslel jsem, že lepší verš už 
na tomhle čtení nezazní. Nebyla to pravda, ale stejně jsem celou dobu myslel 
na Annu Ondrejkovou, na to, že si vytvořila „jeviště v sobě, vnitřní divadlo“ 
a tahle scéna potřebuje repertoár, a tím jsou její verše. Bylo to mimořádně 
silné (ale museli byste to vidět). Miroslava Vallová, která všechna festivalová 
čtení moderuje a překládá do francouzštiny, rozhovor s autorkami vedla jakoby 
mimochodem, netlačila na pilu a udávala zvláštní pomalé, ale plynoucí tempo. 
Dělá to tak vždycky, jak vím – a všechna čtení a debaty Capalestu nesou její klid-
nou stopu. V Art Café později odpoledne předčítal Rudolf Jurolek (francouzský 
básník Guy Goffette, který měl číst s ním, bohužel onemocněl a nepřijel), událost 
se konala venku a českým básníkům Petru Halmayovi a Jonáši Hájkovi, kteří 
byli v publiku, se líbily Rudolfovy málomluvné básně a kratičké prózy plné 
povětří, které se otírá o křehká slova a občas se překvapeně zarazí o verš, 
jaký si může dovolit málokdo. „Ještě stále jsem schopen vidět krásu,“ například.  
 Večer se na zámku odbývalo inscenované čtení Claudelovy Výměny. Po-
slouchal jsem ten opulentní text, nežli mi někdo do ucha zašeptal, že dnes 
jsou ve Štiavnici obě sestry Vašáryovy a že právě večeřejí na terase svého 
domu. Vyrazil jsem ze zámku a dvě hodiny hledal oslnivou terasu, na které 
cinkají příbory. Věděl jsem přesně, jaká má být, kde se nachází, jak jsou 
sestry rozesazeny, viděl jsem před sebou i ostatní společnost, a především 
vlasy a druhé vlasy a ústa a druhá ústa. Ta terasa byla za každým náro-
žím, v každém svahu – ale nakonec nebyla nikde, nenašel jsem ji. Nenašel. 
Místo toho jsem u penzionu Kachelmann potkal – bylo už po půlnoci a ústa 
a vlasy dávno dovečeřely – básníka Erika Grocha, který mi ukázal novou 
abecedu, kterou vytvořil z písma na slovenských, maďarských a německých 
náhrobcích štiavnického hřbitova Frauenberg. Pěkná, řekl jsem mu. Jsem 
rád, že se ti líbí, řekl on. A pak jsme až do rána (na zahrádce Kachelman-
na; nechali nás tam) z té abecedy tiskli různá slova: salamander, behač, 
Baumgartner, šachtág, Terézia, tajch, Špitaler, Bieber, pratač, Gruner…        
 

Petr  Borkovec 
   7/9/16, Krems an der Donau

V Bánské Štiavnici bývá koncem léta k vidění hodně básníků. Motají se 
sem a tam památnými kopcovitými ulicemi, posedávají v kavárnách 

s divnými názvy, někteří se jdou vykoupat do tajchu, jiní zalézají s průvod-
cem do štoly. Mluví různými jazyky, ale když je posloucháte zdálky a trochu 
nepozorně, zdá se vám, že mezi sebou promlouvají francouzsky. Ve městě je 
pěkně, kolem poledne to vypadá, že léto nikdy neskončí. Vchody do otevře-
ných kostelů a podsaditých renesančních domů jsou přesvícené, stíny sálají, 
dlažby se lesknou jako ryby – a z průjezdů a od oltářů táhne vůně dřeva silná 
jako orientální parfém. Malá Itálie, hornická Toskána – lepší už je snad jenom 
nedaleká Kremnica, která na šikmém náměstí připomíná něco mezi Florencií 
a velkou pokaženou středočeskou vesnicí. Kremnica je lepší proto, že je, na 
rozdíl od Štiavnice, doposud ve skrytu, nevykopaný poklad – v Kremnici 
nejsou kavárny s prapodivnými názvy a ještě divnějším nábytkem, jsou tam 
lepší ceny, míň nařvaných chlápků v polo tričkách se zdviženým límcem 
a koncem léta se tam chválabohu nepotácejí básníci hovořící francouzsky 
a nesnídají na hotelových terasách. V Kremnici taky nemají Dom Maríny: to je 
rozšafný štiavnický dům, na vypjatém historickém místě, zrovna se opravuje 
a lešení je pokryto průsvitnou látkou, na níž je vyobrazen Andrej Sládkovič 
se svou láskou těsně před polibkem (který se možná nevydaří, protože oba 
mají nestvůrné a tak nějak si podobné nosy, které pro nejbližší vteřiny nevěstí 
vůbec nic dobrého). Pod nosy je umným písmem zdobně vyvedeno, že Andrej 
je slovenský Romeo a Marína Pišlová slovenská Julie a že to rozhodně stojí za 
zamyšlení (to tam napsáno není, ale za zamyšlení to stojí.
 Čtrnáctý ročník Capalestu (Cap à l´Est, festivalu evropské poezie, divadla 
a hudby, se tu konal od 11. do 20. srpna, ale já tu byl jen osmnáctého a deva-
tenáctého: zpráva tudíž bude vypadat podle toho. Básníci se sešli osmnáctého 
ve tři, a četli jeden přes druhého, každý ve svém jazyce. Bylo jich asi deset, 
a tak vznikl dlouhý, docela pěkný zmatek: jeden básník měl rád moře, druhý 
anděly, jednu básnířku zajímal vztah mezi mužem a ženou a bylo vidět, že se 
nehodlá podřizovat, dalším dvěma jsem nerozuměl ani slovo, jiný četl prózu, 
další se vyznával z lásky k Štiavnici, někdo vzpomínal, a tak dále, a tak dále. 
Trávil jsem to čtení pozorováním sklepení, v němž se konalo: sluj jménem 
Libresso je něco mezi kostelem, mučírnou, kulisou historického filmu (Markéta 
Lazarová třeba) a vinárenskou zašívárnou ze sedmdesátých let, v níž se řeší 
paralelní vztahy. Přítmí, samé trámy, do nichž byly vpáčeny nějaké radlice 
a rádla a kusy oradel, zima; posluchači seděli na kostelních lavicích (dobrá 
řezbářská práce) a za básníky, za pódiem, stálo průčelí jakési prosklené chaty, 
v níž se (snil jsem) mohlo dít naprosto cokoli. Když básnířka Eva Tomkuliaková 
četla rázné verše o sumčím (asi) mase, proměnila se chata v rybářský domek 
u jezera. Po spletitém čtení jsme s prozaičkou a básnířkou Rút Lichnerovou 
zůstali na vnitřním dvorku (kamenné zdi, břečťan a popínavé růže): ta krásná 
žena byla důvěrná i odtažitá, trousila vtipné a hořké poznámky o mužích a já 
si znovu připomenul, čím se slovenské spisovatelky na autorských čteních 
liší od těch českých. Jsou sdílnější, otevřenější, zacházejí do podrobností i in-
timností – ale ta zřejmá touha posluchače zasáhnout, „promluvit mu dovnitř,“ 

V Bánské Štiavnici, 
koncem léta
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Cap à l´Est 

Babylon jazykov – Štiavnický nultý poludník sa 
už štrnásty raz stal symbolickým priesečníkom 
európskej poézie. Na tradičnom uvítacom stretnutí 
básnikov Babylon jazykov odzneli v podaní autorov 
ukážky z ich tvorby v rodných rečiach – slovenčine, 
češtine, bulharčine a francúzštine. V priestoroch 
kaviarne Libresso vystúpili tohtoroční hlavní hostia 
festivalu, českí básnici Petr Borkovec, Petr Halmay, 
Jonáš Hájek, francúzska poetka Marie Huot, bulhar-
ská poetka Aksinia Mihailova a napokon slovenskí 
autori Erik J. Groch, Rudolf Jurolek, Dana Podracká, 
Anna Ondrejková, Rút Lichnerová, Marek Vadas, 
Eva Tomkuliaková a Anton Hykisch. Tajomnú at-
mosféru Libressa zabezpečili jeho majiteľ Ladislav 
Doletina a Júlia Selešová, vypomáhal aj Zoltán Egry, 
zakladateľ autorského klubu v Banskej Štiavnici. 

Pocta Jánovi Švantnerovi – Na ďalšie poetic-
ké podujatie, venované tvorbe Jána Švantnera, 
rodáka z Banskej Hodruše, sa návštevníci pre-
sunuli do Art Café. Nášho popredného básnika 
a prekladateľa klenotov francúzskej literatúry 
zastúpila manželka Viola, ktorá prečítala jeho 
posolstvo. V podaní šíriteľky slovenskej literatúry 
v Bordeaux, zakladateľky asociácie Slovaquitaine 
a prekladateľky do francúzštiny Gabriely Žiako-
vej zazneli verše Jána Švantnera vo francúzšti-
ne, v slovenčine jeho autorskú a prekladateľskú 
tvorbu interpretovali herci Štefan Bučko a Mária 
Danadová, mladý huslista Marek Juráň svojou 
virtuóznou hrou umocnil básnické slovo.

Medové perie – Tri poetky-knihovníčky sa 
stretli na poetickom vystúpení v Libresse – Ma-
rie Huot z Arles, poetka a performerka Anna 
Ondrejková z liptovskomikulášskej knižnice 
a Aksinia Mihailova, ktorá po skončení štúdia 
pracovala v knižnici v Sofii, hoci už takmer tridsať 
rokov vyučuje francúzštinu na gymnáziu a okrem 
vlastnej básnickej tvorby, ocenenej napríklad 
Apollinairovou cenou (za zbierku Ciel à perdre), 
prekladá z francúzštiny. V Libresse sa tentoraz 
hovorilo nielen o poézii, ale aj o úlohe knižníc. 
 Podľa Marie Huot má premena knižníc na ko-
munitné centrá aj odvrátenú stránku – do kniž-

níc nemožno púšťať publikum všetkého druhu. 
Knižnica má byť predovšetkým priestorom na 
kultúrne rozvíjanie, treba prihliadať na kvalitu 
aktivít. V snahe získať čo najväčší počet návštev-
níkov však mnohé poskytujú svoje priestory na 
semináre, ktoré s literatúrou a knihami nemajú 
nič spoločné, mládež tam chodí hrať videohry 
a hlučne sa pritom zabáva. Knižnice sa však za-
pájajú aj do literárnych festivalov alebo ich sami 
organizujú, prezentujú a približujú literatúru 
na školách, v penziónoch, roznášajú poéziu aj 
do väzníc. Preto by sme stále mali myslieť na to, 
aby knižnice šírili pravé hodnoty.

Ešte stále som schopný vidieť krásu – Na po-
etickom čítaní Petra Borkovca a Rudolfa Juroleka 
v Art Café sa hovorilo o rozdielnosti poézie dvoch 
blízkych jazykov. Petr Borkovec, ktorý v praž-
skej kaviarni Fra pravidelne uvádza aj slovenskú  
poéziu, vydal antológiu slovenskej poézie a debut 
Juliany Sokolovej v slovenčine. Českému čitateľovi 
ponúka, aby si vychutnal slovenské básne v ori-
gináli. Rudolf Jurolek sa vyjadril k angažovanosti 
súčasného spisovateľa veľmi jednoducho a pres-
ne. Angažovanosťou podľa neho je, keď sa človek 
usiluje byť šťastný. Keď robí niečo preto, aby bol 
šťastný on sám i ľudia v jeho okolí.

Banalita zla – V dopoludňajšej diskusii na nádvo-
rí Kammerhofu diskutovali o návrate extrémis-
tických tendencií do nášho života filozof Miroslav 
Marcelli, historik Ivan Kamenec, autori Anton 
Hykisch, Rút Lichnerová, Marek Vadas a českí 
hostia Petr Halmay a Jonáš Hájek.
 Ivan Kamenec na úvod povedal, že extrémiz-
mus sa rodí z xenofóbie. Európa od začiatku 
20. storočia vytvorila podmienky na vznik xe-
nofóbie vo viacerých rovinách – náboženskej, 
spoločensko-ekonomickej a ideologickej, pretože 
vo všetkých týchto oblastiach sa prejavili veľké 
rozdiely medzi jednotlivými skupinami obyvate-
ľov. Extrémizmus predstavuje kvalitatívne vyš-
šie nebezpečenstvo po infiltrácii do oficiálnych 
spoločensko-politických štruktúr, keď sa stane 
vládnucou ideológiou alebo oficiálnou politikou 

štátu – ako antisemitizmus počas slovenského 
štátu. Hoci súčasný extrémizmus, zameraný proti 
Rómom, nie je vládnou politikou, ale infiltrácia 
xenofóbnych prvkov do oficiálnych štruktúr je 
badateľná.
 Miroslav Marcelli vysvetlil vznik extrémizmu 
z historicko-filozofického hľadiska. Extrémiz-
mus existoval vždy, najsilnejšie sa však prejavuje 
vtedy, keď sa istá skupina negatívne vymedzuje 
voči spoločnosti. Na rozdiel od pozitívneho vy-
medzenia, v ktorom sa jedinec stotožňuje s istou 
skupinou, miestom, kultúrou, negatívne vyme-
dzenie odmieta tých druhých. V období, keď sa 
v spoločnosti začína prejavovať ekonomický rast, 
znižuje sa nezamestnanosť a prehlbujú sa so-
ciálne rozdiely, extrémizmus narastá. Preto je 
dôležité venovať pozornosť vzdelaniu a kultúre. 
Keď táto krajina bude zanedbávať školstvo a kul-
túra bude len akýmsi ornamentom spoločnosti, 
extrémizmus sa bude šíriť.

To není poezie; Zvedá se vítr – Popoludnie 
v Libresse uzavrela básnická časť festivalu dvoma 
pásmami poézie, v ktorých vystúpili Jonáš Hájek 
a Eva Tomkuliaková, Petr Halmay, Erik J. Groch 
a Dana Podracká. Petr Halmay básnik-šachista, 
rodinnými koreňmi spojený s Hodrušou, je v poézii 
presný a premýšľavý ako pri partii šachu. Hĺbavosť 
poézie Dany Podrackej akoby súvisela s jej rodnou 
Banskou Štiavnicou, z ktorej hlbín sa ťažili vzácne 
rudy. Erik J. Groch ako autor prísny voči vlastnej 
tvorbe vyjadril myšlienku, že netreba vydať všetky 
básne, veď aj nenapísaná báseň bude existovať 
niekde v kozme. Kto chce, ten si ju nájde.

Básnickú časť festivalu pripravilo Literárne infor-
mačné centrum, všetky podujatia dvojjazyčne mo-
derovala jeho riaditeľka Miroslava Vallová, básne 
do francúzštiny preložili Jana Boxbergerová, Petr 
Král, Marie Christine Hubert a Katarína Bedná-
rová preložila básne Marie Huot do slovenčiny. 
Texty interpretovali Štefan Bučko, Lucia Letková, 
Gabriela Žiaková, Mária Danadová, Nicolas Guy.

Marta Bábiková

Frankofónny festival divadla, hudby a poézie v 
Banskej Štiavnici zavŕšila jeho básnická časť, ktorá 

18. – 20. augusta upriamila pozornosť na tvorbu Jána 
Švantnera a na českú poéziu, ktorú reprezentovali 

Petr Borkovec, Petr Halmay a Jonáš Hájek.
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Druhý život kníh

Žijeme v časoch, kedy sa vyhynutie tlačených kníh 
očakáva každú chvíľu. Navrch sa pri rozličných prí-
ležitostiach dozvedáme o tom, že ubúda ich čitate-
ľov. Lenže sú tu aj „ostrovčeky pozitívnej deviácie“ 
v podobe knižníc, ktoré robia priam zázračné veci, 
aby sa tlačené knihy na Slovensku nestali dinosau-
rami. A dávajú druhý život aj tým knihám, ktoré 
by ako vyradené už vlastne ani nemali existovať. 
Mám to šťastie, že som pri svojej nedávnej okružnej 
jazde Slovenskom s mojou najnovšou knihou V tieni 
Černobyľa našiel tieto nasledovaniahodné príklady.

Vranov nad Topľou, Hornozemplínska knižnica, 
riaditeľka Emília Antoliková
 Tu som si vypočul asi najakčnejší nápad, ako 
povzbudiť čítanie klasických kníh – ich „pálením“. 
Geniálny nápad spočíval v myšlienke, že ak o knihy 
nik nestojí, tak sa ich treba zbaviť. A tak zorgani-
zovali „pálenie kníh“ aj s fakľami a hasičmi. Za 
veľkej (a inak asi ťažko dosiahnuteľnej) pozornosti 
médií priniesli knihy „na spálenie“ pred mestský 
úrad, kde nachystali hranicu, ale v poslednej chvíli 
„zasiahol“ primátor a zachraňoval ich tým, že ich 
podpisoval a rozdával. Na skazu odsúdené kni-
hy odrazu získali druhý život! Odvtedy v Horno-
zemplínskej knižnici pravidelne vyraďujú sedem 
rokov nečítané tituly. Nie však na spálenie, či do 
zberu, ale v spolupráci so ŽSR založili Staničnú 
knižnicu, kde sú tieto knihy k dispozícii na voľný 
výber cestujúcim. A odrazu opäť ožívajú, pretože 
sú naozaj požičiavané. Nemusia sa nevyhnutne 
vrátiť, ale vedia ich vystopovať podľa originálneho 
pečiatkovania na siedmej, sedemnástej a poslednej 
strane. Pôvodne ich predávali za symbolickú cenu 
na burze, ale prišli na ešte originálnejší nápad. Pod 
patronátom riaditeľky knižnice zorganizovali „zber 
kabeliek“, ktorých má každá žena plno a nájdu sa aj 
tie nepoužívané. Do nich vkladajú vyradené knihy 
ako prekvapenie a predávajú ich za symbolickú, 
dobrovoľnú cenu. No nie je to úžasné?!
 A ešte perlička, ktorá ma dostala do kolien – 
darčekom za úspešnú besedu s vranovskými štu-
dentmi bola kytica „uvitá“ zo stránok vyradených 

kníh, ktoré sa už naozaj nedali využiť žiadnym 
vyššieuvedeným inovatívnym spôsobom. Mám 
ju doma, je to darček trvalej hodnoty!
 O pár dní neskôr som na tejto šnúre besied 
a podpisoviek našiel ešte jedno využitie takýchto 
naozaj nezužitkovateľných kníh. 

Poprad, Podtatranská knižnica, riaditeľka Anna 
Balejová
 V čerstvo a veľkoryso vynovenej knižnici ma 
hneď pri vchode zaujal domček z vyradených kníh! 
Ako som sa dozvedel, malé deti sa doň s obľubou 
schovávajú a takmer žiadne okolo neho neprejde 
bez povšimnutia. A pre dospelých je hneď vedľa 
na vrchu regálu s knihami skulptúra zo stránok 
vyradených kníh. Toto dokážu urobiť len knihov-
níčky, ktoré majú naozaj vrúcny vzťah ku knihám.
 A do tretice knihovnícky príklad, ktorých je 
iste viac.

Stará Ľubovňa, Ľubovnianska knižnica, riaditeľka 
Ivana Šipošová
 V tejto knižnici objavili niekoľko ďalších mož-
ností, ako propagovať čítanie a zároveň zužitkovať 
vyradené knihy. Tie napríklad putovali na zastávky 
miestnej autobusovej dopravy, aby si ich cestujú-
ci mohli voľne zobrať, čo však malo zábavnú do-
hru, keďže v nich bola pečiatka knižnice a obetaví 
policajti im ich nosili späť. Ďalším nápadom, ktorý 
realizuje viacero knižníc, je venovanie vyradených 
kníh aj do nemocníc. A nepochybne záslužné je, že 
knihy sa takýmto spôsobom dostali aj do miestnej 
rómskej osady Podsadek.

Svidník, Podduklianska knižnica, riaditeľ Kamil 
Benko
 Dobrá myšlienka sa šíri ako kruhy na vode, a tak 
ma riaditeľ Podduklianskej knižnice Kamil Benko 
zaviedol pred miestne gymnázium vo Svidníku, kde 
mi sám pán riaditeľ gymnázia Ján Rodák predsta-
vil ich Knižničnú búdku. Knižky do nej dodávajú 
samotní žiaci i verejnosť a vybrať si z nej môže 
každý, kto ide okolo. Iniciátorka projektu pedago-

gička Marcela Ivančová k tomu hovorí: „Ozývajú 
sa nám naši bývalí študenti, ktorí donášajú knihy, 
a facebook je tiež veľký pomocník v jej propagácii. 
Knihy dopĺňame aj zo študentskej zbierky, zatiaľ 
je to asi 40 % kníh donesených verejnosťou a 60 % 
poskytnutých zo zbierky. Veríme, že sa začnú knihy 
aj vracať, aby nebol prerušený kolobeh.“

Bratislava – Staré mesto, Medická záhrada
 Stretol som sa však aj s paradoxným javom 
takýchto dobrých myšlienok. Nájdu sa aj takí, 
ktorí považujú takto vystavené knihy za šancu 
privyrobiť si tým, že ich odnesú do zberu a zinka-
sujú tak pár centov. Na to mysleli v bratislavskom 
Starom meste. V Medickej záhrade som objavil 
Staromestský kolotoč kníh, ktorý funguje na nám 
už známom princípe. K tomu však pridali aj stálu 
službu, ktorá zároveň dozerá na pestrý výber no-
vín a časopisov na čítanie na mieste.

Raz za čas sa oplatí vstať od spisovateľského stola 
a ísť sa pozrieť po Slovensku, aby sme zistili, že 
knihy majú aj svoj druhý, dôstojný život!

Gustáv Murín

P.S. Antikvariáty sú domovy dôchodcov pre kni-
hy. Ten najveselší, aký som kedy videl, udržiava 
obetavo v chode básnik Janko Mädokýš Cíger. Je 
to tiež zapálený hraškológ a naozaj po vzore Janka 
Hraška pôsobí ako lusk, čím si získava sympa-
tie detí, ktorým venuje mnohé svoje vystúpenia. 
V jeho antikvariáte v sídle Živeny v Martine sa 
však stretávajú aj dospelí na literárnych bese-
dách, alebo len tak na debatu zoči-voči pri pravom 
afgánskom čaji. Mňa zaujala jeho účasť na burze 
organizovanej pravidelne nadšencami z Občian-
skeho združenia Stanička, ktorí rekonštruovali 
opustenú budovu železničnej staničnej budovy vo 
filiálke Žilina-Záriečie. Sem prináša Janko Cíger 
krabice plné kníh, aby sa aspoň zopár z nich doč-
kalo za symbolickú cenu svojho druhého života 
u nových čitateľov…

s. 06/07

Foto Martin Marenčin
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V roku 2004 vyšiel pod názvom Poetika a politika zborník štúdií (editorka 
Jelena Paštéková), uvažujúci o vzťahu umenia a establišmentu u nás 
v 50. rokoch 20. storočia. Teda v spätnom zrkadle sa dnes môžeme pozrieť 
na to, ako politika ovplyvňovala umenie, kultúru, literatúru – nemala by 
však táto sila pôsobiť aj opačným smerom? Nie je v súčasnosti (a vlastne 
v akejkoľvek dobe) dôležité, ba priam kľúčové to, aby literatúra (hovo-
ríme prednostne o nej, samozrejme, z veľmi prozaického dôvodu) mala 
okrem kultúrnotvornej aj spoločenskotvornú a v súvislosti s ňou akúsi 
„politickotvornú“ funkciu? Slovensko však občas vyzerá ako krajina 
začarovaných kruhov, čo sa v tomto prípade prejavuje tak, že beletria 
sa akoby na jednej strane hrala sama so sebou na svojom piesočku, na 
strane druhej – málokto si od nej vôbec chce požičať formičky, aby sa 
mohli hrať spoločne.
 Hovoriac o „angažovaných“ knihách (v úvodzovkách, pretože tento 
pojem otvára Pandorinu skrinku rôznych možností jeho interpretácie), 
jedna taká v uplynulom roku vyšla – Kopcsayovo Asvabaždénie. Vraví sa 
v nej o informačnej vojne, o fejsbúkoch, ruských troloch a vlastne bežných 
problémoch, s ktorými sa v súčasnej kultúrno-socio-politicko-geopolitickej 
situácii potýka tzv. „bratislavská kaviareň“, resp. „slniečkaviareň“. Predsta-
viteľov tohto tajomného zoskupenia ľudí, z ktorých mnohých považujeme 
za kultúrne či spoločenské elity, by sme na základe Kopcsayovej knihy 
ironicky mohli označiť za „tajtrlíkov“ – a kto by už dnes takého tajtrlíka, 
akým je slovenský spisovateľ či umelec, vôbec počúval?
 Späť k politike. Hovorí sa o ministrovi kultúry, že z toho, čo sme 
mali v ponovembrovom Slovensku na výber, je na tomto poste jedným 
z najlepších. Zaujímavé bolo, keď sa Michal Kaščák do Maďariča celkom 
s vervou pustil v komentári pre Denník N (text mal príznačný názov Naj-
lepší minister kultúry). Kaščák ministrovi vyčítal to, že nevydal oficiálne 
stanovisko napríklad k útoku na nitriansky bar Mariatchi, nevyjadril sa 
k procesu s výtvarníkmi Kalmusom a Lorenzom v prípade busty Vasiľa 
Biľaka, nevystúpil vo veci Kotlebovej stopky divadlu v Banskej Bystrici 
a podobne. A má pravdu, vytvára sa tu dojem, akoby kultúra (zastúpená 
v politickom poli ministrom ako najreprezentatívnejšou osobou) mala 
byť úplne izolovaná od akéhokoľvek spoločenského dosahu, teda – na-
ozaj sa musíme a chceme tváriť, že buď robíme kultúru alebo politiku, 
resp. že kultúra má byť povznesená nad „prízemné“ problémy, hoci aj 
tie, ktoré zasahujú celú societu?
 Kultúra a spoločnosť sú spojené nádoby. Literatúra a umenie majú 
význam iba vtedy, ak sa nimi kultivuje človek. Jednotlivec je konštitučnou 
jednotkou spoločnosti. V poslednej dobe často počúvame o náraste ex-
trémizmu (nacionalizmu i neonacizmu, ktoré od seba nemajú vonkoncom 
ďaleko), potrebe investovať do kritického myslenia a čítania s porozu-
mením – a práve tu by mala do procesu vstúpiť slovenská literatúra. 
V beletristickom texte i mimo neho. Literatúra je vždy výpoveďou, preto 
hovorme a buďme angažovaní – v živote vlastnom aj spoločenskom. 
Kultúrny priestor tvoria príjemcovia i tvorcovia umenia, obyčajní ľudia 
i elity a aj politici, napríklad minister kultúry. Nebuďme ako on v spo-
mínaných prípadoch.
 Nemlčme.

Matúš Mikšík

Poetika a politika

Literárny festival Mesiac autorského čítania 2016 v Košiciach už po 
piatykrát pripravila v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi 
Knižnica pre mládež mesta Košice. Jeho výnimočnosť nespočíva len 
v rozsahu – autorské čítačky prebiehajú každý deň počas celého me-
siaca –, ale najmä v kvalite a množstve zastúpených autorov. Každý 
ročník je venovaný inej krajine, jej autorom a literatúre. Zároveň ho 
dopĺňa slovanská zložka, reprezentujúca Poľsko, Ukrajinu, Česko 
a Slovensko.
 Mesiac autorského čítania 2016 bol venovaný španielskej literatú-
re. Každý večer španielsky autor a už spomínaný slovanský. Bohaté 
osobné stretnutia a dotyky cez autorské čítania. Práve tieto – vždy 
v jazyku autora – priblížili návštevníkom katalánčinu, baskičtinu či 
galícijčinu. Jazykový záber Španielskeho kráľovstva sa tak rozrastal 
priamo pred očami slovenského diváka. Spoznávať Španielsko je 
výnimočná dobrodružná cesta. Silný literárny odkaz Cervantesa, 
tridsaťdeväť rokov trvajúci Frankov režim, dnešné spoločenské 
problémy vzťahov a samoty.
 Súčasnú španielsku literatúru reprezentovala na festivale naprí-
klad Carme Riera – za svoju tvorbu dostala veľa ocenení, okrem iných 
aj Národnú cenu za španielsku literatúru. Lorenzo Silva popularitu 
a uznanie získal svojimi detektívnymi románmi. Harkaitz Cano, po-
važovaný za všestranného autora, píše scenáre ku komiksom a knihy, 
v ktorých miesi prózu s poéziou. Alfonso Zapico – vytvoril komiks 
špeciálne pre tento festival. Prozaik Jordi Llobregat, pre ktorého práve 
knižnica bola autorským fundamentom. Manželský pár Maria Mercè 
Cuartiella a Joan Manuel Soldevilla – spoločne vydali román o diele 
Julesa Verna. Jedna z najznámejších španielskych spisovateliek sú-
časnosti Pilar Adón. Lluís-Anton Baulenas, zaraďovaný medzi vôbec 
najoceňovanejších súčasných katalánskych prozaikov. Vanessa Mont-
fort, dramatička, spisovateľka a novinárka svojím čítaním očarila 
košické publikum. Adolfo García Ortega, ktorý zdôraznil, že v jeho 
diele je to vždy príbeh lásky, pretože tou najdôležitejšou cestou na 
svete je cesta jedného človeka k druhému. Jorge Eduardo Benavides 
z peruánskeho mesta Arequipa, žije a tvorí v Madride. David Lloren-
te – jeho posledný román bol zaradený medzi najlepšie romány roku 
2014. Rosa Montero, ktorá svojím písaním bojuje proti smrti, pretože 
miluje život. Pablo García Casado, jeden z kľúčových španielskych 
básnikov strednej generácie. Carlos Be – dramatik a režisér, ktorého 
postavy často patria k marginalizovaným skupinám.
 Zo slovanskej časti spomeňme aspoň mená ako Andrej Kurkov 
– jeden z najúspešnejších ukrajinských spisovateľov. Hubert Klim-
ko-Dobrzaniecki, poľský spisovateľ, ktorého posledná kniha sa do-
stala do finále najprestížnejšej poľskej literárnej súťaže Nike. Alena 
Zemančíková – česká redaktorka, dramaturgička, publicistka, vysoko-
školská pedagogička, a spisovateľka, ktorá bola tak trochu aj členkou 
undergroundu. Rút Lichnerová, Mária Ferenčuhová, Stanislav Rakús, 
Víťo Staviarsky, Peter Getting, Peter Krištúfek, Márius Kopcsay, Peter 
Šulej a ďalší za domácu krajinu.

Iveta Hurná

V kontakte 
(nielen) 
so Španielskom
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P rekladatelia sú významné, neviditeľné postavy literatúry a v Európe 
ovplyvňujú všetky zložky života. Nezastupiteľnú úlohu prekladu si však 

dnes málokto uvedomuje, alebo sa to síce slovne deklaruje, ale prax je iná. 
 Žijeme v časoch, keď mnohé európske krajiny krátia rozpočty na umenie a kul-
túru, potreba umeleckého prekladu a prekladateľov ako kultúrnych sprostred-
kovateľov však pritom stúpa. S nástupom strojového prekladu navyše nastáva 
situácia, ktorá potláča tvorivosť vo všetkých podobách. Z tohto hľadiska je 
výnimočne zlý stav na webe a v oblasti podnikateľskej sféry. Prekladateľa tu 
už takmer vôbec neberú ako autora prekladu.
 Vo svete literárneho sprostredkovania sú hlavnou hybnou silou vydavateľstvá, 
keďže rozhodujú, ktorá prekladová literatúra sa dostane na trh.
 Funguje tu však aj nevyhnutná potreba vytvárania zisku, a zisk sa ľahšie 
získa na prekladoch medzinárodných bestsellerov než vďaka literárnym kleno-
tom, ktoré ocení len limitovaná čitateľská verejnosť. Na medzinárodnej úrovni 
z toho vyplýva vznik kultúry best-
sellerov. Jej prvoradým cieľom je 
vydávať preklady, a to hlavne kníh 
v anglickom jazyku, ktoré sa dobre 
predávajú na medzinárodnom trhu.
 Hoci vydavatelia vždy dotovali 
literárne klenoty z príjmov za best-
sellery – čo nevylučuje možnosť, že 
aj bestseller môže byť literárnym klenotom –, dnes sme svedkami celosvetového 
poklesu počtu vydaných prekladov kvalitnej literatúry.
 Kultúra bestsellerov má zároveň radikálny vplyv aj na prekladateľov umelec-
kej literatúry. Sú totiž nútení dokončiť preklad čo najrýchlejšie, aby vydavateľ 
mohol využiť všetky výhody medzinárodnej publicity. Ak navyše prekladajú 
z iného jazyka ako z angličtiny, musia sa vyrovnávať s čoraz chudobnejším 
výberom literárnych diel.
 Vyznie to asi paradoxne, ale vzniká nedostatok prekladateľov umeleckej 
literatúry, keďže profesia „starne“. Mladí prekladatelia síce pribúdajú, ale vo 
väčšine európskych krajín v nedostatočnom počte na to, aby tento trend zvrátili. 
Na príčine je predovšetkým zlá finančná a spoločenská situácia prekladateľov. 
 Ešte horšia je situácia v oblasti odborného prekladu. Tu ľudí už prakticky 
„nevidieť“ vôbec. Prestal sa vnímať ich autorský vklad, väčšina nepracuje na 
autorské zmluvy, ale vystavuje faktúry, a tým sa sama zbavuje autorskoprávnej 
ochrany.
 Štatistiky UNESCO, národných knižníc, prekladateľských spoločností a kniž-
ných veľtrhov pritom dokazujú, že umelecký preklad prekvitá. V mnohých 
európskych krajinách tvorí tretinu a viac nových publikácií, v polovici krajín je 
to viac ako polovica nových publikácií. Ešte väčší podiel má preklad pri malých 
jazykoch.
 Vzniklo niekoľko štúdií o ekonomickom a spoločenskom postavení preklada-
teľov umeleckej literatúry na národnej úrovni. Jediný výskum na medzinárodnej 
úrovni zverejnil CEATL – Európska rada asociácií prekladateľov umeleckej 
literatúry – v roku 2008, z ktorého vychádzam aj v tomto článku.
 Zo všetkých analýz vyplýva, že situácia prekladateľov umeleckej literatúry 
sa od roku 1990 nezlepšila, niekde sa dokonca zhoršila, a to pri rýchlom rozma-
chu knižného trhu. Vo väčšine krajín prekladatelia umeleckej literatúry trpia 

nedostatkom a s ťažkosťami si zarábajú na živobytie. Podľa výskumu CEATL 
väčšina profesionálnych prekladateľov umeleckej literatúry v Európe žije na 
hranici alebo pod hranicou chudoby.
 Prekladatelia umeleckej literatúry sú v dôsledku nízkeho príjmu nútení 
pracovať rýchlejšie a často preklad „odflinkať“. Nemajú čas ani peniaze na 
nevyhnutný výskum a cestovanie, čo má, pravdaže, vplyv na kvalitu práce. 
 Už podľa Bernskej konvencie o ochrane literárnych a umeleckých diel z roku 
1886 je prekladateľ rovnocenný s autorom. Jeho diela majú byť chránené ako 
originálne diela – autorským právom. Má rovnaké právo na zverejnenie svojho 
mena a uznanie prekladu ako vlastného diela.
 S nadšenými recenziami dobre preložených kníh bez zmienky o prekladate-
ľovi sa, žiaľ, stretávame často. Neviditeľní prekladatelia majú zlú vyjednávaciu 
pozíciu a podľa toho sú aj slabo platení. Zlé pracovné podmienky vedú k zlej 
kvalite – a k názoru, že neviditeľnosť a zlá pláca sú zrejme oprávnené. Každo-

denná prax ich často tlačí do úlohy 
tichého dodávateľa služby, mení ich 
na obyčajnú nákladovú položku pri 
výrobe kníh či inom využití.
 Z tohto pohľadu je zvlášť dôležitá 
literárna kritika a kritika prekla-
du. Žiaľ, seriózne podložená kriti-
ka prekladu je skôr zriedkavosťou. 

Vedú sa dlhé úvahy o knihe – meno prekladateľa sa však nespomenie. Rozvoj 
fundovanej kritiky prekladu určite prospeje aj kultúre prekladu. 
 Zviditeľnenie prekladateľov je mimoriadne dôležité, priam nevyhnutné. 
Prekladateľ má právo na uverejnenie svojho mena. V knihe môže byť umiest-
nené aj priamo na obálke. Priekopnícki vydavatelia začali uverejňovať stručný 
profil prekladateľa vedľa informácie o autorovi. Využívajú to už v mnohých 
krajinách, lebo niektorí vydavatelia si uvedomili, že dobrý prekladateľ môže 
slúžiť ako značka kvality knihy. 
 Chýbajúce meno prekladateľa pri tituloch v knižničných katalógoch či v pro-
pagačných materiáloch kníhkupectiev spôsobuje roztrpčenie, väčšinou však 
ide o ignorantstvo a nie o úmysel. 
 Postavenie prekladateľov a ich situácia na Slovensku je naozaj zložitá a za 
posledných dvadsať rokov sa v mnohých ohľadoch zhoršila. Namiesto prekladania 
a vzdelávania sa musíme študovať daňové zákony, zákonník práce, autorský zákon 
a podobne. Preto spájame sily doma aj naprieč Európou. Zaujímavé možno je, že 
iniciatíva vychádza od umeleckých prekladateľov, a to platí pre celú Európu, lenže 
umeleckým prekladom sa nedá uživiť, a pritom je to taká krásna a povznášajúca 
práca. Asi sa nechceme vzdať ideálov. Navyše, súčasťou umeleckého prekladu je 
aj ten odborný, veď popasovať sa s odbornou terminológiou musíte aj napríklad 
v románoch Danielle Steelovej.
 Optimizmus nám dodáva nadšenie mladých prekladateľov, hádam ich nako-
niec nebude tak málo a prevezmú štafetu, aby ďalej rozvíjali slovenský jazyk 
a kultúru.

Oľga Ruppeldtová
Autorka je prekladateľka, redaktorka, dramaturgička a predsedníčka 

Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.

„...dnes sme svedkami celosvetového 
poklesu počtu vydaných prekladov 

kvalitnej literatúry.“

Umelecký preklad 
v kultúre bestsellerov

Foto Gabriela Magová
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O prekladaní alebo prebásňovaní textov Erdős Virág, Virág Erdősovej 
alebo Kvety Lesnej, ako len chcete.

Foto Simona Šebestová

Ako si porozumeli 
maďarčina a slovenčina

K  tomu, že sa stanem spoluprekladateľom bás-
ní z maďarčiny do slovenčiny, som sa dostal 

úplne náhodou. V Balatonfürede sa každoročne 
koná štvordňový seminár, na ktorom sa zúčast-
ňujú naše najaktívnejšie prekladateľky maďarskej 
umeleckej literatúry. Hosťami tohto neformálneho 
podujatia bývajú aj slovenskí a maďarskí autori 
a na jednom z pobytov som sa ocitol aj ja. 
 Po skončení denného pracovného programu na-
sledoval neformálny diskusný večer, na ktorom 
som bol organizátorkami oslovený, či si ako autor 
veršovaných básnických útvarov nechcem vyskúšať 
preklad básní maďarských autorov. Hoci maďarsky 
trocha rozumiem, ale plynulo nehovorím, nevedel 
som si presne predstaviť, ako by to prebiehalo. Prí-
tomné prekladateľky mi však pripravili doslovný 
preklad textov, vysvetlili mi kontext niektorých 
pasáží a hra sa začala. A hoci nerozumiem, čítať 
maďarský text nahlas dokážem, preto som si vedel 
sám urobiť predstavu o jeho rytme. 
 Skúšobne som ešte v ten večer preložil niekoľ-
ko textov Endre Kukorellyho. Keďže prebásnené 
texty mali medzi účastníkmi seminára úspech, 
posmelilo ma to, a v nasledujúcich mesiacoch som 
pokračoval prebásňovaním textov Daniela Varró 
pre dospelých aj pre detského čitateľa. Niektoré 
z prekladov oboch spomínaných autorov boli po-
tom publikované v Revue svetovej literatúry. 
 Svoj text o prebásňovaní textov Erdős Virág, 
Virág Erdősovej alebo Kvety Lesnej (tak znie jej 
meno v doslovnom preklade do slovenčiny) som 
nezačal náhodou práve spomínaním na füred-
ský seminár. Spôsob práce na prekladaní či skôr 
prebásňovaní textu, ktorý som si vtedy vyskúšal, 
totiž používam dodnes. Vychádzam z doslovne 
preložených podkladov Evy Andrejčákovej, kvôli 
väčšej presnosti ešte niektoré špecifické pasáže 
konzultujem s ďalšími znalcami maďarských reá-
lií a dôležitú úlohu pri finalizácii textu tvoria pri-
pomienky redaktorky Gabriely Magovej. Tá má aj 
mimoriadne veľkú zásluhu na tom, ako text vyzerá 
po formálnej stránke. Najmä pri rozsiahlejších 
básňach totiž prebásňovateľ môže prehliadnuť 
drobné rytmické zaváhanie alebo inverziu, ktorá 
text zbytočne archaizuje. Magová text pozorne 
sleduje a upozorňuje na jeho nedokonalosti. Pri-
pomienkované pasáže potom prepracúvam až 
dovtedy, kým už žiadne ďalšie korekcie od redak-
torky neprídu.

 Práca na Erdősovej textoch nebola jednoduchá 
z viacerých dôvodov. Jednak kniha Moja vina a iné 
(Aspekt 2016) je prierezom jej tvorby, výberom 
z viacerých zbierok, pričom autorka od knihy 
ku knihe menila svoj štýl písania. A dokonca aj 
v každej knihe sa objavujú básne písané rôznym 
štýlom – niektoré sú skratkovité, iné využívajú 
prísny rytmický pôdorys, v ďalších sa veršované 
pasáže striedajú s voľnejšie plynúcimi rytmic-
kými pasážami. To isté platí aj pre interpunkciu 
– niekde sa dodržiava zásadnejšie, niekde voľ-
nejšie a niekde úplne absentuje. Preto bolo pri 
každej básni dôležité vždy odznova zvoliť straté-
giu, nanovo vytvoriť rytmický pôdorys, pretože 
významným kritériom pre mňa bolo, aby básne 
zneli v slovenčine čo najlepšie, ale aby zároveň 
čo najpresnejšie odrážali hudobnosť maďarského 
originálu. A keďže každý originál mal inú formu, 
musel mať špecifickú formu aj preklad.
 Ďalšou komplikáciou pri preklade bolo, že au-
torka používa súčasný hovorový jazyk, v ktorom 
sa objavujú aj nespisovné a neštandardné slová, 
občas dokonca vulgarizmy s rôznou mierou ex-
presivity a v neposlednom rade dvojzmysly vy-
chádzajúce z maďarských reálií. Niekedy sa preto 
prebásňovanie podobalo skôr riešeniu logickej 
hádanky – ako slovenskému čitateľovi priblížiť 
niečo, čo v maďarčine dáva jednoznačný význam 
a občas je dokonca kľúčom k básni, ale v sloven-
čine by doslovný preklad nefungoval. 
 Často sa potom objavila otázka, či maďarské 

reálie z básní ponechať alebo nájsť vhodnú – aj keď 
nie vždy dokonale presnú – paralelu v slovenčine. 
Tam, kde to išlo, som zastával názor nájsť paralelu. 
Išlo mi totiž o to, aby čitateľ čítal báseň s dojmom, 
že veci, o ktorých číta, sú mu blízke a že im rozu-
mie. Ak by bol zahltený množstvom maďarských 
reálií, museli by sme buď text doplniť vysvetlivkami 
alebo nechať na čitateľovi, aby si sám dohľadal 
viac informácií napríklad cez internet. Množstvo 
takýchto informácií je však dostupných zasa len 
v maďarčine, a ja som preklad textu orientoval 
primárne na čitateľa, ktorý po maďarsky nehovorí, 
takže by si ich dohľadal len komplikovane. 
 Napokon padlo rozhodnutie, že keďže samotná 
autorka pristupuje voľne k spracúvaniu svojich 
tém, budem sa pri uvádzaní reálií správať podob-
ne. Tam, kde som dokázal nájsť slovenské paralely, 
som ich uprednostnil. Tam, kde boli vhodnejšie 
maďarské reálie, ponechal som ich. Niekde pri-
šlo ku kombinácii – lepšie bolo uviesť maďarskú 
reáliu, ale s miernym – väčšinou jednoslovným 
– dovysvetlením, aby sa čitateľovi viac ozrejmil 
jej význam v texte. 
 Najdôležitejším kritériom bolo, aby sa k sloven-
skému čitateľovi dostali texty napísané súčasným 
jazykom a aby sa z nich nevytratil ironický, kri-
tický či nástojčivý tón, ktorý autorka vo svojich 
dielach používa pri obhajobe slabých, znevýhod-
nených a zneužívaných jedincov a skupín v ma-
ďarskej spoločnosti a obžalobe tých, ktorí môžu 
za skutočnosť, že sa im deje krivda. 

Vlado Janček
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Šarm na papieri 
aj v živote

Poznáte ten pocit, keď si s vami potyká váš 
hudobný idol? Presne tak som sa cítil, keď 

ma po vystúpení seba a svojej dcéry Katky pre-
svedčil Ľubomír Feldek, aby som opustil pôvodný 
plán v ten večer abstinovať a aby som do seba 
v jeho spoločnosti nalial dve whisky... A aby sme 
si potykali.
 Ľubomír Feldek je totiž meno, ktoré ma sprevá-
dza od detstva. Jeho tvorba ma oslovila na gymná-
ziu v časoch, keď som sám začal písať a stával sa 
zo mňa mladý intelektuál so všetkými atribútmi, 
čo k tomu patria. Až vtedy som sa dokázal zmieriť 
s tým, že sa rozprávka nemusí končiť vždy dobre, 
ako napríklad Olinkiných sto bábik, kde Olinka 
dala Evičke svoju jedinú bábiku: „A Evička bábiku 
zdvihla a povedala: Aj tak sa ti nepoďakujem! Iste 
si mi dala tú najškaredšiu! A to je všetko.“
 S kamarátmi sme obdivovali Modrú i Zelenú 
knihu rozprávok, vtipné texty aj skvelé ilustrá-
cie Albína Brunovského. Feldek je totiž majster 
slova a profesionál v najlepšom slova zmysle. 
Píše rovnako dobre, keď píše z duše, alebo aj na 
objednávku, keď píše verše alebo prózu, keď píše 
pôvodné slovenské texty, alebo prekladá. Ešte sa 

písaním aj uživí, čo my, amatéri, nedokážeme. 
Ale závidíme ti to, Ľubo. Závidíme aj prajeme.
 Ešte pred novembrom ́ 89 som bol v Štúdiu S na 
legendárnom programe Ktosi je za dverami Lasicu 
a Satinského, Feldek ako hosť zarecitoval báseň 
o hercoch a ich povrchnosti. A L + S ho vyhnali 
z javiska tak sugestívne, že to ani nevyzeralo ako 
vopred dohodnutý scenár.
 Feldek ma sprevádzal aj v prózach kultového 
spisovateľa Slobodu ako postava s vtipným me-
nom Ľubo Poľniak. Ale, a to je asi najdôležitejšie, 
predviedol majstrovstvo nielen na papieri, ale aj 
v živote. V Novembri ´89 vystúpil verejne medzi 
prvými s požiadavkou zrušiť vedúcu úlohu ko-
munistickej strany zakotvenú v Ústave. V čase, 
keď vôbec nebolo isté, ako to všetko dopadne.
 Dôsledne vždy vystupoval proti nacionalizmu 
a ohlupovaniu. Keď som stretol nášho ožratého 
školníka na nacionalistickej demonštrácii, vyhrá-
žal sa, že Feldeka a jemu podobných by „ratatata“. 
Byť na zozname ľudí, ktorí prekážajú hlupákom, 
je vždy česť.
 Ľubomír Feldek, podobne ako vo svojich tex-
toch, aj v živote oplýva šarmom a odzbrojujúcou 

úprimnosťou. Aké príjemné je zájsť na pohárik 
s ním a jeho menovcom, spisovateľom Ľubom Dob-
rovodom, ktorý nikdy nepije, ale zato všetko platí.
 V maili ma Ľubo preventívne varoval, aby sa 
jeho jubileum nijako nerozmazávalo, veď napo-
kon, čože je to osemdesiatka? A tak, milý Ľubo, 
len ti tak ďakujem za to potykanie v Banskej 
Štiavnici, aj za to, ako si mi dodal odvahu do-
končiť román Asvabaždénie. A tiež za to, že moje 
deti nijako netrpeli, keď sa učili tvoje básne do 
školy. A že si sa zastal ťažkého detského údelu:
 „Voľný čas berieme im z ruky, akoby to bola 
puška a vraždou sa nám zdá byť každé detské 
pestvo. Sprisahali sa rodina a škola, že nenápad-
ne vezmú deťom celé detstvo.
 Dospelý človek robí, čo ho baví. Geológ nemusí 
už vedieť, kto bol Caesarovým kmotrom. Ale to 
dieťa, čo sa nepripraví zo šiestich náuk denne, 
nazývame lotrom.“
 Vlastne, ak mám byť úprimný, svojím vzorom si 
prispel k tomu, že som sa sám stal spisovateľom. 
No, asi mi to predsa len nedá: Všetko najlepšie! 
A na zdravie.

Márius Kopcsay

jubilanti
od 22. septembra do 19. októbra

22. 9. 1962 – Ľubo DOBROVODA, prozaik
23. 9. 1922 – Roman KALISKÝ, publicista, scenárista, autor literatúry faktu
23. 9. 1956 – Igor OTČENÁŠ, prozaik, prekladateľ
24. 9. 1949 – Ján ŠVANTNER, básnik, prekladateľ 
24. 9. 1964 – Juraj BRIŠKÁR, prozaik
25. 9. 1949 – Marián TKÁČ, autor literatúry faktu, prozaik
26. 9. 1931 – Marína ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, prozaička, esejistka, scenáristka
26. 9. 1949 – Ondrej ŠULAJ, dramatik, scenárista
27. 9. 1934 – Michal KOCÁK, literárny historik, editor
27. 9. 1948 – Jozef BANÁŠ, prozaik, dramatik, scenárista
29. 9. 1934 – Rudolf DOBIÁŠ, spisovateľ pre deti a mládež, básnik, prozaik
29. 9. 1961 – Dušan TARAGEL, prozaik
29. 9. 1970 – Elena HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, poetka, prozaička
30. 9. 1954 – Fedor MATEJOV, literárny vedec a kritik, prekladateľ
2. 10. 1936 – Michal HRIVNÁK, prozaik, žije v Maďarsku
3. 10. 1933 – Ján BEŇO, prozaik, autor kníh pre deti a mládež, publicista, prekladateľ
3. 10. 1956 – Peter SÝKORA, autor literatúry faktu
5. 10. 1943 – Etela FARKAŠOVÁ, prozaička, esejistka, poetka, publicistka
6. 10. 1953 – Karol CHMEL, básnik, prekladateľ
6. 10. 1962 – Andrijan TURAN, básnik, prozaik

7. 10. 1944 – Martin BÚTORA, prozaik, publicista, scenárista
8. 10. 1950 – Jozef ŠPAČEK, prozaik, literárny kritik
9. 10. 1933 – Viera HEGEROVÁ, prekladateľka

9. 10. 1936 – Ľubomír FELDEK, básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ

9. 10. 1948 – Viera ŽEMBEROVÁ, literárna historička a kritička
9. 10. 1952 – Marta HLUŠÍKOVÁ, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti
9. 10. 1954 – Jozef TATÁR, básnik, autor pre deti a mládež
10. 10. 1953 – Miroslav KAPUSTA, básnik, aforista
10. 10. 1977 – Ružena ŠÍPKOVÁ, poetka
12. 10. 1943 – Gejza SÁDECKÝ, prozaik, kultúrny historik
12. 10. 1982 – Alica BARTKOVÁ, prozaička
13. 10. 1926 – Ján LABÁTH, básnik, prozaik, prekladateľ
14. 10. 1932 – Henrich PIFKO, literárny historik
14. 10. 1954 – Ľudmila ŠINALOVÁ-KOPECKÁ, spisovateľka pre deti
15. 10. 1956 – Pavol JANÍK, básnik, dramatik, publicista, prekladateľ
15. 10. 1960 – Jozef KOLLÁR, prozaik, spisovateľ pre deti a mládež
15. 10. 1971 – Katarína PATOČKOVÁ, poetka, autorka pre deti
16. 10. 1940 – Nelida NOSKOVIČOVÁ, prekladateľka, literárna historička
16. 10. 1944 – Ivan POPOVIČ, prozaik, autor kníh pre deti, výtvarník
18. 10. 1971 – Jaroslav VLNKA, básnik, prozaik, literárny vedec a kritik
19. 10. 1939 – Jana GAVALCOVÁ, prozaička, dramatička
19. 10. 1950 – Mária BÁTOROVÁ, prozaička, literárna vedkyňa
19. 10. 1975 – Jaroslav ŠRANK, literárny vedec a kritik
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Na fotografii vpravo jubilant Ľubomír Feldek, vzadu Boris Filan, vľavo Juraj Jakubisko. Foto Peter Procházka
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V knihe nájdete rozhovor francúzskeho vatikanistu a spisovateľa 
Nicolasa Diata s jedným z najvýznamnejších a najotvorenejších 
súčasných kardinálov z afrického kontinentu Robertom Sarahom. 

Kardinál Robert Sarah je človek milosrdenstva a odpúšťania, 
majster mlčanlivosti a múdrosti, muž plný dobroty, veľký vo svo-
jej pokore. Jeho čnosti sa zrkadlia v odpovediach, ktoré sú pria-
me, miestami až vyrážajú dych. Nestráni sa citlivých tém ako 
napr.: rozpad rodiny, problém rozvedených párov žijúcich v no-
vých zväzkoch, pedofília, teória rodovej rovnosti, ako aj problé-
my vo vnútri Cirkvi. Veľmi zaujímavé je jeho hodnotenie západ-
nej civilizácie. Nemoralizuje – konštatuje a ponúka východiská. 

Z rozhovoru spoznáte celý jeho doterajší život, ktorý má nádych 
zázraku, pretože sled jednotlivých udalostí je nepochopiteľný 
bez zásahu Prozreteľnosti. Pochádza z chudobných pomerov 
z Guiney a od roku 2001 žije a pracuje vo Vatikáne. V súčasnos-
ti je prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí 
a jeden z najbližších spolupracovníkov Svätého Otca Františka.

9 788081 790324

alebo

BOH

NIČ

Kardinál  
Robert Sarah

Rozhovory  
Nicolasa Diata 
s kardinálom 

O VIEREISBN 978-80-8179-032-4

LÚČ

„Človek bez Boha nevie, 
kam kráča, a prestáva 
rozumieť sám sebe.“

KOMENTÁRE

Šarm na papieri 
aj v živote

Popri vydaniach v dvanástich jazykoch (štyristo 
tisíc predaných výtlačkov) vyšlo dielo aj v slo-

venčine – v preklade Jána Tarabu - a v polovici júna 
tohto roku ho samotný kardinál prezentoval v Bra-
tislve a Trnave. 
 Knihu s desiatimi kapitolami možno vnímať 
ako Mojžišove kamenné tabule: prvé tri kapito-
ly majú autobiografický ráz a sú zároveň kľúčom 
k pochopeniu ďalších siedmich, venovaných hlav-
ným otázkam sociálnej, kultúrnej a duchovnej 
scény dnešného sveta.
 Pri celkovom hodnotení diela sú nápadné dve 
črty. Prvú konštatuje väčšina čitateľov i kritikov: 
ponúka svieži, nepredpojatý a nezaťažený pohľad 
na západnú civilizáciu očami človeka, ktorý ju 
dôverne pozná, a zároveň dýcha čerstvý vzduch 
nevyčerpanej africkej kultúry života. Druhá črta 
sa v hodnoteniach neobjavuje, no je pozoruhodná. 
Do dnešnej duchovnej a intelektuálnej (i teologic-
kej) vyprahnutosti západného sveta prúdi čerstvý 
vzduch hĺbky, vitality a jasu myšlienok skôr z mys-
lenia kresťanského Východu, či už patristického, 
alebo veľkých osobností ruského pravoslávneho 
kresťanstva (V. Soloviov, N. Berďajev, P. Florenskij, 
L. Šestov a mnohí ďalší). 
 Robert Sarah, ktorý sa narodil 15.  júna 
1945 v Ourous, jednej z najmenších dediniek na 
severe Guiney, vyrastal v atmosfére tradičnej afric-
kej kultúry, duchovne formovaný misionármi Kon-
gregácie bratov Ducha Svätého s ich spiritualitou 
a obetavosťou typickej zbožnosti európskej ľudovej 
viery. Myšlienky kardinála Saraha o hodnotách, 
modlitbe či zápase dobra a zla obdivuhodne ko-
rešpondujú so spomínanou východnou tradíciou. 
Ten istý duch – i Duch – vanie z úplne odlišných 
zemepisných, sociálnych i duchovných prostre-
dí. Je to viac, než zaujímavá súvislosť. Na základe 
skúsenosti kardinála Saraha si čitateľ uvedomuje, 
že svetom naďalej prúdi a pôsobí obnovujúca sila 
ducha, čo je v atmosfére únavy a útlmu vymierajúcej 
západnej civilizácie povzbudivé zistenie.

 V slovenskom čitateľovi ožívajú zaujímavé para-
lely aj zo spomienok kardinála Saraha na obdobie 
totality v jeho africkej vlasti Guiney, pričom nemož-
no nevidieť zaujímavú zhodu rukopisu totalitných 
režimov, ich sľuby o rovnosti a pozemských rajoch, 
končiace v krachujúcej ekonomike, všestrannom 
úpadku a perzekúcii každého slobodného názoru.
 Z odpovedí kardinála Saraha sála jadrná 
duchovná múdrosť, spojená s jednoduchosťou 
podania. Jeho názory sú výsledkom životného 
nadhľadu a jeho osobného duchovného života 
v tichu a modlitbe. Sú však založené aj na hlbokých 
vedomostiach. Za zmienku stojí, že Robert Sarah 
študoval na vynikajúcej Gregoriánskej univerzite 
v Ríme a na Pápežskom biblickom inštitúte, nie-
koľko semestrov priamo v Jeruzelme, pričom téma 
dizertačnej práce tohto chlapca afrického vidieka 
bola „Biblická exegéza 9. – 11. kapitoly proroka Iza-
iáša vo svetle semitskej lingvistiky na báze porov-
návania jayzkov severozápadnej jazykovej skupiny: 
ugurčiny, feničtiny a púnčiny“. Medzi riadkami si 
možno vyskladať aj kardinálovu znalosť klasických 
mystických autorov, veľkých autorov patristického 
obdobia i súčasných spisovateľov, najmä z franko-
fónnej oblasti. Kardinál hovorí z osobnej skúse-
nosti, keď tvrdí: „Rozhodujúce okamihy v živote 
sú výsledkom nesmierne dlhých hodín, strávených 
v modlitbe a adorácii. V nich sa rodí podstata bytia, 
ony individuálne formujú identitu človeka, vďaka 
nim sa ľudská existencia zakoreňuje v nadpriro-
dzenom tajomstve.“
 Kardinál Sarah, ktorý sa v spomienkach, ale aj 
v hodnoteniach často vracia na svoj rodný konti-
nent, si myslí, že „Afrika môže svojím skromným 
dielom prispieť k obnove chápania religiozity v du-
chu, ktorý je jej vlastný. Africký ľud môže vďaka 
svojej nevinnej prostote pomôcť spoločnostiam, 
ocitajúcim sa v kríze, aby sa stali pokornejšími, 
rozumnejšími, aby viac rešpektovali život a aby sa 
citlivejšie správali k prírode. Afrika dobre vie, že 
Boh odpúšťa vždy, človek niekedy, príroda nikdy.“

 Robert Sarah hodnotí všetky problémy zo spolo-
čenského i cirkevného života očami vzťahu človeka 
k živému Bohu. Nerobí to z lojality k inštitúcii, ktorú 
reprezentuje, ale na základe výsledku vlastnej 
skúsenosti a meditácií. Ako refrén sa v rôznych 
obmenách opakuje jeho tvrdenie: „Človek bez Boha 
nevie, kam kráča, a prestáva rozumieť sám sebe“. 
Tým nestavia medzi ľudí so zmyslom života auto-
maticky len kresťanov. Na základe svojej africkej 
skúsenosti verí v prirodzenú religiozitu človeka, 
z nej vychádza a na ňu apeluje. V názoroch na 
vnútrocirkevné problémy je priamy a kritický. Aj 
za nimi vidí hlavnú príčinu v oslabení alebo stra-
te osobného vzťahu k Bohu, pretože „bez Boha si 
človek vytvára Cirkev na svoj obraz, podriadenú 
jeho momentálnym malicherným potrebám alebo 
nerealizovaným chúťkam“.
 Z mnohých vyjadrení kardinála Saraha vyplýva, 
že byť politicky nekorektný – v dnešnom zavádza-
júcom chápaní tohto termínu – je priamo úmerné 
vernosti evanjeliu a odvahe vydávať svedectvo prav-
de: „Cirkev bude počas celej svojej existencie kon-
frontovaná s ideologickými klamstvami“. Z jeho úst 
zaznievajú viaceré kritické pohľady. Stačí spomenúť 
jeden z nich: „Dovolím si povedať, že kolonizácia 
Afriky a Ázie zo strany západného sveta pokračuje, 
a dokonca násilnejším a zvrátenejším spôsobom, 
pretože má podobu vnucovania falošnej morálky 
a klamných hodnôt“. Na margo civilizácie, ktorú 
chce svojou knihou nielen kritizovať, často kon-
štatuje v duchu jedného z jeho tvrdení: „Nazdávam 
sa, že vážnou hrozbou pre súčasný svet je obrovská 
sila Západu v ekonomickej, vojenskej, technickej 
a mediálnej oblasti. Ak sa nevráti ku Kristovi, strhne 
do priepasti pohanstva celý svet.“ Je na čitateľovi, 
nakoľko bude s kardinálovými faktami a názormi 
súhlasiť a nakoľko polemizovať. Jeho radikálny 
názor, zahrnutý v názve knihy – Boh, alebo nič – 
nepotvrdia ani nevyvrátia subjektívne názory, ale 
objektívny dejinný vývoj. 

Marián Gavenda

Prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplí-
nu sviatostí nezvyknú v sekulárnom svete 
spomínať medzi „najsilnejšími mužmi Vatiká-
nu“. Kto sa však začíta do rozhovorov fran-
cúzskeho vatikanistu a spisovateľa Nicolasa 
Diata s prefektom spomínanej kongregácie 
Robertom Sarahom, s názvom Boh alebo nič 
(Vydavateľstvo LÚČ 2016) zistí, že kardinál je 
mužom na svojom mieste.

Buď, alebo

KUPÓN 
LÚČ

KUPÓN  »
do 20. októbra

O knihu Boh alebo nič môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Lúč na adresu našej redakcie.



ROZHOVOR
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V Centre environmentálnej a etickej výchovy 
Živica sa venuješ globálnemu vzdelávaniu. 
Priblížiš nám, čo je predmetom výučby?
Globálne vzdelávanie má dve roviny. Zaoberá sa 
globálnou situáciou vo svete – ako je rozdelené 
bohatstvo, ako vnímame iné krajiny, poukazuje 
na rôzne problémy, ktoré sú v globalizovanej spo-
ločnosti. To je jednak chudoba, nerovnomerné 
rozdelenie peňazí a zdrojov, znečisťovanie ži-
votného prostredia, vykorisťovanie, rôzne cho-
roby, rozvojová pomoc. Zároveň v sebe nesie aj 
psychologický pohľad na to, ako vnímame jedno-
tlivé krajiny a kultúry, ako k nim pristupujeme, 
aké stereotypy a predsudky o nich máme. Jedna 
rovina je na hmotnej úrovni – aký je stav tohto 
sveta, druhá na vnútornej úrovni – ako sa vní-
mame navzájom ako ľudia rôznych kultúr, krajín, 
rôznych pozadí.
 Školíme učiteľov, ktorí to ďalej posúvajú žiakom 
stredných a základných škôl. Podarilo sa nám za-
viesť predmet Globálne vzdelávanie na Fakulte 
ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. Deťom 
základných a študentom stredných škôl prostred-
níctvom interaktívnych zážitkových aktivít pribli-
žujeme problémy, o ktorých často ani netušia.

Na študijné účely bude slúžiť aj kniha Hla-
sy väčšinového sveta, no dostane sa k nej 

i širšia verejnosť. Predošlé publikácie sú 
učebnými textami, tentoraz ide o dialóg ako 
formu učenia sa. 
Chceli sme urobiť niečo iné pre študentov (dať 
podnety na diskusiu) a zároveň ľahšie čitateľné 
pre bežnú verejnosť, takže sme si zvolili formu 
rozhovorov. Kniha je financovaná cez grantový 
projekt SAMRS (Slovenská agentúra pre medzi-
národnú rozvojovú spoluprácu), je nepredajná, 
ale voľne distribuovaná ľuďom, ktorí o ňu pre-
javia záujem. 

Tvoji respondenti sú ľudia s rôznym vzde-
laním pochádzajúci z rôznych krajín – Bra-
zília, Afganistan, Zimbabwe, Nový Zéland, 
Nové Mexiko… Ako ste spolu komunikovali, 
ako to celé prebiehalo?
S mnohými sa poznám osobne, ďalších som spo-
znala vďaka tejto knihe, ale niektorí, napríklad 
profesorka globálneho vzdelávania Vanessa An-
dreotti alebo psychológ a terapeut Steve Eligio 
Gallegos sú lektormi Sokratovho inštitútu, ktorý 
realizuje Živica, takže vlastne počas toho, ako 
boli na Slovensku, som ich oslovila, takisto eko-
nóma, antropológa a dokumentaristu Tomáša 
Ryšku. Potom tam je skupina ľudí, ktorých som 
kontaktovala na odporučenie – cez Andreotti som 
sa spojila s Karunou Thurlow z Nového Zélandu, 

ktorá sa snaží o zachovanie maorskej kultúry, 
a rozhovor sme robili cez internet. Vďačná som 
najmä za to, že väčšina rozhovorov prebehla 
osobne. Napríklad na kávu s lekárom a filozofom 
Bryanom Mukandim zo Zimbabwe som zašla do 
Budapešti.

V každom z rozhovorov sa respondent 
z iného uhla pohľadu dotýka problematiky 
konzumu a preferovania materiálna v našej 
západnej kultúre, zatiaľ čo Východ, zjedno-
dušene povedané, je duchovnejší. Ono sa to 
prejavuje aj v literárnej sfére. Masový čitateľ 
siaha po komerčnej literatúre, ktorá mu je 
podsúvaná, vníma príbehy, ktoré ho môžu 
viesť k určitým predsudkom, zaužívaným 
konceptom.
Myslím si, že slová, či už písané alebo hovorené, sú 
veľmi silné. Môžu byť zbraňou aj formou zmierova-
nia ľudí a je len na nás, akým spôsobom ich použí-
vame. Samozrejme je množstvo literatúry, ktorá 
podporuje stereotypy a predsudky, nahráva nám 
do bubliny, v ktorej žijeme, dáva nám za pravdu, že 
je všetko poriadku. Ak sa pozrieme na literatúru 
iných kultúr, z tej druhej strany, dostaneme úplne 
iný obraz o svete. Tak, ako v nás literatúra môže 
podporovať stereotypy, môže nám aj otvárať oči 
voči iným pohľadom a prístupom k svetu. A v tom 

Žijeme v bubline

Krst knižky sa uskutoční 26. októbra o 17.00 v bratislavskej kaviarni Satori Stage.

súťaž

Publikácia Hlasy väčšinového sveta vznikla spoluprácou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica (CEEV) 
a Technickej univerzity vo Zvolene vďaka finančnej podpore Slovak Aid v rámci projektu Globálne vzdelávanie pre univer-
zity 21. storočia a ZSE. Prináša rozhovory s jedenástimi respondentmi z piatich kontinentov sveta a kultúr, ktoré predsta-
vujú väčšinu ľudstva, no napriek tomu ich nie je počuť. Ako spoluautorka a prekladateľka sa Zuzana Labašová (1980) 
podieľala aj na publikáciách Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie (2013), Globálne vzdelávanie – kontext a kritika (2014) a En-
vironmentálna výchova v súvislostiach (2015). Vyštudovala klinickú a poradenskú psychológiu na Univerzite Komenského, 
štúdium psychológie a politickej filozofie absolvovala na Hunter College, CUNY, v New Yorku. V CEEV Živica sa venuje 
globálnemu vzdelávaniu.

Zuzana Labašová (vpravo) so svojimi deťmi.
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je to úžasné, že má tú moc. Nie každý má možnosť 
cestovať po svete a spoznávať iné kultúry, zatiaľ 
čo literatúra to sprístupňuje väčšine. 

Myslíš si, že literatúra môže prispieť k tomu, 
aby sme boli tolerantnejší k inakosti?
Verím, že môže vzbudiť otázky, no nemyslím si, že 
dokáže úplne spôsobiť zmenu alebo väčšiu otvo-
renosť. Literatúra má moc u ľudí spochybniť ich 
doterajší spôsob myslenia. Možno sa začnú pýtať 
viac otázok a byť otvorenejší aj voči hlasom, ktoré 
hovoria niečo iné, a tým pádom dokážu vidieť veci 
v širšom kontexte. Aspoň v to verím, že to tak 
môže fungovať, samozrejme, nie je nad osobné 
stretnutie a osobnú konfrontáciu. Moja snaha 
bola, aby rozhovory boli síce rozriedenou, ale 
určitou formou stretnutia sa s inými kultúrami 
a s ich pohľadmi na problematiku vo svete. 

Vydavateľstvo Absynt zaplnilo dieru na 
slovenskom knižnom trhu literárnou re-
portážou, tiež prináša vo svojich knihách 
hlasy väčšinového sveta. Reportáže sa do 
hĺbky venujú aj histórii oblastí zmietaných 
vojnovými konfliktami či inými tragédiami, 
vďaka čomu môže čitateľ vnímať súvislosti. 
Vanesa Andreotti však v rozhovore spomína, 
že sme ahistorickí.
To je presne jedna z chýb, ktoré robíme. Vnímame, 
že tie krajiny sú v takom stave v akom sú, no nevi-
díme historický kontext, ktorý viedol k súčasnému 
stavu. A tým pádom mnohí pripisujú nedostatky 
alebo chudobu jednotlivých krajín tomu, že ich 
obyvatelia sú leniví, alebo že tam proste nemajú 
vhodné podmienky pre život alebo dostatok zdro-
jov. Nevidia dlhú históriu kolonializmu a vykorisťo-
vania, a preto to pripisujú povahe ľudí. Stretávam 
sa s tým, že väčšina študentov povie, že Afrika 
je chudobná, pretože sú tam leniví ľudia. A je to, 
myslím, u nás bežný stereotyp, netvrdia to len 
piataci – šiestaci, ktorí ešte o svete veľa nevedia, 
ale myslí si to aj množstvo dospelých. Nevidia mi-
nulosť, obrovské bohatstvo zdrojov, ktoré odtiaľ 
prúdi do Ameriky, Európy a do všetkých bohatých 
krajín, nevedia, čo v týchto krajinách prebehlo, 
aká forma útlaku a vykorisťovania, a tým pádom 
je ahistorizmus veľmi bežná chyba, ktorú robíme, 
keď sa nedokážeme pozrieť dozadu, čo sa tam dialo. 

Všetci respondenti sú toho názoru, že svet 
vnímame cez príbehy, reč, slová. Steve Eli-
gio Gallegos hovorí o tom, že na školách to 
funguje úplne zle. Študenti si majú prečítať 
nejaký príbeh, ten je im vysvetlený z pozície 
učiteľa, pričom sa im neponecháva priestor 
na ich vlastnú tvorivosť a predstavivosť. Sú 
vtesnaní do nejakej formy a už tam začína 
tvorba predsudkov. Máš s tým skúsenosti?
Hovorí to aj názov jednej kapitoly – Rozdiel me-

dzi vzdelaním a vymývaním mozgov je iba otázkou 
perspektívy (rozhovor s Maorkami). Vzdelávanie 
je určitým spôsobom indoktrinácia. Listovala 
som si knihu geografie mojej dcéry, siedmačky. 
Keď sa pozrieme na obrázky, akým spôsobom je 
zobrazená Severná Amerika a akým Afrika, tak 
človeku až rozum zastáva, ako silno sa stereotypy 
do detí vtláčajú. Afrika, to sú hlinené chatrčky 
a sporo odetí Afričania, v Severnej Amerike sú 
všetky tie úžasné mrakodrapy a technológie. 
Verím, že do veľkej miery je to nevedomé. Tí, 
ktorí písali učebnice, to nerobili so zámerom, že 
teraz potrebujeme očierniť Afriku či vtlačiť do 
detí zlé stereotypy, ale jednoducho dospelí sami 
vnímajú svet takto, a tým spôsobom to vlastne aj 
očkujú do školopovinných detí. Vnímame to cez 
filmy, cez iné média, vzdelávanie a zo všetkých 
strán sme masírovaní týmito stereotypmi, až sa 
nám stanú absolútne prirodzenými. Nemáme 
dôvod spochybňovať, že je na nich niečo možno 
nie úplne pravdivé, alebo v nich nie je zahrnutá 
celá pravda, a to je veľmi nebezpečné, lebo z toho 
vznikajú také nálady, ako vnímame teraz v Eu-
rópe – protimoslimské, protiimigrantské. Akoby 
nevidíme ľudí, ktorí za tým sú, ale vidíme iba 
naše stereotypy o násilí, chudobe, biede, leni-
vosti a negatívne konotácie, ktoré máme z ľudí 
prichádzajúcich z iných kultúr. 

Spisovateľka a manažérka Janette Motlová 
Maziniová zaujímavo vystihla reč Rómov: 
podľa toho, aké slová v ich reči nie sú, je 
vidieť, na čo nemyslia. A podľa toho, aké 
slová sú u nich denno-denne, tak je to to, 
čo je pre nich dôležité. Ak by sme podobnú 
paralelu uplatnili na slovenský jazyk, aký 
obraz o nás by nám podľa teba z toho vyšiel? 
Vždy ma uchvacuje rozdiel medzi angličtinou a slo-
venčinou. Slová láska, milovať a ľúbiť sa v sloven-
skom kontexte nepoužívajú až tak často, ako v an-
glickom či americkom. Angličania i Američania 
slovo love používajú od svojej dennej šálky kávy až 
po životného partnera, zatiaľ čo Slováci ho uplatňu-
jú veľmi opatrne. Mám bližšie k tomu slovenskému 
chápaniu, pretože láska je niečo vzácne, jedinečné, 
dokonca až posvätné, preto to slovo nehovoríme 
každý deň a na všetko. Podľa mňa to vyjadruje dušu 
jednotlivých kultúr, ako svoje jazyky používajú. 
Páči sa mi, že Slováci sa láskou neoháňajú stále, 
že je to pre nás niečo veľmi hlboké, o čom sa až 
tak príliš nehovorí. O podobných veciach hovorí 
v rozhovore aj antropológ a dekan na Univerzite 
Bentley v Massachusetts Daniel Everett – kmeň 
Piraha v Amazonskom pralese, v ktorom žil viac 
než 30 rokov, nepozná číslovky ani slová pre farby.

Témy a motívy jednotlivých rozhovorov sa 
zvláštne, takmer nepostrehnuteľne prelí-
najú…

Nesnažila som sa nájsť ľudí, ktorí hovoria po-
dobné alebo rovnaké veci, a napriek tomu každý 
z nejakej inej strany hovorí veľa vecí veľmi podob-
ných. Mala som z toho až zimomriavky, keď som to 
prepisovala. A to bolo pre mňa fascinujúce, ako sa 
rozhovory prelínajú, plynú akoby jedným prúdom.

Ďalšou veľkou témou je poznávanie. Spô-
sob, akým poznávame svet, súvisí aj s tým, 
ako dokážeme zapadnúť do spoločnosti. Sa-
hraa Karimi, pôvodom z Iránu, na Slovensku 
študovala filmovú réžiu. Jej príchod k nám 
bol oveľa ľahší, pretože prišla zo vzdelanej 
rodiny a pôsobila v umeleckej sfére. Umelci 
vraj lepšie prijímajú inakosť a rozmanitosť.
Podľa mňa je to presne o tom, že umelci nemajú 
tak silno rozvinutú analytickú myseľ. Vanessa 
Andreotti rozdeľuje myseľ na analytickú, ktorá 
ide dopredu, existuje v nej jedno správne riešenie, 
snažíme sa o dosiahnutie cieľa. Potom je to me-
taforická myseľ, ktorá poznáva svet cez príbehy, 
umenie, sny, všetky sféry, ktoré nie sú zahrnuté do 
mainstreamového prúdu myslenia, a práve umelci 
majú metaforickú myseľ viac rozvinutú ako väčši-
na z nás. Aj na škole dostávame čisto analytický 
spôsob myslenia, tam naozaj nie je možnosť nejako 
rozvíjať tvorivosť, kreativitu, to je skrátka jedna 
otázka, jedna odpoveď a celé to ide v tejto jednej 
línii. Umelci dostávajú iný druh vzdelávania, a pre-
to dokážu svet vnímať trošku ináč ako ostatní. 

Kto sa do knihy rozhovorov nedostal, prí-
padne plánuješ pokračovanie?
Mám kopec nápadov, koho by som chcela osloviť 
do pokračovania knihy, napríklad prezidenta ma-
lého ostrova Kiribati v Oceánii. Vďaka klimatic-
kým zmenám a hlavne životnému štýlu bohatých 
krajín je ostrov postupne zaplavovaný. V priebehu 
nášho života pravdepodobne ten ostrov zmizne 
pod hladinu oceánu. Prezident intenzívne rokuje 
na celosvetovej úrovni o tom, ako ostatné národy 
svojím nezodpovedným spôsobom života spôsobili 
zánik jeho domoviny a celého národa, ktorý tam 
je a hľadá riešenie, ako presťahovať obyvateľov 
Kiribati, skupuje pozemky na iných okolitých 
ostrovoch, aby mal kam obyvateľov presťahovať. 
Veľmi inšpiratívny človek, určite by som s ním 
chcela urobiť rozhovor. Ale aj s kandidátkou na 
somálsku prezidentku, ktorá dlho žila ako imig-
rantka vo Fínsku a vyrastala ako utečenkyňa 
v Keni. Keďže utekala zo Somálska, naučila sa 
čítať a písať až v 12 – 13 rokoch. Zažila si celý ten 
cyklus a uvedomila si význam vzdelania, preto 
sa ho snaží priniesť naspäť domov do Somálska. 
A takýchto ľudí je veľké množstvo.

Beáta Beláková

Pomocou formuláru na www.zivica.sk/rozhovory 
si môžete knižku objednať.

Neskrátený rozhovor si môžete prečítať koncom septembra na www.kniznarevue.sk.

KUPÓN 
ROZHOVOR

KUPÓN  »
do 20. októbra

O knižku Hlasy väčšinového sveta môžete súťažiť zasla-
ním kupónu ROZHOVOR na adresu našej redakcie.

Krst knižky sa uskutoční 26. októbra o 17.00 v bratislavskej kaviarni Satori Stage.
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Tam, kde sa lámali epochy

Pár minút pred pristátím na medzinárodnom 
letisku JFK sa pasažierom zaoceánskej linky 

naskytne impozantný výhľad z okna: zo súvislej, 
hodiny nemennej hladiny oceánu, sa v jednom mo-
mente vynoria strmé vertikály mesta. Panoráma 
New Yorku, dobre známa aj tým, ktorí do metro-
poly prichádzajú po prvýkrát, je prísľubom plno-
hodnotného veľkomestského zážitku a zároveň 
potvrdením predstavy, ktorú si prišelec o meste 
vytvoril vďaka početným mediálnym obrazom. 
Keď sa pred jeden a pol storočím pohla z východnej 
Európy masívna vysťahovalecká vlna, z oceánu 
vystupujúca panoráma mesta sa spájala s celkom 
inými očakávaniami. Newyorské mrakodrapy boli 
vtedy podstatne nižšie a cesta k nim dlhšia. Po 
náročnej niekoľkotýždňovej plavbe predstavoval 

južný výbežok Manhattanu, s veľkolepou Sochou 
slobody a nenápadným, no pre budúcich Američa-
nov kľúčovým Ellis Islandom, prvý dotyk s dovte-
dy chimérickou a idealizovanou krajinou, ktorá 
predstavovala pre milióny vysťahovalcov prísľub 
nového života v dostatku, slobode a mieri. Jedným 
z ohnísk tohto exodu bola Halič, najväčšia a záro-
veň najchudobnejšia provincia Rakúsko-Uhorskej 
monarchie, rozprestierajúca sa na sever a východ 
od hraníc Slovenska. Základnú predstavu o regióne 
má našinec aj vďaka dielam Josepha Rotha, Bruna 
Schulza či Andrzeja Stasiuka: morfologicky, národ-
nostne a konfesijne pestrá krajina v okolí Karpat-
ského oblúka; Poliaci, Ukrajinci a Židia obývajúci 
chudobné mestá a mestečká, ktorým sa dynamika 
industriálneho 19. storočia do veľkej miery vyhla. 

 Na širokom území, oddeľujúcom steny newyor-
ských mrakodrapov od múrov haličských štet-
lov (typ mesta so židovským obyvateľstvom), sa 
odohráva aj kniha rešpektovaného rakúskeho 
reportéra Martina Pollacka (1944) Americký ci-
sár (preklad Michal Hvorecký). V jeho podaní sa 
tento priestor mení na krajinu priekupníkov, ľsti-
vých úradníkov, šmelinárov, falošných agentov, 
prevádzačov, špehov, kšeftárov, udavačov a iných 
podvodníkov, ktorí neváhali využiť masovú vy-
sťahovaleckú vlnu na vlastné obohatenie. Na prí-
klade individuálnych príbehov odhaľuje Martin 
Pollack sofistikovanú mechaniku podvodov, ktorú 
na neinformovaných vysťahovalcov využívali 
bezškrupulózni obchodníci, neváhajúci zneužiť 
krajnú životnú situáciu obetí na svoj ekonomic-

Vydavateľstvo Absynt prináša na slovenský knižný trh reportážnu literatúru a autorov, ktorí získali 
významné ocenenia za svoju tvorbu alebo boli ocenení organizáciami za boj o ľudské práva. Spracúva-
jú témy, ako sú násilie, vojnové konflikty, genocída, rodová a rasová nerovnosť či nespravodlivosť. 
Za dva roky existencie vydalo 17 publikácií etablovaných európskych reportérov. 
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ký prospech. Jedným z vrcholov priekupníckeho 
cynizmu je lož o Americkom cisárovi, zvrchova-
nom vládcovi Nového sveta, ktorý blahosklonne 
udeľuje povolenie na pobyt žiadateľom ešte na 
území Haliče – stačil jeden fingovaný telefonát 
priekupníka priamo z kancelárie do sídla vládcu. 
Pre chudobných a často negramotných Haliča-
nov bola táto scéna potvrdením dôveryhodnosti 
fiktívneho sprostredkovateľa.  
 Kľúčovými bodmi vysťahovaleckej odysei 
boli mestá ako Krakov, Ľvov, Ivano-Frankivsk 
či Wadowice, v ktorých imigrační „agenti“, často 
násilným spôsobom, vybavovali fiktívne žiadosti 
o pobyt, prácu alebo palubný lístok. Zvláštnu úlo-
hu zohral na ceste za oceán Osvienčim, pokojné 
haličské mestečko a významný železničný uzol, 
ktorého hlavná tragická úloha však mala v deji-
nách 20. storočia ešte len prísť. 
 Titul, ktorý popisuje procesy masovej migrá-
cie sa dnes, prirodzene, neubráni viac či menej 
priliehavým paralelám so situáciou v Európe. 
Podozrenie z dobre premysleného autorského 
plánu, ku ktorému zvádza fakt, že publikácia bola 
u nás uvedená v čase hibernujúcej migračnej krí-
zy, vyvráti letmý pohľad do tiráže: v nemeckom 
origináli vyšla kniha v roku 2010. Predstave, 
že autor a vydavateľ žili v tom čase v predtuche 
budúcich udalostí, sa neubráni len ťažký konšpi-
rátor. Vstup knižky na slovenský trh však treba 
jednoznačne privítať práve v čase, kedy sú bývalé 
ohniská exodu – vrátane Slovenska – súčasťou 
sveta, do ktorého migračné vlny smerujú. V prípa-
de kľúčového stredoeurópskeho autora sa dá toto 
pozorovanie zakončiť jediným slovom – konečne!

Peter Michalík

S Martinom Pollackom diskutoval Mi-
chal Hvorecký 26. augusta v Letnej či-
tárni v bratislavskej Medickej záhrade. 
Autora priťahujú príbehy obyčajných 
ľudí: „Je nesmierne vzrušujúce písať 
o svojich starých rodičoch, o vašich 
starých rodičoch. Mám pocit, že tá gen-
erácia má množstvo príbehov, ktoré sa 
oplatí počuť a vyrozprávať.“

Poľská reportérka Angelika Kuźniak (1974) v kni-
he Papuša (preklad Patrik Oriešek) zmapovala 
život prvej rómskej poetky. Hlavnou hrdinkou 
je Bronisława Wajs – vďaka svojej kráse prezý-
vaná Papuša (po rómsky bábika). Ide o epický 
reportážny portrét s presahom do sociálnej 
reportáže. Popri hlavnej dejovej línii sa totiž 
mnoho dozvieme aj o spolužití Poliakov a Rómov 
v 80. rokoch 20. storočia. Najmä prepis nahrávok 
(rozhovorov) začlenený do knihy formou ja-roz-

právania dodáva dielu autentickosť. Prihovára sa 
nám akoby samotná Papuša, svojím originálnym, 
miestami metaforickým, gramaticky nedoko-
nalým jazykom: „Som obyčajný človek, možno 
horší od iných. Vojdite dnu,“ pozýva čitateľov 
hneď v úvode knihy. Angelike Kuźniak poslúžil 
ako zdroj aj zachovaný Papušin pamätník, jej 
korešpondencia s poľskými spisovateľmi Jer-
zym Ficowskim a Julianom Tuwimom či úryvky 
z novín, recenzií i úradných listín.
 Ako sa po cigánsky vyznávala láska a ako vyze-
rali zásnuby? Ktoré hry sa v lese hrávali cigánske 
deti? Prečo boli živiteľkami cigánskych rodín práve 
ženy? Mohla sa Cigánka pomstiť tej druhej za ne-
veru? V ktorých prípadoch môže Cigán anulovať 
svoje manželstvo? Angelika Kuźniak nás zasvä-
cuje do každodenného spoločenského života ko-
munity, do zvykov a rituálov Cigánov. Rozpráva 
o ich kočovaní, chudobe, živote v lesoch, útekoch 
a ich vyvražďovaní počas druhej svetovej vojny 
aj o úradmi nariadenom usadzovaní sa Cigánov 
v 50. rokoch 20. storočia. Pomedzi to sa ťahá niť 
Papušinho osobného príbehu: nútené manželstvo 
s Dyžkom, o 25 rokov starším mužom, domáce ná-
silie, neplodnosť, žobranie, veštenie za peniaze, 
drobné krádeže kvôli prežitiu, šialenstvo a ná-
sledné pobyty v nemocniciach, až po odsúdenie 
a vylúčenie z vlastnej komunity. Angelika Kuźniak 
vykresľuje Papušu ako poetku, čitateľku, milenku, 
dcéru, manželku, vdovu aj matku (adoptovaný syn). 
Hlavná hrdinka sa v priebehu knihy výrazne mení. 
Vidíme ju v najlepších rokoch s jazvou na tvári po 
pomste inej ženy, spoznávame Papušu, ktorá svo-
je básne spieva stromom v lese. Vnímame ju ako 
hrdú, živelnú a silnú. Na konci rozprávania je zrazu 
Papuša slabá, zraniteľná, sklamaná a opustená 
vlastnými ľuďmi – stáva sa z nej prekliata poetka.
 Spisovateľ Ficowski sa u Cigánov ukrýval pred 
štátnou bezpečnosťou. Papuša bola jeho objavom. 
Motivoval ju, aby písala, prekladal jej verše do poľšti-
ny a ukazoval ich básnikovi Tuwimovi. Papušina 
tvorba sa prvý raz objavila v literárnych časopisoch 
v roku 1950. Zakrátko padli prvé obvinenia Cigánov, 
že vyzradila tajomstvá ich folklóru. Kvôli článku ju 
chceli obesiť. Neskôr Papuša zavítala na literárne 
zjazdy, bola propagandisticky užitočná v rámci štát-
nej akcie s cieľom prinútiť Cigánov vzdať sa kočov-
ného života, usadiť sa a pracovať. Potom, čo Jerzy 
Ficowski publikoval svoju knihu Poľskí Cigáni (1953) 
a v Poľsku vyšla zbierka básní pod názvom Piesne 
Papuše (1956), cigánska poetka rozdala v tábore svoje 
knihy a verila, že vlastní na ňu konečne prestanú 
pľuť: „Večer sa ukázalo, že na knihe krájali klobásu, 
pečenú krkovičku, chlieb. Nejaký Cigán z nej vytrhol 
stranu, priložil ju k ohňu a potom k cigarete. Papuša 
plakala.“ Prvotný nezáujem však vystriedala chuť 
po pomste za vyzradenie cigánskych zvykov. Cigáni 
údajne vtrhli do jej bytu, strhla sa bitka. Psychicky 
zlomená Papuša sa následne mnoho rokov s prestáv-

kami liečila na psychiatrii. „Bola som z tábora, teraz 
som odnikiaľ,“ žalovala sa. 

„Najviac som pyšný na knihy od Svetlany 
Alexijevič – Vojna nemá ženskú tvár  a 
Časy zo second handu. Jej tvorbu sme 
sa rozhodli vydať ešte predtým, než do-
stala Nobelovu cenu za literatúru. To ma 
utvrdzuje v tom, že rozmýšľame správne. 
Plánujeme vydať celé jej dielo, ďalší titul 
už v októbri.“
Filip Ostrowski, zakladateľ Vydavateľstva Absynt

Ťažký život obyčajných ľudí v kontraste s veľkou 
politikou od Gruzínska a Turkménska až po roz-
ľahlé pláne zasneženej Sibíri. To všetko zobrazuje 
otec poľskej školy reportáže, novinár Ryszard 
Kapuściński (1932 – 2007) vo svojej knihe Impé-
rium (preklad Jozef Marušiak). Publikácia prvý 
raz vyšla v Poľsku v roku 1993 a je výsledkom 
viacerých autorových ciest po bývalom Soviet-
skom zväze. Dej reportáží sa odohráva v rokoch 
1939 – 1993. Podľa Kapuścińského je Rusko  
na jednej strane nekonečný, rozľahlý priestor, ale 
na druhej – natoľko všetko gniavi svojou veľkos-
ťou, že vyráža človeku dych a ten nevládze dýchať. 
Autor v reportážach reflektuje najmä proces roz-
padu komunistickej veľmoci. Ponúka brilantne 
namixovaný elixír, cestopis plný zážitkov, s pasá-
žami o politike, geopolitike, histórii, architektúre, 
umení, literatúre, filozofii a náboženstve. Chce, 
aby čitateľ porozumel nielen vtedajšej situácii, 
ale aj jej historickému, kultúrnemu a sociálnemu 
backgroundu. Ukazuje konkrétne osoby a mies-
ta, rozpráva príbehy a opisuje zaujímavé detaily, 
ktoré majú nadčasovú platnosť. Kniha sa skladá 
z troch častí: Prvé stretnutia (1939 – 1967), Z vtáčej 
perspektívy (1989 – 1991) a Pokračovanie trvá (1992 
– 1993). Je to akoby cestovanie v čase. Už v roku 
1939 autor pocítil silu Impéria na vlastnej koži, 
počas obsadenia jeho rodného mestečka Pinsk 
sovietskymi vojskami. Jeho reportáže neskôr 
čitateľa zavedú nielen do Moskvy a na Ukraji-
nu, ale aj do najvzdialenejších miest bývalého 
ZSSR. Zároveň ide o cestu do vnútra sovietskeho 
systému, do duše obyčajného človeka, akým bol 
„homo sovieticus“. Sme svedkami jeho výpravy 
do Zakaukazska a stredoázijských republík – do 
bývalých oblastí ZSSR a uralsko-sibírskej cesty. 
Mesto Ufa, centrum chemického priemyslu ZSSR, 
bolo otrávené fenolom. Arktických táborov smrti 
existovalo v Magadane a na Kolyme okolo 160. 
V uhoľnej bani v meste Vorkuta (leží za polár-
nym kruhom) baníci celé mesiace nevideli denné 
svetlo: „Ako sa vám tu žije?“ pýta sa Kapuściński 
obyčajných ľudí všade, kam príde. A hoci pred 
niekoľkými rokmi vznikli v Poľsku veľké kon-
troverzie okolo biografie Kapuściński non-fiction 
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ne pravdivé, a už vôbec nie vyčerpávajúce obrazy 
udalostí (rozpad Sovietskeho zväzu, prechod od 
socializmu k trhovému hospodárstvu, nové eko-
nomické a politické usporiadanie krajiny a rodiaca 
sa mentalita). Autorke skôr išlo o zaznamenávanie 
pocitov tých, ktorí vypovedali o spomínaných pre-
menách, pozornosť uprela na zachytenie vnútorného 
prežívania radikálnych zmien v bývalej sovietskej 
spoločnosti, procesu odumierania „červeného člo-
veka“. Išlo jej predovšetkým o vykreslenie emócií, 
ktoré sprevádzali spoločenské ruptúry, pretože, ako 
píše, na rozdiel od dejín, ktoré sa zaujímajú o fakty, 
no emócie hádžu cez palubu, jej pozornosť sa sústre-
ďuje práve na to „odhadzované“, na životné pocity 
konkrétnych ľudí v konkrétnych podmienkach…
 Kniha Časy zo second handu je koncipovaná 
ako súbor výpovedí mnohých ľudí rôznej profe-
sie, generačnej či národnej príslušnosti, rôznych 
politických názorov, nemá jednu dejovú os, ale 
prelínajú sa v nej viaceré individuálne príbehy, 
situované do sovietskej reality posledných šies-
tich – siedmich desaťročí. Publikácia predstavuje 
akýsi novodobý chór, v ktorom zaznieva mnoho 
hlasov nesúcich svoje jedinečné skúsenosti, 
zážitky, spomienky – takmer všetky bolestné, 
poznačené tragikou, krutosťou doby, v ktorej sa 
odohrávali (stalinizmus, gulagy, udavačstvo…). 
 Alexijevičová hneď v úvode vymedzuje svoju 
pozíciu spoluúčastníčky, jej pohľad nie je pohľa-
dom „odnikiaľ“, identifikuje sa ako jedna z tých, 
ktorých výpovede počúva, pričom priestor dáva 
tak nezlomným, presvedčeným komunistom, ako 
aj ich protivníkom. V knihe zaznieva veľa smútku, 
nostalgie za tým, čo sa nečakane skončilo, veľa 
ľútosti za ideálmi, ktoré sa nenaplnili, hnevu, 
že stroskotali sny o lepších zajtrajškoch, a ta-
kisto veľa sklamania, dezilúzií z toho, čo prišlo 
po perestrojke, z rozpredaja krajiny, zo silnej po-
larizácie spoločnosti, z nárastu chudoby, biedy, 
nepráva. Autorka ponúka mozaiku pohľadov na 
moderné ruské dejiny, na ruského človeka s jeho 
potrebou veriť veľkej idei, zrásť s ňou… 
 V rozhovoroch zaznie myšlienka, že celá jedna 
civilizácia sa rozpadom ZSSR ocitla na smetisku 
a dôležité je pochopiť, aká bola, čo z nej ostalo. 
Kniha nastoľuje viacero otázok, ktoré nabádajú 
k premýšľaniu o podstate sovietskeho života, 
ale aj o povahe slobody, demokracie v dnešnej 
postsovietskej spoločnosti, o jej vyhliadkach do 
budúcnosti; je to vskutku silná lektúra.

Etela Farkašová

Písmo GT Sectra, ktoré používa dvor-
ná grafická dizajnérka Vydavateľstva 
Absynt Pavlína Morháčová, získalo 
ocenenie TDC Typeface design 2015 od 
organizácie The Type Directors Club.

Keď v roku 1956 anglický dramatik John Osborne 
napísal divadelnú hru Obzri sa v hneve, vytvoril 
v nej pomocou postavy Jimmyho Portera „rozhne-
vaného mladého muža“. Podobne ako Osborne, 
ani Matej nedokončil strednú školu, nie však pre 
nedostatok intelektu, čo je zrejmé z jeho vyjadro-
vania, ale pre „vášne všetkého druhu a spupnosť“, 
ktorú označuje asi ako najcharakteristickejší 
rys svojej osobnosti. Tesne pred maturitou ho 
zo školy vyhodili a odvtedy je gastarbajtrom, 
nomádom sťahujúcim sa za prácou. Z knihy Cez 
ploty z edície Bez reportérov je zrejmé, že hoci je 
sčítaný, baví ho fyzická práca a spoznávanie ľudí 
z nižších vrstiev spoločnosti. K spupnosti by som 
teda k črtám jeho osobnosti pridal aj zvedavosť. 
Matej je permanentne „nasratý“ romantik – ako 
Jimmy: „Najradšej mám takú tú nasratosť, ktorá 
sa mieša so žiaľom – ako zavytie“ (str. 92). Rád 
sa „cíti ako chlap“, čo podľa neho znamená fy-
zickú silu, adrenalín, pôžitkárstvo, v knihe sa 
však často predvádza. Okrem toho je, ako sám 
hovorí, národný socialista – nacista. Začínal ako 
konzervatívec, čítal Domino fórum a .týždeň, ne-
skôr sa našiel v ideológii národného socializmu. 
Komunikácia medzi ním a Fedorom Gálom (1945) 
začala, keď mal dvadsaťtri rokov, a s prestávkami 
trvá takmer desať rokov.
 Už v prvom liste naznačí, že k dialógu s jeho 
oponentom ho viedol pocit „vystrašeného sveta, 
kde sa zbabelo a prízemne myslí, nieto ešte koná“ 
(str. 101), resp. „odmietanie uverenia“ (str. 7), čím 
Matej myslí to, že aj inteligentní ľudia obľubu-
jú konšpiračné teórie, napríklad o jedenástom 
septembri a holokauste, a pýta sa, prečo je to 
tak. Tu sa dostáva k slovu jeho spupnosť a osobne 
neváham Mateja označiť za advocata diaboli. Gála 
považuje za niekoho, kto nikdy nezažil, ako sa 
cíti chudobný človek v demokracii a konfrontuje 
jeho humanizmus: „Prečo je lepšie kúpiť práčku 
a bojovať proti násiliu, ako vytiahnuť jedno dieťa 
zo sračiek?“ (str. 105). Chudoba je Matejova veľká 
téma. Vyčíta adresátovi to, že spomína totalitné 
režimy z minulosti, ale nezaujíma ho TU a TE-
RAZ. Židov vníma ako prospechárov, ale obdivuje 
Izrael, lebo spĺňa jeho definíciu NÁROD = KRV + 
PÔDA. Rómov neznáša a viac ako osud Natálky, 
ktorá po útoku neonacistov utrpela ťažké popá-
leniny, ho zaujímajú osudy útočníkov po tomto 
čine. Trápi ho však pohľad na deti, ktoré vyrastajú 
s nulovou perspektívou do budúcnosti.
 Väčšinu ľudí považuje za plebs a neprekážala 
by mu vláda tvrdej ruky. Pýta sa, aké sú hodnoty 
našej civilizácie, na čo mu Gál odpovedá, že je to 
práve aj sloboda prejavu, o ktorej často hovorí. 
Iste, je rozdiel medzi deklarovanou a skutočnou 
slobodou prejavu a prehnaná politická korekt-
nosť je problémom. Naozaj by však Matej chcel 
žiť v totalite? Nebolo by preňho lepšie, ak by 
venoval svoju energiu riešeniu problému kon-

súťaž

 ›› (Domosławski 2010), v ktorej Kapuścińskému 
vyčítali prifarbovanie skutočnosti kvôli púta-
vosti textu, jeho pozoruhodný novinársky talent 
a reportérsky inštinkt nemožno poprieť. Ocitol sa 
všade tam, kde sa iní báli byť, tam, kde sa lámali 
epochy. Sám tvrdil, že bol svedkom 27 revolúcií po 
celom svete – v Afrike, Latinskej Amerike či Ázii. 
A počas putovania po vojnou alebo revolúciou  
opantaných regiónoch sveta ukazoval konflikt 
a prebiehajúce politické zmeny predovšetkým cez 
prizmu obyčajného človeka. Pretože – ako hovoril 
– je to práve malý človek, kto mení veľké dejiny. 

Oľga Gluštíková

V portfóliu Vydavateľstva Absynt 
má výnimočné postavenie poľská 
škola reportáže, v rámci ktorej vy-
šli tituly: Oči zasypané pieskom 

(Paweł Smoleński, preklad Juraj Koudela), Akoby 
si kameň jedla (W. L. Tochman, preklad Slavo-
mír Bachura), Cigán je Cigán (Lidia Ostałowska, 
preklad Lýdia Ostrowska), Impérium a Eben 
(Ryszard Kapuściński, preklad Jozef Marušiak), 
Noční pútnici (Wojciech Jagielski). Spolu s pub-
likáciami A vo Viedenskom lese stále stoja 
stromy (Elisabeth Åsbrink, preklad Alexandra 
Debnárová) a Americký cisár môžete všetky tieto 
knižky vyhrať. Pošlite kupón Absynt na adresu 
našej redakcie do 20. októbra.

Po  knihe Vojna nemá ženskú tvár (v necenzurovenej 
podobe) siahlo Vydavateľstvo Absynt po druhom 
románe-dokumente bieloruskej novinárky a spi-
sovateľky Svetlany Alexijevičovej (1948), ktorá 
získala Nobelovu cenu za literatúru v roku 2015, 
a prinieslo na náš knižný trh jej knihu so symbo-
lickým názvom Časy zo second handu. Koniec 
červeného človeka (preklad Kristína Karabová). 
 Dôvodov, pre ktoré tvorba tejto autorky vzbudzuje 
záujem, je viac. Jednak sú to pálčivé témy (osudy detí 
počas druhej svetovej vojny, černobyľská tragédia, 
sovietska vojenská intervencia v Afganistane…), 
jednak je to literárny štýl, presnejšie, metóda, akú 
pri tvorbe používa. Je to známa, aj v súčasnom 
spoločenskovednom výskume osvedčená metóda 
oral history. Nemožno poprieť, že jej povýšenie na 
metódu beletristickej tvorby zasahuje uvažovanie 
o literárnom kánone, o statuse autora či o hrani-
ciach samotnej literárnosti. K voľbe tejto metódy 
Alexijevičovú viedlo, ako sama zdôrazňuje, úsilie 
o čo najväčšiu autentickosť výpovedí, z ktorých vy-
tvorila svoje knihy. Isteže, túto autentickosť možno 
relativizovať najmä odvolávaním sa na nespoľah-
livosť spomienok, na krehkosť pamäte, ale aj na 
vplyvy ďalších faktorov, vrátane situácií a kontex-
tov, v akých dochádzalo k rozpamätávaniu. Tieto 
momenty si Alexijevičová uvedomuje, no ako vraví, 
jej ambíciou ani nebolo utvárať zavŕšené, definitív-
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krétneho človeka? Aj tu sa postoje aktérov dialó-
gu rozchádzajú. Gál pomáha Natálkinej rodine, 
ktorú predtým nepoznal. Matej, hoci s neustálym 
pocitom existenčného ohrozenia, radšej rozvíja 
svoje teórie (na internete som sa od Fedora Gála 
dočítal, že pomáha svojmu ťažko chorému kama-
rátovi, bolo by zaujímavé prečítať si po rokoch, 
aký to na neho malo vplyv). Jeho náprotivok mu 
pripomína, že „v dnešnom otvorenom svete ľudia 
bojujú so slobodou a o slobodu, ktorá je ťaživým 
bremenom a osobnou zodpovednosťou“ (str. 80). 
Matej odmieta kognitívne vedy a tvrdí, že „me-
chanizmy moci sú nadradené nejakým smiešnym 
intelektuálnym princípom“ (str. 42). K spupnosti 
a chudobe teda ako ďalšiu jeho charakteristiku 
pridávam aj fascináciu mocou. 
 Matej síce tvrdí, že viaceré svoje názory po-
stupom času zrevidoval, na mňa však pôsobí len 
menej agresívne. Je dobrým rečníkom, ale svoju 
krutosť neskryje. Jeho pichľavé názory sú často 
provokujúce a sám Gál priznáva, že je dobrým 
oponentom. 
 Obzrieť sa v hneve je dôležité. Je tu šanca, že 
človek nakoniec urobí dobrú vec. Myslím, že ak 
aj vzájomná komunikácia nezmenila Matejove 
často extrémne názory, táto kniha môže pomôcť 
ľuďom, ktorí sa hľadajú, vybrať si inú cestu, ako 
neproduktívny hnev. 

Najnovšími prírastkami Vydavateľstva 
Absynt sú Vlčice zo Sernovodska 
s podtitulom Zápisky z rusko-če-
čenskej vojny (Irena Brežná), Všem 
sráčům aneb Válka, o které nechcete 
nic vědět (Jan Urban), Reportáž o tu-
ristickom priemysle s názvom Vitajte 
v raji (Jennie Dielemans, preklad Ale-
xandra Debnárová). 

„Chcem, aby ste súcitili s Breivikom,“ povedala 
nórska spisovateľka Åsne Seierstad (1970) po-
čas rozhovoru s Tomášom Bellom pre Denník N. 
 Anders Behring Breivik je krajne pravicový 
terorista – masový vrah, ktorý počas útokov 
22. júna 2011 zabil v Nórsku 77 ľudí. Väčšinu jeho 
obetí tvorili tínedžeri z mládežníckej organizácie 
Strany práce, ktorých zastrelil na ostrove Utøya, 
kde mali prázdninový kemp. Breivik zabíjal aj vo 
vládnej štvrti v Osle. Za jeho činy ho odsúdili na 
25 rokov väzenia, s možnosťou predĺženia tres-
tu, čo je v Nórsku maximálny trest, ktorý môžu 
odsúdenému uložiť.
 Podľa Komparativní psychologie L. Vašinu em-
patia znamená vcítenie sa a súcitenie. Vcítenie 
môžeme chápať nasledovne: sme schopní stotožniť 
sa s prežitkom druhého človeka, potom od neho 
v úvahách poodstúpiť a získať tak vhľad do jeho 

vnútorného psychického diania. Schopnosť pred-
staviť si a precítiť to, čo sa deje s človekom tu a te-
raz, vrátane pochopenia vzťahov a súvislostí medzi 
udalosťami, ktoré sa podieľali na jeho aktuálnom 
stave – to je súcit. Existuje ešte ďalšia kategória, 
a tou je ľútosť. V prípade ľútosti v podstate ľutuje-
me samých seba. Prežívame autentický negatívny 
pocit z toho, čo sa deje inému človeku, ale hlavne 
nás okupuje myšlienka, ako veľmi by sme nech-
celi, aby sa nám stalo niečo podobné, pretože sa 
obávame toho, že by sme situáciu nezvládli.
 Teoretický úvod som nepoužil samoúčelne. Åsne 
Seierstad v knihe Jeden z nás. Príbeh o Nórsku 
(preklad Miroslav Zumrík) začína niekoľkostrano-
vým opisom masakra na ostrove, aby sme vzápätí 
sledovali narodenie budúceho páchateľa. Autorka 
v častiach opisujúcich Breivikovo detstvo používa 
skôr jeho krstné meno, počnúc dňom masakra ho 
označuje priezviskom. Andersovo detstvo bolo zlé, 
chlapec sa až do dospelosti cítil osamelo a frustro-
vane. Jeho čin tým však nemožno vysvetliť a ani 
ospravedlniť. V jeho osobnosti sa stretlo viacero 
faktorov – okrem génov a prostredia, v ktorom žil, 
úlohu zohralo zrejme ešte niečo, čo ho k útokom 
motivovalo. Autorka sa v knihe usiluje predostrieť, 
čo znamená niekam patriť a čo v Breivikovom ži-
vote spôsobilo to, že sa odhodlal zabíjať. Seierstad 
má súcit s malým Andersom, ktorému ublížili jeho 
najbližší.
     „Všetky scény sú konštruované podľa svedkov,“ 
píše Seierstad v Poznámke autora, ktorá nie je 
súčasťou slovenského vydania. Značný priestor 

dostávajú v knihe aj Breivikove obete. Autorka 
to vysvetľuje v článku pre denník The Guardian 
tým, že ich chcela opísať nielen ako lovenú korisť. 
Samotná kapitola približujúca tragický piatok 
zaberá 76 z celkového počtu 586 strán, opisy 
zabíjania vychádzajú nielen zo svedectiev tých, 
ktorí prežili, ale autorka ich dopĺňa informáciami 
zo správ súdnych znalcov. Podľa môjho názoru 
sú opisy života obetí a obrazy ich zabíjania preto 
také živé, aby sme s útočníkom nesympatizovali. 
Predošlá kapitola o výrobe bomby pripomína seri-
ál Breaking Bad, v ktorom tiež sledujeme premenu 
obyčajného človeka na monštrum. 
 Dianie rámcujú zmeny v nórskej spoločnosti 
od konca 70. rokov 20. storočia po súčasnosť po-
čas dlhoročnej vlády Strany práce, ktoré Breivik 
nenávidel – išlo napríklad o emancipáciu žien 
a proimigračnú politiku multikulturalizmu. Au-
torka si okrem pozitívnych príkladov všíma aj 
neúspešnú integráciu ľudí z inej kultúry.
 Seierstadovej kniha pôsobí ako vyvážená zmes 
umeleckého a faktografického textu. Príbeh uza-
tvára kapitola Ako vznikala táto kniha. V nej autor-
ka opisuje metódu, ktorú pri písaní použila. Síce 
sa zúčastnila súdneho procesu s páchateľom, ten 
sa s ňou však odmietol rozprávať. Jeho vyjadre-
nia o udalostiach, ktoré predchádzali súdnemu 
procesu, vyplývajú teda z výpovedí iných ľudí, zo 
znaleckých posudkov, z policajných zápisníc… 
– Breivikovo konanie tak v konečnom dôsledku 
zostáva stále záhadou.

Branislav Breza
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PRÍBEHY KOCÚRA 
MINETA

Imro Weiner-Kráľ
PETRUS 2016

Vydavateľstvo Petrus 
pripravilo pre det-
ských i dospelých li-
terárnych kulinárov 
knihu, ktorá bola 
objavným prekvape-
ním nielen pre nich, 
ale aj pre odbornú 
kultúrnu verejnosť. 
Málokto tušil, že naj-  
originálnejší pred-

staviteľ slovenského výtvarného nadrealizmu 
a secesného expresionizmu Imro Weiner-Kráľ 
sa venoval detskej autorskej a ilustračnej tvorbe. 
Jeho dramatické a baladické videnie sveta akoby 
na prvý pohľad vylučovalo pôsobenie v krehkej 
sfére detskej literatúry. Osud ho k nej doviedol 
cez najcitlivejší bod jeho srdca – vo Francúzsku, 
kde pôsobil, sa mu narodila dcéra Elise Cham-
ponová. Po vojne a porážke fašizmu bol maliar 
presvedčený o tom, že bude môcť striedavo žiť 
na Slovensku a vo Francúzsku. Po nastolení ko-
munistickej totality v Československu ho však 
z Francúzska vyhostili. Keď sa doň pokúsil opä-
tovne ujsť, zadržali ho a vypočúvali. „Do smrti 
zostal uväznený v komunistickom raji,“ píše o tejto 
osudovej chvíli v živote Imra Weinera-Kráľa Peter 
Getting. „Dcéra Elise zostala stovky kilometrov 
ďaleko. Vídali sa iba zriedka, keď ju zavše pustili 
cez železnú oponu.“ 
 Obrázkové príbehy kocúra Mineta sa tak stali 
jediným pevným mostom, ktorý v rokoch 1953 –  
1956 spájal otca s milovanou dcérou. Vybrané ná-
mety často vychádzali z klasických rozprávkových 
príbehov, autor ich však svojsky parafrázoval. Za 
rozprávača si zvolil kocúra Mineta, čo mu dovoľo-
valo popustiť uzdu fantázii a vkladať do rozprávok 
vlastné nápady, humorné podtexty a nadhľad. 
Kocúrik s knihou v ruke prináša svojim zviera-
cím i detským kamarátom príbehy inšpirované 
ľudovou i autorskou rozprávkou, ale aj humorné 
dobrodružstvá z vlastného života – Ako Minet učil 
bociana telefonovať, Ako sa Minet schoval, O sto-
kráskach a chrobáčikoch. V rozprávaní O zázrač-
nom kvete hlavná hrdinka nešla kupovať praclíky, 
ako malá Žeňa v rozprávke Valentína Katajeva 
Sedemfarebný kvietok, ale syr camembert, ako sa 
na správne francúzske dievčatko patrí. Chlap-
ci, ktorí sa s ním nechceli hrať, neboli sovietski 
polárni bádatelia, ale francúzski námorníci… Aj 
takýmto sympatickým spôsobom sa autor usiloval 
zmeniť reálie, aby sa priblížil prostrediu, v ktorom 

žila Elise. Sviežo a groteskne vyznievajú vypoin-
tované príbehy Ako Minet učil bociana telefonovať 
a Ako sa Minet schoval. Miestami prechádzajú do 
absurdity a nonsensu, ktoré deti každej doby 
spontánne milujú.
 Systém rozprávkových príbehov, aj napriek 
tomu, že ich dominantou je ilustračné výtvar-
né stvárnenie, navodzujú alúziu na Rodariho 
Rozprávky po telefóne. Sú nesmierne hravé, dy-
namické a veselé, hoci na ich autorskom konci 
stojí láska, túžba, smútok a veľká diaľka, ktorá 
oddeľuje dve milované bytosti. Stojí za nimi aj 
veľká zodpovednosť nepodliehať sentimentu 
a melanchólii, lebo tie sú na prenos skutočnej 
lásky nevodivé. 
 Ako literárnemu kritikovi mi neprináleží hod-
notiť ilustračné stvárnenie knihy, ale myslím si, 
že pri osobnosti, akou je Imro Weiner-Kráľ, to ani 
nie je potrebné. Predsa však môj osobný náhľad: 
obrázkom, ktoré sú zámerne štylizované tak, aby 
vyšli v ústrety detskému recipientovi, nechýba 
majstrovská kresliarska virtuozita, emocionál-
na charakteristika postáv a postavičiek a doko-
nalá pohybová dynamika. Obrázky v groteskne 
ladených príbehoch, smerujúce ku karikatúre 
a humornej hyperbole, navodzujú atmosféru ko-
miksovej animácie. 
 Obrázková kniha, ktorá je vzhľadom na svoj 
žáner atypická svojím formátom, pôsobí dojmom 
kvalitnej grafickej elegancie. Napokon, Príbe-
hy kocúra Mineta (Rozprávky pre Elise) už na 
prvý pohľad nie sú klasickým bilderbuchom – sú 
typom moderne adjustovanej retroknihy, ktorá 
svojou nadčasovou umeleckou a komunikačnou 
hodnotou prekračuje rámec nostalgickej pocty 
výnimočnému umelcovi.

Ľubica Kepštová

VÝCHOD Z RAJA

Agda Bavi Pain
KK Bagala 2016

Na prebale knihy 
Východ z raja číta-
me smelé pozvanie: 
„Vstúpte.“ Vstupuje 
sa tam, kde je vý-
chod… ako, prosím? 
Skôr než sa však na-
ozaj niečomu začu-
dujeme, všimnime si 
okrem spomenutého 
pozvania aj meno au-

tora. Agda Bavi Pain. Tým sa veľa vysvetľuje. 
Tretia prozaická kniha tohto spisovateľa totiž 
v mnohom čerpá z dedičstva textov, ktoré jej 
predchádzali. Čitateľ, ktorý sa s Painovou tvor-

bou nestretáva po prvýkrát, je už zvyknutý na 
jeho špecifickú prácu so slovami aj spracúva-
né témy či prostredia. Niečo tu však tentokrát 
predsa len nesedí. 
 Prílišný pesimizmus, ktorým sú niektoré po-
viedky zaťažené („Dobre už len bolo“, s. 29; „Ďalší 
depresívny pondelok, prosím pekne. No dokedy to 
takto pôjde a kam?“, s. 18), ústi až do nefunkčného 
generalizovania („Svine jeden nemóresné totí ved-
ci, baszom im hrob, šecko si závidia“, s. 16) alebo 
rezignovanej kritiky zobrazovaného. Pain konštru-
uje svet, v ktorom muž závidí žene, že môže predať 
svoje telo a vyriešiť tým svoju finančnú situáciu. 
Svet, kde vládne neohrozený jedinec, pod ktorého 
„purpurovým plášťom s hermelínovým lemovaním 
čaká na svoju príležitosť sivý oblek, krvavočervená 
kravata, kosák úsmevu na obe strany“ (s. 40). Nie 
je v tom však irónia? Nie sú všetky zdanlivé para-
lely s reálnym svetom len dobre nafingovanými 
značkami, ktoré nás majú zviesť z cesty a nie je 
rezignácia v konaní postáv dobre motivovaná?
 Autor Východu z raja nás učí umeniu spo-
chybňovania. Ak nám prostredie jeho textov 
dôverne pripomína druhé najväčšie mesto Slo-
venska, rád oznámi, že sa nám to zrejme iba zdá 
a nikde v knihe to nemá potvrdené (hoci, nie je 
to až tak celkom pravda, výnimkou je poviedka 
Trikrát a zlosť: „Dnešný deň sa do čiernej knihy 
autonehôd na Slovensku zapíše zrejme veľkými 
písmenami, obyvatelia Košíc sú v šoku“, s. 87). 
Postavy akoby sa na prvý pohľad vzdali okoli-
tému svetu, no, našťastie, Painove texty majú 
viacero rovín, ktorými sa môžeme spolu s jeho 
postavami potulovať, a tak pod nánosmi slovných 
hračiek, trochu burgessovskými opismi násilia 
(Ampír) či explicitnými opismi sexu (Konštelácia) 
objavíme aj niečo viac. Jednoduché pravdy, ktoré 
uprostred textu zažiaria ako diamant, a vďaka 
nim sa dozvieme, že keď „žitie je kruté“ (s. 63), 
treba „pohoršovať noc“ (s. 73). A práve v tom je 
presvedčivosť Painovho textu – v autentickosti, 
ktorú v sebe jeho poviedky prirodzene nesú, ale 
len ak ju nezakryje nepotrebnou okázalosťou či 
nezvládnutým nihilizmom. Tým sa totiž druhý 
plán poviedok či motivácia ich postáv nielen na-
dobro stráca, ale dokonca tu ide o vážny prípad 
snahy viesť čitateľa za ruku, poukazovať, dovy-
svetľovať a čo najviac upútať. Postavy Východu 
z raja akoby na čitateľa mávali, aby si všimol ich 
nešťastie. Zdravá konštruktívna kritika spoloč-
nosti alebo len bytia ako takého sa v slovenskej 
literatúre nevyskytuje až tak často, ako by sme 
zniesli a potrebovali, a preto Painove texty ašpi-
rujú na to, že nás trochu preberú a nastavia nám 
zrkadlo. No nedarí sa im to (hoci treba uznať, že 
s motívom zrkadla a odrazov či zdvojenia autor 
v textoch pracuje bravúrne).
 Postupným ponáraním sa do poviedok Východu 
z raja navyše zistíme, že aj slovné hračky sú tu 
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poväčšine prvoplánové („Štefan Hovorca je zá-
stupcom tupca“, s. 28; „Na farbe nakoniec nikdy 
nebude záležať, ako sa kto vyfarbí“, s. 69), čo je 
škoda vzhľadom na to, že Pain ich dokáže vytvoriť 
aj excelentne („ty sa robote nemusíš ani vyhýbať. 
Sama ti ide pekne od ruky“, s. 33; „Odkedy si siahne 
na život, bude ho mať vo vlastných rukách“, s. 53). 
 Príkladmi vybrúseného, čistého textu sú po-
viedky Rajská záhrada a Papieriky prosím, ktoré 
patria medzi najkratšie v zbierke, ale možno práve 
preto obsahujú precízne vypointovanie situácie 
(v prvom prípade ide o stretnutie s dievčaťom, 
v druhom o tematizovanie písania) a nenachá-
dzajú sa v nich žiadne nadbytočné ornamenty 
v podobe silených hier so slovami. V poviedke 
Rajská záhrada vynikajú aj dialógy s replikou, 
opakujúcou sa v rôznych modálnych rovinách: 
„‚Zarazili by ti vychádzky?‘ Žena sa narovná. 
Pobozká muža na líce, usmeje sa. Odchádza bez 
obzretia. ‚Zarazili by mi vychádzky‘“ (s. 49). Nad 
ostatné texty vystupujú tiež úvodná (Partizán-
ka) a záverečná (Posledná) poviedka, rámcujú-
ce knihu svojou vojnovou tematikou, ktorá sa 
v Poslednej pretavuje až do momentov pokojných 
archetypálnych scén ozvláštnených rozprávko-
vou alúziou na Mechúrika Koščúrika. Výborná 
subverzia rozprávky o cisárových nových šatách 
je zase v závere poviedky Korunovácia pokazená 
dopovedaním jej pointy: „Cisár nie je nahý. A aký 
je to kokot“ (s. 45). Menej je niekedy viac. 
 Obálka knihy je ilustrovaná dielom Roberta 
Bielika Tiger nad Bratislavou. Táto ilustrácia 
v mnohom predznamenáva texty, ktoré Východ 
z raja obsahuje. Veľkostne nadmerná postava 
tigra sa na nej týči ponad miniatúrne vyobraze-
né mesto. Opozícia veľkosti a malosti je nepo-
pierateľná, demonštrácia sily tigra maximálna. 
Zdanlivo. Tiger sa v skutočnosti pozerá smutným 
pohľadom. Niekedy sila nestačí. Ani na to, aby 
vznikol dobrý text. Niekedy ju treba na správnych 
miestach skrotiť. Rovnomerne sa tým rozloží jej 
pôsobenie a nebude potrebné tak naliehavo hľa-
dať východ. 

Jaroslava Šaková 

ÚŽAS A/SYMETRIA

Daniela Bojnanská
Renesans 2016

Daniela Bojnanská sa vo svojich predchádzajúcich 
zbierkach predstavila ako zrelá a citlivá poetka, 
rovnako pôsobí aj v jej najnovšej knihe básní s ná-
zvom Úžas a/symetria. 
     Na rozdiel od svojej doterajšej tvorby, ktorú 
tvorili prevažne kratšie žánre, tentoraz prichádza 
Bojnanská s básnickou poémou a predstavuje 
sa ako autorka, ovládajúca nielen umenie voľ-

ného, ale i viazané-
ho verša. Jej rýmy sú 
inovatívne a svieže, 
miestami nahradené 
asonanciou, ktorú 
autorka podporu-
je spoluhláskovou 
zhodou či podobne 
znejúcimi výrazmi.

 Už samotný názov 
Úžas a/symetria 
svojím graf ickým 

stvárnením asociuje určitú ambivalentnosť, kto-
rá je prítomná v celej publikácii. Motto v úvode, 
haiku jedného z najvýznamnejších japonských 
majstrov tohto žánru – Kobajašiho Issu, hovorí 
o premenách sveta a stáva sa nosným motívom 
zbierky. 
 Zobrazené základné prírodné živly, elementy 
prinášajúce život aj smrť, tvoria vzájomný kon-
trast, ale zároveň sú komplementárne, koexistujú 
vedľa seba ako jing a jang, spolu vytvárajú har-
móniu a rovnovážny stav. Bojnanská znázorňuje 
ročné obdobia chronologicky a každé z nich pre-
pája s elementom, ktorý sa preň stáva určujúcim 
(jar – voda, leto – oheň, jeseň – vietor / vzduch, 
zima – zem). Začína jarou, zrodom a ožívaním 
prírody, ktorá svojou krásou a rozmanitosťou oča-
rúva ľudské zmysly a básnickú skladbu uzatvára 
zimou, symbolizujúcou smrť, čím zároveň upozor-
ňuje na nepretržitý kolobeh a cyklus života. Leto 
je obrazom vzplanutí, jeseň je reprezentantom 
staroby, slabnúcich síl a zmyslov.
 Do tohto sveta zákonite patrí tiež človek so 
svojimi túžbami, strachmi, vášňami a slabosťami, 
ktoré ho sprevádzajú. Častým motívom sa stáva 
plynutie času. Mladosť sa stráca a očakávania 
neraz vyúsťujú do prázdna vo vnútri, pochybností 
a bilancovania toho, čo už nestihneme: „je nepo-
koj, čo ženie z miesta / na iné miesto – dohoniť 
čas / vlak, čo mal stáť, a nikdy nestál.“ Autorka 
zároveň upozorňuje na premeny sveta, v ktorom 
tradičné hodnoty strácajú svoj zmysel, obracajú 
sa naruby v honbe za mamonou a mocou. Pravé 
bohatstvo však netreba hľadať ďaleko: „v lese 
na jeseň prší zlato / horizontálne, vertikálne / 
gravírované jemným dlátkom.“
 Autorka v značnej miere pracuje s básnickou 
trópikou, využíva zvukovú stránku výrazov (ali-
terácia, paronomázia), rozvíja nevšednú obraz-
nosť a metaforiku – „je leto v rozpálenom meste 
/ kde rastú asfaltové ruže / kraj cesty v drsnej 
arabeske“. V básňach sa na viacerých miestach 
tiež ocitajú alúzie prevažne na grécku mytológiu 
(Prometeus, Herakleitos, kráľ Midas, Ikaros).
 Autorka si kladie metafyzické, existenciálne 
otázky a pokúša sa tak nájsť dobre ukryté ta-
jomstvo života. Avšak až s istou dávkou utrpe-
nia prichádza dozrievanie, rozširujúce obzory, 

prinášajúce schopnosť vidieť až za okraj, vidieť 
obraz vo svojej komplexnosti.
 Daniela Bojnanská zobrazuje diverzitu života, 
rozličné podoby bytia a existencie, svet, v ktorom 
je rovnováhu možné dosiahnuť len v súzvuku 
s prírodou a okolitým svetom: „je bytie, čo si hľadá 
formu / napriek trhlinám v toku času / pulzuje 
v slnku, plodoch morúš / amforách, slovách bez 
balastu.“ Minimalistické, ale zato výpovedné 
ilustrácie Alice Raticovej zapadajú dokonale do 
konceptu tejto zbierky.

Martina Grmanová 

KRAJINA KANIBALOV

Mark E. Pocha
Hydra 2016 

Horor nie je žáner, 
ktorý by v sloven-
s k e j  l i t e r a t ú r e 
prekvital, hoci po-
tenciál na to má. 
Strašidelné povesti, 
rozprávky, sloven-
ská odnož magic-
kého realizmu – to 
všetko pracuje s ho-
rorovými prvkami, 

ktoré slovenskému čitateľovi nie sú neznáme. 
Len sa na ne nesmie dať nálepka „horor“, lebo to 
slovo akoby odrádzalo. Žiarivým príkladom je 
súčasný kráľ slovenského hororu Jozef Karika, 
ktorého hororové romány (tešiace sa komerčné-
mu úspechu) sú vydavateľstvom maskované ako 
„mysteriózne trilery“. Samozrejme, neznamená 
to, že by horor na Slovensku nevznikal, len je 
odsunutý na perifériu. Čo je priestor, kde sa mu 
najviac darí, lebo nie je pod tlakom trhu a vzniká 
z lásky k žánru.
 Práve na periférii sa nedávno objavila tenká 
knižka Marka E. Pochu Krajina kanibalov. Au-
tor je medzi fanúšikmi hororu známy svojimi po-
viedkovými pokusmi, kniha predstavuje snahu 
preniknúť k širšiemu publiku, avšak štýlom stále 
zostať na okraji. Krajina kanibalov je čistokrvný 
brak, nie však náhodou, ale celkom zámerne.
 Autor čerpá poetiku z filmových hororov, hlav-
ne z klasiky žánru Cannibal Holocaust (r. Ruggero 
Deodato, 1980) a snaží sa o prevedenie jazyka 
filmu na papier. Výsledkom je knižka so svižným 
tempom plná krátkych sekvencií, ktoré sa rýchlo 
striedajú. Na úrovni deja to dodržuje všetky klišé, 
ktoré by sme od takéhoto diela očakávali.
 Skupinka vysokoškolákov s myslením na 
úrovni tínedžerov sa ocitá v peruánskom prale-
se uprostred kanibalskej dediny. Prvá polovica 
novely slúži na to, aby sme sa oboznámili s po-
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umieranie. Nič viac kniha neobsahuje, lebo by 
ju to len zbytočne spomaľovalo. Rýchle tempo 
rozprávania je pri tomto type hororov základom.
 Hlavným ťahákom pritom nie je hrôza či atmo-
sféra, ale estetizované literárne násilie. V tejto 
časti E. Pocha exceluje. Kategória hnusu je hlav-
ným aspektom textu, podliehajú jej aj civilnejšie 
časti. Dokonca láska, aj keď vo svojej podstate 
stále romantická, je v jej fyzickom prevedení 
vyobrazená ako niečo nechutné. Zo stránok tak 
nekvapká len krv, ale všetky tekutiny, ktoré ľud-
ské telo obsahuje. Hlavne pot a semeno. 
 Krajina kanibalov využíva inventár hrôzy 
klasiky literárneho hororu H. P. Lovecrafta, ale 
rezignuje na kozmickú hrôzu a drží sa vôd splat-
terpunku. Koniec-koncov, to sú materské vody 
moderného periférneho slovenského literárneho 
hororu. Cieľom nie je desiť, ale vyvolať hnus, a to 
sa aj deje. E. Pocha sa úspešne pokúsil vytvoriť 
alternatívu k romantickým brakom do kabeliek, 
keď stvoril rýchly horor vhodný na letné čítanie.
 E. Pochov štýl je unikátny. Ak vám bude po-
vedomý, je to preto, že pred pár rokmi debutoval 
pod svojím vlastným menom (Marián Kluvanec) 
románom Semester zakomplexovaného sviniara. Aj 
v tejto knihe sa inšpiruje hlavne filmovým jazy-
kom. Semester môžeme považovať za románové 
prevedenie televízneho žánru sitcom. Inšpirá-
cia filmovým médiom nie je jediným znakom  
E. Pochovej tvorby. Je ním ironický odstup. Ten si 
udržiava hlavne brechtovskými vsuvkami v roz-
právaní, keď jeho plynulosť naruší zátvorkou, 
v ktorej kurzívami ponúka alternatívny popis 
deja alebo reakciu postavy. Tieto zátvorky sú 
akýmsi alteregom rozprávača. V Semestri slúžia 
ako priestor pre humor, v Krajine odhaľujú hlbšie 
a podvedomejšie myšlienky postáv. Sú priestorom 
pre šialenstvo. V civilných častiach to funguje, 
avšak autor ich používa aj pri akcii, čím narušuje 
atmosféru. Ako nástroj a prvok autorského štýlu 
to môže fungovať, len s ním treba narábať trochu 
citlivejšie.
 Obrovským problémom knihy (okrem jazyka) je 
aj pasivita hlavných postáv. Témou je civilizačný 
stret medzi súčasným človekom a divočinou. Pod 
vplyvom tejto idey sú hlavné postavy akoby vy-
kastrované, civilizácia im obrúsila pazúry a väč-
šinu knihy sa nechajú len unášať dianím. Občas sa 
síce vzoprú, ale bez očividnejšieho výsledku. Patrí 
to k žánrovému klišé, ale aktívnejší hrdinovia 
by priniesli viac napätia a menej násilia. Čím sa 
opäť dostávame k tomu, že v Krajine kanibalov 
ide hlavne o násilie, všetko ostatné je odsunuté 
bokom.
 To je zvláštnosťou knihy. Je ťažké určiť, čo je 
autorským zámerom a čo je nechcené. Krajina 
kanibalov je totiž zámerne štylizovaná ako brak. 
Na túto štylizáciu sa dáva dôraz na úrovni formy 

i obsahu. Je to zlá kniha, ale cielene zlá, a tým 
pádom sa aj ťažko hodnotí, lebo bežné kritériá 
nestačia.
 Je určená hlavne fanúšikom splatterpunkových 
a survival hororov, no dala by sa odporučiť aj 
širšiemu publiku. Vďaka svojim „literárnym kva-
litám“ a štylizácii je čítanie Krajiny kanibalov 
nevšedným zážitkom, aký v slovenskej literatúre 
budete hľadať len ťažko. Ak máte teda chuť ex-
perimentovať, len do toho. Je to však na vlastné 
nebezpečenstvo, na niektoré scény budete len 
ťažko zabúdať.

Juraj Búry

ZVON

Branislav Jobus
Vydavateľstvo Slovart 2016

Zvon je signálny bicí 
nástroj; alarmuje 
alebo zvoláva. Oba 
tieto významy sa 
vplietli priamo do 
rozprávania Bra-
nislava Jobusa. 
    Autor sa tento-
krát pustil do for-
my rámcovaného 
príbehu. Jeho jad-
rom je rozprávka 

o výrobe zvona. Ten má zachrániť vílu Ducho-
slavu z kliatby. Rámec tvorí romanticky ladený 
príbeh zo súčasnosti. Zamilovaný Radko vymyslí 
rozprávku (o víle Duchoslave), ktorou pomôže pri 
záchrane svojho dievčaťa Rosanky. Skolabovalo 
jej srdce a v nemocnici ju pri živote držia len na 
prístrojoch. 
 Vyrobiť skutočný zvon znamená získať zázrač-
ný, priam rozprávkový nástroj; vyzváňaním mož-
no totiž priať dobro do široka-ďaleka. Hrdinom 
Jobusovej rozprávky sa to po mnohých peripetiách 
aj podarí: Radosť a šťastie tomu, kto začuje zvuk 
tohto zvonu. (Taký bol nápis na zvone.) 
 „Vyzváňanie“ za dobro je symbolickým lajtmo-
tívom knihy. A opodstatnene. Ako sa zdá, svet 
dobra je na ústupe, stráca sa spred očí (symbo-
licky to autor vyjadruje aj fyzickým kolapsom 
Rosanky  a zakliatím víly Duchoslavy). Naopak, 
darí sa nenásytníkom a zloduchom, ktorí si berú 
beztrestne, bez bázne a hany, čo sa im zažiada. 
K takým patrí aj uhlobarón Hlontík z obce Ne-
sluša so synom Damiánom. Autor pri modelovaní 
negatívnych postáv využíva formu karikatúry. 
Vtipne pritom vychádza z príslovia „Rozumu ni-
komu lievikom nenaleješ“; otec Hlontík „poctivo“ 
vykráda knižnice a potom v prístroji odšťavuje 
knihy pre syna, aby sa mu „rozum“ dobre vyvíjal. 

Výsledok však nemôže byť uspokojivý. Múdrosť 
predsa nebýva v matérii. Ak si ju človek nevie 
zvnútorniť, nezíska ju ani čítaním mnohých kníh. 
Je totiž spojená so srdcom a charakterom. A tie 
sú u Hlontíkovcov poriadne zanedbané.
 Úloha vyrobiť zvon má v príbehu osobitý výz-
nam. Dokonca sa vďaka nej odhalí aj spôsob, ako 
možno s hlontíkovským nešvárom zatočiť. Aby 
mohlo byť zlo odstránené, je potrebné zomknúť 
sily spravodlivých. Aj to je jedna zo symbolických 
funkcií zvona. Zvon zvoní o záchrane aj preto, že 
tí, ktorým ide o víťazstvo dobra a lásky, začali 
spolupracovať.
 Na poučenie i pobavenie čitateľov autor vytvoril 
obsahový plán rozprávania na základe známych 
prísloví a porekadiel. Považujem to za dobrý ná-
pad. A cením si aj etické posolstvo tejto knižky.
 Rušivo pôsobí Jobusov spôsob rozprávania, 
a to nielen štýl, ale aj to, ako významovo buduje 
príbeh. Pre tvorbu tohto autora je príznačná šty-
lizácia do roly ľudového rozprávača. Ako typický 
rozprávač usiluje sa strhnúť pozornosť zdanlivo 
spontánnym, voľným plynutím scén, chrlením 
nápadov, situačných a slovných gagov. Postupuje 
tak, akoby mal pred sebou publikum. Poletuje od 
inšpirácie k inšpirácii, tak, ako by chcel počas 
vystúpenia odpovedať naladeniu a reakciám po-
slucháčov. Jeho nápady vychádzajú teda z náhleho 
popudu rozprávača, nie však rozprávkara. Nie sú 
totiž dostatočne zakotvené v príbehu. V písomnej 
podobe takéto postupy pôsobia zmätočne. 
 Výhrady mám voči jazyku. Pre autora sú prí-
značné neočakávané kombinácie slov; význa-
movo, a tiež štýlovo. Neriadený jazyk má možno 
pôsobiť humorne či ako prejav istej autenticity. 
No mnohým výrazom v texte napokon chýba 
význam. Tým sa znižuje výpovedná hodnota 
rozprávania: „Pozajtra letia do Južného Sudá-
nu a ich najpravdepodobnejší plán je ukradnúť 
mágiou nadupané snehule“ (s. 78). Rozprávačská 
recesia je na dlhších úsekoch textu únavná, ne-
prehľadná a pôsobí povrchne: „Nájsť Orgonela 
nebol žiaden problém. U niektorých miestnych 
bol dokonca obľúbeným exotom, lebo okrem 
oficiálneho zamestnania, zaklínačstva hadov, 
rád holdoval aj predpovedi počasia, v čom bol 
taký dobrý, že pracoval v štátnej televízii ako 
rosnička“ (s. 79). Takéto postupy fungujú kon-
traproduktívne voči myšlienkam, ktoré chcel 
autor vyjadriť. Otázna je aj miera a forma po-
užívania nespisovného jazyka; sú únosné pre 
detského adresáta? Množstvo nespisovných 
prvkov v texte je nadbytočné.
 Mám síce výhrady voči kvalite knihy, no Jo-
busovmu Zvonu želám ďalekonosný tón. Páči 
sa mi aj jeho skutočný príbeh, ktorý tejto knihe 
predchádzal.

Timotea Vráblová
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MEDZI NAMI

Alexandra Pavelková
Artis Omnis 2016

Alexandra Pavel-
ková patr í medzi 
priekopníkov fan-
tastiky na Slovensku 
a je považovaná za 
prvú dámu sloven-
skej fantasy. Svoju 
debutovú zbierku 
SF 001 vydala ešte 
v roku 1996 a kon-
com deväťdesiatych 
rokov sa jej podarilo 

dostať na knižný trh aj svoj prvý román. Známa 
je epickými fantasy príbehmi, po ktorých sa na 
dlhší čas spisovateľsky odmlčala. Po viacerých 
rokoch vydala knihu Údolie ľalií (2015) a o rok 
neskôr aj zbierku poviedok Medzi nami. Priaz-
nivci Alexandry Pavelkovej sa tak mohli potešiť 
hneď z dvoch diel za dva roky.
 Medzi nami obsahuje príbehy o nadprirodze-
ných bytostiach. Niektoré žili na Zemi, iné tu 
ešte žijú a za niektorými sa vydáme my, ľudia. 
V rôznych poviedkach sa stretávame s odlišnými 
postavami, s upírmi a dryádami, s anjelmi, oby-
vateľmi iných planét alebo s ľuďmi, ktorí prešli 
nepodareným pokusom. Alexandra Pavelková 
svojej fantázii medze nekladie. 
 Kniha Medzi nami je žánrovo pestrá. Čitateľ 
si v nej nájde fantasy, urban fantasy ale aj sci-fi 
poviedky. Rozdelená je do troch častí a obsahuje 
šestnásť príbehov, ktoré vznikali dve desaťročia. 
Najstaršia poviedka Večná milenka pochádza 
ešte z roku 1995 a hodnotiť ju môžeme ako jedno 
z najlepších diel uvedenej zbierky. Vyznačuje 
sa dobovou atmosférou, pripomínajúcou staré 
Anglicko, živými dialógmi a distingvovanými 
postavami. Najnovšie dielo je z roku 2010 a svo-
jou originálnosťou mierne podlieza stanovenú 
latku zbierky. Noc v meste je napriek tomu kva-
litne napísaná poviedka s erotickým podtónom 
a hravými dialógmi. Čitateľa pobaví, no o viac 
sa neusiluje. Je to „jednohubka“, ktorá v spleti 
ostatných poviedok zapadne po určitom čase do 
úzadia. 
 Zbierka je kvalitou na dobrej úrovni. Alexandra 
Pavelková je vo svojom remesle majster. Strie-
danie opisov s dialógmi mieša v tom správnom 
pomere, aby čitateľa vtiahla do deja a zanechala 
v jeho srdci autentický pocit nepokoja a obavy, 
čo ak sú „tí druhí“ naozaj medzi nami. Autorka 
dokazuje svoje rozprávačské zručnosti bohatou 
lexikou, detailnými opismi prostredia, hlbším 
zachádzaním do mysle hrdinov a vytváraním 

elektrizujúcej atmosféry. Reálnosť príbehov do-
sahuje svojskými typmi postáv a uveriteľnými 
dialógmi. Texty zrejme prešli už viacerými úpra-
vami, pretože v nich nenájdete ani jedno slovko 
navyše, a tak poviedky krásne odsýpajú. 
 Na záver možno dodať, že priemerné príbehy 
striedajú tie originálnejšie a pútavejšie, na ktoré 
nezabudnete ani po týždni. Ale tak to v zbierkach 
býva, nie každá poviedka nie každému sadne. 
A tak je to správne. Keby všetko bolo dokonalé, 
prestalo by to človeka baviť a nemal by prečo pri 
vybraných kúskoch žasnúť. Aj horská dráha musí 
ísť raz hore a raz dole, inak by sme sa všetci nudili.

Stanislav Repaský 

MEDZI DVOMA SVETMI

Miloš Ruppeldt
Ikar 2016

Stačí si iba zalisto-
vať v Slovenskom 
biografickom slov-
n íku a  pr i hesle 
Ruppeldt zistíme, 
o  akú významnú 
famíliu v dejinách 
slovenskej kultúry, 
umenia či politiky 
ide. Viacerí prísluš-
níci rodu boli náro-
dovci, hudobníci, 
spisovatelia, prekla-

datelia či diplomati. Práve jeden z potomkov rodu 
bol dramaturg a diplomat Miloš Ruppeldt (1953 –  
2016), ktorý sa pokúsil napísať ságu svojho rodu. 
Priviedla ho k tomu nielen rodová tradícia, ale aj 
zaujímavé osudy jednotlivých príslušníkov rodu. 
Pravda, autor sa nepokúsil predstaviť čitateľom 
komplexný pohľad na jednotlivé osudy, niekedy 
ich spomína iba okrajovo, ako mu to koncepcia 
knihy umožnila. Jeho úmyslom bolo do textu 
vtesnať vlastné spomienky, obohatené o zážit-
ky svojich najbližších. Miloš Ruppeldt sa pokúsil 
zaznamenať predovšetkým životné príbehy troch 
Milošov z rodu, z ktorých tretím nositeľom tohto 
krstného mena je práve on, autor knihy.
 Busta Miloša I. (1881 – 1943) je na Františkán-
skom námestí v Bratislave a ide o autorovho sta-
rého otca. Bol to hudobný pedagóg, teoretik, 
dirigent, riaditeľ prvej Hudobnej školy pre Slo-
vensko, ktorý sa venoval aj bohatej teoretickej 
a publicistickej činnosti. Dve z jeho detí (Tatiana 
a Dušan) sa stali novinármi.
 Tretím dieťaťom bol Miloš II. (1922 – 1967), au-
torov otec, ktorý sa venoval žurnalistike, no bol 
aj prekladateľom a diplomatom. O jeho poslaní 

autor napísal: „S absolútnou istotou vedel, čomu 
sa chce venovať – politike a diplomacii.“ Počas 
vojny bol v Londýne, kde sa stal blízkym spolu-
pracovníkom Vladimíra Clementisa a roku 1946, 
po skončení vojny a návrate do Československa, 
Clementisovým osobným tajomníkom. V diploma-
tických službách pôsobil v Paríži, v Štokholme 
a v Indii. V zahraničí sa stretával aj s priateľmi, 
slovenskými nadrealistami, básnikmi Vladimí-
rom Reiselom a Štefanom Žárym. Poznal sa aj 
s viacerými významnými spisovateľmi tých čias 
(Aragon, Erenburg, Moravia, Sartre, Miller).
 Začiatkom päťdesiatych rokov minulého storo-
čia ho nespravodlivo obvinili. Z diplomata sa stal 
robotník, no od roku 1956 nastúpil ako zahranič-
no-politický komentátor do vtedy veľmi progresív-
neho a populárneho Kultúrneho života. Roku 1964 ho 
rehabilitovali. Autor spomienkovej knihy Miloš 
III. písal aj o pobytoch s rodičmi v budmerickom 
Dome slovenských spisovateľov, kde sa mu vryla 
do pamäti návšteva amerického beatnika Allena 
Ginsberga… Otcove osudy z mladosti zdramati-
zovala jeho láska k dcére diplomata, ktorý roku 
1948 emigroval na Západ a násilím zobral so sebou 
aj ju. Rozchod spôsobil sklamanie Miloša II., no 
v Londýne sa zoznámil s Angličankou Jean, s ktorou 
sa oženil a z tohto manželstva sa narodil Miloš III.
 Slovensko-anglické manželstvo v tých časoch 
nebolo samozrejmosťou, vždy hrozilo nejaké rizi-
ko. To však bol začiatok autorovho života „medzi 
dvoma svetmi“. Na jednej strane ho pútalo mesto 
na Dunaji a na druhej zasa anglickí príbuzní, ro-
dičia matky Jean. Tá však dala prednosť životu 
s manželom v Bratislave, hoci ako Angličanka 
v tých časoch nerozumela mnohým veciam u nás, 
vyvierajúcim z podstaty nášho politického zria-
denia – reálneho socializmu.
 Miloš v niektorých kapitolách spomína na det-
stvo a kamarátstva z okolia bydliska na Vysokej 
ulici, potom na študentské roky, počas ktorých 
bol jeho spolužiakom na VŠMU neskorší teatrológ 
Andrej Maťašík a tiež Miloš Mistrík. Po skončení 
školy sa Miloš Ruppeldt stal dramaturgom v tele-
vízii. Podieľal sa na viacerých úspešných televíz-
nych inscenáciách, písal rozhlasové hry. Venoval 
sa aj prekladom z anglického jazyka. Okrem iných 
preložil aj knihu G. Orwella Zvieracia farma. Roku 
1990 nastúpil do diplomatických služieb a stal sa 
kultúrnym atašé na československom a od roku 
1993 na slovenskom veľvyslanectve v Londýne.  
Po odchode z diplomatických služieb zaujal 
miesto dramaturga v televízii a na bratislavskej 
Novej scéne. Ruppeldtova spomienková kniha 
je napísaná otvorene, nezakrýva ani súkromné 
stránky života (otcov súhlas so spoluprácou s ŠtB, 
svoje vzťahy a dve manželstvá) v duchu toho, ako 
znie nadtitul jeho knihy: Osud to nemá niekedy 
v hlave v poriadku.

Ivan Szabó
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Sloboda snívať 
v jantárovej
pavučine

Foto Radka Komžíková

súťaž

KUPÓN 
OZ BRAK

  KUPÓN
do 20. októbra

NOSTALGIA

Mircea Cărtărescu
Preklad Eva Kenderessy,  
Mária Miklušičáková
OZ Brak 2016

Interpretačným kľúčom k  tvorbe Mirceu 
Cărtărescua je jeho záujem o snovosť a možnosti 
jej uchopenia, ktoré autor hľadá a nachádza v lite-
ratúre. „Lenže jestvuje jedno miesto na svete, kde 
je možné aj nemožné, a síce vo fikcii, teda v litera-
túre.“ (s. 30) Cărtărescu v Nostalgii vyslovuje rad 
komplexných úvah o zmysle, poslaní a možnostiach 
literatúry, pričom nezabúda prejaviť tak pochyb-
nosti o svojej tvorbe, ako aj svoje umelecké ambície. 
Treba podotknúť, že je jedným z najúspešnejších 
rumunských autorov, za svoju tvorbu si odniesol 
niekoľko významných ocenení, napriek tomu je 
Nostalgia do slovenčiny prvýkrát preložená až 
v roku 2016. Vzhľadom na dobu vzniku a politickú 
atmosféru v Rumunsku v osemdesiatych rokoch 
20. storočia bola pôvodná, cenzurovaná verzia 
pomenovaná veľmi príznačne – Sen.
 Cărtărescu je vizionár, jeho text konfrontuje 
sen a realitu, spája ich a vytvára z nich magic-
ko-realistickú hru, v ktorej autor vďaka svojmu 
alegorickému jazyku neustále hrá ruletu, riskuje 

samozrejme, stále nebol výrazný problém, no 
reálne vyvstáva otázka, prečo sa prekladateľka 
rozhodla dať do poznámok pod čiarou práve tie 
informácie, pre ktoré sa rozhodla. Mechanizmus 
tejto selekcie mi uniká. „Bol som postupne celou 
svojou bytosťou Camus, Kafka, Sartre, Céline, 
Bacovia, Voronca, Rimbaud a Valéry“ (s. 110) – Eva 
Kenderessy objasní, kto bol Bacovia a Voronca, 
pri ostatných predpokladá (?), že sú pre čitateľa 
dostatočne známi. Tieto drobné vysvetlivky sú 
teda napokon pomerne rušivým elementom. Keby 
mala byť poznámka pri všetkých kultúrnych, his-
torických, spoločenských, biologických (a iných) 
odkazoch, bola by Nostalgia minimálne päťná-
sobne hrubšia. Cărtărescu necháva čitateľa spájať 
si jednotlivé fragmenty, niekoľkokrát k recipien-
tovi explicitne prehovára, dôveruje mu a vkladá 
mu do rúk komplexné dielo. Nepočíta s tým, že 
je vševedúci, no nepodáva mu subjektívnu se-
lekciu známeho a neznámeho, je na čitateľovi 
samotnom, ako sa k textu a jeho mnohoznačnosti 
postaví. Miklušičákovej pasáže plynú dynamic-
kejšie a nenarúšajú integritu celku. 
 V intenciách oscilovania medzi snom a realitou 
sa hranice nielenže nestrácajú, Cărtărescu sa ani 
netvári, že by niekedy nejaké existovali. Senzu-
alita je prostriedkom k dosiahnutiu absolútna 
skrz snenie, ba čo viac, snenie v realite – viac 
či menej vedomé halucinovanie. Autor vyzýva 

život ako jeho postava Hráča, no neumrie. Pojem 
nesmrteľnosť v súvislosti s tvorbou Cărtărescua 
možno vnímať ako determinujúci. „Nemám po-
chýb, Hráč je postava. No potom som i ja postavou 
a tu nemôžem potlačiť príval radosti. Lebo posta-
vy nikdy neumierajú, žijú vždy, keď je ich svet 
„čítaný“,“ (s. 30) – a Cărtărescuove archetypálne 
postavy majú tú smolu, že svoje osudy budú musieť 
prežívať ešte veľa ráz, pretože čítané budú. 
 Z hľadiska kompozície hovoríme pri Nostalgii 
o piatich krátkych prózach (Prológ: Hráč; Nostal-
gia: Mendebil, Blíženci, REM; Epilóg: Architekt), kto-
ré na seba referujú, vo fragmentoch sa motivicky 
prepájajú a ich dejiskom, miestom Cărtărescu-
ových fascinácií, je Bukurešť, zabalzamovaná 
v hmle nostalgie, ktorá ju skrz-naskrz vypĺňa.
 Cărtărescu je jeden z najprekladanejších ru-
munských autorov, do slovenčiny ho preklada-
li Eva Kenderessy (Mendebil, Blíženci) a Mária 
Miklušičáková (Hráč, REM, Architekt), pričom 
preklad Evy Kenderessy je v detailoch proble-
matický. Cărtărescuova próza predpokladá inteli-
gentného a pozorného čitateľa, vyžaduje od neho 
znalosť umeleckých diel, autorov a minimálne 
základných špecifikácií ich tvorby, pretože ich 
výskyt v texte nie je náhodný. Toto všetko Eva 
Kenderessy vie a pracuje s tým, problém však na-
stáva, keď sa pokúša čitateľovi ponúkať pomocné 
kolieska v podobe poznámok pod čiarou. To by, 
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čitateľa k spoluúčasti na snívaní: „Navrhujem, 
aby si si teraz, keď si prišiel po tieto riadky, zavrel 
na päť minút oči a aby si si v mysli vybavil všetky 
detaily najkrajšieho (alebo ostatného) milova-
nia, ktoré si zažil…“(s. 202).  Z textu cítiť obratný 
balans na viacerých úrovniach – okrem snenia 
Cărtărescu často pripomína tok času, od začiatku 
myslí na smrť (aby mohol dúfať v nesmrteľnosť) 
a jej nevyhnutnosť (a nie je smrť tiež formou sne-
nia?), pokúša sa čas a pocit zakonzervovať do 
spomienky, preto je jeho text taký deskriptívny, 
do jedného bozku dokáže vtesnať „všetko“ (s. 323), 
do prvého milovania celú evolúciu. 
 Nostalgia je pocit, ktorý možno precítiť všet-
kými zmyslami, je to chuť na jazyku aj dotyk 
známej látky, zvuk trúbenia aj farba jantáru 
(evolúcie zachytenej v mede), je to vôňa santalu, 
spojenie všetkých zmyslov v akúsi známu, no 
neuchopiteľnú spomienku, časom poznačenú – 
dokreslenú tým, čo sme si vysnívali. Cărtărescu 
nepotrebuje určovať jasnú hranicu medzi snom 
a realitou, pretože tá nie je podstatná, ak sa pre-
žívanie našej reality v istom momente zmení na 
spomienku a spomienka na pocit nostalgie, ktorý 
si beztak časom dokreslíme snom, poznačíme 
časom, dosnívame. (A nie je to prekliato krásny 
a zároveň desivý kolobeh? Nie je to Dante, Kaf-
ka, Voronca a Rilke? Nie je to azda pytagorovská 
hudba sfér?)
 Vycibrenosť textu spočíva v úzkom vzťahu 
často kontrastných leitmotívov, ktoré tvoria 
hybridnú obrazovú a významovú hru bez jasných 
hraníc. Mircea Cărtărescu hovorí svojmu čitate-
ľovi, aby spal pozorne, vnímal a veril si, aby sa 
neustále pokúšal dosiahnuť na absolútno a využil 
nielen možnosť, ale predovšetkým slobodu snívať. 

Radka Komžíková

BLEDOMODRÉ 
ŽENSKÉ PÍSMO

Franz Werfel
Preklad Veronika Deáková
Vydavateľstvo Premedia 2016

To, že staré texty eu-
rópskej literatúry majú 
čo povedať aj súčasnej 
spoločnosti, vieme už 
dávno, preto sa kla-
sické diela neustále 
čítajú a rozoberajú, 
akoby boli nesmrteľné. 
Podobným prípadom 
snáď bude aj Bledo-
modré ženské písmo 
od pražského nemecky 

píšuceho autora Franza Werfela, ktorý žil v dobe, 
keď sa po uličkách českého mesta prechádzal aj 
Franz Kafka či Max Brody. 
 Príbeh novely, ktorú prečítate doslova na je-
den hlt, sa odohráva v alpskom mestečku Sankt 
Gilgen, v ktorom býva Leonidas so svojou ženou 
Améliou. V prvé ráno dostane Leonidas až jede-
násť blahoprajných listov, z ktorých jeden je nie-
čím výnimočný už len vďaka  odosielateľovi. Táto 
informácia je začiatkom celého napätia v príbehu. 
Kto je odosielateľka a prečo sa jej Leonidas bojí? 
A vôbec, prečo by sa mal muž, patriaci k spoločen-
skej smotánke, báť jednej ženy, ktorá nedosahuje 
jeho úroveň? Tu sa nachádza základný konflikt, 
ktorý sme potrebovali. Franz Werfel uzavrel do 
imaginárnej miestnosti Leonidasovej mysle tri 
silné postavy a vytvoril medzi nimi nielen ľúbost-
ný trojuholník, ale aj konflikt trojice výrazných 
expresívnych postáv. 
 Časové rozpätie príbehu je reálne krátke (nie-
koľko dní), no preplnené Leonidasovými spomien-
kami do minulosti, ktoré však nerušia dejovú 
linku prítomného deja. Rovnako ani miestu, resp. 
mestám nie je venovaný veľký priestor, pretože 
v tomto príbehu nie sú také dôležité, ako charak-
tery postáv. S tými sa autor dokonale vyhral. Wer-
felovi postačilo rozpracovať jednotlivé postavy, 
ich vlastné príbehy, ktoré samy ponúkali napätie 
plynúce z ich komplikovaných, no v niečom veľmi 
podobných charakterov. 
 Tvorba postáv v príbehu súvisí najmä s expre-
sionizmom. Či už ide o postavu Leonidasa, ktorý 
sa dostal do smotánky nie vďaka svojim schop-
nostiam, ale skôr talentom: „sluchu citlivému 
na ľudskú márnomyseľnosť, taktu a – najpod-
dajnejšiemu umeniu napodobovania, ktoré má 
bezpochyby korene v mojom slabom charaktere“ 
(str. 47), alebo o jeho bohatú manželku Améliu, 
verne sa usilujúcu zapáčiť Leonidasovi, ktorého 
akoby považovala za svoju trofej, ktorú musí den-
no-denne získavať, alebo o postavu Very, ktorá 
prirodzeným umom dokáže zničiť Leonidasovu 
snahu, um, kariéru a postavenie. Každá z po-
stáv primárne pracuje s výrazom určeným pre 
spoločnosť. Leonidas svojou pretvárkou a šar-
mom dokázal to, že oňho spoločnosť prejavovala 
neustály záujem, a to bez ohľadu na to, či jeho 
vedomosti alebo schopnosti zodpovedali  jeho 
konkrétnemu postaveniu.  Ak si chcel udržať svoj 
post, musel svoju pretvárku a šarm vypracovať 
na maximum, pričom jeho skutočný charakter 
nad ním visel ako Damoklov meč. Leonidas je 
plastická postava. Z vonkajšieho uhla pohľadu 
ho poznáme ináč, než ako sa ukazuje vo svojich 
myšlienkach a spomienkach. Jeho plasticita je 
zvýraznená plochými, navzájom protikladnými 
charaktermi Amélie a Very. Amélia je zbohat-
líčka, ktorej starosťou nie sú vedomosti, a Vera 
pochádza z chudobnejších pomerov, kde rozum 

a kritické myslenie mali cenu zlata. Leonidas sa 
nachádza medzi nimi a prikláňa sa na tú-ktorú 
stranu vtedy, keď mu to vyhovuje. Pri tejto silnej 
orientácii na vonkajšiu tvár zostáva otázkou to, 
kto (alebo kým) v skutočnosti je Leonidas? Je to 
človek z davu? Úspešný jedinec? Uprednostňuje 
skôr rozum pred citom? Má vôbec nejaký rozum 
alebo cit? Čo v ňom víťazí skôr? Zaujíma ho jeho 
povesť v spoločnosti, alebo jeho poctivosť a pokoj 
na duši?  
 Bledomodré ženské písmo by malo patriť me-
dzi klasiku súčasnej doby, keďže dokáže osloviť 
veľmi široké spektrum nielen ženských čitateliek, 
ale aj „literárnych gurmánov“. Tých poteší okrem 
skvelého vypracovania postáv aj prepracovaný 
príbeh, napätie, záver a nesmiem zabudnúť na 
vtip a odľahčujúce prvky, ktoré vyvažujú dielo 
a kontrastujú závažným spoločenským problé-
mom. 

Lucia Holienčinová 

PREKVAPENÍ  
NÁDEJOU

N. T. Wright
Preklad Miroslav Kocúr
Porta Libri 2016

Od náboženskej či 
teologickej litera-
túry málokto čaká 
prekvapenia. Kde 
by sa vzali? Dogmy 
sú hlásané oddáv-
na. Čitateľ očaká-
va potvrdenie vie - 
ry, v lepšom prípa-
de povzbudenie.  
Ale prekvapenie?!  
N. T. Wrightovi, po-

prednému novozákonnému teológovi a svetové-
mu odborníkovi na dejiny raného kresťanstva, sa 
však prekvapiť podarilo. Hoci píše o tých najstar-
ších témach človeka, ľudstva a náboženskej viery. 
 Wright umne spája fundovanosť biblického od-
borníka a rozhľadenosť univerzitného profesora 
so skúsenosťou v službe biskupa Anglikánskej 
cirkvi v Durhame. Kniha je vlastne prepisom 
prednášok, a tak je príťažlivá svojím nasmero-
vaním k poslucháčovi (teraz k čitateľovi) a snahou 
komunikovať s publikom. 
 Autor sa stihol presláviť monumentálnym 
dielom o teológii apoštola Pavla (Paul and the 
Faithfulness of God). Napriek svojmu zakotveniu 
v anglikánskom prostredí jeho dielo so záujmom 
čítajú ľudia z katolíckeho i protestantského viero-
vyznania. Prekvapenie nádejou je totiž len jedno. 
Téma, o ktorej autor píše, je tá najstarobylejšia 
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 ›› a pochmúrna súčasne. Poctivo sa jej vyhýbame, 
pritom však striehne za každou premárnenou 
sekundou života. 
 Kresťanstvo o smrti často hovorí, ale žiaľ aj 
samotné rozprávanie je umŕtvené nefunkčnými 
obrazmi a nesprávne interpretovaným biblickým 
posolstvom. Falošne vykladané sväté knihy sú 
oddávna predmetom konfliktov a manipulácií. 
Existuje veľmi silný motív ich skúmať poctivo 
a zodpovedne. Nie pre nedôveru k starým textom, 
ale naopak – ako prejav úcty a úprimného záujmu. 
 Kresťania radi a stále používajú slovo „vzkrie-
senie“, chápu ho však len ako synonymum života 
po smrti alebo odchodu do neba. Keď sa ich niekto 
spýta na hlbšiu definíciu postojov, sú zmätení rov-
nako ako tí, ktorí sa od viery dištancujú. Pokiaľ 
ide o osud mŕtvych, vládne medzi ľuďmi množstvo 
polovičatých vier, pocitov a poverčivosti. Ten-
to chaos sa prenáša do pohrebných príhovorov 
a modlitieb. 
 Wright chce aj v tejto knihe ponúknuť kvalitnú 
teológiu, a tá nemôže byť výsledkom väčšinové-
ho hlasovania. Poctivo skúma, čo hovorí Biblia, 
čo o téme vravia apoštoli a Ježiš. Novozákonné 
posolstvo definuje príťažlivo a – tu je očakáva-
nie naplnené – s prekvapujúcou nádejou. „Ak 
by našou prisľúbenou konečnou budúcnosťou 
bolo len to, že nesmrteľné duše musia navždy 
opustiť smrteľné telá, smrť v tom prípade vládne 
naďalej – toto je totiž len opis smrti, nie porážky 
smrti.“ 
 V Biblii nenájdeme veľa zmienok o tom, že 
„pôjdeme do neba“ alebo „do pekla“. Ešte i dnes 
sa trápime s pozostatkami platonizmu, ktorý vy-
kopal priekopu medzi telom a duchom a naučil 
nás pohŕdať prítomným svetom. V tomto zmysle 
je pochopiteľné, že Marx pohŕdavo oznámkoval 
náboženstvo ako ópium ľudstva a falošný liek pre 
tých, ktorí odmietajú prevziať zodpovednosť za 
prítomnosť. 
 Wright samozrejme nemohol ignorovať veľko-
nočné udalosti opísané v novozákonných evanje-
liách. Ranokresťanská viera (tá, ktorá je dnes už 
zabudnutá a zanesená novšími prekrúteniami) 
vychádza z presvedčenia o prázdnom Ježišovom 
hrobe a o stretnutiach s ním. Vzkriesenie nie je 
začiatkom nového náboženstva alebo len naštar-
tovaním novej morálky, znamená nové stvorenie. 
To je centrálna kresťanská myšlienka. 
 Nejde len o malé individuálne dejiny každého 
jednotlivca, ale aj o naplnenie vesmíru a jeho 
zmyslu. To je niečo iné ako falošný optimizmus, 
vďaka ktorému sme donedávna verili, že tech-
nologický pokrok nás spraví šťastnými a vyrieši 
všetky staré pochybnosti a zranenia. 
 Wright nanovo – a znovu okúzlený myšlienkou 
prekvapenia – interpretuje vážne kresťanské ob-
razy druhého Kristovho príchodu, neba, pekla 
a očistca. Je si vedomý toho, že tí, ktorých zaskočil 

prináša vlastné vedecké skúmanie. Faust dychtí 
po hlbokých vedomostiach, tvorivej aktivite a po-
znaní vyšších princípov bytia. 
 V slovenskom kontexte úplný preklad Fausta 
chýba. Minulý rok však vyšla po prvýkrát knižná 
podoba nesúca názov Malý Faust. Jej súčasťou 
je Prafaust (prvotná faustovská verzia) a vybrané 
scény z Fausta I vo výbornom preklade Milana Rich-
tera, ktorý je autorom aj divadelného prekladu. 
 Doktor, profesor Faust, napriek intenzívnemu 
štúdiu vied „nevidí žiadnu možnosť poznania“. 
Nadviaže spojenie s duchom, ktorému zapredá 
dušu. Spoločníkom sa mu stáva diabol Mefisto-
feles. Jedného dňa stretne Faust na ulici mladú, 
štrnásťročnú dievčinu Margarétu. Požiada Me-
fista, aby ju pre neho získal. Za pomoci klamstva, 
úskokov a kupliarskej susedy Marty sa Faustovi 
podarí nevinnú, pobožnú dievčinu zviesť. Mar-
garéta neznesie svoju potupu a odsúdenie okolia 
a zabije vlastné dieťa, za čo je odsúdená na smrť.
 Goethe tak vo svojom diele vytvoril nadča-
sové literárne symboly. Práve v Prafaustovi je 
motív Grétky dominantný. Ako uvádza J. Boor 
v „medzislove“, predobrazom k postave Grétky, 
rovnako ako pri Faustovi, bola skutočná žena 
Margaréta Brandtová, ktorá zabila svoje novo-
narodené dieťa, za čo bola odsúdená a popra-
vená. Vo Faustovi I sa rovnako dej koncentruje 
okolo Grétkinho motívu. Goethe v ňom zacho-
váva niektoré pôvodné scény z Prafausta ako 
napríklad: Ulica, Záhradný domček, Auerbachova 
pivnica v Lipsku, Noc. V mnohom však prvú časť 
rozšíril a obohatil o viaceré scény: Predohra v di-
vadle, Prológ v nebi, scénu zborového charakteru 
vo Valpurginej noci. Motivicky Fausta I rozšíril 
o samovraždu Fausta a jeho znovuvzkriesenie 
v scéne z Čarodejníckej kuchyne, či o obraz vraž-
dy Margarétinho brata Valentína, rozdiely sú 
aj v naznačení smrti Grétkinej matky. Napriek 
tomu, že oba diely sa končia rovnako ‒smrťou 
ženskej hrdinky, vo Faustovi I sa takmer v úpl-
nom závere objavuje významný moment. Pokým 
v Prafaustovi Mefistofeles hovorí: „Je odsúdená“, 
vo Faustovi I sa k Mefistovej replike pridáva od-
poveď Hlasu (zhora), ktorý volá: „Zachránená!“ 
Nebesá zachraňujú nevinnú Grétkinu dušu. 
 V Malom Faustovi sa tak čitateľovi ponúka 
možnosť takmer súbežne sledovať a porovnávať 
premenu počiatočnej faustovskej látky v podo-
be Prafausta na jeden z najznámejších príbehov 
svetovej literatúry. K priblíženiu percipientovi 
významne prispieva moderný preklad, ktorý 
svojím jazykom, rytmom a rýmom nezapadol 
v romantizme. Pestré slangové výrazy výborne 
zapadajú najmä do Mefistových úst: „Ej, to by bolo 
podľa môjho priania: Troška zlodejiny a troška 
kefovania.“ Prekladateľ sa nebojí ani slovných 
hračiek: „Oj, opičíš sa podľa ľudí, bludná myš! 
V(e) mene čerta rovno poletíš!“, rovnako sa upäto 

svojím výkladom, ho rýchlo obvinia z pohodl-
nosti a ochoty vyhovieť módnym trendom. Také 
obvinenie odmieta, nemá záujem o vyprázdnené 
a takpovediac kozmetické kresťanstvo. Nechce 
polotovary pohodlnej tolerancie voči všetkému.
 Upozorňuje na to, že sme až príliš ochabli 
a stratili schopnosť rozlišovať a súdiť. To má aj 
globálne a politické dôsledky. Juhoafrický bis-
kup Desmond Tutu mohol založiť komisiu pre 
zmierenie až po tom, ako bolo zlo identifikované 
a odsúdené. 
 Kniha Prekvapení nádejou je v tom najlepšom 
zmysle slova teologickým (a duchovným) bestsel-
lerom. Otvára myseľ pre nový spôsob uvažovania. 
Nedáva zadarmo lacné potešenie, ale po primera-
ne intelektuálnom snažení ukazuje pravý zdroj 
radosti a viery v to, že smrť nie je definitívnym 
osudom človeka a vesmíru. Je isté, že ak budú 
biblické posolstvá a náboženské tradície ponú-
kané takýmto „wrightovským“ štýlom, existuje 
reálna možnosť porozumenia medzi veriacimi 
a neveriacimi. Jediné miesto, na ktorom sa môžu 
stretnúť, leží hlboko, oslobodené od nánosov stá-
ročí a ideológií. Práve tam sa veci najviac dotýkajú 
ľudského srdca.

Ľubomír Jaško

MALÝ FAUST

Johann Wolfgang Goethe
Preklad Milan Richter
MilaniumM 2015

Nemecká legenda 
o doktorovi Fausto-
vi, ktorý sa spojí so 
samotným diablom 
Mefistom a zapredá 
dušu za bohatosť 
života na zemi, pri-
čom jej netelesná 
podstata po smrti 
prepadne pek lu , 
patrí medzi najčas-
tejšie námety nielen 

v európskej literatúre, ale aj v hudbe, výtvarnom 
umení či filme. Predlohou Fausta bola reálna 
postava alchymistu, mága a astronóma, žijúca 
v 16. storočí. Toto stvorenie celoživotne uchvátilo 
aj jedného z najväčších romantikov J. W. Goethe-
ho, ktorý faustovskému príbehu zasvätil takmer 
viac ako polstoročie. Samotná dráma Faust vzni-
kala v troch štádiách, prvá, tlačou nevydaná ver-
zia, predstavuje scény z Prafausta, následne bol 
vydaný Faust I a Faust II vychádza až posmrtne. 
Goethe v porovnaní s legendou svojho Fausta 
„filozoficky povýšil“. Už mu nejde len o pozem-
ské pôžitky. Je hnaný nespokojnosťou, ktorú mu 
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nedrží veršovej dokonalosti v podobe rýmového 
súzvuku. Tam, kde si to rozprávačský priestor 
vyžaduje, sa dopúšťa nesúladu, ktorý však vôbec 
nenarúša celkový efekt básne. Malý Faust nie je 
výrazne zaťažený scénickými poznámkami, čím 
je ponechaný priestor na jeho vyznenie v čistej 
filozoficko-dramatickej podobe. 
 Kniha je obohatená o prekladateľove poznámky 
k Prafaustovi aj Faustovi I (vybrané scény), v kto-
rých Milan Richter so značnou mierou subjektivity 
objasňuje samotnú cestu k prekladu a jeho vznik. 
V strede Malého Fausta je premyslene umiest-
nená úvaha literárneho vedca a teatrológa Jána 
Boora, ktorá dáva Goetheho Fausta do kontextu au-
torovho života s prepojením na dobové súvislosti. 
Napomáha tak čitateľovej interpretácii samotného 
diela. Atmosféru knihy dotvárajú úryvky z rozho-
vorov a listovej korešpondencie o Faustovi z pera 
toho najpovolanejšieho, samotného Goetheho. 
 Malý Faust je precízny počin. Okrem čita-
teľského, estetického zážitku, ktorý môže byť 
pretavený aj do diváckeho, prináša i odborný 
a subjektívny pohľad na jedno z najznámejších 
a najvýznamnejších klasických diel svetovej li-
teratúry. 

Jana Kičura Sokolová

 

UČEŇ

Michael Hjorth – Hans Rosenfeldt
Preklad Otto Havrila
Ikar 2016

Severský triler dnes 
v každom čitateľovi 
vyvoláva asociácie 
vzrušujúceho krimi-
nálneho príbehu, bru-
tálnej vraždy a akčné-
ho vyšetrovania. Nie 
každý škandinávsky 
triler je však kvalitný. 
Dobrý triler je v pr-
vom rade napínavý 
so slušnou a nepred-

vídateľnou zápletkou (pretože opak čitateľa unudí) 
a originálnymi hrdinami. Najlepšie so zaujímavou 
hlavnou postavou, netradičným geniálnym detek-
tívom, ktorý sa vymyká bežnej ľudskej predstave 
o policajtoch. Musí byť inteligentný, to v prvom rade, 
a tiež mať iný životný štýl, ako ľudia okolo neho. 
 Stredobodom deja v Učňovi je séria brutálnych 
vrážd žien, ktoré otriasli švédskym mestom. Au-
tori rozohrávajú hru na mačku a myš – policajný 
tím vyšetrovateľov verzus sériový vrah, ktorého 
vraždy pripomínajú zločiny najznámejšieho sé-
riového vraha vo Švédsku. Ten si však odpykáva 
trest vo väzení. Otázka znie, kto je vrahom a aké 

prepojenie má na zločinca sediaceho vo väzení? 
 Hlavný hrdina Sebastian Bergman, geniálny 
vyšetrovateľ, sukničkár a klamár, postupne zis-
ťuje, že jeho neviazaný život prináša dôsledky 
a nachádza tak svoju nemanželskú dcéru Vanju. 
Jeho negatívny charakter však autori čiastočne 
tlmia smutnou minulosťou súvisiacou s úmrtím 
jeho rodiny. Až tak, že mu jeho neusporiadaný 
život čitateľ vlastne prepáči a v konečnom dôsled-
ku vyšetrovateľ z toho vychádza ako pozitívna 
postava. Ostatní vyšetrovatelia, medzi inými aj 
Bergmanova dcéra, sa do vyšetrovania zapájajú 
a stavajú sa do opozície. Čitateľ sleduje dej z po-
zície pozorovateľa, ktorý dopredu pozná fakty 
zločinu  a v podstate len sleduje, ako sa s rieše-
ním popasujú hrdinovia knihy. Dielo obsahuje 
aj nečakaný zvrat, ktorý čitateľa príjemne pre-
kvapí, pozdvihne tak úroveň napätia a príjemne 
graduje akčný dej. 
 K severskému trileru bezpochyby patrí brutál-
ny zločin psychopata. Čitateľ si v tomto prípade 
môže prečítať vrahove myšlienky v samostatných 
kapitolách. Pozná tak jeho motívy, ale aj príčiny 
vzniku psychopatických rysov, ktoré vznikajú 
v detstve. Autori opisujú mladosť, dospievanie 
a tiež fatálne chyby vo výchove malého chlapca.  
 Autorom sa podarilo vypracovať pomerne 
vierohodné charaktery dnes takých obľúbených 
frustrovaných a pesimistických postáv, ktoré sa 
niekedy správajú nelogicky. Napríklad v scéne, 
v ktorej hlavný hrdina vie, že ho vrah sleduje 
a namiesto toho, aby sa ho pokúsil dolapiť a za-
brániť tak ďalšej vražde, sa mu snaží uniknúť.
 Napätie vrcholí, ako inak, v poslednej časti 
Učňa, kedy už nič nie je také, ako na začiatku. 
Príbeh tak v konečnom dôsledku napĺňa charak-
teristiku severskej kriminálky v pozitívnom slova 
zmysle a čitateľ zažije napätie, ktoré očakáva. 

Nina Bruckerová

INDICKÁ NEVESTA

Karin Fossum
Preklad Zuzana Demjánová
Vydavateľstvo Premedia 2016

Nová detektívka Ka-
rin Fossum Indická 
nevesta je už piatym 
dielom úspešnej série 
o inšpektorovi Konra-
dovi Sejerovi. Autorka 
tentoraz prezieravo 
vniesla do vyšetro-
vania brutálnej vraž-
dy citlivý ľúbostný 
príbeh. Po celý čas 

starostlivo pracuje s kontrastom lásky a smrti, 
pričom tento kontrast naberá na svojej intenzite 
práve v kontexte diela. 
 Motív lásky dopĺňa tradičným motívom tajom-
stva. Obidve tematické línie rafinovane preplieta, 
a tak dodáva obrazu náročného vyšetrovania 
prenikavý emocionálny charakter. Hľadanie 
vraha komplikuje stiesnená atmosféra – zložitá 
sieť vzťahov medzi ľuďmi, ktorí sa na prvý po-
hľad dôverne poznajú, no spisovateľka svojím 
rozprávačským postupom jednoznačne odkrýva 
slabiny týchto povrchných vzťahov. Opakovane 
poodhaľuje skrytý charakter svojich hrdinov, 
poukazuje na ich utajené myšlienky a impulzy 
správania, ktoré sú ostatným členom „uzavre-
tého“ prostredia neznáme.
 Fossumová výborne vykreslila stav, keď 
neutrálnu náladu vidieckej klímy nečakane na-
ruší vzrušenie, pohyb udalostí pri vyšetrovaní 
trestného činu, návštevy policajtov i novinárov. 
Zachytáva ľudskú potrebu upútať na seba pozor-
nosť, rozpad nestabilných vzťahov, narastanie 
strachu, neistotu z vlastných vnemov či spo-
mienok. Indická nevesta nie je iba románom 
o pátraní vyšetrovateľov po okolnostiach zločinu, 
ale i o pátraní človeka v sebe samom. 
 Každá zachytená okolnosť je podaná viero-
hodne, s vysokou dávkou empatie a každá dejová 
línia v sebe nesie nepopierateľný nádych hlbokej 
ľudskej tragiky. Fossumová výborne zachytila 
zmenu momentu obyčajného ľudského šťastia na 
moment smútku, pričom práve niekde tu, v ilu-
strácii duševnej bolesti, dokázala pozdvihnúť 
do popredia spomínaný kontrast lásky a smrti. 
Nádherne, bez myšlienkovej sentimentality a zby-
točnej slovnej patetickosti, vykreslila trvalý cit, 
partnerskú i súrodeneckú blízkosť, dôveru, čistú 
podobu lásky bez túžby po pomste a obviňovaní.
 Pritom kráľovná nórskej kriminálky priro-
dzene nezabúda ani na premyslené budovanie 
napätia. Postupne odkrýva detaily prípadu, no 
počíta aj s pozorným okom čitateľa. Je na ňom, 
aby si z radu knihou ponúkaných príbehov sám 
vybral indície, ktoré mu pomôžu pri uvažovaní 
o zločincovi. Nils Nordberg v Doslove knihy o die-
lach tejto autorky hovorí: „Pripomínajú neustále 
pátranie po príčinách ľudského konania, pričom 
obsahujú nevypovedanú otázku, či vôbec exis-
tuje konečná odpoveď, a nie len rad možných 
vysvetlení…”
 Zaujímavú kompozíciu, pútavú zápletku, vy-
nikajúce zachytenie prostredia i charakterov 
postáv dopĺňa brilantná práca s výstižným, ľahko 
čitateľným jazykom. Karin Fossum odvážne ba-
lansuje medzi tradičným a inovatívnym písaním 
a darí sa jej ukážkovo. Indická nevesta je toho 
dôkazom. 

Ľubica Psotová
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a čriepok na koreni.
Ozvena v šťave
mokvala do pohára. Pi.

Čakala som, že pospomína
chlapčenstvo otca v rázsochách oskoruše,
aj ako dedko vyťal i nevyťal
chlapca i strom.
A o tom, ako pôda vinice
pomaly poklesáva k cintorínu. Nie.
Len vzdychla: Odrodila si sa.
Ba veru.
Stíchla za sebou.

Napokon mračno
(už neviem koľké od rána),
pamukom dažďa, natenučko
zavyšívalo do prachu.
Vydýchla: Chvalabohu
už prší. Od večera ma láme
voda nadol. Dokiaľ nespadne,
je mi jak po kolená v potoku.
Už ani na breh, ani do vody.

Sadla si. Sviatočná stolička
pokľakla pred ňou. Ruky v lone
tutlali v zakvačených prstoch minulé,
ozvučené poriská.
Zjajknutie bránky, za deviatym vedrom
vyplytvanej vody. Mlčanie
so synom. Stretnutie,
na ktoré ešte čaká…

Vstala a stôl ju podoprel.
Odkryla cesto,
pomúčila vál: No a ty?
Čo nepiješ? Víno
nenechaj vetrať, nie je perina.
Ledaže poprikrývaš trápenie,
aby ti kyslo. (Už len sádzať.)

Cesto sa dvíha. Izba
scvrkáva. Tiene
haluzia po dvore.

Vzdych, ticho bez lampy
a dážď. Ani okno
kvôli mne nezarosil.

Zberala som sa. Vetralo
nedopité víno. Odídeš,
kým sa zas vrátiš.
Ani len chleba nevyčkáš.

Lomenicou šatky,
varujúc krotké holuby,
dodala: Rovno prší.
Takáto voda pozatĺka
úrodu pod korene.
Len motyku…
No choď.

Stromu za mnou
súmrak hrdzavým zubom pílil
kýptiky božích prstov.

Na chvíľu s básňou Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej Korene

(Pohromnice, 1966) 

Korene

Chcela som obísť,
nebolo kade.
Dom
z radu vystúpil
a stál. Už sa chýli. Cesta
nezahne kľučkou. Do dlane
zašiel kov ako na pamiatku.

Privítala ma nad misou,
cestu vtláčala rodovú pečať chleba.
Teda prišla si. Ruku zabudla
v múke, zo zástery
vytriasla včerajšie otrusinky.

Za mnou prievan
vykrídlil dvere (dom by uletel).
Vidíš? Bezruký vošiel.
Chlieb bude mať smútok.

Dvor, odvyknutý hrám,
zakášal po dedovej smrti
svahom, až k vinici s oskorušou v pätách.
Bezlistá ešte, bola tam
prv ako dom, a trčí…

Sa ty k nám nachodíš, prehodila.
Akoby som už odišla. Ani vinicu
si nepripútam. O kôl
sa leda sama opriem.

Strom chodil pod oknom. Za ním
ulica ako smädné ústa
strechami hrýzla melónové nebo.

Kývla som: Čo tá oskoruša? Rodí?
Priznala. Akoby strihla
pupočnú šnúru ku mne: Ba.
Opacha. Nieto takého,
kto by ju zložil. Ako ja.
Kľakla si k posteli: Pivnicu
vynášam bližšie k sebe,
čo sú mi schody hlboké.

Zohla sa, popamäti
siahla do vyležanej tmy,
kam nedovidím, pridala: Nohy.
Opúšťajú ma. Celé noci
ich vyvolávam po humne.

Vytiahla fľašu, podržala
oproti svetlu. Vo víne
zacvengol dedov rýľ
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KLASIKAV rubrike Klasika prinášame každý mesiac interpretáciu textu jedného z významných slovenských autorov.

Báseň Korene je jednou z Gavorníkovej emblematických básní. Tak ako 
k Stachovi patrí Soľ do zmyslov, k Válkovi Dejiny trávy alebo ku Kraskovi 

Topole či Otcova roľa. V básni sa nachádza všetko z poetiky konkretistov a k tomu 
ešte osobitný poetický a rodový element, ktorým túto skupinu obohatila iba 
Lýdia Vadkerti.
 Báseň má výrazný epický pôdorys s parametrami básnickej poviedky či 
dokonca dramatického výstupu: nájdeme tu dvojicu postáv s problematic-
kým vzťahom, príznakový dialóg, dejový oblúk, ktorého začiatok a koniec sú 
symbolicky prepojené, ale aj množstvo mikrosituácií zásadne ovplyvňujúcich 
vzájomnú pozíciu postáv. V básni sa tematizuje návrat strateného dieťaťa, nie 
nepodobný biblickému námetu s márnotratným synom, ktorý je tu predstave-
ný v zriedkavejšej rodovej forme odrodenej vnučky a opustenej starej mamy. 
Názov Korene pozostáva z jediného slova, oprosteného od ďalších možných 
nápovedí, ktoré by pomohli k presnejšej interpretácii. Ako sa neskôr ukáže, 
pôjde o rodinné zázemie, o miesto, odkiaľ mladá žena vzišla a kde zapustila 
korene. Slovo „korene“ tu však nemá neutrálnu tonalitu oznamovacej vety, ale 
je viac otázkou alebo pochybnosťou. 
 Umelecká literatúra vo všeobecnosti pracuje s princípmi implicitnosti, pričom 
najpoužívanejšou dvojicou metód je povedať niečo čímsi iným, alebo naznačiť, 
no nedopovedať. Aby autori naplnili tento strategický estetický kánon, musia 
niekedy vytvárať situácie a obrazy umelo, akoby nasilu. Gavorníková v básni 
nemusí vytvárať nič – situácia je napätá, plná nevyslovených výčitiek, nevyuži-
tých výhovoriek, a predovšetkým zámlk. Všetko, čo poetke stačilo urobiť, bolo 
nechať prirodzený priechod emóciám a naplno otvoriť zmysly. Lyrická aktérka 
v básni zaznamenala každý citový záchvev ako seizmograf a dala mu na celej 
ploche presvedčivú konkrétnu a konkretistickú podobu.
 Autorka báseň situuje do južnej, vinárskej oblasti, kraja „oskoruší“, ale nedáva 
mu presné súradnice. Podobnú približnosť nachádzame pri konkretizovaní 
priestoru domu, ktorý je opísaný do detailov ako jedinečné miesto, čo evokuje 
autentickú skúsenosť autorky textu, ale absentujú tu privlastňovacie identifi-
kačné znaky. V tejto perspektíve je zaznamenaná aj dvojica postáv, fungujúca na 
epicko-dramatickom princípe protagonistu (mladá žena, vnučka) a antagonistu 
(stará mama), ktorých mená ani sociálne roly nie sú počas celej básne explicitne 
odhalené. Tie si musíme ako čitatelia odvodiť napríklad z vekového nepomeru 
medzi mladou ženou a starenou či z toho, že sa viackrát uvádza osoba deda, a otec 
je tu prítomný iba ako „chlapec“ („Čakala som, že pospomína / chlapčenstvo 
otca v rázsochách oskoruše, / aj ako dedko vyťal i nevyťal / chlapca i strom.“). 
Napriek zámernému zamlčiavaniu niektorých faktov sú indície zreteľné: poetka 
zaznamenáva svoju konkrétnu skúsenosť ženy, ktorá sa vymkla predurčenej 
úlohe pokračovateľky rodinnej tradície. Mladá protagonistka by mala byť de-
dičkou nielen materiálneho domu s vinohradom, ale rovnako tak aj duchovného 
odkazu, ktorý sa s ním spája. Bez veľkej námahy vieme dopĺňať ďalšie vrstvy 
konkrétnosti, ktoré sú zo života Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej známe. 
 Už vhodným výberom dramatickej situácie dala poetka básni potenciál emo-
tívneho textu. Druhým, rovnako významným impulzom je jazykové stvárnenie 
tejto situácie, ktoré je senzualisticky nasýtené, rytmicky variabilné a verti-
kálne členené tak, aby sa znásobovalo napätie medzi jednotlivými veršovými 
segmentmi. Každé slovo má zmysel, miesto, určenie a svojou viacznačnosťou 
sugeruje niekoľko účinkov naraz.
 Dobre sa to dá dokumentovať v úvodnej strofe, kde sa tematizuje príchod 
protagonistky. Ten sa v podstate deje proti jej vôli, no dilema a jej dôvody sú 
objasnené až so značným odstupom. Príchod je zaznamenaný bez predchá-
dzajúceho uvedenia do situácie a z pozície personalizovaného ich-rozprávača, 
poskytujúceho intímny vhľad do vnútra protagonistky, ako aj jej perspektívu  
na celú udalosť. Strofa je tvorená sériou krátkych viet, ktoré by pokojne mohli 
byť súvetím. Ale nie sú. Každá ukončená veta, každá klesajúca kadencia melódie 
evokuje skleslosť a rýchle plynutie času, ktoré nedáva nádej, že sa budúcemu 
stretnutiu podarí vyhnúť. Nevyhnutnosť nastávajúceho je vyjadrená jednoducho, 
ale výstižne: „Chcela som“ – nedalo sa. Druhá veta oživuje neživotný dom, ktorý 

sa zviditeľňuje akoby sám od seba, hoci ide iba o súhru perspektívy a vnímania 
protagonistky. Naliehavosť zvyšuje dvojznačnosť vety „Už sa chýli.“ Hoci je 
referencia k domu ešte zrejmá zotrvačnosťou syntaxe, osamostatnením vety sa 
vytvára aj iná možnosť: „chýli“ sa k niečomu a podľa indícií vieme, že to nebude 
nič príjemné. Keby aspoň cesta zahla kľučkou, ale ona jednoducho „nezahne“. 
Prichádza prvý dotyk. Je chladný; pomenovaný nie podľa toho, čím dotknutý 
predmet je, ale z čoho je urobený. Je to kľúč alebo kľučka, ktorú poetka šikovne 
a dvojznačne anticipovala už o vetu skôr? Na tom vôbec nezáleží. Autorka dáva 
vyniknúť kovu, ťažkému a chladnému materiálu.
 Okamih stretnutia je symbolický a jeho roztržitosť, napätie a príznakovosť 
ostanú prítomné počas celej básne. Protagonistka je vo dverách, antagonistka 
v zásadnej úlohe miesenia cesta na chlieb. Od začiatku sú úlohy v tomto výstupe 
určené: jedna je vandráčka a vetroplach – druhá pripravuje chlieb a „vtláča“ mu 
„rodovú pečať“. Situácia je výrazne asymetrická na viacerých rovinách – osob-
nej, rodinnej a mravnej – a najvýraznejšie sa prejavuje v prehovoroch postáv. 
Hovorí iba antagonistka, stále nepomenovaná, no s indíciami, že by to mohla 
byť matka, stará mama alebo iná osoba s veľkou autoritou, ktorá má účinok 
neviditeľnej, no dobre citeľnej moci. 
 Nejde o skutočný dialóg, po celý čas hovorí iba antagonistka a jej reč je 
príznaková, „ponorená“ do ustálených slovných spojení. Frazémy reprezentu-
jú nielen jazykovú tradíciu, ale ešte významnejšie odpozorovanú skúsenosť, 
múdrosť generácií, ktorá je súčasťou nepísaných pravidiel správania a konania, 
a zastupuje morálku, ktorú si vytvára komunita. Protagonistka za celý čas 
prehovorí iba raz, aj to aby odvrátila pozornosť a obrátila reč iným smerom 
(„Čo tá oskoruša? Rodí?“). Neúspešne… Jej rečou je dramatický opis, ktorým 
sa evokuje skutočné citové rozpoloženie subjektu. Výrazne mu dominuje po-
hľad znútra von, z interiéru do sveta za oknom, ktorý poetka využíva nielen 
na fyzický opis, ale aj ako utajenú, no intenzívnu túžbu uniknúť z nepríjemnej 
situácie, v ktorej sa ocitla.
 Podstatnú časť básne tvorí práve opis, v ktorého centre je osoba stareny. 
Táto „dynamická“ charakteristika postupne vypovie všetko: povahu osoby, 
jej momentálnu náladu, zdravotný stav aj názor, ktorý má na návštevníčku. 
Jej svetom je každodenná práca v dome, v záhrade a vinohrade, v ktorých vidí 
zmysel života nielen ako praktickej nevyhnutnosti, ale aj ako náplň života ako 
konečného cieľa – symbolicky zapustenými koreňmi.
 Opis rovnako odhaľuje aj vnútorný svet protagonistky; nie je explicitný, zato 
s pomerne jednoznačným vnímaním viny. Na obvinenia z odrodenia, obchádza-
nia domu a dlhej absencie protagonistka neodpovedá a zdá sa, že ich prijíma 
ako zaslúžené. Po celý čas je pasívna, jej celá aktivita sa sústreďuje na záznam 
situácie. Ani počas krátkej návštevy sa jej nedarí nahradiť zameškané či roz-
ptýliť zlý dojem. Od prvej chvíle len zmnožuje svoje chyby. Najprv sú to dvere, 
ktoré sa hlasno zaplesnú, až „dom by uletel“ a ona najradšej s ním. Chladný 
vzduch môže zachladiť cesto a znehodnotiť ho („bude mať smútok“), nedopije 
víno a necháva ho nesprávne „vetrať“, nevyčká ani na chlieb a nepomôže ani 
v záhrade, ktorej „úrodu“ ubíja „rovný“ dážď. Na druhej strane, starena svojím 
životom dokazuje, ako sa má napĺňať rola ženy, a táto vysoká mravná pozícia 
jej dovoľuje mladú ženu karhať. Napokon ju prepúšťa, príznačne, pomedzi ko-
mentovanie počasia a jeho dôsledkov na úrodu. Na stručné „prišla si“ z úvodu 
básne dodáva na konci rovnako krátke „no choď“. 
 Poetka nezaznamenáva slová, s ktorými sa rozlúčila, vieme si však domyslieť, 
že to bolo čosi utrúsené napochytro, len aby to bolo čím skôr za ňou. Presne 
tak, ako je už za ňou strom, posledný obraz básne, zachytený opäť príznakovo.  
Na jednej strane vychádza z bežnej skúsenosti, keď tma postupne odoberá predme-
tom ich detailnosť a zachováva iba obrysy. Gavorníková však dáva do obrazu viac: 
evokuje bolesť pílenia drevených kýptikov, ktoré majú aj svoj transcendentálny 
presah božej prítomnosti. Ani to ešte nie je všetko. Autorka záverečným motívom 
mrzačeného stromu veľavravne dopĺňa ústredný motív koreňov. Zdanlivo sa týka 
iba toho, ako veci vidíme. Lenže on naznačuje aj to, ako veci sú.

Ján Gavura

 



KLASIKA

Starý 
Mladý Dônč 
stále mladý

Súbor troch noviel Petra Pišťanka (1960 – 
2015) Mladý Dônč (v zložení Debutant, ti-

tulný Mladý Dônč a Muzika) vyšiel prvýkrát pred 
takmer štvrťstoročím, v roku 1993. Jeho súčasné 
tretie vydanie, o ktorom má byť  v tomto článku 
reč (Vydavateľstvo Slovart 2016), je oproti tomu 
pôvodnému rozšírené o ďalšie dve prózy (Čas 
a Kozmický vek), ktoré však – čo sa doby ich vzni-
ku týka – už tiež dávno spadajú do kompetencie 
literárnej histórie. 
 Lenže rubrika, pre ktorú je tento text o Pišťan-
kovej knihe určený, by podľa redakcie mala mať 
charakter literárnokritický, malo by sa v nej ku 
knihe pristupovať ako k novinke, nie ako k sú-
časti literárnej histórie. Ako teda dnes pristúpiť 
k tak etablovanej knihe, akou je Mladý Dônč, 
literárnokriticky a nie literárnohistoricky? Iný-
mi slovami, ako písať literárnu kritiku o knihe, 
ktorá je už dávnejšie súčasťou učebných osnov 
a témou množstva diplomových prác z odboru 
dejín slovenskej literatúry? Hádam len jej novým 
čítaním. Literárnou kritikou tu potom môže byť 
práve záznam onoho nového čítania a najmä jeho 
porovnávania so spomienkami na čítanie staré 
i na dobu, v ktorej sa odohrávalo.
 Dobu a situáciu, v ktorej bolo možné čítať Mla-
dého Dônča prvýkrát, treba v tejto súvislosti pri-
pomenúť aspoň niekoľkými základnými údajmi. 
Keď v roku 1993 kniha vyšla, Pišťankova literárna 
hviezda už žiarila naplno. Bolo to dva roky po ro-
máne Rivers of Babylon, ktorý vzbudil v skromných 
podmienkach porevolučnej slovenskej literatúry 
vskutku nebývalý čitateľský i kritický záujem. 
Ako každá prelomová kniha, aj Pišťankov debut 
sa dočkal protirečivých reakcií a otvoril diskusie 
a polemiky, ktoré veľmi rýchlo presiahli samotný 
text smerom k zásadnému uvažovaniu o možných 
podobách (vtedy) súčasnej literatúry. Pišťanek svo-
jím písaním zrazu ukázal sebavedomú alternatívu 
k intelektuálnej a psychologickej neomodernistic-
kej poetike, ktorá v slovenskej próze dominovala 
niekoľko predchádzajúcich desaťročí. Ako skvelý 
pozorovateľ života rôznych sociálnych skupín si 
mohol dovoliť vniesť do vysokej literatúry celkom 
nové – „nízke“ – prostredia i témy; ako skvelý po-

 A čo na to ono nové čítanie nového rozšíreného 
vydania?  Zmenená čitateľská perspektíva sku-
točne priniesla aj čiastočnú zmenu názoru na 
texty z Mladého Dônča – a najmä, jeho výraznej-
šie odlíšenie od románu Rivers of Babylon. Ak pre 
ten zrejme naďalej platí to, čo sa o oboch knihách 
povedalo vyššie, tak pri prózach Mladého Dônča 
to už také jednoznačné nebude. Postmoderná gro-
tesknosť a radikálna irónia okázalého dobového 
gesta už dnes ustupujú do pozadia a nechávajú 
vyniknúť jemnejším, citovejším vrstvám týchto 
próz (ktorými Rivers… nedisponuje). Nie je tu 
pritom reč iba o jemnosti takpovediac literár-
nej, napríklad o rafinovaných, sofistikovaných 
intertextuálnych hrách, o žánrových odkazoch 
a parafrázach, z ktorých je zložená najmä titulná 
novela Mladý Dônč. 
 Ide aj o jemnosť a citovosť jednoducho ľudskú, 
ktorá sa s odstupom času v textoch tejto knihy 
čoraz zreteľnejšie vynára. Skutočne, pri novom 
čítaní životných osudov postaršieho sexuálneho 
debutanta Ulmera, ale aj jeho starnúcej neukoje-
nej spolužiačky; Mladého Dônča, ale aj starého 
Svoreňa; muzikanta Martina Juneca, ale aj jeho 
spoluhráčov Hruškoviča a Žofrého, sa totiž člo-
veku derú na jazyk také pre Pišťanka neprav-
depodobné slová ako empatia, porozumenie, či 
dokonca, prepytujem, súcit a sympatia.                         
 Samozrejme, stále sú to komické postavy, ktoré 
sa trápne pokúšajú uspieť v trápnom svete, ktorý 
ich obklopuje, ale v ich životoch často prebleskuje 
aj kúsok vznešenej tragédie. Hoci je to „len“ tragé-
dia neporozumenia vlastnej manželke, okolitému 
svetu, sebe samému… V tejto knihe nie je Pišťa-
nek iba literárny radikál, vtipný cynik a poučený 
mizantrop, ale je zároveň aj celkom neobyčajným  
znalcom celkom obyčajných ľudí. 
 Starý Mladý Dônč je stále ešte mladý a plný 
síl. I keď novým, prekvapujúcim spôsobom. Vrelo 
odporúčam prečítať si túto knihu pamätníkom 
jej prvého vydania aj všetkým, ktorí ju v tých 
90. rokoch nečítali (napríklad preto, že vtedy ešte 
nevedeli čítať). Mohol by to byť pre nich zážitok 
z dobre napísanej literatúry. 

Peter Darovec

slucháč si zasa trúfol nahradiť vysoký literárny 
jazyk literárne štylizovaným, stále však autenticky 
znejúcim vulgárnym jazykom periférie. Stereotypy 
o vysokej literatúre úspešne narúšal provokatív-
nym koketovaním s „poklesnutými“, periférnymi 
žánrami a hádam ešte provokatívnejším záujmom 
o trhový rozmer literatúry. Bolo to práve Pišťan-
kovo písanie, ktoré začiatkom 90. rokov jasne 
ukázalo, že so zmenou spoločenských pomerov 
napokon príde aj k zmene podoby literatúry.   
 Do takto „rozrušeného“ prostredia vyslal 
o dva roky neskôr veľmi očakávanú druhú knihu, 
zbierku noviel Mladý Dônč. Tá svojou kvalitou 
jednoznačne (a tentoraz už aj z hľadiska dobovej 
literárnej kritiky jednomyseľne) potvrdila Pišťan-
kovu pozíciu najvýraznejšieho porevolučného 
autora a prispela tiež k rozšíreniu až akéhosi 
kultu okolo jeho textov. Mladý Dônč naplnil 
čitateľské očakávania vyvolané predchádzajú-
cou knihou, zdalo sa však, že práve tu narazil 
na svoj limit. Svojich čitateľov už našiel predsa 
len pripravených, takže netradičnými témami 
a expresívnym jazykom už nevyvolal taký šok 
ako Pišťankov debut. Časová blízkosť medzi 
vydaním Rivers od Babylon a Mladého Dônča 
zároveň spôsobila, že pre mnohých čitateľov (i do-
bových kritikov) sa táto kniha javila jednoducho 
ako potvrdenie a pokračovanie poetiky pred-
stavenej v Rivers of Babylon. Rovnako tam i tu sa 
zdôrazňoval groteskný, absurdný, kruto-ironický 
rozmer textu, nemilosrdne výsmešný pohľad na 
rovnako nemilosrdnú realitu – súčasnú a v prípa-
de viacerých próz z Mladého Dônča aj minulú. 
Pišťankov vonkajškový, odosobnený, lakonicky 
konštatujúci opis konania postáv pre čitateľov 
úzko korešpondoval so simplicitnou povahou 
a minimálnou citovou a mentálnou výbavou opi-
sovaných charakterov – či už to bol Rácz a spol. 
z Rivers… alebo Ulmer, Dônč či Junec z Mladé-
ho Dônča. Niektoré postavy dokonca putovali 
z jednej knihy do druhej – v hlúpej Anči z novely 
Muzika objavujeme minulosť jednej z prostitútok 
z Rivers of Babylon. Pred dvadsiatimi rokmi sa teda 
čitateľom zdalo, že tieto dve knihy sú v princípe 
rovnaké, jednoducho také „pišťankovské“. 

s. 28/29

„…ako písať literárnu kritiku 
o knihe, ktorá je už dávnejšie 

súčasťou učebných osnov a témou 
množstva diplomových prác z odboru 

dejín slovenskej literatúry? Hádam 
len jej novým čítaním.“
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Remarquovi hrdinovia
ostávajú živí

Starý 
Mladý Dônč 
stále mladý

„To sú také tie knihy, ktoré má každý v knižnici,“ vraví kamarátka, keď z ba-
tohu vytiahnem Remarquových (1898 – 1970) Troch kamarátov. „A prečo 
vlastne čítaš Remarqua? Naposledy som naňho narazila na strednej škole.“ 
Pretože takto nejako to s tým Remarqueom je. Jeho literárne dielo sa stalo 
v kolektívnom vedomí akýmsi totemom, kamennou sochou na pevnom pod-
stavci. Iste, ide o údel klasikov a mať navlieknutú takúto šerpu je vskutku 
úctyhodným uznaním verejnosti, literatúra by však mala ostať v prvom rade 
živou a životodarnou. A tak som si pred čítaním urobila malý prieskum vo 
svojom okruhu známych a… všetci Remarqua čítali – kedysi dávno. K trom 
titulom, ktoré nedávno vyšli v reedícii vydavateľstva Slovenský spisovateľ 
som sa rozhodla pristúpiť inak. Zabudnúť na všetko pertraktované, nau-
čené, vžité, čítať Troch kamarátov (preklad Nora Krausová), Na západe 
nič nové (preklad Milan Žuffa) a Nebo nepozná obľúbencov (preklad 
Perla Bžochová) ako prvýkrát – bez priziem stredoškolskej náuky a tráum 
z povinného čítania (hoci pre mňa to, pravdupovediac, traumy neboli). 
 „Život sa príšerným spôsobom scvrkol na biedny boj o holú existenciu. Po-
myslel som si na popoludňajšiu ruvačku, na to, čo som v posledných týždňoch 
videl, na všetko, čo som už prežil, a potom som si pomyslel na Pat a zrazu ma 
premohol pocit, že sa to nikdy nebude môcť zlúčiť. Bol to priveľký skok, život 
sa stal priveľmi špinavý pre šťastie, nemohlo to trvať, už som tomu nemohol 
veriť, bol to iba krátky výdych, ale nie prístav.“ Slová hlavnej postavy najzná-
mejšieho románu Ericha Mariu Remarqua Traja kamaráti odzrkadľujú pocity, 
ku ktorým sa autor často vracal. Je to stav úzkosti, vnútornej rozháranosti, 
skepsy z reálneho života, ktorý nasiakol pachuťou vojny. A Robert, rozprá-
vač príbehu, tento marazmus, prenikajúci do chvíľ medzi otvorením fľašky 
a položením prázdneho pohára na stôl, vníma rovnako citlivo ako jeho dvaja 
kamaráti, Lenz a majiteľ autoopravovne Koster. Rola vojaka v skutočnom svete 
je pre nich ešte náročnejšia, pretože zaradiť sa a zabudnúť je nemysliteľné. 
A aj keď do života Robbiho vstupuje láska, ktorá načas prinesie nádej a vidinu 
bezpečného prístavu, kdesi vo vnútri čerstvého tridsiatnika stále ostávajú 
nezahojené nezahojiteľné rany. Sú súčasťou vnútorného bytia a jedinou aspoň 
chvíľkovou dezinfekciou sa stáva alkohol. Silný príbeh Troch kamarátov 
oplýva atmosférou beznádeje, urputného boja proti prízrakom. Remarquovi 
hrdinovia nikdy neboli bez chýb. Boli to ľudia z mäsa a kostí, ktorí v kritických 
chvíľach dokázali prekonať samých seba a povýšiť charakter nad temné tiene 
strachu. Práve týmto spôsobom sa – okrem jednoznačného odsúdenia vojny 
– prejavuje antimilitantný postoj autorových diel.
 Tichý, ale neúnavný filantrop, milovník výtvarného umenia, muž, ktorý 
tak, ako väčšina ostatných mladých chlapcov tej doby, dobrovoľne naru-
koval do prvej svetovej vojny. V nemeckej armáde ho v roku 1917 zranil 
granát a krátko po ukončení rekonvalescencie a návrate na front sa dočkal 

vyhlásenia prímeria. V tom čase ho už natrvalo opustili pojmy ako národná 
hrdosť, zomrieť za vlasť, zabiť nepriateľa. Remarque sa po ukončení vojny 
dobrovoľne vzdal všetkých vojenských vyznamenaní. Nemecko ovládla 
chudoba, domov sa vracali preživší, muži, ktorým záblesky nevinnosti 
v očiach oslepila žiara vybuchujúcich granátov a ranné slnko presvitajúce 
do bahnitých zákopov. Niektorým sa pošťastilo – nestratili končatiny, 
ostal im funkčný sluch, na pochod domov nepotrebovali barle. Ale aj tí 
sa v noci budili s plačom a triaškou a aj keď cez deň pracovali a žili svo-
je rutinné životy, občas sa zahľadeli do prázdna, akoby zbadali prízrak. 
A Remarque to všetko videl, pozoroval, cítil a začal o tom písať. Aj keď pár 
noviel a textov publikoval už v 20. rokoch minulého storočia, sám priznal, 
že je rád, že sa na jeho prvotiny zabudlo. Do prostredia profesionálnych 
spisovateľov ho uviedol až román Na západe nič nové – sugestívny príbeh, 
ktorý v roku 1929 vyvolal nadšené reakcie i tvrdé odsúdenie. Generačná 
výpoveď – prirovnanie, ktoré zarezonovalo v súdobej tlači, je s románom 
späté dodnes a nepochybne ide o jednu z najzásadnejších literárnych kla-
sík predošlého storočia. Pre nás už je skôr pripomienkou, mementom so 
silným odkazom, avšak v 30. rokoch sprevádzali vydanie románu šokujúce 
a rozporuplné názory. Dielo, ktoré sa aj spolu s jeho autorom stalo tvrdým 
terčom nacistickej propagandy a nevyhlo sa ani páleniu, otvorilo národmi 
odsúvanú Pandorinu skrinku. Ukrývali sa v nej všetci muži poznačení 
katastrofou, ktorí – podobne ako hlavný hrdina diela Paul Bäumer a jeho 
priatelia – neunikli vojne, aj keď unikli jej granátom. Reportážne ladený 
štýl rozprávania ešte intenzívnejšie podčiarkol dezilúziu z návratu a živé 
obrazy každodenných situácií na fronte. Azda po prvýkrát sa literát odhodlal 
k výpovedi o odvrátenej strane bojov – a to nielen z hľadiska samotného 
priebehu, ale aj vnútorných dilem chlapcov, ktorí napriek prejavenej odu-
ševnenosti (očakávanej a nanútenej) pociťovali zároveň aj odpor, strach 
a uvedomovali si nezmyselnosť situácie, v ktorej sa ocitli. 
 Jedno z posledných diel predstaviteľa stratenej generácie, ktorý za svoj 
život napísal vyše tucta románov, je oslavou čistej a odovzdanej lásky – Nebo 
nepozná obľúbencov opäť charakterizuje silný príbeh. Život ako nemilosrdný 
hráč, ktorý jednou rukou dáva a druhou berie, podivný vtipkár a krutý rozprá-
vač, režíruje v románe púť dvoch mladých ľudí – smrteľne chorej Belly, ktorá 
sa rozhodne zvyšok svojho života prežiť naplno s automobilovým pretekárom 
Clerfaytom. „Bez lásky je človek iba mŕtvola na dovolenke,“ píše Remarque 
a vo svojej knihe otvára dvere všetkým aspektom citu medzi mužom a ženou, 
aby podčiarkol to, že láska nás utvára, mení, živí, nabíja i zabíja. Vyzreté dielo 
patriace do poslednej dekády spisovateľovej biografie je príťažlivé svojím 
presným, vecným idiolektom, na pozadí ktorého vyniknú emócie sálajúce 
z romantického, no predsa realistického vzťahu Belly a Clerfayta. 
 Silný rozprávač a silný príbeh – čo je v literatúre viac? Erich Maria 
Remarque bol zo starého sveta, ale jeho diela nie sú iba pripomienkou mi-
nulosti, sú živým archívom ľudskej rasy – toho prazvláštneho, jedinečného, 
krutého, aj krásneho tvorstva, ktoré nemá ani dodnes jasno, čo od života 
chce. Ničí a búra, aby opäť staval, zabúda, aby znova okúsil, miluje, aby 
nenávidel, odpúšťa a preklína. Nie je to teda len esencia vojny, ktorá robí 
Remarqueove diela nadčasovými. Je to v prvom rade poznanie človeka.

Diana Mašlejová

Román E. M. Remarqua Nebo nepozná obľúbencov môžete vyhrať, ak 
zašlete kupón Slovenský spisovateľ na adresu redakcie.

„Silný rozprávač a silný príbeh – čo je v literatúre viac? 
Erich Maria Remarque bol zo starého sveta, ale jeho diela 
nie sú iba pripomienkou minulosti, sú živým archívom 
ľudskej rasy.“
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  1 FILOZOFIA                

13 Okultné vedy. Parapsycholó-
gia. Tajné spoločnosti

SWARTZ, Tim R.
Cestování v čase. Z angl. orig do 
češtiny prel. E. Newson
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
256 s. Brož.
Fascinujúce príbehy ľudí, ktorí sa 
dostali do iného časopriestoru.
ISBN 978-80-8100-444-5
 
18 Aforizmy. Citáty. Zrnká 
múdrosti

HREHUŠ, Michal
Tajomstvo citátov 
Hrnčiarovce nad Parnou, I Can 
Academy Slovakia 2016. 1. vyd. 
63 s. Viaz.
Kniha citátov s krátkymi vysvetle-
niami s podtitulom Čo sa skrýva za 
citátmi z Myšlienky dňa.
ISBN 978-80-972258-2-7
 
Kniha citátov o živote 
Hrnčiarovce nad Parnou, I Can Aca-
demy Slovakia 2016. 1. vyd. Nestr. 
Viaz.
Publikácia s podtitulom Myšlienky 
pre každodennú inšpiráciu.
ISBN 978-80-972258-1-0
 
TURNER, Tomáš
Aj ryba lieta. Ilust. Ľ. Benkovič
Trenčín, Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčíne 2016. 1. vyd. Ne-
str. Brož. Edícia Omega
Zbierka aforizmov a epigramov au-
tora (1972).
ISBN 978-80-972335-0-1

  2 NÁBOŽENSTVO.         
  DUCHOVNOSŤ   

20 Kresťanské náboženstvá

ALCORN, Randy
Chráň svoje srdce. Z angl. orig. 
prel. P. Najman
Bratislava, Misijná spoločnosť evan-
jelia Ježiša Krista 2016. 1. vyd. 119 s. 
Brož.
Autor v knihe radí, ako žiť sexuálne 

a morálne čistý život.
ISBN 978-80-8158-016-1
 
KUFFA, Marián
Maturita z lásky alebo Za ne-
smrteľnú dušu znesiem všetky 
kopance. Ilust. kol. autorov
Stará Ľubovňa, Kumran 2016. 1. vyd. 
93 s. Brož.
Druhá kniha príbehov zo života 
žakovského farára. Predchádzajúci 
titul: Kazateľnica život.
ISBN 978-80-89487-74-5
 
TORNIELLI, Andrea
František: Meno Boha je Milo-
srdenstvo. Z tal. orig. prel. O. Ga-
vendová
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 128 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Factum
Dosiaľ nezverejnené rozhovory va-
tikanistu s pápežom Františkom na 
témy, ktoré trápia súčasný svet.
ISBN 978-80-8142-559-2

  3 SPOLOČENSKÉ             
  VEDY     

Sociológia. Súčasná spoločnosť. 
Demografia

Sociológia a každodennosť. Zost. 
Z. Kusá
Bratislava, Sociologický ústav SAV 
2016. 1. vyd. 252 s. Brož.
Autori príspevkov rozoberajú témy 
viažuce sa na problematiku každo-
dennosti, konania, interakcií, verej-
nej mienky a odcudzenia.
ISBN 978-80-85544-90-9

33 Ekonomika

MORVAY, Karol a kol.
Hospodársky vývoj Slovenska 
v roku 2015 a výhľad do roku 2017 
Bratislava, Ekonomický ústav SAV – 
Veda 2016. 1. vyd. 129 s. Viaz.
Vývoj ekonomickej úrovne a krátko-
dobý výhľad do roku 2017.
ISBN 978-80-7144-261-5
 
PAUHOFOVÁ, Iveta – STANĚK, Peter
Adaptačné procesy a pulzujúca 

ekonomika v cykle paradigmy 
zmien v 21. storočí 
Bratislava, Ekonomický ústav SAV 
2016. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Monografia obsahuje základné myš-
lienkové línie a súvislosti ekonomiky.
ISBN 978-80-7144-267-7
 
Paradigmy zmien v 21. storočí. 
Adaptačné procesy a pulzujúca 
ekonomika. Zost. I. Pauhofová
Bratislava, Ekonomický ústav SAV 
2016. 1. vyd. 373 s. Brož.
Zborník statí ponúka pohľady na 
adaptácie meniaceho sa sveta a vy-
brané aspekty riadenia národného 
hospodárstva.
ISBN 978-80-7144-265-3

34 Právo. Legislatíva

Novelizovaný notársky poriadok 
s aktualizovanými dôvodovými 
správami v úplnom znení 
Bratislava, Epos 2016. 1. vyd. 45 s. 
Brož.
Predpisy pre podnikateľskú sféru.
ISBN 978-80-562-0156-5
 

39 Etnológia. Mravy a zvyky. 
Folklór

ZAJONC, Juraj – KILIÁNOVÁ, Gabriela
70 rokov Ústavu etnológie Slo-
venskej akadémie vied 
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 287 s. 
Viaz.
Dejiny Ústavu etnológie SAV s pod-
titulom Kontinuity a diskontinuity 
bádania a jednej inštitúcie.
ISBN 978-80-224-1512-5

  4 JAZYK.                                                    
  JAZYKOVEDA              

41 Cudzie jazyky

KOVÁČIKOVÁ, Elena – GLENDOVÁ, 
Valentína
Ruský jazyk pre 5. ročník základ-
nej školy. Ilust. T. Žitňanová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
9. vyd. 119 s. Brož.
Pracovný zošit s kľúčom so správny-
mi odpoveďami.
ISBN 978-80-10-02997-6
 
49 Učebnice

DÖMÉNYOVÁ, Andrea – PAPPOVÁ, 
Silvia – SZETYINSZKÁ, Veronika – 

VARGOVÁ, Zuzana
Pracovný zošit zo slovenského 
jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. roč-
ník gymnázia s osemročným 
štúdiom s vyučovacím jazykom 
maďarským. Ilust. T. Žitňanová
Brat is lava , SPN – M ladé letá 
2016. 2. vyd. 79 s. Brož.
Pracovný zošit obsahuje úlohy z rôz-
nych tém – doprava, príroda, kultúra, 
voľný čas a iné.
ISBN 978-80-10-02995-2
 

DÖMÉNYOVÁ, Andrea – PAPPOVÁ, 
Silvia – SZETYINSZKÁ, Veronika – 
VARGOVÁ, Zuzana
Pracovný zošit zo slovenského 
jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. roč-
ník gymnázia s osemročným 
štúdiom s vyučovacím jazykom 
maďarským. Ilust. T. Žitňanová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 88 s. Brož.
Množstvo úloh na rôzne témy – prí-
roda, šport, voľný čas, doprava a iné.
ISBN 978-80-10-02996-9
 
SOMOROVÁ, Renáta
Nové testy zo slovenského jazy-
ka a literatúry pre 9. ročník ZŠ 
a 4. ročník gymnázií s osemroč-
ným štúdiom 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016.  
1. vyd. v Ikare, 2. vyd. v Prírode. 88 s. 
Brož. Edícia Príroda
Dvadsať testov na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti a poznatkov z gramati-
ky, literatúry a slohu.
ISBN 978-80-551-5003-1
 
SOMOROVÁ, Renáta
Opakujeme si slovenčinu pre 
9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016.  
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politický fenomén, vidíme v nich 

sociálny konštrukt platný iba ako 

nástroj moci.“
V tieni mŕtveho Boha
Daniel Pastirčák
Literárne informačné centrum 2016
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1. vyd. v Ikare, 4. vyd. v Prírode. 96 s. 
Brož. Edícia Príroda
Cvičebnica obsahuje úlohy z pravo-
pisu, slovnej zásoby, tvaroslovia, 
vetnej skladby a úlohy na rozvíjanie 
čitateľskej gramotnosti.
ISBN 978-80-551-5004-8
 
SOMOROVÁ, Renáta
Precvičme si slovenčinu pre 
8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016.  
1. vyd. v Ikare, 4. vyd. v Prírode. 
108 s. Brož. Edícia Príroda
Cvičenia z pravopisu, slovnej zásoby, 
tvaroslovia a vetnej skladby sloven-
ského jazyka.
ISBN 978-80-551-5009-3

  6 APLIKOVANÉ                  
  VEDY                                    

62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

DOTY, James R.
Sila v nás. Z angl. orig. prel. Z. Ka-
menská
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 240 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Motivačná kniha s autobiografic-
kými prvkami opisuje, ako môže-
me zlepšiť svoj život, ak zmeníme 
myslenie.
ISBN 978-80-8142-543-1
 
FREUD, Sigmund
Neurózy a sexualita. Z nem. orig. 
prel. M. Krankus
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 1. vyd. 189 s. Viaz. Edícia Šimon
Výber štúdií psychoanalytika (1856 
– 1939). Analyzuje v nich význam se-
xuálnych pudov v detstve ovplyvňu-
júcich psychosexuálny vývin dospe-
lého človeka.
ISBN 978-80-89666-26-3
 
631 Lesníctvo. Poľnohospodár-
stvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. 
Domáce zvieratá

WOHLLEBEN, Peter
Tajný život stromov. Z nem. orig. 
prel. K. Széherová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 207 s. Viaz. Edícia LUK 

– Knižnica svetových bestsellerov
Nemecký autor (1964), povolaním 
lesník, odhaľuje skrytý svet stromov.
ISBN 978-80-222-0799-7

64 Praktický život

FRIEDMAN, Howard S. – MARTIN, 
Leslie R.
Žít dlouho a dobře. Z angl. orig. 
do češtiny prel. K. Šivák
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
265 s. Brož.
Autori hodnotia výskum, ktorý dlho-
dobo sledoval život ľudí vo vysokom 
veku.
ISBN 978-80-8100-443-8
 
SINEĽNIKOV, Valerij
Staň se tvůrcem svého života. 
Z rus. orig. do češtiny prel. L. Novře-
lová
Bratislava, Eugenika 2016. 1. vyd. 
260 s. Brož.
160 praktických lekcií.
ISBN 978-80-8100-438-4

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

SAKARA ANTALÍKOVÁ, Zuzana
Varenie a rawenie 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož. Edícia Fortuna 
Praxis
Kuchárska kniha s 86 recepta-
mi bez obsahu lepku, živočíšnych 
mliečnych produktov a rafinovaného 
cukru.
ISBN 978-80-8142-576-9

  7 UMENIE. ŠPORT.    
  VOĽNÝ ČAS                                  

781 Voľnočasové aktivity

Krížovky s hubovými špecialita-
mi – veľké písmená 
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 128 s. 
Brož.
Krížovky, zaujímavosti o hubách 
a dvadsať receptov na hubové špe-
ciality.
ISBN nemá

79 Šport

ROUSEY, Ronda
Môj boj, tvoj boj. Z angl. orig. prel. 
M. Stanková
Bratislava, Noxi 2016. 1. vyd. 312 s. 

Viaz.
Autobiografia olympijskej víťazky 
v džude.
ISBN 978-80-8111-393-2

  8 LITERATÚRA.           
  BELETRIA                             

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

ZAMBOR, Ján
Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko 
v interpretáciách 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 255 s. Brož.
Monografia básnika, literárneho 
vedca a prekladateľa (1947) prináša 
komplexný pohľad na tvorbu Ivana 
Kraska (1876 – 1958).
ISBN 978-80-8119-096-4

81 Poézia

CIBO, Peter
Apnoe. Ilust. S. Fialová
Kordíky, Skalná ruža, občianske zdru-  
ženie 2016. 1. vyd. 44 s. Viaz. Edícia 
Solitudo
Básnická debutová zbierka autora 
(1981) s motívmi nových technológií.
ISBN 978-80-89816-01-9
 
HNÁT, Andrej
Obyčajné veci. Doslov E. Sirochman
Bratislava, Post Scriptum 2016.  
1. vyd. 59 s. Brož.
V druhej básnickej zbierke autor 
(1956) zachytáva motívy lásky, pria-
teľstva, prírody a tradície. Debut: 
Nehodiace sa škrtni.
ISBN 978-80-89567-57-7
 
JANEBOVÁ, Dana
Moje brehy. Ilust. Ľ. E. Mázik
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 79 s. 
Viaz.
Ľúbostná básnická zbierka s motív-
mi lásky, zamilovanosti, rozchodov. 
ISBN 978-80-8046-761-6

KULIHOVÁ, Alica
Arytmia duše 
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 96 s. 
Druhá básnická zbierka prekladateľ-
ky (1959). Prináša verše, v ktorých sa 
odzrkadľujú súčasné trendy spoloč-
nosti, ale aj motív lásky.
ISBN 978-80-8046-763-0

SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela
Poéma o láske a zrade 
Suchá nad Parnou, RUAH 2016.  
1. vyd. 39 s. Viaz.
Lyricko-epické pásmo o princovi 
a jeho milej poetky (1967).
ISBN 978-80-98604-22-7
 
SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela
Trinásta komnata 
Suchá nad Parnou, RUAH 2016. 
1. vyd. 200 s. Brož.
Básnická zbierka poetky.
ISBN 978-80-89604-20-3
 
TULEJA, Pavol
Pýcha. Ilust. K. Mesároš
Fintice – Košice, FACE – Fórum al-
ternatívnej kultúry a vzdelávania 
2016. 1. vyd. 22 s. Brož. Edícia Verše 
online. Zošity súčasnej poézie
Poetický debut autora (1968).
ISBN 978-80-89763-07-8

83 Román. Novely. Poviedky

AUSTINOVÁ, Lynn
Odlúčení. Z angl. orig. prel. P. Frank
Stará Ľubovňa, Kumran 2016. 1. vyd. 
408 s. Viaz.
Román prináša tragický príbeh 
troch rodín v období druhej sveto-
vej vojny.
ISBN 978-80-89487-69-1

AZZEDDINE, Saphia
Bilqiss. Z fran. orig. prel. M. Mi-
chalková
Bratislava, Inaque.sk 2016. 1. vyd. 
112 s. Brož. Edícia Pandora
Príbeh o žene Bilqiss v moslimskom 
svete, ktorej za bohorúhačstvo hrozí 
ukameňovanie, od autorky šiestich 
románov.
ISBN 978-80-89737-25-3
 
BALOGHOVÁ, Mary
Gróf hľadá manželku. Z angl. orig. 
prel. T. Chovanová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Ľúbostný príbeh z regentského An-
glicka o manželstve z rozumu medzi 
vojvodom Ralphom a Chloe.
ISBN 978-80-220-1917-0
 
BENKOVÁ, Jana
Uličnica 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 232 s. 
Viaz.
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Príbeh striptérky Svetlany, ktorá 
stojí pred osudovým rozhodnutím.
ISBN 978-80-551-4920-2
 
BOYNE, John
Chlapec na vrchole hory. Z angl. 
orig. prel. A. Redlingerová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 229 s. Viaz.
Román odohrávajúci sa počas druhej 
svetovej vojny. Chlapec Pierrot vy-
rastá v horskom sídle Adolfa Hitlera 
a ten mu nahrádza otca.
ISBN 978-80-556-2306-1
 
BRIZZI, Fausto
Pre tvoje dobro. Z tal. orig. prel. 
A. Kučmová
Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd.  
248 s. Viaz. Edícia Fortuna Litera
Román talianskeho autora (1968) 
o mužovi v strednom veku, ktorý sa 
rozhodne konať dobro pre svojich 
blízkych.
ISBN 978-80-8142-577-6
 
BÚRAN, Miroslav
Poblúdenie 
Telgárt, Richard Lunter – Kicom 
2016. 1. vyd. 220 s. Brož.
Próza spisovateľa a básnika (1978) 
o priateľstve Hedvigy a Zity a ich 
partnerských vzťahoch.
ISBN 978-80-89780-11-2
 
BYSTRIČANOVÁ, Silvia
A vráť sa po slabších 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 142 s. Viaz.
Román o dvoch generáciách, otcovi 
a synovi, a ich snahe porozumieť si.
ISBN 978-80-556-2381-8
 
CĂRTĂRESCU, Mircea
Nostalgia. Z rum. orig. prel. E. Ken-
deressy, M. Miklušičáková. Doslov  
J. Páleníková
Bratislava, OZ BRAK 2016. 1. vyd. 
377 s. Viaz. Edícia PRO LIBRIS
Prvá do slovenčiny preložená kniha 
rumunského autora (1956). Kniha 
piatich próz s vedecko-fantastický-
mi a surrealistickými motívmi.
ISBN 978-80-972028-4-2
 
DRAXLER, Juraj
Petra 
Bratislava, Accord GS 2016. 1. vyd. 
287 s. Brož.

Politický triler je druhým autorovým 
(1975) dielom. Prináša príbeh mo-
cenských vzťahov Západu a Východu 
i ľúbostnú líniu. Debut: Pexeso.
ISBN 978-80-972319-0-3

FORSYTH, Frederick
Outsider. Môj dobrodružný život. 
Z angl. orig. prel. V. Gális
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 362 s. 
Viaz.
Autobiografický román britského 
autora (1938) svetových politických 
bestsellerov zachytáva jeho život od 
detstva až po súčasnosť.
ISBN 978-80-551-4846-5
 

GUENASSIA, Jean-Michel
Klub nenapraviteľných optimis-
tov. Z fran. orig. prel. A. Ostrihoňová
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2016. 1. vyd. 584 s. Viaz. Edícia Nová 
próza
Román alžírskeho spisovateľa (1950)  
získal cenu Prix Goncourt des Lycé-
ens. Dramatické príbehy v rodine 
dvanásťročného Michela sa prelí-
najú s príbehmi emigrantov z vý-
chodnej Európy.
ISBN 978-80-8159-365-9 
 
HALPERNOVÁ, Julie
Materská na zbláznenie. Z angl. 
orig. prel. M. Gálisová
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 240 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Vtipný román o skúsenostiach 
36-ročnej Annie s materstvom.
ISBN 978-80-8142-554-7
 
CHRISTIE, Agatha
Mŕtva v lodenici. Z angl. orig. prel. 
L. Cinková

Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 176 s. Viaz.
Prvý slovenský preklad detektív-
ky populárnej spisovateľky (1890 
– 1976). Hercule Poirot vyšetruje 
niekoľko záhadných úmrtí.
ISBN 978-80-220-1914-9
 
JACKSONOVÁ, Laura Lynne
Svetlo medzi nami. Z angl. orig. 
prel. R. Hrebíček
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 320 s. Brož. Edícia Fortuna 
Litera
Skutočné príbehy autorky ako pa-
rapsychologického média, ktorá doká-
že komunikovať so svetom mŕtvych.
ISBN 978-80-8142-542-4
 
JAHIČ, Sebastián
Zapálili sme onen svet 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 157 s. 
Viaz.
Debutový román autora (1991). Mys-
teriózny triler zo sveta narkotík, 
avantgardnej hudby, dekadentnej 
filozofie a okultizmu.
ISBN 978-80-551-4700-0
 
KEPLER, Lars
Ihrisko. Zo švéd. orig. prel. M. 
Bratová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 398 s. 
Viaz.
Román švédskej spisovateľskej dvo-
jice (Alexander a Alexandra Ahndo-
rilovci) píšucej pod pseudonymom. 
Triler o bývalej vojačke Jasmin, ktorá 
sa snaží zachrániť svojho syna.
ISBN 978-80-551-4768-0
 
KLASSENOVÁ, Julie
Tajomstvo Pembrooke Parku. 
Z angl. orig. prel. L. Mosorjaková
B. m., Vydavateľstvo i 527 2016.  
1. vyd. 449 s. Brož.
Historický ľúbostný román odohrá-
vajúci sa v starom sídle, ktoré ukrý-
va tajomný poklad.
ISBN 978-80-89822-03-4

LUCADO, Max
Zázrak v kaviarni Higher Gro- 
unds. Z angl. orig. prel. J. Báliková
Stará Ľubovňa, Kumran 2016. 1. vyd. 
197 s. Brož.
Príbeh starodávnej kaviarne, kam 
hostia prichádzajú hľadať odpove-
de na najdôležitejšie otázky života,  

a jej majiteľky.
ISBN 978-80-89487-70-7
 
McGUIREOVÁ, Jamie – MUMMER-
TOVÁ, Teresa
Sladké nič. Z angl. orig. prel. R. Hre- 
bíček
Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd.  
336 s. Viaz. Edícia Fortuna Litera
Príbeh o romantickom vzťahu dvoch 
úplne odlišných ľudí.
ISBN 978-80-8142-587-5

MIŁOSZEWSKI, Zygmunt
Domofón. Z poľ. orig. prel. A. Horák
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 304 s. Viaz. Edícia 
Labyrint
Mysteriózny horor z prostredia 
varšavskej sídliskovej komunity je 
autorovým (1976) debutom.
ISBN 978-80-8159-377-2 
 
MŇAČKO, Ladislav
Ako chutí moc 
Bratislava, Vydavateľstvo Európa  
2016. 3. vyd. 184 s. Viaz. Edícia Pre-
mena
Román významného básnika, dra-
matika a publicistu (1919 – 1994) 
analyzuje mravný rozklad stranícke-
ho a štátneho funkcionára v 50. ro-
koch 20. storočia.
ISBN 978-80-89666-28-7
 
MORALES, Adelaida García
Mlčanie sirén. Zo špan. orig. prel. 
a doslov napísala S. Tužinská
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 125 s. Viaz. Edícia MM 
– Svetová próza
Próza významnej autorky (1945 – 
2014) španielskej literatúry 20. sto-
ročia. Príbeh o mladej Else, ktorej do 
života osudovo zasiahol Augustín.
ISBN 978-80-556-2192-0
 
MUTŇANSKÁ, Jana
Umenie lásky 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Debut autorky o mladej editorke vy-
davateľstva a jej vzťahoch s dvoma 
mužmi.
ISBN 978-80-551-4916-5
 
PÁLENIKOVÁ, Katarína
Kúzlo osudu 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 280 s. 

ANOTÁCIE

s. 32/33

„…aj to sa človeku môže stať, 

že mu žiaľom zatvrdne srdce, 

a potom už záleží len na odvahe 

ostatných, či sa nezľaknú ťažkého 

smútku a vrátia sa poňho. Každý 

z nás dostane niekoľkokrát za 

život možnosť vrátiť sa po slabších 

a podeliť sa o silu, ktorá nám bola 

daná…“
A vráť sa po slabších
Silvia Bystričanová
Vydavateľstvo Slovart 2016
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Viaz.
Tretia kniha autorky prináša príbeh 
o láske medzi Veronikou a Domini-
kom, ktorý pred ňou skrýva veľké 
tajomstvo. Predchádzajúce tituly: 
Láska cez oceán, Pod talianskymi 
hviezdami.
ISBN 978-80-8164-089-6
 
PEREC, Jicchok Lejbuš
Šabesový poklad a iné povied-
ky. Z jidiš orig. prel. a doslov napísal  
P. Ambros
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 1. vyd. 277 s. Viaz. Edícia Pre-
mena
Chasidské poviedky z prostredia 
karpatských mestečiek a dedín po-
predného predstaviteľa duchovného 
života svojej epochy (1852 – 1915).
ISBN 978-80-89666-24-9
 
PISTORIUS, Martin
Väzeň vo vlastnom tele. Z angl. 
orig. prel. E. Šikulová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 292 s. Viaz.
Skutočný príbeh Martina Pistoriusa 
roky uväzneného vo vlastnom tele 
pri plnom vedomí.
ISBN 978-80-222-0801-7

PIŠŤANEK, Peter
Mladý Dônč 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 3. doplnené a rozšírené vyd. 
272 s. Viaz.
Prozaická zbierka populárneho au-
tora (1960 – 2015) obsahuje novely 
Mladý Dônč, Debutant, Muzika, Koz-
mický vek a poviedku Čas.
ISBN 978-80-8085-521-5
 
POCHA, Mark E.
Krajina kanibalov 
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 144 s. 

Brož.
Hororová novela autora (1981) píšu-
ceho pod pseudonymom. Partia vy-
sokoškolákov zažije dobrodružstvo 
v peruánskom pralese uprostred 
kanibalskej dediny.
ISBN 978-80-89840-18-2
 
REMARQUE, Erich Maria
Na západe nič nové. Z nem. orig. 
prel. M. Žuffa
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. Bez vyd. 151 s. Viaz.
Vojnový román významného spiso-
vateľa (1898 – 1970) podáva realis-
tické svedectvo o generácii, ktorú 
spustošila vojna.
ISBN 978-80-220-1911-8
 
REMARQUE, Erich Maria
Nebo nepozná obľúbencov. 
Z nem. orig. prel. P. Bžochová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. Bez vyd. 255 s. Viaz.
Vážne chorá Lillian opúšťa sanató-
rium, aby prežila posledné mesiace 
života naplno.
ISBN 978-80-220-1929-3
 
REMARQUE, Erich Maria
Traja kamaráti. Z nem. orig. prel. 
N. Krausová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 383 s. Viaz.
Román zachytáva spoločenskú a po-
litickú situáciu v povojnovom Ne-
mecku, ale i silu priateľstva a lásky.
ISBN 978-80-220-1910-1
 
SPIŠIAK, Miroslav
Zoznamy 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
238 s. Brož.
Kriminálny príbeh autora (1947) 
o starých a nebezpečných zozna-
moch, odohrávajúci sa v pozadí 

mäsiarskeho priemyslu.
ISBN 978-80-971314-2-5
 
SVEEN, Gard
Peklo je otvorené. Z nór. orig. prel. 
Z. Demjánová
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 360 s. Viaz. Edícia 
Labyrint
Druhý detektívny román s inšpek-
torom Tommym Bergmannom od 
nórskeho spisovateľa (1969). Vyšet-
rovatelia pátrajú po vrahovi zmasa-
krovanej prostitútky.
ISBN 978-80-8159-373-4
 
SZABÓ, Ivan
Prešporsko-bratislavské stra-
šidlá. Foto E. Drobný, V. Fecko, M. Ga-  
venda a i.
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
108 s. Viaz.
Krátke príbehy spisovateľa literatú-
ry faktu (1939). Historky o bosorác-
tve, záhadách a strašidlách z dávnej 
minulosti s fotografiami dobovej 
i súčasnej Bratislavy.
ISBN 978-80-8046-741-8
 
ŠKVARKOVÁ, Kveta
Keď muži plačú celú noc 
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2016. 2. vyd. (1. vyd. vo Vyd. Preme-
dia). 160 s. Viaz.
Próza autorky (1940) s podtitulom 
Správa z obdobia umierania zachy-
táva šokujúcu analýzu manželského 
vzťahu na pozadí smrteľnej choroby.
ISBN 978-80-8159-381-9

TIMEOVÁ, Lenka
Erasmus: Láska na dobu určitú 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 280 s. 
Viaz.
Prozaická prvotina autorky o vzťa-
hoch a priateľstvách vznikajúcich 

prostredníctvom študijného progra-
mu Erasmus.
ISBN 978-80-8164-083-4
 
YANCEY, Rick
Posledná hviezda. Z angl. orig. 
prel. M. Kočanová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 280 s. Viaz.
Tretia časť trilógie o snahe mimo-
zemských bytostí vyhubiť ľudstvo. 
Predchádzajúce časti: Piata vlna, 
Nekonečné more.
ISBN 978-80-222-0796-6
 
ZANDER, Joakim
Predmestie. Zo švéd. orig. prel.  
J. Melichárková
Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd.  
416 s. Viaz. Edícia Fortuna Litera
Triler švédskeho spisovateľa (1975). 
Yasmine sa vracia do Bergotu, aby 
našla nezvestného brata Fádího.
ISBN 978-80-8142-553-0
 
ZWEIG, Stefan
Opojenie z premeny (román z po-
zostalosti). Z nem. orig. prel. J. Mi-  
hálik
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 1. vyd. 245 s. Viaz. Edícia Pre-
mena
Román rakúskeho spisovateľa, esejis-
tu a prekladateľa (1881 – 1942). Príbeh 
dievčiny, ktorá sa zo života v malej 
obci dostáva do prostredia veľkomest-
skej spoločenskej smotánky.
ISBN 978-80-89666-25-6

84 Eseje. Prednášky

HUIZINGA, Johan
Kultúrnohistorické eseje. Z ni-
zozem. orig. prel., zostavil a doslov 
napísal A. Bžoch
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2016.  
1. vyd. 196 s. Viaz. Edícia Tulipán

ANOTÁCIE

Najpredávanejšie knihy
Kníhkupectvo CHRISTIANIA
Námestie svätého Egídia 3004/108, 058 01 Poprad
052/772 2944, knihkupectvo@christiania.sk, 
www.christiania.sk

Stefan Zweig
Opojenie z premeny 
(román z pozostalosti)
Vydavateľstvo Európa

Ladislav Mňačko
Ako chutí moc
Vydavateľstvo Európa
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Výber esejí nizozemského kultúrne-
ho historika (1872 – 1945) o zákla-
doch európskej civilizácie i poslaní 
modernej historickej vedy.
ISBN 978-80-89666-27-0
 
PASTIRČÁK, Daniel
V tieni mŕtveho Boha 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 228 s. Viaz. 
Edícia Siete
Meditatívne eseje so spirituálnym 
obsahom kazateľa a spisovateľa 
(1959). Prepájajú myslenie súčasníka 
s duchovnými odkazmi Biblie.
ISBN 978-80-8119-095-4

841 Literatúra faktu

JAGIELSKI, Wojciech
Noční pútnici. Z poľ. orig. prel. J. Kou- 
dela
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 288 s. Viaz. Edícia Prekliati 
reportéri/PRO LIBRIS
Vojnový reportér (1960) píše o det-
ských vojakoch v Ugande, prezident-
ských voľbách a politických pučoch.
ISBN 978-80-89845-40-8
 

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard
Eben. Z poľ. orig. prel. J. Marušiak
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 337 s. Brož. Edícia Prekliati 
reportéri
Literárna reportáž poľského reporté-
ra (1932 – 2007) o masovom zabíjaní 
medzi rwandskými kmeňmi Hutu 
a Tutsi.
ISBN 978-80-89845-54-5

86 Literatúra pre deti a mládež

AVEYARD, Victoria
Červená kráľovná. Z angl. orig. 

prel. S. Hrivnák
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 352 s. 
Viaz.
Prvý diel fantasy trilógie pre mla-
dých dospelých. Červení jednodu-
chí občania bojujú proti nadvláde 
Strieborných bojovníkov s božskými 
schopnosťami.
ISBN 978-80-8164-090-2
 
BURROUGHS, Edgar Rice
Tarzan z rodu opíc. Z angl. orig. 
prel. F. Hattala
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 221 s. Viaz. Edícia Stopy
Úvodný román zo série 20 pokračo-
vaní od autora (1875 – 1950). Dobrod-
ružný a romantický príbeh o opuste-
nom dieťati, o ktoré sa starala opica. 
Vhodné od 11 rokov.
ISBN 978-80-10-02880-1
 
BURROUGHS, Edgar Rice
Tarzanov návrat. Z angl. orig. prel. 
Š. Hubač
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 221 s. Viaz. Edícia Stopy
Druhý diel Tarzanových príbehov, 
jeho život v džungli i civilizovanej 
spoločnosti. Vhodné od 11 rokov.
ISBN 978-80-10-02881-8
 
CAREY, Mary V.
Traja pátrači 75: Záhada starého 
denníka. Z angl. orig. prel. M. Čierna
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
1. vyd. 125 s. Viaz.
Príbeh napísaný podľa námetu Ro-
berta Arthura. Traja pátrači hľadajú 
uneseného milionára. Pre čitateľov 
od 9 rokov.
ISBN 978-80-10-02901-3
 
FUTOVÁ, Gabriela
O Bezvláske. Aby sa všetky deti 
usmievali. Ilust. M. Regitko
Poprad, Dobrý anjel 2016. 1. vyd. 
35 s. Brož.
Príbeh o netradičnej princeznej, kto-
rá nemá vlasy, od známej autorky 
literatúry pre deti a mládež (1971). 
Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-972298-0-1
 
Moje krásne rozprávky. Druhá 
kniha. Ilust. J. Martiška
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
45 s. Viaz.
Kniha obsahuje tri ľudové rozpráv-

ky: Ďuro-truľo, Lomidrevo, Mechú-
rik-Koščúrik. Prerozprávala M. Bo- 
rovcová.
ISBN 978-80-8074-339-0
 
Moje krásne rozprávky. Štvrtá 
kniha. Ilust. B. Vančo
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
46 s. Viaz. Edícia Moje krásne roz-
právky
Kniha obsahuje tri ľudové rozprávky: 
Nebojsa; Dlhý, Široký a Bystrozraký; 
Kozliatka a vlk. Prerozprávala M. 
Borovcová.
ISBN 978-80-8074-346-8

Moje krásne rozprávky. Tretia 
kniha. Ilust. L. Javorská
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
46 s. Viaz. Edícia Moje krásne roz-
právky
Tri rozprávky (Černokňažník; Rov-
nopekný pár; Hádač, Strelec, Strú-
hač, Poprac) prerozprávala M. Bo-
rovcová. Vhodné od 5 rokov.
ISBN 978-80-8074-344-4
 
Na prváckom kolotoči. Zost. M. Balo- 
ghová. Ilust. O. Bajusová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 75 s. Viaz.
Básničky a krátke prózy od kolek-
tívu autorov (J. Navrátil, D. Hevier,  
D. Podracká a i.). Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-02905-1

WEINER-KRÁĽ, Imro
Rozprávky pre Elise: Príbehy 
kocúra Mineta. Z fran. orig. prel. 
D. Ondrejková. Ilust. autor
Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 
143 s. Viaz.
Kniha maľovaných príbehov s krát-
kymi textami o kocúrovi Minetovi, 
ktoré maliar a grafik (1901 – 1978) 
posielal svojej malej dcére do Fran-
cúzska.
ISBN 978-80-89233-90-8

88 Cudzojazyčná literatúra. 
Viacjazyčné vydania

KUNIAK, Juraj
Rosa Mystica. Doslov M. Haugová. 
Ilust. J. Kudlička. Foto J. Martiška
Kordíky, Skalná ruža, občianske 
združenie 2016. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Cyklus siedmich básní s kresťanský-
mi motívmi od významného básnika 
a spisovateľa (1955). Preložené sú do 

poľského (F. Nastulczyk), nemecké-
ho (S. Rude-Porubská) a anglického 
(J. Minahane) jazyka.
ISBN 978-80-89816-02-6
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90 Regionálne monografie

Levice. Zost. M. Švolíková
Banská Bystrica, Štúdio HARMONY 
2016. 1. vyd. 271 s. Viaz.
Monografia mesta.
ISBN 978-80-89151-47-9
 
91 Zemepis. Turistika.  
Cestovanie

Autom do Chorvátska. Zo Sloven-
ska k Jadranu 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
3. vyd. 1 list
Automapa v mierke 1 : 1 000 000.
ISBN nemá
 
Bratislava – mapa mesta a všet-
kých mestských častí 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
12. vyd. 1 list
Mapa v mierke 1 : 21 000.
ISBN nemá
 
Kúpanie na Slovensku 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
4. vyd. 1 s. Brož.
Špeciálna automapa v  mierke  
1 : 500 000.
ISBN nemá
 
Malé Karpaty. Miniatlas Sloven-
ska (2. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 listov
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá

95 Dejiny Slovenska

KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – 
ŠOLTÉS, Peter
Spoločnosť na Slovensku v dl-
hom 19. storočí 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 511 s. 
Brož.
Nové poznatky o človeku a spo-
ločnosti na Slovensku, sociálnom 
postavení a zložitých premenách 
v 19. storočí.
ISBN 978-80-224-1478-4

ANOTÁCIE

s. 34/35

„Súčasťou bežnej mienky 

o pohlavnom pude je, že v detstve 

chýba a prebúdza sa iba v období 

života, ktoré označujeme ako 

puberta. Takýto názor nie je iba 

nesprávny, ale má vážne dôsledky, 

lebo práve táto predstava 

z najväčšej časti zavinila našu 

súčasnú neznalosť základných 

okolností sexuálneho života.“
Neurózy a sexualita
Sigmund Freud
Vydavateľstvo Európa 2016
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1. Na knihu roka navrhujem: (autor, názov, vydavateľstvo)

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

3. Na vydavateľstvo roka navrhujem:

 Meno a adresa odosielateľa:

 Som predplatiteľ 
 Knižnej revue
 (podpis)

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

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

ÁNO NIE

KNIHA ROKA®  2016
STAV K 15. SEPTEMBRU 2016

KNIHA ROKA

DEBUT ROKA

VYDAVATEĽSTVO ROKA

1. Alexandra Pavelková: Medzi nami – Artis Omnis 41
2. Monika Kompaníková: Na sútoku – Artforum 33
3. Fedor Gál: Cez ploty – Absynt 20 
4. Silvia Bystričanová: A vráť sa po slabších – Vydavateľstvo Slovart  15 
5. Daniela Bojnanská: úžas a/symetria – Renesans 5

1. Marek Boško: Vtáčkar – Vydavateľstvo Tatran  32
2. Ivan Štulajter: Animátor – Marenčin PT 15
3. Sebastián Jahič: Zapálili sme onen svet – Ikar  12
4. Peter Cibo: Apnoe – Skalná ruža 3

1. Vydavateľstvo Slovart   85
1. Ikar  85 
2. Absynt  40
3. Aspekt 25 
4. Albatros Media 10
4. Pagoda 10H
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96 Dejiny Slovenska a Česka

Adepti moci a úspechu. Etablo-
vanie elít v moderných dejinách. 
Zost. J. Roguľová, M. Hertel
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 599 s. 
Viaz.
Monografia k jubileu historika Va-
leriána Bystrického (1936) z Histo-
rického ústavu SAV.
ISBN 978-80-224-1503-3

HLAVINKA, Ján
„Dôjsť silou-mocou na Slovensko 
a informovať…“ 
Bratislava, Veda – Historický ústav 
SAV 2015. 1. vyd. 149 s. Brož.
Publikácia s podtitulom Dionýz Lé-
nard a jeho útek z koncentračného 
tábora Majdanek.
ISBN 978-80-224-1481-4
 
JURČIŠINOVÁ, Nadežda
Česko-slovenské porady v Luha-
čoviciach (1908 – 1913) 
Bratislava, Veda 2015. 1. vyd. 229 s. 
Viaz.
Organizátorská činnosť stretnutí na 

pozadí československých vzťahov. 
ISBN 978-80-224-1487-6
 
VIMMER, Pavel
Partizáni Sečanského 
Banská Bystrica, Múzeum SNP 2016.  
1. vyd. 276 s. Viaz. Edícia Monografie
Publikácia s podtitulom História 
partizánskej brigády kpt. Jána Ná-
lepku.
ISBN 978-80-89514-38-0

1871 – začiatky slovenskej poli-
tiky a vznik Slovenskej národnej 
strany. Zost. M. Pecník
Bratislava, SNS 2016. 1. vyd. 87 s. 
Viaz.
Jubilejná publikácia vydaná k 145.  
výročiu založenia SNS.
ISBN 978-80-972320-8-5

97 Dejiny slovenských regiónov 
a miest

ADAMOVÁ, Mária – PUNTIGÁN, Jo-
zef – SEDLIAKOVÁ, Erika
Lučenec – synagóga v premenách 
času 
Lučenec, Mestský úrad Lučenec 

HLASUJTE ELEKTRONICKY NA WWW.KNIZNAREVUE.SK.

2016. 1. vyd. 169 s. Viaz.
Monografia o dvestoročných dejinách 
židovstva na území mesta Lučenec.
ISBN 978-80-972273-3-3
 
DOBROVOLNÝ, Igor
Riadok – zaniknutá história  
(2. diel) 
B. m., Hemibos Ante Portas 2016.  
1. vyd. 108 s. Viaz. Edícia Porta 
Thurociensis
Monografia o histórii Riadku doku-
mentuje prostredníctvom fotografií 
obec od 50. rokov 20. storočia až do 
jeho zániku. 
ISBN 978-80-971919-1-7

98 Dejiny Bratislavy

BAXA, Patrik
Prešporský duch. Svedectvo 
dejín 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
352 s. Viaz.
Autor (1992) sa v monografii zaoberá 
súsoším Piety v Dóme sv. Martina 
a jeho kultu spojeného so zjaveniami 
ducha J. C. Zwespenbauera.
ISBN 978-80-8114-597-1

993 Rozličné fakty. Aktuality

Keď láska dáva životu zmysel. 
Zost. A. Ťureková
Banská Bystrica, Združenie ZPOZ 
Človek človeku v SR 2016. 1. vyd. 
106 s. Brož.
Zborník scenárov svadobných ob-
radov.
ISBN 978-80-89211-16-6 

MAKOW, Henry
Krutá pravda a bezočivé lži. 
Z angl. orig. prel. E. Osvarthová
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
287 s. Viaz.
Kontroverzné texty na rôzne témy – 
sexualita, feminizmus, komunizmus.
ISBN 978-80-8079-235-0
 
Slovensko v EÚ 
Bratislava, Štatistický úrad SR 
2016. 1. vyd. 43 s. Brož.
Informačno-propagačná publikácia.
ISBN 978-80-8121-529-2
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