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Novotvar o preklade a angažovanosti

Lipa pokrstil Lasicovo Piesnenie

Knihu Piesnenie (Vydavateľstvo Slovart), ktorá obsahuje pesničkové texty Milana Lasicu, pokrstil spevák Peter Lipa. Práve on totiž počas svojej kariéry 
naspieval až okolo 50 Lasicových textov. Knihu ilustroval výtvarník Marek Ormandík. Novinka nadväzuje na predchádzajúci titul spod strechy Slovartu, 
s názvom Milanchólia. V ňom, naopak, Lasica vytvoril sprievodné slovo k dielam Mareka Ormandíka, ktorého obrazy si môžete pozrieť do 24. februára 
2017 v bratislavskej Zoya Gallery, kde knihu pokrstili. 

V rámci medzinárodného literárneho festivalu Novotvar 2016  – Platforma Dni slovenskej literatúry organizovaný Občian-
skym združením Vlna sa v priestoroch bratislavského centra pre súčasnú kultúru A4 konali dve diskusie so zaujímavými 
hosťami. Moderoval ich básnik a filmový publicista Michal Tallo. 

Zľava: Michal Tallo, Katarína Kucbelová, Adam Borzič, Peter Šulej. 
Foto Peter Procházka

Zľava: Peter Lipa, Marek Ormandík, Milan Lasica a vydavateľ Juraj Heger. Foto Peter Procházka

Prvá z nich na tému Angažovaná poézia včera 
a dnes otvorila otázky angažovanosti v umení 
a samotného slova „angažovaný“. Diskutovali  
poetka Katarína Kucbelová, prozaik, básnik a vy-
davateľ Peter Šulej a český básnik a publicista 
Adam Borzič. Kucbelová hneď na úvod prudko 
odsúdila samotný pojem „angažovaná poézia“. 
Postupne však boli diskutéri zhovievavejší k spo-

ločensko-kritickým básňam, ktoré presahujú 
angažovanú poéziu schopnosťou zachytiť spolo-
čenskú atmosféru a dianie. Slovo „angažovaný“ 
na seba aj vplyvom minulosti nabralo negatívne 
konotácie a niektorí z diskutujúcich volali po jeho 
očistení. Borzič hovoril o nutnosti univerzálnej 
skúsenosti v básňach. Rýchlo, módne a ostro na-
písať kritiku na politiku nie je cesta, o pár rokov 
už nikto nebude vedieť, o čom básne sú. Treba ísť 
hlbšie, zachytiť celospoločenské vzorce.

Prekladať, prekladať, prekladať
V diskusii s názvom Prekladať, prekladať, prekla-
dať sa o umeleckom preklade rozprávali preklada-
teľ z maďarčiny Vladimír Janček, poetka, filmová 
publicistka a prekladateľka z francúzštiny Mária 
Ferenčuhová, český básnik, vydavateľ a prekla-
dateľ Petr Borkovec a prekladateľka z taliančiny 
a francúzštiny, riaditeľka LIC Miroslava Vallová. 
Hovorilo sa o problémoch prekladu na Slovensku 

a v Česku, s upozornením na potrebu lepšieho 
financovania, pričom štipendiá od Fondu na 
podporu umenia by mohli byť dobrým riešením. 
Prekladanie vyšlo z diskusie ako „umenie strácať“ 
či snaha nevytvárať nové významy textu, odpustiť 
si všetky potreby po vlastných interpretáciách. 
Diskutéri sa zhodli, že existujú dve možnosti – 
ponechať čitateľovi vedomie o tom, že ide o pre-
kladovú literatúru, alebo text úplne prispôsobiť 
jazyku, do ktorého sa prekladá. Zvláštnou témou 
bola otázka prekladania slovenských textov do 
češtiny. Kým vydavateľstvo Fra Petra Borkovca  
sa zásadne drží pôvodných textov, viaceré české 
vydavateľstvá slovenskú literatúru prekladajú. 
Miroslava Vallová citovala českého vydavateľa 
Petra Minaříka: „Zo slovenčiny by sa prekladať 
nemalo, no nemôžem inak.“ Ako poznamenal Bor-
kovec, Česko stratilo so slovenskou literatúrou 
kontakt a už teraz je neskoro. 

Peter Kováč
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Cena AOSS 
V Bratislavskom Zichyho paláci slávnostne udelili Ceny Asociácie organizácií 
spisovateľov Slovenska. Hlavnú cenu AOSS získal Jozef Leikert za dvojjazyčnú 
básnickú zbierku Pavučina bytia/The Cobweb of Being  (Slovenské centrum 
PEN a Skalná ruža). Ďalší ocenení boli: Juraj Kuniak za básnickú zbierku 
Za mestom (Modrý Peter) – Cena Klubu nezávislých spisovateľov, Anton Bla-
ha za zbierku poviedok Manderla a Modrý Maurícius (Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov) – Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu, Ján 
Štrasser za knihu rozhovorov s Altou Vášovou Sledoslov (Literárne informačné 
centrum) – Cena Obce spisovateľov Slovenska, Vladimíra Komorovská za 
štvorgeneračný román Utešená família (Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov) – Cena Slovenského centra PEN, Arpád Tőzsér za básnickú 
zbierku Imága/ Imágók, (Kalligram) – Forbáthova cena, Spoločnosť maďarských 
spisovateľov na Slovensku, Péter H. Nagy za literárnovednú tvorbu, výskumy 
v oblasti populárnej kultúry a vedeckopopularizačné diela – Turczelova cena, 
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Ivan Jackanin za básnic-
kú zbierku Okamih blesku/Miť bliskavki (Spolok ukrajinských spisovateľov na 
Slovensku) – Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

-r-

Cena Trojruža a Cena Ľudovíta Fullu
V budove Slovenského rozhlasu sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 
cien za literatúru pre deti a mládež. Cenu Ľudovíta Fullu 2016, udeľova-
nú za vynikajúce dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou 
prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež, získal 
Ján Lengyel. Udeľuje ju Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY 
a medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA. Porota ocenila Lengyelovu 
kultivovanú ilustračnú tvorbu pre deti, podnecujúcu detskú predstavivosť.
 Cenu Trojruža 2016 za významné literárne i literárnovedné dielo alebo 
doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej 
literatúry pre deti a mládež, získala Kvetuša Dašková. Porota ocenila jej 
iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú 
tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo Vydavateľstve Q111. Cenu 
udelil Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný 
dom umenia pre deti. 

-r-

Cena P. O. Hviezdoslava
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) každoročne oceňuje 
zahraničného prekladateľa slovenských literárnych diel do cudzích jazykov. 
Tento rok sa členovia poroty v zložení Milan Richter (predseda), Jana Cviková 

a Vladimíra Komorovská rozhodli udeliť Cenu P. O. Hviezdoslava 2016 talian-
skej slovakistke a bohemistke Alessandre Mura, žijúcej v Ríme, za preklady 
Pavla Vilikovského, Ivana Štrpku, Erika Jakuba Grocha, Michala Hvoreckého, 
Jany Beňovej, Pavla Rankova a ďalších patriace „k najtvrdším prekladateľ-
ským orieškom“, ktoré sa „vo svojej výslednej podobe organicky začleňujú do 
literárneho diskurzu cieľovej krajiny, zachovávajúc si popritom špecifickosť 
východiskového prostredia,“ ako uviedla vo svojej nominácii riaditeľka LIC 
Miroslava Vallová. Porota vzala do úvahy aj fakt, že spomínané ocenenie dosiaľ 
nedostal žiaden prekladateľ do talianskeho jazyka.

Vladimíra Komorovská

Cena Tatrabanky
Tento rok sa uskutočnil 21. ročník Cien Nadácie Tatra banky za umenie. 
Ceny odovzdali počas slávnostného večera v Novej budove Slovenského 
národného divadla v Bratislave. Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii 
Literatúra za autorstvo diela Stručný etymologický slovník slovenčiny 
z vydavateľstva Veda získal jazykovedec Ľubor Králik. Vo svojom diele, 
dôležitom pre výskum slovenčiny, prináša informácie o pôvode viac ako 
desaťtisíc výrazov zo spisovného slovenského jazyka. Cenu pre mladého 
tvorcu získala Soňa Uriková, ktorej vyšla vo vydavateľstve KK Bagala 
debutová zbierka poviedok Živé ploty.

-r-

Ceny Pavla Straussa
Koncom novembra sa udeľovali Ceny Pavla Straussa za roky 2015 – 2016. 
Hlavným organizátorom je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolu-
práci s Katedrou kulturológie a Kulturologickou spoločnosťou. Myšlienka 
odovzdávania cien za trvalý prínos do kultúry a umenia vznikla v roku 2005 na 
pôde Katedry kulturológie. Cena nesie meno po významnom humanistovi, 
filozofovi, spisovateľovi a lekárovi Pavlovi Straussovi (1912 – 1994). Profesor 
Andrej Červenák charakterizoval jeho dielo ako spojenie hebrejskej du-
chovnosti, rímskej kultúry, nemeckej filozofie a slovanskej senzibility. Tak, 
ako predchádzajúci rok, sa na návrhoch laureátov opäť podieľali samotní 
študenti. V kategórii literatúra získal cenu vysokoškolský pedagóg Tibor 
Žilka, významný odborník v oblasti semiotiky, štylistiky, naratológie a po-
etiky, jeden zo zakladateľov literárnovedného pracoviska Kabinet literárnej 
komunikácie v Nitre. O dielach Pavla Straussa prednášal u nás i v zahraničí. 
„Bol charizmatickou osobnosťou, mysliteľom, na mňa a mojich synov mal 
veľký vplyv,“ povedal o ňom pri preberaní ceny Žilka. Spomedzi diel ocene-
ného spomeňme aspoň najvýznamnejšie: Poetický slovník, Od intertextuality 
k intermedialite a Štylistika a štatistika. Ďalšími ocenenými sú Marián Varga, 
Viera Dubačová a Anton Srholec in memoriam.

-bb- 

Ocenili tvorcov kníh

Jozef Leikert preberá cenu z rúk spisovateľa Antona Hykischa. Kvetuša Dašková preberá Cenu Trojruža. Ľubor Králik prebral Cenu Tatra banky z rúk Petra Balka, 
ktorý bol minulý rok ocenený v kategórii Mladý tvorca.

Foto Peter Procházka Foto Nadácia Tatra banky  Foto Peter Procházka
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Irène Gayraud (FR) / José Luís Peixoto (PT) / Sonnet Mondal a Sangeeta Majumder (IN) / Anne Waldman (US) / Manfred Chobot (AT). Foto Ivana Bruteničová, © Ars Poetica

Foto archív L. N.

Le Chateau New York / Ars Poetica 2016
Štrngnúť si s autorkou a blízkou priateľkou beatnika Allena Ginsberga Anne Waldman, vypočuť 
si indických básnikov naživo, vzdať hold storočnému výročiu dadaizmu, zahĺbiť sa do melódie 
francúzštiny, pochopiť poňatie lásky Gruzínca či bolesť Poliaka, vypočuť si, ako znie v básni vojna, to 
všetko ste mohli zažiť na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica 2016.

Tento rok malo byť obsadenie autormi výni-
močne pestré. Prišli všetci, ktorí prísť mali, až 

na Inda Subodha Sarkasa, hosťujúceho profesora 
na University of Iowa, ktorý nedostal víza. O jeho 
básne však poslucháč nebol ukrátený – na festivale 
býva zvykom, že po odznení originálu herci báseň 
interpretujú aj v slovenčine.
 „Chceli sme ponúknuť pestrosť, ktorá je v súčas-
nosti skrytá v európskej a svetovej poézii. Niekedy 
aj v politických postojoch, ktoré sú súčasne však 
aj básnické, až po veľmi intímne, alebo humorné 
formy,“ uviedol Martin Solotruk, šéf festivalu Ars 
Poetica.

Piatok večer, po indickom dni
Na zhliadnutie festivalu som si vybrala piatkový 
večer, nasledujúci po „indickom dni“, v ktorom vy-
stúpilo niekoľko poetov z Indie. Ponuka:
 Listujem. Večer začína tancom, potom príde na 
rad poézia. Má vystúpiť Anne Waldman. Autorka 
štyridsiatich kníh. Desať rokov viedla jedno z naj-
významnejších centier poézie v Spojených štátoch 
– St. Mark‘s Poetry Project na Manhattane. Na fes-
tival prišla aj so synom Ambrosom Byeom, ktorý 
ju počas dvoch básní sprevádzal hrou na klavíri. 
Trochu ju pozorujem ešte pred vystúpením. Nedá sa 
prehliadnuť. Energicky chodí sem a tam. Odznievajú 
posledné pokyny o tempe reči pre herečku Luciu 
Hurajovú, ktorá bude jej texty čítať v našom jazyku.

Najskôr voda…
Poetický večer otvára rozhlasová publicistka Ivi-
ca Ruttkayová svojimi básňami o vode. Takto ich 
predstavuje: „Vyberala som zo svojej básnickej 
zbierky Vodné znamenia II. Ich ústrednou témou je 
voda. Motív vody považujem za nesmierne šťastný 
a naozaj inšpiratívny zdroj.“

Následne prečítala básne jedna z najpreklada-
nejších slovenských poetiek Mila Haugová. „Je to 
jeden zo vzácnych hlasov v súčasnej slovenskej 
tvorbe, ktorý reflektuje medzigeneračné vzťahy 
a úctu k tradícii,“ vraví o Mile Haugovej Martin 
Solotruk.
 Ženskú poéziu vystriedal Gruzínec, prekladateľ 
arabských a perzských klasických básnikov Giorgi 
Lobžanidze s básňou Lotosový zvonček. Giorgi mal 
uviesť svoje básne ešte vo štvrtok, jeho let z Gru-
zínska do Kyjeva však odklonili na Istanbul, prišiel 
preto s niekoľkohodinovým meškaním, aby mohol 
povedať napríklad:
 „Stučnela moja stará láska. Len sa pozrite, ako 
sa podobá na mesiac v splne!“
 „Bože, požehnaj moju starú lásku, ten lotos, čo sa 
vynoril z močiara a bielo pulzuje v hustej temnote, 
teraz takú tučnú, daj, nech je ešte tučnejšia, zohyzdi 
ju, aby žiaden smrteľník po nej nezatúžil.“
 „Je to realita a fantázia,“ s radostným úsmevom 
vysvetľuje srdečný Gruzínec.

Na konci s dychom, vzduch
Potom prichádza na scénu Francúzka Irène Gay-
raud. Poetka s doktorátom z komparatistiky z pa-
rížskej Sorbonny. Vyučuje literatúru a prekladá 
z taliančiny, španielčiny a z nemčiny.
 „Vôbec nerozumiem po slovensky, takže som ne-
mohla zažiť obsah, ale užívala som si zvuk, pretože 
veľmi rada počúvam zvuky iných jazykov. Vnímala 
som, ako slovenčina tvarovala báseň do inej formy. 
Podľa mňa by báseň mala žiť svoj vlastný život, 
bezo mňa. Cítim to tak, že moja báseň má teraz 
slovenského brata a táto idea sa mi veľmi páči,“ 
opísala svoje pocity z prekladu svojich básní do 
slovenčiny Irène – na Francúzku prekvapujúco nie 
po dúškoch vína, ale piva.

 Po Irène Gayraud vystúpil Kacper Bartczak, poľ-
ský intelektuál, ktorý akademickú dráhu zasvätil 
americkej literatúre.

Make up on Empty Space
Vrcholom večera bola živá legenda americkej poézie 
a kultúry, poetka, umelkyňa, profesorka, novinár-
ka, aktivistka Anne Waldman. Svoju tvorbu uviedla 
básňou Make up on Empty Space (Mejkap na prázd-
ny priestor). S dôrazom, energicky, dramaticky. Jej 
prejav bol prepracovaný do posledných detailov.
 „Make up on Empty Space je staršia báseň, ale 
aj veľmi feministická, z viacerých uhlov pohľadu. 
Hovorí o energii a sile ženského princípu. Nie je 
to len o žene alebo o dievčati,“ prezrádza Anne. 
Druhým textom bol Problem-Not-Solving (Neriešiteľný 
problém). Autorka sa v ňom venuje neutíchajúcemu 
konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. „Situácia 
v Gaze sa nijakým spôsobom nemení. Stále pokra-
čuje. Žiadne riešenie neprichádza. Preto sa báseň 
nazýva Neriešiteľný problém. Je to jedna malá časť 
z dvestostranovej knihy. Pretože problém nie je vy-
riešený, je v tom aj určitý postoj. Riešenie konfliktu 
sa stále nenašlo a trpia tým všetci,“ uzatvorila Anne.

***
 …idem sa pozrieť, len tak zo záujmu, aj na ďalší 
deň. Má počas neho vystúpiť napríklad Viedenčan 
Manfred Chobot, autor viac než päťdesiatich roz-
hlasových hier, český básnik Jaromír Typlt, kto-
rému počas jesene vyšla vo vydavateľstve Argo 
nová zbierka Za dlouho, mnohostranná osobnosť 
slovenskej literatúry na Slovensku Daniel Hevier či 
nemecký umelec, zaoberajúci sa zvukovou poéziou 
a umením recitácie, zakladateľ performatívneho 
poňatia v nemeckej poézii Dirk Hülstrunk.
 Zaujíma ma, ako vidia aj oni!

Linda Nagyová
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Le Chateau New York / Ars Poetica 2016

Trnavský 
festival 

spisovateľov 
Ypsalon

Festival otvorila dis-
kusia redaktora ča-

so pisu .týždeň Antona 
Vydru so zakladateľmi 

vydavateľstva Absynt Fi-
lipom Ostrowským a Jurajom 

Koudelom. Témou bola predovšetkým reportážna 
literatúra a jej autori. Obaja vydavatelia porozpráva-
li o niektorých konkrétnych knihách, ktoré doteraz 
priniesli na slovenské knižné pulty. Hovorilo sa aj 
o marketingu, knižnom dizajne a o ďalších vyda-
vateľských plánoch.

Havran predstavil Analfabeta
Hosťom úvodného večera bol aj aforista a publicista 
Tomáš Ulej, ktorý najprv predstavil svoje knihy 
aforizmov Ale a Bodaj bi! a porozprával o svojom 
webovom projekte ludoslovensky.sk. Na úplný záver 
si nechal priestor pre ukážky zo svojej pripravo-
vanej tretej knihy aforizmov – jej názov však ešte 
nechcel prezradiť.
 Andrej Bán nakoniec svoju účasť na festivale od-
riekol, nahradil ho Michal Havran, ktorý predstavil 
svoj román Analfabet. Úlohu náhradníka prijal len 
deň pred začiatkom festivalu, čo je vzhľadom na 
jeho vyťaženosť malý zázrak. A keďže radšej disku-
tuje ako číta, z Analfabeta zaznela len jedna ukážka. 
Nikomu v publiku to však neprekážalo, lebo Michal 
porozprával zaujímavé veci nielen o svojom románe 
a o tom, na akých zvláštnych miestach ho písal, ale 
aj o dôležitosti jazyka, a tiež o svojom pohľade na 
strednú Európu v minulosti a dnes.
 Hostkou prvého večera bola aj prozaička, dra-
matička a zakladateľka vydavateľstva Aspekt Jana 
Juráňová, ktorá prišla predstaviť svoju novú knihu 
Cudzie príbehy. Okrem toho si však zaspomínala na 
svoje pôsobenie v Trnavskom divadle a v rádiu Slo-
bodná Európa a tiež na Agnešu Kalinovú, s ktorou 
urobila knihu rozhovorov Mojich 7 životov. 

 Štvrtkový večer ukončil svojím vystúpením bás-
nik, prozaik, publicista a hudobník Pišta Vandal. 
Zahral a zaspieval niekoľko svojich obľúbených 
šlágrov a popritom porozprával aj zopár bizarných 
príbehov.

Poézia a Saténové ruky
Úvod druhého večera patril poézii. V spoločnom 
bloku vystúpili Katarína Kucbelová a Michal Habaj, 
ktorí publiku predstavili svoje aktuálne zbierky 
poézie – Kucbelovej Vie, čo urobí a Habajovej Caput 
Mortuum. Okrem toho sa obaja v diskusii vyjadrili 
k žalostnému stavu súčasnej slovenskej poézie.
 Festivalové publikum privítalo aj prozaika a sce-
náristu Petra Balka. Keďže pred pár dňami vyšla 
antológia súčasnej slovenskej prózy pre stredné 
a vysoké školy literatúra bodka sk, ktorú zostavili 
práve Peter Balko s Petrom Prokopcom, diskutovalo 
sa najmä o nej. Okrem toho si však Balko našiel 
čas aj na propagáciu „svojho“ literárneho festiva-
lu Medzihmla – už pravidelne sa koná v decembri 
v jeho rodnom Lučenci – a porozprával o novom 
filme Čiara, na ktorom sa scenáristicky podieľa. 
Na záver sa rozhovoril o svojom debutovom románe 
Vtedy v Lošonci, pričom pridal aj krátku ukážku.
 V nasledujúcom bloku predstavila svoju aktuálnu 
knihu poviedok Slobodu bažantom prozaička Vanda 
Rozenbergová. V diskusii upriamila pozornosť na 
svoje ďalšie aktivity v Prievidzi, kde žije a pracuje 
ako bibliografka. 
 Tak trochu exkluzívnym hosťom festivalu bol 
dramaturg SND Daniel Majling, ktorého mnohí poz-
najú ako autora komiksu Rudo. Keďže v novembri 
tohto roku mala premiéru jeho adaptácia Roalda 
Dahla s názvom Apartmán v hoteli Bristol, časť disku-
sie sa točila práve okolo tejto témy. Daniel Majling 
však porozprával aj o svojich ostatných obľúbených 
autoroch, pričom naznačil, že pripravuje nielen 
nový komiks, ale aj zbierku poviedok o ruských 

klasikoch. Na úplný záver z nej prečítal poviedku 
s názvom Mrzút.
 Druhý večer festivalu ukončil koncert skupiny 
Saténové ruky.

Taragel spomínal na Pišťanka
Záverečný deň festivalu otvoril Dušan Taragel, kto-
rý si pripravil multimediálnu prezentáciu venovanú 
svojmu kamarátovi Petrovi Pišťankovi. Prečítal 
úryvok z jeho knihy Traktoristi a buzeranti, púšťal 
ukážky z ich hudobnej tvorby a k tomu premietal 
dobové fotografie. Komentoval jednotlivé dôležité 
momenty ich spoločnej hudobnej kariéry a na záver 
prečítal tri Pišťankove „kapelové“ sny.
 Ďalším hosťom večera bol prozaik Ján Púček, 
redaktor a editor vydavateľstva Absynt. Predsta-
vil svoju aktuálnu knihu Uchom ihly, porozprával 
o svojej práci v Absynte a o knihách, ktoré ho v po-
slednom čase zaujali. 
 Prozaička a redaktorka denníka SME Zuska 
Kepplová, dvojnásobná finalistka ceny Anasoft li-
tera, vo svojom bloku postupne predstavila vlastné 
knihy: Buchty švabachom, 57 km od Taškentu a Re-
flux. V diskusii okrem iného naznačila, aké témy 
ju zaujímajú a akým spôsobom ju baví písať. 
 Bodkou za festivalom bol krst knihy Chlapec 
s očami ako hviezdy. Napísal ju autor tohto príspevku 
Pero Le Kvet a ilustrovala ju Martina Matlovičová. 
Spolu obecenstvu porozprávali o rôznych peripe-
tiách, ktoré museli prekonať, aby kniha napokon 
uzrela svetlo sveta.
 O záverečné tóny sa postarala Ivana Mer – jej 
éterické piesne sú inšpirované morom, prírodnými 
živlami aj vnútornými svetmi duše.
 Oba ročníky festivalu spisovateľov Ypsalon boli 
hodnotené pozitívne publikom aj účinkujúcimi, or-
ganizátori sa preto domnievajú, že podujatie možno 
považovať za ďalšiu významnú literárnu udalosť na 
Slovensku.

Pero Le Kvet

Ypsalon je názov trojdňového festivalu 
spisovateľov, ktorý v Trnave organizuje 
Občianske združenie Publikum. Druhý 

ročník sa uskutočnil koncom novembra 
v synagóge, ktorá je centrom súčas-

ného umenia a patrí pod Galériu Jána 
Koniarka.
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Prečítajte sa Vianocami
Keďže sa blížia Vianoce a s nimi čas na oddych a dobrú knihu, prinášame niekoľko tipov na zaujímavé čítanie. 

Možno vám pomôžu pri výbere vhodného vianočného darčeka, radosť však môžete urobiť aj sami sebe.

Aňa Ostrihoňová, prekladateľka, 
majiteľka vydavateľstva Inaque
Nedávno vyšiel krásny román od Elizabeth Gilbert s názvom Pod-
stata všetkých vecí. Kniha vyzerá ako herbár a jej témou je botanika, 
ľudské poznávanie sveta v 18. a 19. storočí, a, samozrejme, aj silná 
žena – Alma Whittakerová a jej životná cesta. Napriek tomu, že 
by sa mohlo zdať, že ide o historický román, Elizabeth Gilbert je 
vo „svojich“ témach, akými sú manželstvo, viera, rodinné vzťahy, 
cestovanie a emancipácia, súčasná. Manuálom pre ženy môže byť 
aj kniha Eriky Jong Strach z päťdesiatky, hoci pôvodne vyšla v de-
väťdesiatych rokoch a niektoré z pasáží sú už, našťastie, prežité. 
Aj čas sa akosi zrýchlil a potešujúce je, že na niektoré z poznaní 
už nemusíme čakať do päťdesiatky. Fascinujúcim je tiež debutový 

román mladej írskej autorky Sary Baume Jasno lepo podstín zhyna, v ktorom sa na cestu za smútkom 
vydávajú dvaja vyvrheli – päťdesiatročný, sociálne izolovaný Ray a jeho jednooký psík. Román Sary Baume 
je silný práve vo vykreslení premenlivosti ľudskej povahy a nestálosti okolitého sveta, prírody, pohľadov 
na neživú súčasť krajiny, ako aj na cyklus života, tak výstižne opísaný štyrmi slovesami v názve románu. 
Ray nie je v skutočnosti uväznený sám v sebe, ostatným je prístupný zvláštnym a nezvyčajným spôsobom. 

Tamara Šimončíková Heribanová, spisovateľka
Tento rok ma veľmi potešila prekrásna monografia o fotografovi, zberate-
ľovi folklóru, no najmä mimoriadne vzácnom človeku Karolovi Plickovi, 
ktorá obsahuje výber toho najlepšieho z jeho tvorby, dokonalú krásu 
Slovenska zachytenú jeho objektívom, s pútavým čítaním Mariána 
Pauera. Jednoznačne odporúčam nielen milovníkom slovenského folkló-
ru! (Aj) gurmánov dozaista poteší najnovšia kniha známej etnologičky 
Kataríny Nádaskej, bestsellerová autorka tento rok pripravila lahôdku pod 
názvom Rok v slovenskej ľudovej kuchyni. Pre deti od 1 – 100 odporúčam 
množstvom cien ocenené knihy z edície Potulky ročnými obdobiami od Rotraut 
Susanne Berner, tohtoročnej laureátky ceny H. Ch. Andersena. Séria sa skladá z piatich knižiek, ktoré 
na seba nadväzujú postavami, miestami či zvieratkami, a pri listovaní sa dieťaťu rozvíja nielen pamäť 
a pozorovací talent, ale aj slovná zásoba. Detský čitateľ si jednoznačne zamiluje i reedíciu zázračných 
dobrodružstiev medvedíka Pu od Alana Alexandra Milneho s pôvodnými ilustráciami E. H. Sheparda. 
A nakoniec beletria: Šum času od Juliana Barnesa a Veľká láska od Ballu. Nové vydanie Mandolíny ka-
pitána Correliho od Louisa de Bernièresa. Mladá nevesta od Alessandra Baricca. Nestarnúca kultovka 
My deti zo stanice ZOO od Christiane F. A nakoniec výber poézie a prózy Moja vina a iné od mimoriadne 
populárnej maďarskej spisovateľky Virág Erdős. Je to skvost! A na záver ČOKOĽVEK od môjho obľúbe-
ného českého spisovateľa Jiřího Hájíčka!

Denisa Fulmeková, spisovateľka
Dúfam, že to nevyznie príliš morbídne, ale v uplynulých 
mesiacoch som prečítala viacero rôznorodých kníh 
o umieraní a smrti. V dnešnej spoločnosti je táto tematika 
trestuhodne vytesnená, a preto nezaškodí trochu sa v nej 
povŕtať. Začala som zľahka nemeckým lekárom Ruedige-
rom Dahlkem a jeho mierne ezotericky poňatým textom 
O velké proměně. O čosi menej vzletná, zato však reálnejšia 
a vari i podnetnejšia bola kniha ďalšieho lekára – Atula 

Gawandeho Smrteľnosť. Jej pridaná hodnota spočíva aj v osobnej rovine, o ktorú sa s nami americký 
chirurg indického pôvodu podelil. Pestrá a užitočná sa mi videla tiež publikácia, ktorú z príspevkov 
rôznych autorov z oblasti medicíny, sociológie, pohrebníctva a podobne zostavila česká psychologič-
ka a sociologička Naděžda Špatenková O posledních věcech člověka. A nachystanú mám už novinku 
bývalého učiteľa a novinára, teraz ošetrovateľa v hospici Ondřeja Nezbedu – Průvodce smrtelníka.

Jana Šlinská, event manažérka Martinus.sk
Tento rok takmer každému odporúčam knihu Podsta-
ta všetkých vecí od Elizabeth Gilbert. Je to historický 
román, ktorý v sebe nesie silné posolstvo, no nie je 
prvoplánovo motivačný. Je to pocta všetkým ženám, 
vzdelaniu a rozumu. Okrem toho má kniha aj naozaj 
krásnu obálku. To isté platí o druhej knihe, ktorá ma 
v poslednom čase zaujala, je to Moruša – príbeh Iboje 
Wandall-Holm, ktorá utiekla zo Slovenského štátu 
a prežila Osvienčim. Naozaj silné čítanie. Páčil sa mi 
aj nový Baricco, aj Šum času od Barnesa. Tento rok 
bol bohatý aj na krásne detské knihy, odporúčam 
napríklad Pištáčika, Filipka, Tri mačiatka tety Mily či 
Traja kamoši a fakticky fantastický bunker. 

Foto Martina Cimermanová

Dado Nagy, moderátor literárnych podujatí, 
popularizátor literatúry

Literárne príbehy sa odohrávajú na skutočných aj 
vymyslených miestach. Preto ma fascinuje, ako úzko 
geografia súvisí s fikciou. K mojim najobľúbenejším 
knihám na túto tému patrí napríklad Atlas odlehlých 
ostrovů nemeckej autorky Judith Schalansky – príbehy 
reálnych ostrovov sa v nej spájajú s fragmentmi uda-
lostí, ktoré sa na nich odohrali alebo mohli odohrať. 
Nadchla ma aj skvelá publikácia britského sociogeo-
grafa Alastaira Bonetta Ztracená místa o miestach-ne-
miestach, ktoré nenájdeme na žiadnej mape, napriek 
tomu reálne existujú, no v inej historickej, filozofickej 
či sociogeografickej rovine. Mimoriadne ma preto 
zaujala najmä nová kniha Nicka Middletona Atlas 
zemí, které neexistují – fantastický výlet do päťdesia-
tich krajín, ktoré sú skutočné iba v mysliach svojich 
obyvateľov. Okrem toho, že kniha obsahuje zaujímavé 
príbehy z histórie, je aj veľmi krásna. 

Foto Peter Procházka

Foto archív A. O.

Foto Branislav Šimončík

Foto Erika Litváková
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Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho 
informačného centra, prekladateľka 

z taliančiny a francúzštiny
Môj tip je román Dušana Mitanu Zjavenie. Vza-
la som ho po rokoch do rúk náhodou a, tak 
ako pri prvom čítaní, som ho nepustila. Uve-

diem dôvody pre toto odporúčanie: Obdiv pre 
odvahu autora, a to dvojnásobnú: odvahu autora 

autobiografického písania a odvahu autora, ktorý 
hodnotiaco píše aj o minulosti celkom nedávnej, 

ba aj o súčasnosti, čo v roku vydania románu (2005) nebolo celkom zvyčajné. 
Obdiv pre pozoruhodné písanie s pre mňa príťažlivou zmesou prvkov recesie, 
nadrealizmu, spochybnenia a zároveň pátosu, viery, patetickosti. Obdiv pre 
majstrovské mitanovské písanie.

Matúš Mikšík, 
šéfredaktor Knižnej revue

Konečne som našiel využitie pre môj 
„reverzný diár“, ktorý používam na 
zapísanie vecí minulých, namiesto 
udalostí budúcich – mám v ňom teda 
zaznamenané všetky knihy, ktoré 
som za uplynulý rok prečítal. Zo sve-
ta by som mohol odporučiť „stariny“, 
najviac asi Lermontovovho Hrdinu 
našich čias či Turgenevových Otcov 
a deti, Harper Lee a jej fantastický román To Kill a Mockingbird (uvádzam pô-
vodný názov, pretože ostatné čiastočne skresľujú intenciu autorky), rozhodne 
však aj Eliotovu Pustatinu – mimochodom, niežeby nevychádzali dobré knihy, 
ale ja som najlepšie tohtoročné tipy vysnoril po antikvariátoch a knižniciach, 
z domáceho prostredia teda Válka, Jozefa Mihalkoviča a určite – neprekva-
pivo – Laučíka. Najprínosnejšími teda pre mňa boli knižky pomerne útlych 
rozmerov, ktoré u nás vychádzali v legendárnej edícii „kmp“ (kruh milovníkov 
poézie – pozn. red.), to však asi nikoho vlastne ani nemôže prekvapovať.

-irk-

Martin Ciel, filmový teoretik
Môj tip: Roberto Bolaño, Vzdialená hviezda, z vydavateľstva Inaque. Bo-
laño nebol len majster dvoch veľkých, fascinujúcich románov (2666, Divocí 
detektivové), ale bravúrne vedel písať i kratšie prózy. Vzdialená hviezda 
nie je vôbec surreálna či absurdná knižka, ako sa o nej často hovorí, ale 
chladná, napínavá a nesmierne presná dekonštrukcia Zla, ktoré môže 
vybublať kedykoľvek a nikto nie je imúnny. Vychádza sčasti z jeho slávnej 
a vtipnej mystifikácie Nacistickej literatúry v Amerike – ale to bol len náčrt. 
Vzdialená hviezda je presne cielený hĺbkový psychologický ponor. Tu už 
končí akákoľvek zábava. Ďalej: Richard Taylor, Filmová propaganda (Sovětské 
Rusko a nacistické Německo), z vydavateľstva Academia. Ani táto kniha nie 
je žiadnou veselou kratochvíľou. Historicko-analytická Taylorova práca 
ukazuje, ako úspešne dokážu politické systémy pracovať s ideologickými 
konceptmi a ovplyvňovať individuálne štruktúry predstáv o referenčnom 
svete. A Rusko v tom bolo úspešnejšie. Smutné. Stále sa to deje.

Mária Ferenčuhová,  
poetka, filmová publicistka 
a prekladateľka 
z francúzštiny
Čítanie poézie pre mňa vždy 
znamená zastavenie, spoma-
lenie – poézia totiž predpokla-
dá celkom iný rytmus čítania, 
aj iný režim vnímania, ako 
próza. V ostatnom čase ma 
takto zastavili, či dokonca 

v príjemnom slova zmysle zaskočili dve vynikajúce zbierky dvoch 
absolútne odlišných autoriek. Občianske združenie FACE koncom 
roka 2016 vydalo útlu knižku jednej z najväčších poľských poetiek, 
Wisławy Szymborskej. Veľké číslo pôvodne vyšlo v roku 1976. No aj 
s odstupom štyridsiatich rokov je táto kniha vo viacerých ohľadoch 
mimoriadna: je analytická, filozofická i vtipná. Szymborska mala dar 
prepojiť drobný detail konkrétneho sveta s univerzálnymi ľudský-
mi pravdami a hodnotami. Zdanlivo strohé básne dodnes omračujú 
predovšetkým ľahkosťou, s akou poetka dokázala spracovať aj tie 
najvážnejšie témy. Miniatúrny veľký svet nájdeme aj v nenápadnej 
zbierke básní z vydavateľstva Fra s názvom Pomlčka v těle českej vý-
tvarníčky a poetky Kristiny Láníkovej. Je to svet vnútorný, svet občas 
takmer autistickej implózie, preskúmavania vlastného tela a jeho 
miesta v často stiesnenom priestore, ktorého súradnice sú popisované 
predovšetkým prostredníctvom hmatu, dotyku, kontaktu. Pomlčka 
v těle je poetikou príbuzná niektorým raným zbierkam slovenskej 
poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej, no kým Ružičková preparovala 
obrazy s doslova chirurgickým zaujatím, Lániková ich skôr nervózne 
ohmatáva alebo plstí. Dalo by sa dokonca povedať, že s textom pracuje 
ako s textilom. Jej obrazy nie sú len vizuálne – sú aj hebké, vláknité, 
srstnaté. Vďaka tomu sú úzke, vlhké a nehostinné priestory jej sveta 
zároveň dojímavé, ľudsky teplé a útulné. 

Dušan Taragel, spisovateľ
Silvester Lavrík napísal svoju 
najlepšiu knihu. Hoci sa môže 
zdať, že Nedeľné šachy s Tisom 
patria do oblasti historickej lite-
ratúry, ide o výborne vymyslený 
a napísaný román o láske a vzťa-
hoch v malom meste. Všetko sa 
odohráva na pozadí (či popredí?) 
skutočných historických uda-
lostí v mestečku, ktoré naozaj 

stojí (Bánovce), vystupujú v ňom skutočné postavy a dokonca aj hlavná 
hrdinka Anička tu kedysi žila. Jej rozprávanie a postrehy sú niekedy kruté 
a presné, inokedy humorné, často zmätené, pretože aj ona je mimo, duševne 
mierne pozadu, takže svet videný jej očami je iný, než ho vidia ľudia okolo 
nej. Lavrík strávil obrovské množstvo času štúdiom historických materiá-
lov a starých novín, je to cítiť aj z jazyka, ktorým príbeh rozpráva, drží sa 
však na uzde a nezabíja čitateľa množstvom faktov. Jeho kniha patrí k tomu 
najlepšiemu zo slovenskej literatúry za rok 2016 a vychutnajú si ju nielen 
ľudia so záujmom o históriu. Tento strhujúci a dojímavý príbeh dokážu bez 
problémov zhltnúť aj gymnazisti či stredoškoláci a možno aj vďaka nemu 
dokážu lepšie pochopiť časy, kedy tí, čo nepatrili k „správnej“ rase, etniku 
či vierovyznaniu, boli znížení na občanov druhej kategórie.

Foto Jaro Ridzoň

Foto Radka Komžíková

Foto archív M. V.

Foto Peter Procházka

Foto Zuzana Liptáková



jubilanti
od 17. decembra do 25. januára 

17. 12. 1941 – Eva FORDINÁLOVÁ, literárna historička, poetka
19. 12. 1959 – Dagmar SABOLOVÁ, prekladateľka, literárna vedkyňa
20. 12. 1961 – Milan ABELOVSKÝ, básnik
21. 12. 1935 – Tomáš GÁLL, básnik, prekladateľ
21. 12. 1946 – Viera FEGLOVÁ, autorka literatúry faktu
22. 12. 1943 – Štefan MORAVČÍK, básnik, prozaik, autor kníh pre deti
23. 12. 1936 – Viktor KRUPA, autor literatúry faktu, prekladateľ
24. 12. 1976 – Svetlana ŽUCHOVÁ, prozaička, prekladateľka
28. 12. 1941 – Katarína BELNAYOVÁ, poetka, prekladateľka
28. 12. 1951 – Dagmar Mária ANOCA, poetka, prozaička, literárna kritička
28. 12. 1966 – Daniela DUBIVSKÁ, poetka
29. 12. 1940 – Anita TEŠOVIČOVÁ, spisovateľka pre deti, poetka
29. 12. 1947 – Jana KUZMOVÁ, poetka
29. 12. 1953 – Oliver BAKOŠ, prozaik, prekladateľ
29. 12. 1976 – Michal HVORECKÝ, prozaik
29. 12. 1982 – Radoslav TOMÁŠ, básnik
30. 12. 1951 – Ivan KLOHNA, básnik
30. 12. 1975 – Ján GAVURA, básnik, prekladateľ, literárny kritik
31. 12. 1969 – Uršuľa KOVALYK, prozaička, poetka

1. 1. 1946 – Miroslav DANAJ, prozaik, básnik
1. 1. 1946 – Emil HOLEČKA, básnik, publicista
1. 1. 1961 – Laco KERATA, dramatik, básnik
1. 1. 1963 – Marta SOUČKOVÁ, literárna vedkyňa
3. 1. 1940 – Tomáš WINKLER, literárny a kultúrny historik, kritik
3. 1. 1942 – Dušan KOVÁČ, historik, autor literatúry pre deti a mládež, prozaik
4. 1. 1934 – Rudolf SCHUSTER, autor literatúry faktu, prozaik, dramatik
4. 1. 1946 – Dušan DUŠEK, básnik, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež
5. 1. 1940 – Ivan MACHALA, prozaik, autor literatúry faktu, prekladateľ
6. 1. 1982 – Zuska KEPPLOVÁ, prozaička
7. 1. 1924 – Jela KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ, autorka operných libriet, prekladateľka 
7. 1. 1967 – Igor VÁLEK, básnik, publicista
7. 1. 1971 – Jaroslav RUMPLI, prozaik

9. 1. 1935 – Ján MILČÁK, dramatik, spisovateľ pre deti
10. 1. 1951 – Viera ŠEBESTOVÁ, poetka
12. 1. 1951 – Rút LICHNEROVÁ, prozaička, výtvarná teoretička a historička
12. 1. 1988 – Martin CHUDÍK, básnik
13. 1. 1958 – Peter BULÍK, prozaik
14. 1. 1944 – Peter REPKA, básnik, prozaik 
15. 1. 1938 – Paula SABOLOVÁ, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež
15. 1. 1944 – Ladislav HAGARA, básnik, prozaik
15. 1. 1961 – Július LOMENČÍK, autor odbornej literatúry, básnik
15. 1. 1969 – Richard PLIEŠOVSKÝ, básnik
15. 1. 1973 – Marián GRUPAČ, básnik, prozaik
16. 1. 1931 – Pavol KONDAČ, prozaik, novinár
16. 1. 1932 – Milan POLÁK, divadelný kritik, historik
16. 1. 1939 – Dagmar WAGNEROVÁ-ŠKAMLOVÁ, poetka, autorka kníh pre deti
16. 1. 1956 – Pavol FABIAN, prozaik, autor cestopisnej literatúry
17. 1. 1941 – Valentín BENČAT, autor literatúry faktu
18. 1. 1934 – Ľubomír BRTEK, autor literatúry faktu
18. 1. 1944 – Irena GÁLOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež, prozaička
18. 1. 1951 – Július PAŇKO, prozaik
18. 1. 1953 – Ján GBÚR, literárny vedec
19. 1. 1951 – Michal ĎUGA, básnik, autor kníh pre deti 
19. 1. 1955 – Andrej FERKO, prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti a mládež, esejista
20. 1. 1933 – Emil BENČÍK, autor rozhlasových fíčrov, publicista
20. 1. 1940 – Stanislav RAKÚS, prozaik, literárny vedec
20. 1. 1949 – Milan STANO, aforista
21. 1. 1933 – Imrich SEDLÁK, literárny a kultúrny historik
22. 1. 1935 – Ivan STADTRUCKER, prozaik, scenárista, filmový teoretik
22. 1. 1940 – Peter JAROŠ, prozaik, scenárista
22. 1. 1965 – Ivan KOLENIČ, básnik, prozaik
22. 1. 1984 – Marián „BENE“ BENKOVIČ, básnik, textár
23. 1. 1937 – Božena LENČOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež
23. 1. 1961 – Taťjana LEHENOVÁ, poetka, spisovateľka pre deti
24. 1. 1964 – Silvester LAVRÍK, prozaik, dramatik
24. 1. 1966 – Adriana MACHÁČOVÁ, prozaička
25. 1. 1939 – Ján SABOL, verzológ, literárny vedec, jazykovedec 
25. 1. 1947 – Michal ZÁLETA, prozaik, publicista

s.
 0
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KOMENTÁRE Rakús píše 

pre náročného čitateľa

Foto Peter Procházka

S tanislav Rakús patrí medzi najvýznamnejších 
slovenských spisovateľov súčasnosti. Je jednou 

z mála osobností, ktoré sa dlhodobo venujú pro-
zaickej tvorbe, literárnej vede a aj esejistike. Jeho 
originálny prístup k umeleckej tvorbe je dôvodom, 
že v porevolučnom období je azda najoceňovanejším 
slovenským autorom. Okrem iných cien získal aj 
najprestížnejšie literárne ocenenia Cenu Anasoft 
litera i Cenu Dominika Tatarku.
 Stanislav Rakús pracoval vlastne celý svoj tvorivý 
život ako pedagóg. Spočiatku ako učiteľ na stred-
ných školách v Trebišove a v Košiciach a od roku 
1969 ako vysokoškolský pedagóg na  Filozofickej 
fakulte UPJŠ v Prešove, napokon ako profesor de-
jín a teórie slovenskej literatúry. Knižne debutoval 
novelou Žobráci, od vydania ktorej uplynulo prá-
ve 40 rokov, nasledovala zbierka poviedok Pieseň 

o studničnej vode (1979). Už týmito 
knižkami upútal pozornosť čitateľov 
– najmä výberom témy a svojráznym 
prozaickým štýlom. Odmietol vte-
dajšou oficiálnou literárnou kritikou 
vyžadovanú politickú a spoločenskú 
angažovanosť a do popredia postavil 
osudy jednoduchého človeka. Jeho 

štýl sa vyznačoval jemnou detailizáciou kresby 
tragických charakterov, ako aj evokáciou lyricky 
podfarbenej atmosféry. V 80. a 90. rokoch venoval 
veľkú pozornosť literárnovednému výskumu, vý-
sledkom čoho bolo niekoľko vedeckých monografií. 
Azda najobjavnejšie sú jeho práce Epické postoje 
(1988) a Poetika prozaického textu (1995). Spôsob jeho 
vedeckého myslenia silne ovplyvnil celú generáciu 
mladých literárnych vedcov, najmä pôsobiacich pod 
jeho priamym vplyvom na východnom Slovensku. 
V roku 1993 vydal novelu Temporálne poznámky, 
ktorá vyvolala azda najväčší ohlas literárnej kritiky 
aj čitateľskej verejnosti. Práve ňou začal mapovať 
svoju dominantnú tému – život učiteľa, intelektuá-
la ubitého spoločenskou atmosférou socialistickej 
spoločnosti. Demýtizoval socialistické chápanie 
postavy vzorného učiteľa. Učiteľa Dušana Sakmára 

predstavil ako intelektuála, ktorý neakceptoval 
vtedajší spoločenský optimizmus, ale žil individu-
álny život plný dezilúzie, skepsy a existenciálneho 
pesimizmu. Azda tematické spracovanie témy bolo 
podnetom pre zmenu poetiky jeho prózy, z ktorej 
sa vytratila najmä lyrickosť. Zostal detailizujúci 
a manieristický štýl a konotatívnosť textov bola 
zvýšená využitím neraz ťaživého humoru a irónie.
 V dvoch nasledujúcich románoch Nenapísaný ro-
mán (2004) a Excentrická univerzita (2008) neopustil 
vysokoškolské prostredie, rozšíril však tematický 
záber rozprávania. Rakúsove romány sú písané pre 
náročného čitateľa, ktorý v nich neustále nachádza 
aj Rakúsa teoretika. Ide tak trochu vždy aj o roz-
právanie o tvorbe prozaického textu. Cenu Anasoft 
litera získal Rakús v roku 2010 za zbierku štyroch 
poviedok Telegram (2009). Ich antihrdinovia sa veľ-
mi nezmenili. Sú to introverti ťažko komunikujúci 
s inými ľuďmi. Zatiaľ poslednou Rakúsovou knižkou 
je súbor troch próz Fáza uvoľnenia (2013).
 Prózy Stanislava Rakúsa vyžadujú diskurzívneho 
čitateľa, sú viacplánové, majú veľký interpretačný 
priestor, nestrácajú estetickú zaujímavosť a inte-
lektuálnu podnetnosť.

Ladislav Čúzy



č. 12/16

Keď som v minulosti čítal Slobodovu Oresteu, musel som sa smiať. 
Takisto aj teraz, keď vyšla spolu so scenárom Alberta Marenčina, 
napísaným na jej motívy (PT Marenčin 2016).

Balla číta Slobodu

P ritom ide o príbeh so stopovou prítomnosťou 
tragédie priam aischylovskej, ako naznačuje 

názov i úvodná vražda zo žiarlivosti. Úsmev však 
vyvolávajú rôzne náhle obraty v deji a podivne 
zjednodušené priamočiare myslenie postáv: „Vilo 
slabol, a tak navrhol chlapcovi, aby sa oženil“ 
(s. 17). To, že Vilov syn, samozrejme tiež Vilo, si 
na pokyn bleskurýchlo našiel nevestu, ktorá sa 
volala práve Orestea, a nie napríklad Hana, aj keď 
pochádzala zo slovenskej dediny, naznačuje, že 
jej meno nie je menom, ale skôr sprisahaneckým 
žmurknutím na čitateľa. 

Asociácia s antickou tragédiou
Podľa Slobodových vlastných slov uvedených 
v Pokuse o autoportrét (Z tvorby, Slovenský Tatran 
2002) si príbeh o dobrom synovi, ktorý sa stará 
o chorého otca, požičal z knihy Literáti a manda-
ríni od starého čínskeho autora Wu-ťing-cô, po-
viedku napísal ako „niečo extra gýčové“ a použil 
v nej zvraty, ktoré považoval „za ošúchané alebo 
priamo za frázy“ (s. 294). Vďaka použitej metóde 
v Orestei nie je núdza ani o takéto formulácie: „Keď 
sa kedy-tedy ich pohľady stretli, Vilo mal dobré 
pocity“ (s. 18). Alebo: „Stával sa mužom. Nečudo, 
že ho odobrali na vojenčinu“ (s. 24). Vždy som dá-
val prednosť autorovým osobnejším textom, viac 
inšpirovaným vlastnými životnými peripetiami 
či práve ich absenciou, kde účinkuje „náš hrdi-
na“, podivne nehrdinský – veď preto je len „náš“, 
a nie všeobecne akceptovateľný. Orestea k tomuto 
druhu textov nepatrí. Na druhej strane, autorova 
autobiografickosť ako seba-opisovanie – a niekedy 
aj seba-odpisovanie – iba vyzerá: o tom sa pre-
svedčíme, keď nahliadneme do už spomenutého 
Pokusu o autoportrét alebo do posmrtne publiko-
vaných denníkov, tam totiž uvidíme (trochu) iného 
Slobodu. No ako rozprávač aj v Orestei prejavuje 
eminentný záujem o udalôstky zo všedného života: 
„Chlapi sa bez ostychu vymočili do spoločného 
obrovského nočníka a o chvíľu mrnčali, zasiah-
nutí spánkom“ (s. 24). Aj tu ide o ľudí, ktorých cieľ 
i osud je jasný: ženba, dieťa, bývanie, a potom… 
Čo potom? Všednodenné peripetie. Lenže v tomto 

texte sa vyskytne aj dlhodobá Oresteina záhadná 
choroba, a predovšetkým úvodná vražda ako hyb-
ná sila deja, neustále prítomná v pozadí. Zároveň 
prehrmí svetová vojna, zmienená jedinou krátkou 
vetou. A keď už som zasa pri vetách, tú poslednú 
Sloboda z poviedky pre potreby vydania z roku 
1982 vyškrtol, ale v aktuálnej knižke sa znovu zja-
vila vo svojej otvorene gýčovej banalite: „Po roku 
Boh požehnal Vilovi a jeho žene krásne dieťa“ (s. 
30). Prečo ju autor začiatkom osemdesiatych rokov 
odstránil? Možno si všimol, že v pokročilom nor-
malizačnom čase Boh už nežehná tak ostentatívne. 
Informácia o narodení potomka je však podstatná, 
úzko totiž súvisí s finálnym, sedemdesiatym štvr-
tým obrazom scenára, kde sa všetci nesmierne 
veselia, lebo Vilo sa stal „šťastným otcom“ (s. 140). 
„Novorodeňa“ sa na záver príbehu i scenára hodí, 
pretože všetko sa podobne aj začalo: Vilo, onen 
šťastný otec z konca scenára, bol na úvod poviedky 
zrodený z nevery, potrestanej vraždou. Tým sa 
záležitosť solídne zaokrúhľuje, získava zmysel 
a zároveň sa odhaľujú „tajomné súvislosti medzi 
láskou a smrťou“ (s. 140). Lenže ani tieto súvislosti 
nezachránia vcelku priemerný scenár filmu, ktorý 
nebol nikdy natočený. Pritom, Albert Marenčin 
sa chvályhodne usiloval o zatraktívnenie deja, 
a tak namiesto milenca, v poviedke otráveného, 
je na začiatku scenára montáž kriminalistických 
záberov mŕtvej manželky v kaluži krvi: tá vzácna 
tekutina môže mať na plátne výraznejšiu farbu ako 
nenápadný sofistikovaný jed, nuž a mladá žena 
zabitá sekerou bola v asketických socialistických 
časoch snom každého diváka. Marenčin zaviedol 
do deja aj nové postavy, vrátane storočného ded-
ka, s ktorého pomocou sa vysvetlí pôvod mena 
Orestea: vnučke ho starček vybral ako veterán 
balkánskej vojny. Takéto objasnenie zároveň 
znovu podčiarkuje asociáciu filmového príbehu 
s antickou tragédiou. 

Žiaľ, scenár je trochu iný
Ako trefne poznamenala Zora Prušková (Rudolf 
Sloboda, Kalligram 2001), „téma partnerstva a ro-
diny je v Slobodových textoch zárukou konfliktu, 

vitálnej motivácie, a teda aj podmienkou sujetovej 
štruktúry a na ňu naviazaného príbehu“ (s. 53). 
Príbeh, o ktorom je reč, sa odohráva v krajine 
akoby bez spoločenského zriadenia, režim je v po-
viedke uzátvorkovaný, ostáva mimo zreteľa ako 
neverbalizované pozadie bytia a vzťahov postáv. 
Žiaľ, v scenári je to trochu inak. Z Oresteinho 
otca je oneskorený socialisticko-budovateľský 
nadšenec a na stavenisku dcére hovorí: „Nečítala 
si v novinách? Sám riaditeľ povedal, že sme ako 
kolieska veľkého stroja“ (s. 67). A nevyznieva to 
ironicky. Prečo bol teda vlastne tento nenápadný 
scenár trezorovaný? Možno pre akomak šovinis-
tický spôsob, akým starý Vilo predstaví synovi 
svojho kolegu zo stavby: „To je Feri… Maďar, ale 
dobrý chlap“ (s. 68). Žeby to v čase pseudo-inter-
nacionalizmu nepríjemne zaškrípalo? Ale veď 
Vilo sa mohol vyjadriť aj o odtienok tvrdšie: „To 
je Feri… Dobrý chlap, ale Maďar.“ Je však prav-
depodobné, že scenár naozaj putoval do trezoru 
jednoducho preto, lebo pán Marenčin bol revi-
zionista a dubčekovec, našťastie.
 Rudo Sloboda sa vraj v tom čase vyjadril, že 
filmárstvo je v normalizácii stratená bitka, lebo 
tu „aj tak nemožno nič poriadne nakrútiť“ (s. 9). 
Neskôr sa v tej istej normalizácii z existenčných 
dôvodov predsa len pustil na dráhu scenáristu, 
hoci si o tamtej dobe nerobil žiadne veľké ilúzie, 
na rozdiel od jej dnešných domotaných apolo-
gétov. 

Číta sa veľmi dobre
Každopádne treba povedať, že scenár Orestea, 
toto viac-menej spoločné dielo dvoch výrazných 
osobností slovenskej literatúry i filmu, sa číta veľ-
mi dobre, nie ako scenár a teda základ prípadného 
filmu, ale ako stručná a jasná próza – do veľkej 
miery vďaka tomu, že autor poviedkovej predlohy 
bol a navždy ostal filozofom, považujúcim para-
doxy, tragiku, nechcenú komickosť i absurditu 
za podstatnú súčasť ľudského údelu. 

Balla 

KOMENTÁRE

Foto archív autora
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Aký je vnútorný svet ilustrátorky?
My ilustrátori prirodzene pracujeme s nejakým pod-
kladom či zadaním – textom, literatúrou, hudbou 
– myslím, že toto je pre ilustráciu špecifické v porov-
naní s inými umeniami. Moja práca je veľakrát reak-
ciou na prácu niekoho iného. Vo všeobecnosti je môj 
vnútorný svet vizuálny a imaginatívny. V bežnom 
živote si prirodzene všímam a vyhľadávam esteticky 
zaujímavé momenty a prostredia. Ale ináč nevidím 
veľký rozdiel medzi mnou a ostatnými ľuďmi.

Tvoje myslenie prebieha v obrazoch, si vizu-
álny typ, aj sa rozhoduješ vizuálne. Predpo-

kladám, že si veci dokážeš ľahko predstaviť.
Áno, predstavovanie si čohokoľvek mi ide ľahšie, to 
som si všimla. Keď sa rozprávam s ľuďmi o niečom 
vizuálnom, rýchlejšie mi naskakujú predstavy, aj 
rýchlejšie pochopím vizuálne opisovanie niekoho 
iného ako je bežné. Ale trochu sa hanbím za to, že až 
tak veľa nekreslím, to môže byť taká moja profesio-
nálna deformácia. Väčšinou si nápad skôr napíšem, 
než nakreslím. A keď si ho aj predsa len nakreslím, 
tak strašne narýchlo a škaredo.

Akým spôsobom čítaš ilustrované knižky?
Asi som dosť prísna. Spomínam si, že od predtí-

nedžerského veku ma ilustrácie vedeli veľmi vy-
rušovať. Pamätám si nejaké dobrodružné romány, 
alebo čo som to vtedy čítala, v ktorých boli ilustrácie, 
ktoré veľmi konkrétne spodobovali hrdinov. Poriad-
ne ma to štvalo. Začítala som sa do príbehu, začala 
som si všetko predstavovať a keď som došla k strane 
s ilustráciou, moje predstavy sa mi začali rúcať. Ozaj 
som nepotrebovala vidieť spodobené Tarzanove 
črty tváre. To bola pre mňa vždy podnožka v čítaní, 
prekážalo mi to. Niekde tam pramení môj odpor 
k príliš popisným ilustráciám. Dnes sa s tým až tak 
veľa nestretávam, knihy, ktoré čítam, sú väčšinou 
famózne ilustrované, nechávajú otvorené dvere aj 

Ružové princezné 
si do života nepúšťam

S charizmatickou Danielou Olejníkovou (1986) som sa stretla v pokojnej atmosfére kaviarne, kde mi porozprávala o tom, 
aký bohatý a imaginatívny je svet ilustrátorky. Ilustrovala množstvo kníh (V melónovom cukre – Richard Brautigan; Vie, 
čo urobí – Katarína Kucbelová; Trinásť – Jana Bodnárová a i.) a venuje sa aj grafickému dizajnu. Prinášame aj jej ilustráciu 
a ukážku z textu knihy, ktorú považuje za kultovú záležitosť. Neviditeľné mestá talianskeho spisovateľa Itala Calvina 
(preklad Stanislav Vallo) vyjdú 20. decembra vo vydavateľstve Artforum. 
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mojej predstavivosti a zároveň atmosféru nejakým 
spôsobom posúvajú.

Čo ťa naposledy oslovilo? 
Veľmi osobná vec je pre mňa Pištáčik Dušana Du-
šeka, ktorú vydalo Vydavateľstvo Slovart v reedícii 
s novými ilustráciami od Ďura Balogha. Túto knihu 
som mala veľmi rada, keď som bola malá. Na dlhší 
čas mi zišla z mysle a zrazu – Pištáčik –  aha, ide sa 
robiť znova. Síce sa mi páčili aj pôvodné ilustrácie 
Petra Kľúčika, som nadšená z toho, ako sa do toho 
pustil Ďuro Balogh. Teším sa na to, až budem mať 
knihu doma a budem znova prežívať ten príbeh 
s úplne inými ilustráciami.

Súčasné deti žijú už v inom type vizuality než 
generácia ich rodičov. Baloghove moderné 
komiksové ilustrácie im budú možno bližšie.
Balogh je famózny v štylizácii postáv – niežeby os-
tatné aspekty jeho ilustrácie neboli skvelé – toto 
je však niečo, čo mám na ňom špeciálne rada. Vie 
tvoriť výrazné charaktery, vo veľmi čistom a sviežom 
podaní vyjadrí kopec emócií, hravosť, akciu. Ťažko 
sa mi však hovorí to, že tie pôvodné ilustrácie sú 
prekonané. Nemám deti, a teda ani priamu spätnú 
väzbu, ale mne osobne sa stále páčia aj niektoré 
staré veci – Jiří Trnka, Maurice Sendak. Vychádzajú 
predsa aj reedície s pôvodnými ilustráciami. Ne-
viem, či to funguje na dnešné deti.

Opačným prípadom je komerčná literatúra 
pre deti. Ilustrácie v nej sú „páčivé“, deťom 
podsúvajú rôzne stereotypy (napr. princezné 
v ružovom), a to podľa mňa úplne pohlcuje 
schopnosť predstavivosti.
To určite. Týmto veciam sa úplne vyhýbam, chodím 

Mestá a túžba1

O meste Dorotea možno hovoriť dvomi spôsobmi: možno opísať, ako sa z jej 
hradieb povedľa siedmich brán s padacími mostami ponad vodnou priekopou 
dvíhajú štyri hliníkové veže, voda z priekopy napája štyri zelené kanály, čo prete-
kajú mestom a rozdeľujú ho na deväť štvrtí, každá ráta tristo domov a sedemsto 
komínov, a možno pritom spomenúť, že na vydaj súce dievčatá z každej štvrte sa 
vydávajú za mládencov z iných štvrtí a ich rodiny si navzájom vymieňajú tovary, 
s ktorými každá z nich obchoduje: bergamoty, kaviár, sextanty, ametyst; na 
základe týchto údajov sa možno dorátať k všetkému, čo sa dá o meste dozvedieť, 
o jeho minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Môžeme však o Dorotei hovoriť 
celkom inak, napríklad ako pohonič tiav, ktorý ma tam priviedol: „Prišiel som 
sem jedného rána voľakedy dávno ako celkom mladý chlapec; množstvo ľudí 
sa náhlilo uličkami smerom k trhovisku, ženy mali pekné zuby a neuhýbali 
pohľadom, na malom pódiu traja vojaci hrali na trúbkach, všade naokolo sa 
krútili kolesá a vo vetre povievali vlajky s pestrofarebnými nápismi. Dovtedy 
som nepoznal nič iné, len púšť a cesty, ktorými sa uberajú karavány. V to ráno 
v Dorotei som pocítil, že niet v živote dobrodenia, čo by som nemohol očaká-
vať. V priebehu rokov sa môj pohľad znovu začal upierať na rozľahlé priestory 
púšte a na cesty, ktorými sa uberajú karavány, no teraz viem, že to je len jedna 
z mnohých ciest, čo sa predo mnou otvárali toho rána v Dorotei“.

piatimi rokmi. Prečo si sa rozhodla ilustrovať 
túto knižku znova?
Bolo to vydavateľské rozhodnutie Artfora, že chce 
knihu vydať. Od mojej diplomovej práce ubehlo zopár 
rokov a s jej konceptom, ani samotnými ilustráciami 
som nebola spokojná skoro hneď od jej dokončenia. 
Tešila som sa teda z príležitosti skúsiť  knihu poňať 
odznova opäť v tandeme s Palom Bálikom, ktorý 
bol pred rokmi mojím neoficiálnym vedúcim diplo-
movky. Tentoraz už, našťastie, iba nedozeral, ako 
sa s tým pasujem, ale grafický dizajn tohto vydania 
je plne v jeho moci.

Mám sa spýtať, o čom je tá knižka?
Som v tom tak hlboko, že už ani neviem na to 
v krátkosti odpovedať. Ktosi mi povedal, že tá 
knižka je úplne o všetkom, o živote ako takom. 
Povedzme však, že v prvom čítaní sú to akési por-
tréty miest, fantaskných i veľmi reálnych, a tie sú 
rámcované rozhovormi Marca Pola a Kubla Chána. 
Kublaj Chán počúva vyslancove zážitky z obchod-
ných a diplomatických ciest, kladie mu otázky. Keď 
čítaš črty tých miest so zvláštnymi ženskými me-
nami, tak zrazu ti dochádza, že práve čítaš o neja-
kom reálnom meste, čo si navštívila alebo si o ňom 
iba počula, alebo iba o jednom jeho aspekte, alebo 
o svojej dávnej spomienke na nejakého človeka. 
Tento text vyvoláva množstvo asociácií a myslím 
si, že má veľa vrstiev čítania. Z jednej strany je 
to kniha o pamäti, túžbe, vzťahoch, o rozprávaní 
ako takom, z druhej strany o mestách samotných, 
o ich vzniku, stavbe a štruktúrach. O živote medzi 
ľuďmi, o jeho svetlých i tienistých stránkach.

Beáta Beláková, Foto Michal Babinčák 
Ilustrácia Daniela Olejníková

do kníhkupectiev, kde to na mňa až tak neskáče. 
Nevidím teda až tak často nekvalitné ilustrácie, 
ktoré vychádzajú, no napríklad pri hodnotení Naj-
krajších kníh Slovenska v Bibiane v roku 2010 som 
ich zrazu mala všetky na stole a musela som každú 
aspoň otvoriť. To bol veľmi zlý zážitok. Odvtedy 
sa do toho až tak neponáram. Nevidím ani zmysel 
púšťať si do života ružové princezné a rytierov 
a také tie stereotypné veci. 

Môže sa stať, že ilustrácia zachraňuje zlý text? 
Nepovedala by som to tak, že ilustrácia zachraňuje 
zlý text, ale že vie veľmi hýbať s tým, ako človek 
vníma celý príbeh. Stalo sa mi, že som dostala text, 
ktorý rozhodne nebol zlý – naopak – ale jeho atmo-
sféra bola veľmi silne naklonená na nejakú stranu. 
Pred sebou som mala otázku, či naplno podporím 
tú atmosféru svojou ilustráciou, alebo k nej uro-
bím nejakú protiváhu. Párkrát som sa pustila tou 
druhou cestou a myslím si, že to fungovalo veľmi 
dobre, autor s tým nemal žiadny problém. Mne to 
tým pádom otváralo dvere k tomu, aby ilustrácia 
nebola len napodobením toho, čo človek cíti, keď to 
číta, ale aby bola cestičkou, ktorá vedie paralelne 
alebo sa pretína s textom. To je niečo, čo ma ako 
ilustrátorku veľmi zaujíma. Ale nedá sa povedať, 
že to je vylepšovanie textu. Stáva sa, že text nieke-
dy nie úplne sedí s mojím naturelom a mám teda 
tendenciu tam vložiť ešte aj to svoje prežívanie. 
Osobne to nepovažujem za niečo negatívne, ale je 
to asi skôr otázka na autorov, či chcú a znesú, aby 
ich atmosféra bola ovplyvňovaná nejakým iným 
smerom, než pôvodne zamýšľali.

Povedzme si niečo o knižke Itala Calvina Nevi-
diteľné mestá. Robila si diplomovú prácu pred 

Mestá a pamäť3

Zbytočne sa budem pokúšať, šľachetný Kublaj, opísať ti Zairu, mesto s vysokými 
hradbami. Mohol by som ti povedať, koľko schodíkov majú tamojšie strmé ulič-
ky, akého tvaru sú oblúky nad bránami domov, akými zinkovými platničkami 
sú pokryté strechy, viem však, že to by bolo, akoby som ti nepovedal nič. Nie 
z tohto mesto totiž pozostáva, lež zo súvzťažností medzi mierami jeho priestoru 
a udalosťami jeho minulosti: výška kandelábra a hompáľajúce sa nohy obeseného 
uzurpátora, motúz natiahnutý medzi kandelábrom a zábradlím náprotivného 
balkóna a girlandy skrášľujúce trasu kráľovninho svadobného sprievodu, výška 
tohto zábradlia od zeme a skok cudzoložníka, ktorý ho preskakuje na svitaní, 
sklon odkvapového žľabu a kroky mačky, ktorá vchádza na ten istý balkón, 
dostrelová vzdialenosť delového člna, čo sa znenazdajky vynoril spoza výbežku, 
a guľa, čo rozbíja odkvapový žľab, roztrhané rybárske siete a traja starci, ktorí 
sedia na móle, opravujú siete a po stý raz si rozprávajú historku o delovom člne 
uzurpátora, ktorý bol vraj nemanželským kráľovniným synom odloženým 
v plienkach na tomto móle. Túto vlnu dvíhajúcu sa z prúdu spomienok mesto 
vstrebáva ako špongia a rozširuje sa. Rozprávanie o dnešnej Zaire by malo 
obsahovať aj celú jej minulosť. No mesto o svojej minulosti nevraví, ono ju má 
v sebe, má ju, ako čiary na dlani, vpísanú do kľukatých ulíc, do tepaných mreží 
okien, do zábradlí schodísk, do vysokých hromozvodov, do žrdí zástav a každý 
jednotlivý úsek je zbrázdený škrabancami, vrúbkovaním, ryhami, zárezmi.

Ružové princezné 
si do života nepúšťam
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Kult Dobšinský
Prostonárodné slovenské rozprávky / 

Zväzok prvý / Edične pripravila Jana Pácalová / 
Vydavateľstvo Tatran 2016

Vydavateľstvo Tatran začalo oslavovať 70. vý-
ročie jeho založenia, ktoré pripadne na sep-

tember budúceho roku, o niečo skôr, vydaním 
prvého zväzku Prostonárodných slovenských 
rozprávok Pavla Dobšinského. „Výročie sme chceli 
osláviť niečím, čo bude dôstojné a čo sa bude viazať 
k Tatranu. A presne toto prvé trojzväzkové vydanie 
z roku 1958 sa k nemu viaže, je to kultová záleži-
tosť, vyrastali na ňom deti,“ ukazuje Eva Mládeko-
vá, ktorá Tatranu zasvätila 45 rokov svojho života, 
prvý a druhý zväzok Prostonárodných slovenských 
povestí v úprave Eugena Paulinyho, tretí zväzok 
jej chýba. V roku 1966 ešte vyšlo druhé vydanie 
a v roku 1973 tretie.
 Najnovšie vydanie by malo byť štvrté v poradí, 
no v knižke sa uvádza prvé vydanie v tejto úprave, 
teda v úprave Jany Pácalovej, vedeckej pracovníčky 
v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ide o „jazykovo 
a čiastočne aj koncepčne aktualizované vydanie,“ 
spomína Pácalová v doslove. Jej zdrojom sú rozpráv-
ky v úprave Eugena Paulinyho z roku 1958. „S pô-
vodným textom musíte pracovať citlivo a opatrne, 
a to môže jedine odborník, ktorý ho dokonale pozná, 
vie, čo môže zmeniť, čo si môže dovoliť, pokiaľ môže 
zájsť. Jana Pácalová dodala knihe punc vierohod-
nosti. Toto je zásadné vydanie, tie ďalšie budú už 
len dotlače,“ dodáva Mládeková. 

Pre dnešných čitateľov
Málokto sa však vie v jednotlivých vydaniach orien-
tovať. Prvá zbierka s názvom Slovenské povesti. Vy-
dávajú August Horislav Škultéty a Pavol Dobšinský. 
Kniha prvá, Povesti prastarých báječných časov vyšla 
v šiestich zošitoch v rokoch 1858 – 1861. Druhú zbier-
ku vydal Dobšinský už sám (vlastným nákladom) 
a to v ôsmich zošitoch v rokoch 1880 – 1883 pod 
názvom Prostonárodné slovenské povesti. Hoci majú 
uvedené vydania veľa spracovaní, Mládeková je 
presvedčená, že Dobšinský má cenu len vtedy, ak 
pracujete s pôvodným textom. Prvý zväzok obsahuje 
prvých 36 rozprávok z prvej zbierky, druhý zväzok 
ďalších 26 rozprávok z prvej zbierky a 24 rozprávok 

a napokon dodáva: „Budeme robiť päťsto signova-
ných výtlačkov zviazaných v koži, predávať sa to 
bude tak, že si musíte zakúpiť všetky tri diely. O sto 
rokov bude mať tá kniha neskutočnú hodnotu. Na 
tohtoročnej Bibliotéke predával Antikvariátik z Ban-
skej Štiavnice prvé vydanie Dobšinského z roku 
1958 za 136 eur.“ 

Aby sme ho celkom nepreobliekli
Jana Pácalová, ktorá slovenským rozprávkam zasvä-
tila svoju akademickú dráhu, už má hotový druhý 
zväzok a tretí chce urobiť do konca januára: „Prípra-
va reedície Prostonárodných slovenských rozprá-
vok bola pre mňa veľkou výzvou. Je to ponuka, aká 
príde raz za život. Som veľmi rada nielen preto, že 
som ju dostala, ale som vďačná aj za dôveru, ktorú 
mojej profesijnej skúsenosti prejavila Eva Mládeko-
vá, keď mi pri príprave edície ponechala voľnú ruku. 
Spracovanie Dobšinského rozprávok pre súčasného 
čitateľa kladie pred editora základnú dilemu: do 
akej miery bude rešpektovať pôvodný text a do akej 
miery ho bude upravovať. Každé dielo však zasta-
ráva, predovšetkým jazykovo, a preto keď chceme, 
aby bolo ďalej čítané a plnilo živú komunikačnú 
funkciu, je nevyhnutné upravovať ho. Treba však 
nájsť správny pomer a jazykovo ho aktualizovať iba 
do tej miery a takým spôsobom, aby sme ho celkom 
nepreobliekli a neurobili z neho niečo iné.“

z druhej zbierky, tretí zväzok obsahuje 66 zvyšných 
rozprávok z druhej zbierky.
 Jana Pácalová má pred Dobšinským veľkú úctu, 
zo začiatku nechcela pri úprave textov zohľadňovať 
čitateľský aspekt, na ktorom trvala vydavateľka 
Mládeková. „Keď sme si s Jankou Pácalovou sadli 
a hovorili o tom, ako to budeme robiť, ona mala svoju 
predstavu, ja som trvala na čitateľskom aspekte. 
Niektoré veci som jej upravila a ona to prijala. Naj-
prv začala dosť tvrdo, no potom text už uvoľňovala. 
Dobšinský v úprave Eugena Paulinyho nie je pre 
bežného čitateľa, doba jednoducho pokročila a treba 
to urobiť znova. Napokon som bola šokovaná, že to 
fakt dobre urobila. Zasahovala do textu tak, že je 
čitateľný, pridala aj vysvetlivky pojmov, napríklad 
pitvor, ktoré sú mojej generácii jasné, súčasným 
mladým ľuďom však už nie.“

Haptické vlastnosti knihy
Benkove ilustrácie, ktoré spravuje Fond výtvarných 
umení spolu s LITOU, sa museli znova skenovať z pô-
vodných, aby mali farbu a aby neboli rozpité. Grafic-
ky sa toto vydanie úplne približuje tomu pôvodnému: 
„Nútila som grafikov, aby tomu dali pôvodnú podobu, 
prispôsobili písmo. Kniha je prebalená prírodným 
režným plátnom, aj papier je naturálny – munken. 
No človek, ktorý nie je fajnšmeker, to nepostrehne,“ 
ohmatkáva si Mládeková knihu príjemnú na dotyk 

„Lebo rozprávka je báseň, napísaná v šťastnej chvíli 
a zdokonalená za stáročia zástupmi neznámych. 

Tlmočí zákony, objavené skúsenosti tých, ktorí 
nesú život na pleciach.“

Milan Rúfus

Nové vydanie (editorka J. Pácalová, 2016):
Ďaleko, až hentam voľakde za červeným morom, 
býval kedysi jeden mladý pán. Keď už do rokov 
a k rozumu prišiel, pomyslel si, že by vari nebolo 
zlé obzrieť sa po svete a dáku dobrú gazdinú 
a poriadne žieňa si vyhľadať. Nuž hľa! Ako si 
zaumienil, tak urobil.

Úpravy najlepšie vidieť na textoch, ktoré boli pôvodne uverejnené v nárečí, napríklad rozprávka 
Zlatá priadka:

Pôvodné vydanie (editor E. Pauliny, 1958):
Deľako, až hen tam voľade za červeným morom, 
bývau kedysi jeden mladý pán. Keď už do rokou 
a ku rozumu prišieu, pomysleu si, že by vari ne-
bolo zle obzrieť sä po svete a dáku dobrú gazdinú 
a poriadno žieňa si vyhľadať. Nuž hľa! Ako si umi-
eniu, tak urobiu. 

Foto bb
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Fenomenálny 
zostup do duše 
spisovateľa
Stepný vlk / Hermann Hesse /  
Preklad Magda Takáčová / Petrus 2016

S teppenwolf sa mi prvýkrát dostal do rúk v roku 1993, počas môjho štúdia 
v Pekingu. Dielo ani autora som dovtedy nepoznala. V mori čínskeho 

jazyka a cudzej kultúry, navyše bez internetu a mobilu, znamenala kniha 
po slovensky, prípadne česky, vzácnosť nadovšetko. A tak som si ako dvad-
saťtriročná na internáte po nociach vychutnávala Hesseho. Úvahy o Step-
nom vlkovi sa stali súčasťou mojich denníkov z tých čias. Do brokátového 
zošita som si vypisovala dlhé citáty o duši umelca: „…je v nich čosi božské 
i diabolské… zažívajú v zriedkavých šťastných okamihoch čosi také silné 
a nevýslovne krásne, kvapky kratučkého šťastia chvíľami vystrekujú tak 
vysoko a oslňujúco ponad more utrpenia, že žiara týchto zábleskov padá 
aj na iných…“. Zaujal ma aj presný protipól: popis duše malomeštiaka, 
ktorý si potichučky nažíva v „miernom a zdravom pásme… na úkor životnej 
a citovej intenzity, ktorú dáva naplno prežitý, extrémne zameraný život“. 
Na druhej strane „nesúrodá“ štruktúra knihy ma trochu rušila. Pásmo 
rozprávača plynie v troch rôznych perspektívach. Netušila som, že autor 
de facto s veľkým náskokom (1927) predznamenal postupy postmodernej 
literatúry. Pokiaľ ide o šialené magické divadlo na spôsob jungovského zo-
stupu do vlastného nevedomia – tomu som vôbec nerozumela. Zato Traktát 
o Stepnom vlkovi som si celý prefotila a farebne zvýraznila kľúčové pasáže 
s vlastnými komentármi na okraji. Tá osobitá časť knihy s podtitulom Pre 
bláznov, bola pre mňa srdcom celej knihy. A ostala ním dodnes. Hermann 
Hesse alias Harry Haller, nespútaný, nekonvenčný, bohémsky čudák – mož-
no jemný egoista a mizantrop – ale na míle vzdialený od prospechárskeho 
špekulantstva, falše a malichernosti. „Nikdy sa nezapredal za peniaze 
a blahobyt, ani ženám, ani mocným tohto sveta, stokrát odvrhol a odmie-
tol, čo všetci pokladali za výhodu a šťastie…“ Traktát o Stepnom vlkovi bol 
zjavením v mojom živote. A nech to vyznieva akokoľvek pateticky, intenzita 
toho zjavenia nevybledla. Nemohla, lebo nikdy predtým, ani potom som asi 
nečítala hlbšie a vernejšie zachytenú dušu umelca. Jej esenciu. Bravúrne 
opísané rozporuplné procesy, pohnútky, muky, ale tiež extáza.

Hesse aj Jung diagnostikovali neurózu doby
Hesseho knihy sa vždy čítali, interpretovali, a tak to ostane, pokým ľudia 
budú rozmýšľať pod povrchom. Stepný vlk je vzácnym pokrmom pre dych-
tivých výskumníkov duše. Vplyv C. G. Junga a jeho prác na Hesseho dielo je 
neodškriepiteľný. Veľa sa napísalo o tom, že Stepný vlk je bezprostrednou 
reakciou na Jungove postuláty o kolektívnom nevedomí, o rozšírenom 
vedomí v prospech intuitívnej či erotickej zložky (v kontraste k príliš in-
telektuálnemu „mužskému“ aspektu). Aby chorý Hesse-Haller mohol byť 
uzdravený – celostný, v postave zmyselnej, svetáckej a zároveň nesmierne 
inteligentnej Hermíny je konfrontovaný s vlastnou animou. V mojom si-
nologickom archíve som však našla aj menej známy aspekt diela, v člán-

ku Hesse’s Steppenwolf, Chinese mysticism and C. G. Jung sa čínsky autor 
dopracoval k záveru, že „Hesse aj Jung rovnako diagnostikovali neurózu 
svojej doby, a hoci odlišným spôsobom, obaja navrhovali rovnaký liek: 
spojiť od seba oddelené dimenzie duše, a tak dosiahnuť Tao“ – hoci Hesse 
v texte neraz používa slovo Boh… Či je konečným cieľom kresťanský Boh 
alebo Tao, isté je, že kniha „zobrazuje chorobu a krízu, ibaže nie takú, čo 
vedie k smrti; nezobrazuje zánik, ale opak: vyliečenie“. Takto sa vyjadril 
samotný autor vo svojom doslove z roku 1942. A zároveň, rozčarovaný 
z častého nepochopenia svojho diela, nabáda čitateľov, aby si všimli, ako 
sa nad životom konkrétneho Hallera klenie „druhý, vyšší, nepominuteľný 
svet… radostný, nadosobný a nadčasový svet viery“.

Patrí do top 10
Stepnému vlkovi z môjho pohľadu pristane elegantná, luxusná väzba 
rovnako ako lacná paperbacková verzia. Vydavateľstvo Petrus v duchu 
svojej zabehnutej koncepcie siahlo po prvej možnosti. A tak s novým vizu-
álom vychádza skvelý preklad Magdy Takáčovej (básne: Marián Hatala) 
po štvrtýkrát (naposledy 2009). Nové vydanie ponúka niekoľko bonusov: 
Hesseho akvarel Maškarný ples – evokujúci záverečné bláznivé panoptikum, 
ďalej Hesseho stratený predslov (1925), citovaný doslov a tiež esej Volkera 
Michelsa Ako sa päťdesiatnik Hermann Hesse dychtiaci po živote prevtelil do 
Stepného vlka. Práve tento dlhoročný, špecializovaný vydavateľ Hesseho 
diel v Nemecku je aj dôkladne oboznámený s autorovou pozostalosťou. 
Neviem, či existuje slovo „hesseológ“. Ale ak áno, Michels ním rozhodne 
je. Osvetľuje mnohé detaily zo zákulisia knihy. Dočítame sa napríklad, 
ako Hesse vyhľadával hodiny tanca a doháňal všetko, „o čo ho ukrátila 
pietisticky prudérna výchova v rodičovskom dome…“. Vraj sa dychtivo 
vrhal „do karnevalu zmyslených výstrelkov a výstredného povrchného 
života“. Zaradiť esej nemeckého znalca namiesto doslovu bolo preziera-
vým ťahom skúseného vydavateľa. Rovnako ako vydať toto klasické dielo, 
dávno vypredané, po sedemnástich rokoch opäť. Ak by som robila zoznam 
svojich top 10 kníh svetovej beletrie – moje súkromné „biblie“ – Stepný vlk 
by tam nesmel chýbať. 
 P. S. Hermann Hesse (1877 – 1962) napísal svojho Stepného vlka dvadsať 
rokov pred tým, ako mu udelili Nobelovu cenu (1946). Kniha bola preložená 
do viac ako štyridsiatich jazykov. Prvý slovenský preklad Františka Oktavca 
(básne: Július Lenko) vyšiel v roku 1966. Najmohutnejšiu vlnu záujmu, ktorá 
trvá dodnes, priniesla Beat generation v USA v roku 1963. A nech akokoľvek 
rozmýšľam, vraciam sa stále k tomu istému: Stepného vlka možno nemilovať, 
ale nemožno ho nepoznať.

Elena Hidvéghyová-Yung

„... stokrát odvrhol a odmietol, čo 
všetci pokladali za výhodu a šťastie, 
len aby si zachoval slobodu.“

Foto bb



s. 14/15

literatúra  sk
V kuchyni Literárneho informačného centra vznikla nová publikácia – antológia súčasnej slovenskej prózy pre žiakov 
stredných a študentov vysokých škôl, nesúca (ne)veľavravný názov literatúra bodka sk. Zostavili ju prozaik Peter Balko 
(1988) a básnik Peter Prokopec (1988), o dizajn sa postarali Dávid Koronczi a Martina Szabóová zo štúdia Pinchof. Priná-
šame rozhovor so zostavovateľmi antológie a pohľady na knižku od Zuzany Belkovej, Vladimíra Barboríka a Karola Csibu.

Sme na mieste, kde publikácia literatúra 
bodka sk vznikala – ako vyzerá genéza an-
tológie súčasnej slovenskej prózy?
Balko: Len čiastočne sedíme na mieste, kde 
tá kniha vznikala, vtedy sme sedeli vo fajčiar-
skej časti, ale… Ten proces bol veľmi plynulý 
a v niečom veľmi jednoduchý, až prekvapujúco 
pre nás všetkých. Na začiatku som bol oslovený 
Literárnym informačným centrom, následne 
som odmietol, aby som si to následne premyslel 
a došlo mi, že ak mám zostavovať antológiu, 
tak jedine s niekým, pretože to pravdepodobne 
bude prúser. Tak aby sme sa o tú vinu mohli 
podeliť, začali sme to dávať dokopy s Petrom 
– povedali sme si, čo sa nám páči, čo sme na 
strednej radi čítali, alebo čo je škoda, že sme 
na strednej nepoznali. Celé to prechádzalo 

primárne cez nás, cez náš vkus a pohľad na 
literatúru ako takú. Stanovili sme si pár pra-
vidiel, ale pravidlo číslo jeden bolo, že toto ne-
bude kniha, ktorá má literatúru predstavovať 
pedagogickým spôsobom – chceli sme sa čo 
najviac oslobodiť od učebnicového formátu. 
Takže proces bol veľmi príjemný – pár kávičiek 
a bolo to.
Prokopec: Na začiatku sme si s Peťom po-
stavili v podstate zoznam autorov a mali sme 
taký zvláštny kľúč, že sme nevyberali diela, ale 
autorov – vedeli sme, koho tam chceme dostať, 
aký štýl chceme tej antológii dať. Následne sme 
k autorom dopĺňali diela, o ktorých sme si mys-
leli, že môžu osloviť tých, ktorých osloviť chce-
me – najprv sme mali zdanie, že pôjde o antoló-
giu, ktorá by nebola pre takého človeka, ktorý 

Čítanie 
pre generáciu Z?
Tabula rasa a minimum predpísaných inštrukcií. 
Veľkorysosť vydavateľa, zámer priblížiť domáce li-
terárne „best of“ svetu mladých. Toľko slobody, až 
je ťažké ju využiť. Aj takto vyzerala východisková 
pozícia Petra Balka ako zostavovateľa antológie 
súčasnej slovenskej prózy pre stredné a vysoké 
školy. V prológu, koncipovanom formou korešpon-
dencie medzi ním a spoluzostavovateľom Petrom 
Prokopcom, úskalia projektu tematizuje ako ťar-
chu „čisto subjektívneho výberu textov, ktorý by 
odzrkadľoval jeho pohľad na literatúru ako takú“.
 Trochu výzva, trochu hra a veľa, veľa zodpoved-
nosti – čosi také si pre antológiu na plecia vzali 

ROZHOVOR

(rozhovor pokračuje na s. 16)

Zľava: Matúš Mikšík, Peter Balko a Peter Prokopec. 
Foto Radka Komžíková
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dvaja aktívni autori (prozaik Balko a básnik Pro-
kopec) s rokom narodenia 1988. Niežeby som si 
za iných okolností až tak potrpela na číselnú fak-
tografiu, tu však roky narodenia zostavovateľov 
uvádzam veľmi pragmaticky: s ambíciou poukázať 
na ich príslušnosť ku generácii Y, často nazýva-
nej aj Millennials, Generácia Why, Net-gen alebo 
iGeneration. Nech už sú jej dátumové vymedzenia, 
členenie a podrobnejšie charakteristiky akokoľvek 
variabilné, podstatné je, že do nej patria a že adre-
sátmi  antológie by v ideálnom prípade mali byť aj 
súčasní študenti stredných škôl, teda príslušníci 
generácie Z, mladí ľudia narodení po roku 2000, 
pre väčšinu ktorých sú Balko s Prokopcom (nech sa 
tvária akokoľvek mladistvo a progresívne) jemne 
patetickí, staromilskí a uzavretí v intelektuál-
no-elitárskom gete.
 Jasné, nemusí to automaticky vypáliť zle (a kni-
ha nemusí zostať smutne zaprášená a bez ohla-
su v jednej z dôležitých cieľových skupín), avšak 
starý známy červík pochybnosti 
mi dobiedzavo našepkáva, že skôr 
než nepoučení stredoškoláci (azda) 
dokážu oceniť textový trip dvoch 
milovníkov literatúry o kúsok po-
učenejší študenti vysokoškolského 
štúdia. Prihovárajú sa totiž mladým 
ľuďom, ktorých priťahuje najmä web, 
sociálne siete a blogy, sú vraj „chirur-
gicky“ pripútaní k mobilnému telefónu, nedokážu 
sa dlho sústrediť na jednu vec, sú šikovnými on-line 
spotrebiteľmi so schopnosťou rýchlo nájsť najlepšiu 
ponuku, vyrástli na internetovom vyhľadávaní, 
fascinuje ich video, hudba a interakcia v reálnom 
čase, workoholizmus (a tiež vytrvalé úsilie) u nich 
nehrozí – všetko chcú mať bez veľkej námahy čo 
najskôr. Ak vylúčime tvrdú konkurenciu appiek 
a webových médií v prípade, že knihu mladým 
odporučí dostatočne prijímaná autorita v podobe 
skvelého a osvieteného pedagóga, možnosť úspechu 
sa zvyšuje. A hoci je pravdou, že videá na youtube 
sú väčšinou podstatne kratšie než čas potrebný na 
prečítanie literárneho textu, fakt, že ide o antológiu 
poviedok, skóre projektu zasa o čosi zvyšuje.

Anti-
Zrejme nik neočakáva, že by malo ísť o jednody-
chové čítanie, skôr tipujem, že ide o knihu typu 
„načriem sem, odložím, zapauzujem, načriem 
inde“. Nakoniec – ani dramaturgia výberu s mena-
mi ako Balla, Agda Bavi Pain, Václav Kostelanski, 
Daniel Majling, Dušan Mitana, Václav Pankov-
čín, Rudo Sloboda či Marek Vadas by nemuse-
la byť úplne bez šance. Len aby sa ten fiktívny 
anonymný naozaj mladý človek nedal odradiť už 
ultrakonzervatívnym mottom od Ivana Kadlečíka 
(„Prikazujem zákaz nečítania kníh!“).
 V každom prípade: publikácii nemožno uprieť 
tie najlepšie úmysly, ale ani skutočnosť, že ju 

teľa svojím nevtieravým textovým pôvabom.
 Nedokážem projektovať, čo s mysľou mladé-
ho čitateľa bez hlbšieho zmyslu pre historickú 
kontinuitu spraví „intelekt, satira, sebairónia 
i decentne nehlučná spoločenská kritika“ Ra-
kúsových presných viet. Ani to, či sa potvrdí téza 
o Pavlovi Vilikovskom ako dvojnásobnom držite-
ľovi ocenenia Anasoft litera, ktorý „si nachádza 
svojich čitateľov naprieč generáciami“. Viem si 
živo predstaviť začudovaný pohľad adolescenta, 
že prečo mu niekto Kompaníkovú predstavuje 
práve prostredníctvom rozprávok (čo je on die-
ťa!?) a prečo má v antológii prózy čítať básne 
miešané s denníkmi z Haugovej Zrkadla dovnútra.
 Vekom stále mladý, no písaním prekvapujúco 
zrelý Ján Púček by v konkurze na hovorcu prís-
lušníka generácie Z tiež asi neuspel, zostavova-
telia však majú právo nevynechať jeho variácie 
na tému pamäti. Aj na publicistiku Martina M. 
Šimečku majú nárok. Len… Tu cítim azda najviac 

otáznikov, či práve jeho typ tex-
tovej angažovanosti zarezonuje 
v kolekcii s ambíciou na vzru-
šujúcu cestu textami, osvie-
ženú vstupmi sprievodcov, 
ktorým nechýba erudícia, ani 
energia ešte stále nadšených 
prívržencov umeleckého slova. 
Kiežby ňou nakazili čo najväčší 

počet pasívnych prijímateľov s rezervovaným 
vzťahom k písanému slovu, ak nie je dozdobené 
ino-mediálnymi vnemami.

Zuzana Belková

Neškodná tvár 
slovenskej prózy
Pod veľa nehovoriacim titulom literatúra bod-
ka sk vyšla publikácia, ktorá má byť antológiou 
„súčasnej slovenskej prózy pre stredné a vysoké 
školy“. Zostavovateľmi sú autor jednej prozaickej 
knihy Peter Balko a autor jednej básnickej zbier-
ky Peter Prokopec. Pokúsili sa predstaviť „texty, 
ktoré hovoria samy za seba“. Reprezentatívnej 
funkcie sa však žiadna antológia nezbaví, ani 
táto nie, hoci zostavovatelia naznačujú, že vlastne 
pripravili akúsi „anti-lógiu“. S akým zámerom?
 Podľa zadania chceli sprostredkovať kontakt 
medzi súčasnou domácou prózou a mladým člove-
kom – a už pomimo zadania asi tak, aby sa pri tom 
mladý človek veľmi neunavil. Najmä nie zbytočným 
akademickým balastom, teda informáciami, súvis-
losťami – a už vôbec nie takými, ktoré presahujú 
jeho životný horizont. Prístup zostavovateľov cha-
rakterizuje ahistorizmus (neviem, či programový, 
alebo vychádzajúci z autentickej, osobnej neve-
domosti). Je však nemožné vymedziť súčasnosť 
(o tú malo ísť) bez vedomia minulosti. Ak absentuje 

zostavili dvaja literárne činní, mysliaci a cítia-
ci ľudia, ktorí svoje „spisovateľstvo“ (a značnú 
mieru nemaskovaného, čisto privátneho čitateľ-
ského vkusu) demonštrujú nielen v reflexívnych 
komentátorských pasážach, ale aj v samotnej 
atmosfére a spôsobe radenia textov. Intelektuál-
sky uvážlivo balansujú pri voľbe formy antológie, 
ktorá by sa mala voči ostatných antológiám vy-
medziť v zmysle „anti-lógie“ a ktorá by „zároveň 
rešpektovala tých, ktorí v rámci našej súčasnej 
prózy kráčali pred nimi“. Manifestačne hlasno 
odmietajú „schovávanie sa za definície a poučky, 
ale kde-tu sa ich zjemnenej verzii nevyhnú, keďže 
sklon (a schopnosť) analyzovať text a (invenčne) 
pomenúvať to, čo je za ním, si spisovateľ len tak 
ľahko neamputuje. Demonštratívne okato sa hlá-
sia k surovej látke textov i k hravosti dieťaťa, 
ktoré objavuje svet, a ja im úprimne držím palce, 
aby aj ich dielo našlo čitateľov schopných hravosti 
v mode porovnateľnom s ich kultivovaným a so-

fistikovaným prístupom k literatúre ako šanci 
na originálne zážitky, poskytujúce „rôznorodé 
odtiene čitateľských stavov – cez nepokoj, para-
noju, eufóriu, mystiku až po precitnutie“.

Čo môže fungovať?
Dávkovať pritom je čo: ideálnymi kandidátmi 
na upútanie mladých s tendenciou odlíšiť sa od 
davu môžu byť magický Marek Vadas, mystický 
aj úškrnovo sarkastický Balla či komicko-kritický 
Kostelanski. Pokračujme ďalej: „šokujúci“ Agda 
Bavi Pain, klasik Rudo Sloboda, úleťácky magický 
realista Václav Pankovčín a klasik Dušan Mitana 
vo svojej absurdno-humorno-drzej polohe – aj tí 
pôsobia, akoby svoje texty Partizánka, Pocta V. Kous-
kovi, Tri ženy pod orechom a Viki a Kiki svojho času 
písali s víziou budúceho použitia pre stredoškolá-
kov so zatiaľ nevytvoreným vzťahom k súčasnej 
slovenskej próze. Nehovoriac o komikse Rudo Da-
niela Majlinga s humorom a poetikou odskúšanými 
ešte pred knižným publikovaním na Facebooku.
 Uznávam, Ivana Dobrakovová a jej texty „ko-
ketujúce s pulzujúcim jazykom, so vzťahmi, s bi-
zarnou atmosférou, s psychickými poruchami i so 
sexuálnymi úchylkami, ktoré spejú neraz k pre-
kvapujúcim pointám“ možno v boji o priamočiare 
prijatie v boji s Rudovými hovoriacimi bradavka-
mi prehrá. Nič to však nemení na tom, že miesto 
v antológii si zaslúži a že jej nechýba potenciál 
kultivovať myšlienkový svet potenciálneho čita-
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„Veľkorysosť vydavateľa, zámer 
priblížiť domáce literárne „best of“ 
svetu mladých. Toľko slobody, až je 

ťažké ju využiť.“

 ››



alebo sa zatají, pôjde iba o nastolenie aktuálneho, 
čiže o subjektívny voluntárny akt. Ním sa próza 
zo Slobodovho Uhorského roku nestáva takmer 
polstoročie po prvom knižnom publikovaní sú-
časnou, iba sa aktualizuje a ako súčasná môže byť 
prezentovaná len tomu, kto minulosť nepozná. Ale 
aj riešenie, založené na ignorovaní pamäti a pred-
poklade, že ponuka „bezprostredného“, povedzme 
zážitkového čítania je najlepšou cestou za čitate-
ľom, je legitímne. Mohlo by viesť k zaujímavému 
výsledku, ak by zostavovatelia zobrali vážne to, čo 
si povedali na začiatku: „len texty“. Výsledkom by 
bol strohý súbor nekomentovaných próz, vybavený 
iba nevyhnutnými edičnými poznámkami, alebo 
aj bez nich: ako päsť na oko. 
 Balko a Prokopec však boli nedôslední a neodo-
lali, aby k textom, ktoré mali hovoriť „samy za 
seba“, nepridali aj čosi svoje; čo hovoria, nám dosť 
hovorí o nich samých, ale málo nového o textoch, 
ktoré chcú predstaviť. Ladenie sprievodného slo-
va je sviežo mládežnícke: mailová adjustácia, 
krčmovo-bezprostredná štylizácia, pohyb reči 
medzi bizarnosťou a banalitou. Je v poriadku, 
že nechcú hovoriť akademickým žargónom, ale 
ich „oslobodený“ jazyk nie je tak celkom ich, do 
veľkej miery patrí sfére marketingu a publicis-
tiky. Napĺňa skutkovú podstatu „kavárenského 
tlachu“ (termín českého kritika Jana Lopatku), 
dnes hojne uplatňovaného v žánri „literatúra ako 
spoločenská udalosť“. Čo sa dozvieme? Napríklad 
to, že „slovenská literatúra by asi nebola komplet-
ná bez Pavla Vilikovského“, že Dušan Mitana „je 
dušou i telom súčasnej slovenskej literatúry“, že 
„keď hovoríme o mágii súčasnej slovenskej litera-
túry, hovoríme o Markovi Vadasovi“. A napokon 
aj to, že „cez zbytočné mudrovanie toho človek 
veľa nepovie“. S posledne citovaným nemožno 
nesúhlasiť. 

Iba literatúra
V obsahu, ktorý je umiestnený hneď na začiat-
ku, sa okrem mena autora a názvu prózy obja-
vuje aj údaj, ktorý na tomto mieste nebýva, totiž 
informácia o vydavateľovi a roku vydania: nie 
prvého, ale pravdepodobne toho, z ktorého je text 
prevzatý do publikácie. Dozvieme sa tak, u koho 
vyšla prevažujúca väčšina próz antológie (deväť 
z pätnástich), nie však už to, že minimálne v troch 
prípadoch (Balla, Mitana, Sloboda) bol pôvodným 
vydavateľom niekto iný. Nesprávny je údaj o vy-
daní Ballovej Leptokarie v roku 1996: vtedy síce 
vyšlo jej prvé vydanie, nie však v KK Bagala, ale 
vo vydavateľstve Drewo a srd.
 Debata o tom, kto v publikácii byť nemá a kto 
tam chýba, vedená z hľadiska osobného vkusu, 
by nemala konca. Skúsme teda merať výsledky 
projektu kritériami zostavovateľov. Veľkoryso 
poňatá súčasnosť (od roku 1968) značne presa-
huje ich fyzický vek: kto naozaj pozná prózu tohto 
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 ››sa „ide učiť čítať“, ale už číta, rozmýšľali sme 
vtedy, čo vlastne vytvoriť a pohrávali sme sa 
s myšlienkou antológie o najmladšej poviedke, 
teda tej scény, kde ľudia ešte len čakajú na svoju 
prvú knihu, poprípade nedávno vydali debut. 
Po stretnutí s LIC-kou sme sa ale dozvedeli, že 
máme osloviť žiakov na stredných a vysokých 
školách – takže sme do výberu mohli zaradiť 
najväčšie hviezdy slovenskej literatúry, pretože 
sme predpokladali, že ich aj tak poznať asi ne-
budú. Vznikla teda hviezdna zostava – potom 
sme sa s Peťom smiali, že keby to bol futbal, 
tak máme v podstate najsilnejší možný tím, 
s menami ako Mitana, Vilikovský, Rakús a spol.
Balko: A to ešte na striedačke sedí veľké 
množstvo autorov a autoriek, ktorí tam tiež 
potenciálne mali byť, ale kvôli formátu sa ne-
zmestili… No, budú v dvojke…
Prokopec: Obávam sa toho, že dostaneme 
ponuku na dvojku a zas budem do toho zatiah-
nutý – už teraz sa čudujem, že mi po toľkých 
kávach neodtrhlo srdce. Teda výber prebie-
hal tak, že sme si zvolili autorov, o ktorých 
sme vedeli, že nesklamú nás a hlavne tých, 
ktorým tú antológiu pripravujeme a vybrali 
sme od nich diela, o ktorých sme aj teraz, po 
vydaní, presvedčení, že si dokážu nachádzať 
svojich čitateľov, že dokážu odovzdať to, čo 
sme mali v pláne týmto činom povedať – že 
literatúra je zábavná, že dokáže udržať po-
zornosť čitateľov a dať im niečo do života. To 
bol v podstate základ, ktorý sa nám, verím, 
antológiou podaril dosiahnuť.
Balko: V skratke – vzhľadom na to, že my dvaja 
nie sme literárni vedci, ale ľudia, ktorí tvoria 
iným spôsobom, tak nemáme toho až tak veľa 
načítaného, čiže sem sa dostali autori, ktorých 
sme čítali – a tých ostatných sme nečítali, čiže 
aj tak sa to dá povedať… to bol vtip, samozrej-
me, to tam nedávaj.

Takže ambíciou tejto knižky je „rozčítať“ 
ľudí. O kom sa viedli najväčšie polemiky?
Prokopec: Najväčšie polemiky sme viedli sami 
so sebou, či sa na to hodíme – v podstate, keď 
už sme mali nás dvoch, že sme sa už dohodli, 
že do toho ideme, všetko ostatné už išlo ľahko. 
Pri zostavovaní antológie sme sa pochytili len 
raz, a to bolo pri poviedke Stanislava Rakúsa – 
vedeli sme, že tam má byť, len sme sa pohádali 
na tom, ktorú poviedku zaradiť.
Balko: A je tam poviedka, ktorú chcel kto?
Prokopec: Ty.
Balko: Aha. Lebo sa volá Alkoholická poviedka.
Prokopec: Ty si chcel pri Púčekovi inú povied-
ku, ktorú som si vybral zasa ja, tak sme urobili 
deal – ty si dostal Rakúsa, ja Púčeka. Čiže, ak 
toto číta Janči, tak, prosím pekne, nech je zmie-
rený s tým, že ten výber mám na svedomí ja.

Čo obsahuje mýtický pojem súčasná slo-
venská próza? Dá sa z takto zostavenej 
antológie o súčasnej slovenskej próze vy-
vodiť nejaký záver?
Prokopec: Úplne najhoršie pri zostave v an-
tológii je, že niektorí autori už nežijú. Teda 
súčasná slovenská próza je pre nás ešte stále 
reprezentovaná autormi, ktorí sú síce súčas-
ní, ale nie sú z tej najmladšej generácie, ktorú 
sledujeme – a to je troška problém.
Balko: Na druhej strane – napriek tomu, že Slo-
vensko je veľmi malá krajina a tomu zodpovedá 
aj jeho literárny svet, máme veľmi veľa kvalit-
ných autoriek a autorov. Toto je obrovská deví-
za slovenskej literárnej scény, je veľmi bohatá, 
veľmi rôznorodá, živá – vyplýva mi z toho, že 
takéto antológie by mohli vzniknúť ďalšie dve… 
možno aj tri… alebo aj štyri, pretože je z čoho 
vyberať. My, aby sme sa zorientovali, sme vý-
ber podriadili istým pravidlám: originalita, 
zážitkovosť, hravosť. Chceli sme urobiť knihu, 
v ktorej človek nájde úryvok z románu, povied-
ku, rozprávku, komiks, denník… Na druhej 
strane sme sledovali istý tematický oblúk – bolo 
nám jasné, že kľúčom k tej generácii, ktorú my 
netvoríme a o ktorej sa neodvážim povedať, že 
jej rozumieme – napríklad generácii dnešných 
stredoškolákov, pre ktorých je Facebook retro 
a používajú Snapchat…
Prokopec: My sme ešte stále na Facebooku a…
Balko: A už to je pre mňa moderné.
(nasledovala krátka výmena názorov o FB fanpage 
Petra Balka)
Balko: …počkaj, ale teraz som sa zamotal 
– čiže, na jednej strane bola zážitkovosť, na 
druhej strane bol istý tematický oblúk. A bolo 
nám jasné, že musíme pozbaviť vnímanie lite-
ratúry ťažkopádnosti, a tým pádom bola kľú-
čom istá ľahkosť a – povedzme – humor. To je 
moment, v ktorom tá kniha začína a ktorým 
zdanlivo prechádza – ale končí práve takou 
tou fackou, ktorú čitateľovi uštedrí napríklad 
záverečný text Martina M. Šimečku.

Musím povedať, že mne sa páči, že anto-
lógia nevidí literatúru ako stojacu niekde 
na zaprášenej poličke, ale naozaj, ako živú 
a hravú…
Balko: No, lebo my sme dobrí v hrách, my sa 
vieme dobre hrať, nie? No, nevieme toho asi 
veľa, ale hrať sa vieme…
Prokopec: My sa vlastne vieme len hrať.

…až by som povedal, že som sa pri čítaní 
naozaj bavil. Nemám pocit, keď sa rozprá-
vame o autoroch ako Vilikovský, Rakús 
alebo Balla, že by bola slovenská literatúra 
nejaká „ubitá“ – má podľa mňa humor aj 
posolstvo. Trúfate si odhadnúť, či je v slo-

(rozhovor pokračuje na s. 18)
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obdobia, má čo objavovať, má z čoho vyberať tak, 
aby sa „vymedzil“ voči jej kanonizovanej podobe, 
aby sa – ako by chceli Balko s Prokopcom – „od-
líšil“. Každá z próz výberu vrátane nefikčných 
textov by mohla byť v ľubovoľne poňatej antológii 
a neprekážala by tam; máloktorá by bola ozdobou 
alebo ozvláštnením. Poväčšine sú neškodné: Va-
das, Kompaníková, Pain – a Púček, 
ten je už celkom nevinný. Domáca 
próza je tu predstavená naozaj len 
ako literatúra. Aj z kanonizova-
ných autorov (Rakús, Vilikovský) 
vybrali zostavovatelia neomylne 
iba prevádzkový priemer alebo 
milú bizarnosť (Slobodova Pocta V. 
Kouskovi), ktorá zbavená autentic-
kého edičného kontextu (zbierka 
Uhorský rok) stráca pôvab i zmysel. 
Radikálnejšia či pozabudnutá tvár 
slovenskej prózy (Pišťanek, Vilikov-
ský v Eskalácii citu, texty Litvákovej 
Samoreči, aktuálne Briškár, Krajňak) v antológii 
absentuje. Výnimkou je Majlingov komiks. Jeho 
zaradením sa zostavovatelia najviac priblížili ku 
koncepcii proklamovanej v úvode a patrí im za 
to uznanie. Sympatická je aj snaha otvoriť dvere 
literatúry tvorbe, ktorej sa vzhľadom na odlišný 
kontext literárnosť občas upiera (žurnalistika). 
No nech už je slovo reportáž cez poľský kontext 
akokoľvek trendové, Šimečkova spomienková 
črta venovaná otcovi reportážou nie je (na ro-

autori a aké je ich renomé v naznačených súvis-
lostiach? Zatiaľ nejde o mediálne známych ľudí, 
ktorí by „silou mena“ presmerovali zástup svojich 
priaznivcov k literatúre, no nejde ani o tak reno-
movaných autorov, aby ich názor bol pre čitate-
ľov zaujímavý. Otázkou je, či vek zostavovateľov 
a spôsob, akým hovoria o literatúre, bude dosť 

presvedčivý pre tých, ktorým je 
publikácia určená. Odpovie na 
ňu až jej čitateľský ohlas. 
     Koncepcia osobnostných 
antológií sa v dávnejšej i menej 
dávnej minulosti produktívne 
uplatnila u českých susedov. 
Výber z českej poviedky Bohu-
mil Hrabal uvádí… (1967) objavil 
novej generácii čitateľov nie-
ktorých pozabudnutých auto-
rov (Klíma, Deml, Weiner…), 
veľký ohlas mala na prelome 
storočí Wernischova antológia 

zabudnutých básnikov Zapadlo slunce za dnem, 
který nebyl. Nad publikáciou literatúra bodka sk  
sa dá uvažovať o ďalších možnostiach, ktoré 
ponúka žáner takto poňatej antológie. Viem si 
predstaviť komentovaný výber zo slovenskej 
(alebo hoci aj svetovej) prózy zostavený Pav-
lom Vilikovským, výber poézie od Mihalkoviča, 
Buzássyho, Strážaya či Macsovszkého. Príjemná 
predstava, však? 

Vladimír Barborík

dičov sa spomína, ale väčšinou sa o nich nepíšu 
reportáže).

Možnosti antológie
Z hľadiska zostavovateľov môžeme hovoriť o dvoch 
typoch antológií. V odbornej sa zúročuje pozna-
nie predmetu, kompetencia literárneho historika 

(ako to bolo v doteraz neprekonanej antológii slo-
venskej novely Čas medených tvárí z roku 1993 od 
Vladimíra Petríka a Jána Števčeka) alebo erudova-
ného znalca a prekladateľa zahraničných literatúr 
(napríklad Dni a noci latinskej Ameriky Vladimíra 
Olerínyho z roku 1969). Iným typom je osobnostná 
antológia, kde koncepciu a výber garantujú meno 
a vkus zostavovateľa. Z takéhoto poňatia mala asi 
vychádzať aj publikácia literatúra bodka sk. Do 
hry potom vstupuje nepríjemná otázka – kto sú  ››

„Balko a Prokopec však boli 
nedôslední a neodolali, aby k textom, 

ktoré mali hovoriť „samy za seba“, 
nepridali aj čosi svoje; čo hovoria, 

nám dosť hovorí o nich samých, ale 
málo nového o textoch, ktoré chcú 

predstaviť.“

TÉMA



Niekoľko slov 
k antológii
Antológia súčasnej slovenskej prózy literatúra 
bodka sk je dostatočne útla kniha na to, aby sa 
dala prečítať na jeden šup od začiatku po koniec. 
Netvrdím, že sa nám takto exponovaná čitateľská 
intenzita vyplatí, ani že to zaručí extra silný lite-
rárny zážitok, na podobné bianko sľuby môžeme 
už teraz pokojne zabudnúť. Autorská koncepcia 
zostavovateľov publikácie nás však k takémuto 
spôsobu čítania predsa len tak trochu nabáda. 
Možno preto, aby sme prostredníctvom takto 
sústredeného prístupu k dielu absorbovali spo-
ločné témy či naopak premeny motívov, ktoré sa 
v jednotlivých textoch objavia, na chvíľu sa v nich 
usadia, aby sa neskôr nanovo stratili. Zabúdať 
by sme pri tom všetkom nemali ani na pravidlá 
literárnej komunikácie. Práve s úvahami o nej 
a jej dosahu na súčasnú tvorbu sa pri takýchto 
vydavateľských projektoch možno občas povrch-
ne počíta. Nazdávam sa, že navrhované súvislé 
čítanie má k takémuto uvažovaniu celkom blízko. 
 Okrem toho sa dá s predloženou knihou pra-
covať dvojako. Môžeme využívať nenápadne vy-
kúkajúce pomôcky. Tie sa vynárajú napríklad 
v podobe rámcujúceho prológu, ktorý sa v úvode 
vlastne vôbec nekončí, iba sa pred každým no-
vým textom zmení na krátku charakteristiku 
tvorby vybraných autorov, aby sa neskôr preta-
vil na efektný epilóg. Rovnako príručkový cha-
rakter majú až na kosť zostručnené záverečné 
mini medailóny o autoroch . V úplnom finále sa 
dozvedáme niečo aj o dvojici samotných zosta-
vovateľov. Aj takýmto spôsobom sa dá vložiť do 
čítania kúsok literárno-teoretického a zdá sa, že 
aj trochu historického kontextu. Iný typ čitateľa 
môže tieto informácie pokojne preskočiť a pri-
stúpiť ku knihe so záujmom o konkrétne prózy 
bez toho, aby mu niekto so zoznámením sa s jej 
súčasnými podobami akokoľvek pomáhal.

Školský aspekt
V tejto súvislosti je publikácia determinovaná 
ešte jedným obmedzením, ktoré na prvý pohľad 
nikoho neurazí. Podľa avíza prítomného v proló-
gu je určená pre stredné a vysoké školy. Zdá sa, 
že edukáciou nasýtená ambícia zostavovateľov 
by mohla priniesť knihe plusové body, dokonca 
hneď niekoľko naraz, najmä keď sa do toho celé-
ho zapojí modifikovaný sémantický trojuholník 
dielo – pedagóg – študent. Má to ale jeden háčik. 
S troškou zlomyseľnosti by sa dalo konštatovať, 
že väčšia časť dnes už existujúcich antológií 
slovenskej prózy má v sebe zakomponovaný nie 
veľmi produktívny školometský aspekt, o tom 
ideologicky obmedzujúcom teraz nehovorím. Aj 
z tohto dôvodu je štipka instantnej nedôvery na 
úvod možno legitímna. V tomto prípade, či ešte 
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venskej literatúre nejaká významná línia 
alebo smer, ktorým by sa mohla uberať?
Prokopec: Balko je trend, ten je sám o sebe 
trendom, aj s Via Lošoncom, nie? Si?
Balko: No, tak… to by som musel cítiť na svojej 
peňaženke, nie?
Prokopec: Ale prosím ťa – Balla, náš najväčší 
autor a robí na úrade v Nových Zámkoch.
Balko: Pretože chce!
Prokopec: Inak by mohol byť milionár!
Balko: Netrúfam si povedať, akým smerom 
by sa literatúra mala uberať. Páči sa mi rôzno-
rodosť a to, že sa v nej nájdu nielen zaujímavé 
prieniky kvality a hĺbky, ale aj potenciál byť 
čítaný väčším množstvom čitateľov – texty nie 
sú zahľadené samé do seba. Kiežby si to sloven-
ská literatúra zachovala, aby bola otvorená 
okolitému svetu, pretože bez čitateľskej obce je 
neživá. Nie je to proste hermafrodit, ktorý sa… 
sám oplodní… Slovo oplodniť som chcel pove-
dať a dlho somhľadal miesto, kde ho zasadiť…
Prokopec: Literatúra sa, samozrejme, pohy-
buje dopredu, dôkazom čoho je aj antológia – 
autori neuviazli v minulosti, dokážu reflektovať 
aj súčasnosť, ale máme málo vydavateľstiev, 
ktoré vydávajú kvalitnú súčasnú prózu. Oveľa 
viac to valcujú vydavateľstvá, ktoré – ktoré… 
Čiže človek môže napísať aj dobrú knihu, ale 
potom je to obrovský boj, kým vôbec niekde vyj-
de. Ďalšia vec je vekový priemer v antológii…
Balko: Dvadsaťsedem až smrť?
Prokopec: Dvadsaťsedem až smrť… ale vekový 
PRIEMER, pozor!
Balko: Jaj tak.
Prokopec: Máme tam Jančiho Púčeka, ktorý 
je taký starý, ako my, ale to je v podstate naj-
mladší člen… Ďakujem krásne…
(Petrovi Prokopcovi práve dorazilo jedlo)
Balko: To tam potom daj, že teraz mu prišiel 
tuniak…
Prokopec: …a potom tam máme autorov, ktorí 
spadajú do strednej a staršej generácie, no. Čiže 
máme tam málo z tej najmladšej, ale – nechcem 
byť veľmi kritický – nie je to kvôli tomu, že by 
sme boli proti nej nejako vysadení, ale jednodu-
cho nevieme o tom, že by existoval nejaký mladý, 
extrémne talentovaný autor, ktorý by sa vyrov-
nal práve tým textom, ktoré už boli napísané.
Balko: A nechceli sme tam dávať Lošonc (Bal-
kov debutový román Vtedy v Lošonci, pozn. 
MM), lebo by to bolo kontraproduktívne – na 
druhej strane, riešili sme viacero mladých auto-
riek a autorov, ktorí tam potenciálne mohli byť. 
Nemyslím si, že by v antológii prevyšoval počet 
starších autorov, je tam generácia súčasných 
tridsiatnikov, ktorú reprezentuje či už Janči 
alebo Václav Kostelanski, ale koniec koncov aj 
Ivana Dobrakovová, zároveň je tam generácia 
súčasných štyridsiatnikov a päťdesiatnikov 

od Majlinga a Vadasa po Ballu, až po staršie 
ročníky… mám pocit, že je to pokryté.

Keď sa posunieme za hranice antológie 
k postaveniu, aké má literatúra vo vše-
obecnosti – to, čo si, Peťo, už načrtol, že 
literatúra nemá zmysel bez čitateľskej 
obce –, ako vieme vlastne pomôcť čítanosti 
a predajnosti kvalitnej literatúry?
Prokopec: Ľudia sa učia čítať na strednej škole, 
a pokiaľ tam získajú presvedčenie, že slovenská 
literatúra pomaly nejestvuje, tak už zo strednej 
školy vychádzajú s odstupom od literatúry, sú 
to ale ľudia, ktorí zároveň získavajú peniaze 
a rozmýšľajú nad tým, kde ich minúť, čo si kúpiť 
– samozrejme, takíto ľudia potom nepôjdu do 
kníhkupectva a nekúpia si knihu, ale tie penia-
ze, ktoré majú z prvej práce, minú na niečo iné. 
A ďalej sa to len prehlbuje a prehlbuje – a potom 
vidíme prieskumy, ktoré hovoria, že Slováci si 
niekedy nekúpia alebo neprečítajú ani jedinú 
knihu za rok…
Balko: Ale kúria nimi možno…
Prokopec: Čiže tá cesta je v podstate to, o čo 
sme sa snažili touto antológiou. Veríme, že pôj-
de na čo najviac škôl a že čo najviac študentov 
zistí, že súčasná slovenská próza je niečo, čo 
sa oplatí čítať, urobia prvý krok. Veľmi dúfam, 
že tomu pomôžu učitelia, ktorí môžu zistiť, že 
súčasní spisovatelia sú zábavní a môžu byť fajn 
a dokonca nám môžu niečo dať – a potom, keď 
sa to celé prepojí, vychová sa generácia, ktorá 
nebude mať odstup od kníh, a tí ľudia si knihy 
začnú kupovať, lebo im začnú chýbať. Človek, 
ktorý si vytvorí vzťah ku knihám, si ich bude 
kupovať do konca života, lebo mu začnú proste 
chýbať, ak ich nemá.
Balko: Áno, čiže si začneš pripravovať „budú-
cich“ čitateľov, ktorí sa na strednej škole for-
mujú. To bol jeden z kľúčov, na základe ktorých 
sa texty vyberali, ale podľa mňa to nie je iba 
vec stredoškolákov – aj mnohí dospelí vnímajú 
literatúru ako niečo elitárske, niečo navyše, čo 
sa netýka ich bežných problémov. Texty, ktoré 
sme vybrali, by čitateľom mohli naznačiť – či už 
jazykom alebo témami –, že toto sú ľudia, ktorí 
sa na svet pozerajú rovnako, riešia rovnaké 
veci, sú zábavní, niekedy v problémoch, niekedy 
v depresiách, ale koniec koncov riešia to isté – 
a to sa týka tak Jančiho Púčeka, ako aj autorov, 
ktorí sú od nás o päťdesiat rokov starší. Čiže 
ide o to, zrušiť okolo vnímania literatúry ten 
opar niečoho ťažkopádneho, čo sa nás netýka. 
Nehovorím, že toto je nejaký „šľachetný cieľ“ 
tejto knihy, ale keď sa nám to podarí aspoň pri 
pár čitateľoch, tak sme…
Prokopec: …uspeli.
Balko: …za vodou.

Matúš Mikšík

 ››
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presnejšie v tomto čase nachádzam ešte jedno ri-
ziko, ktoré sa podstaty samotnej publikácie určite 
nedotkne. Vidím ho práve v aktuálnom priestore 
spájajúcom akýkoľvek výber zo súčasnej prózy 
s aktuálnym slovenským školským prostredím. 
Práve školskú, resp. stredoškolskú stranu lite-
rárno-komunikačného kurtu vnímam ako znač-
ne kontaminovanú. Len dodávam, 
že tu sú už úvahy o ideologických 
obmedzeniach celkom namieste. 
 Napriek obmedzeniam a viace-
rým rizikám vnímam antológiu sú-
časnej slovenskej prózy publikova-
nú pod názvom literatúra bodka sk  
ako zaujímavú. Oceňujem, že sa 
v nej zostavovateľom darí držať 
akokoľvek už nastavenú stopu 
ich subjektívne zvolených krité-
rií, ktoré sú explicitne definované 
v prológu. Polemizovať s nimi veľmi 
nechcem, hoci by sa určite dalo, iba sa ich kvôli 
poriadku letmo dotknem. Samotný výber diel by 
mal byť v prvom rade trochu „nekompetentný“. 
Nehľadal by som za tým nič zničujúce, resp. niečo, 
vďaka čomu by publikácia od začiatku krívala 
na obe nohy. Zostavovatelia a autori sprievod-
ných textov či textov o vybraných tvorcoch Peter 
Balko a Peter Prokopec chcú hrať s otvorenými 
kartami a sami sa hlásia k identite slovenského 
spisovateľa. Štatút zámerne menej akademického 
prístupu k vyberaniu próz ešte žiadnu revolúciu 
určite neprináša. Vďaka spoza rohu striehnucej 
„naivnosti“, ktorá sa občas skrýva za škraboškou 
inovácií, by to celé mohlo ľahko spadnúť na nos. 
Akýkoľvek pokus o aspoň milimeter odlišný prí-
stup však v tejto chvíli akceptujem.

predsiene literárneho kánonu, resp. aká je primár-
na logika výberu diel do tejto konkrétnej knihy. 
Dopĺňam, že jej plusom je z môjho pohľadu to, že si 
tvorcovia, či presnejšie ich diela svoje miesto v nej 
dokážu obhájiť. O zásluhách by som v tomto prípade 
nehovoril, hoci tie školské prostredie priam miluje. 
 Ak sa vrátim k intencii čítania, musím zdô-

razniť, že mi v knihe nechýba 
aspekt sviežosti. Parciálne ho 
nachádzam takmer v každej 
z vybraných próz. Aj vďaka jeho 
prítomnosti sa dá hneď od za-
čiatku nanovo absorbovať Va-
dasov jazykovo vybrúsený spô-
sob manipulovania s exotickou 
mágiou, prijať Ballovo zvláštne 
deštruktívne lavírovanie medzi 
skutočnosťou a fikciou, či len 
bez emócií vychutnať intímny 
priestor Dobrakovovej prota-

gonistov. Práve text tejto autorky považujem za 
jedno zo silnejších miest celej tejto publikácie. 
S rovnakou čitateľskou intenzitou a s podobne 
nezodpovedanými otázkami sa dá pristúpiť aj 
ku Kostelanského dynamicky vyrozprávanému 
príbehu, ktorému nechýbajú okrem cynických 
podfarbených situácií ani znaky paródie a frašky. 
Okrem tohto typu písania nájdeme v antológii aj 
referenčne odlišné podoby próz. V nich dominuje 
rámec autobiografií a reportáží. Tie sú údajne 
„večné a opäť v móde“. Zvyšok textov nájdeme 
stáť niekde uprostred. Nielen preto verím, že si 
predložená antológia dvoch zostavovateľov svoje 
miesto dajako vybojuje. Domnievam sa však, že 
jej dnešné školské prostredie asi nepomôže. 

 Karol Csiba

 Menej vážny koncept by mali v predloženej knihe 
posilňovať aj ďalšie deklarované východiská. Anto-
lógia by sa podľa nich chcela odlišovať od iných, no 
zároveň by ich mala rešpektovať. Podobne diétne 
je to aj s akceptovaním pravidiel a definícií. Na 
argumentačný štít si ich síce nikto nezavesí, no 
v prípade potreby nimi nikto ani nepohrdne. Ďalej 

by to celé malo byť hravé, v tej najoptimistickejšej 
verzii by si texty uzurpovali právo na názor zabez-
pečujúci čitateľom širší raster zážitkov. O slovo sa 
tiež hlásia pojmy originalita a vizuálna príťažlivosť, 
hoci pri tej druhej ingrediencii si nie som až tak 
veľmi istý. Možno je to iba vecou vkusu. 

Antológia sviežich textov
Ako som už naznačil, polemizovať s kritériami 
výberu nechcem. Samotná antológia totiž pole-
mizuje sama so sebou. Jedným z dôsledkov je to, 
že namiesto odpovedí, ktoré by pomáhali v akejsi 
chimérickej orientácii, sa v prostredí aktuálnej 
prozaickej tvorby ponúkajú predovšetkým otáz-
ky. Občas sa celkom banálne pýtajú aj na to, čo 
je vlastne ešte súčasná literatúra a čo už patrí do 

„Vďaka spoza rohu striehnucej 
„naivnosti“, ktorá sa občas skrýva 

za škraboškou inovácií, by to 
celé mohlo ľahko spadnúť na nos. 

Akýkoľvek pokus o aspoň milimeter 
odlišný prístup však v tejto chvíli 

akceptujem.“

TÉMA
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O knihu V tieni mŕtveho Boha môžete súťažiť 
zaslaním kupónu LIC na adresu redakcie.

Živý Boh vo svojom 
mŕtvom tieni 

V tieni mŕtveho Boha / Daniel Pastirčák / 
Literárne informačné centrum 2016

Hviezdoslav hovorí o šťastí to, čo Biblia o Bohu 
– totiž, že ho možno vidieť len „od chrbta“, biblic-
kým jazykom povedané: vidieť „Boží zátylok“. Až 
keď po milom stretnutí zostane človek sám, ticho 
a vzniknuté prázdno naplní šťastie, spočívajúce 
v uvedomení si, že som bol šťastný a  v opako-
vanom vychutnávaní si tohto zážitku. Ani teoló-
gia, veda o večných pravdách, nie je imúnna voči 
módnym trendom, ani voči vplyvom atmosféry, 
v ktorej sa rodí a do ktorej má interpretovať du-
chovné posolstvá. Teológia smrti Boha druhej 
polovice minulého storočia sa rodila v atmosfére 
vymierania, teda vyprázdňovania človeka, slab-
nutia dychu ducha. Dnes sa hovorí skôr o smrti 
teológieako o smrti Boha. Západná civilizácia, 
zrodená v kresťanstve a pokrývajúca niekdajšie 
kresťanské krajiny, je unavená, starne a vymie-
ra. Zvyšok síl venuje odtínaniu životodarných 
duchovných, kultúrnych i fyzických koreňov 
a zadúšaním sa drogou konzumu, živiacou ilúziu 
pozemského raja, ktorá sa v dejinách zatiaľ vždy 

zmenila na realitu pozemského pekla. Aj napriek 
tomu sú jednotlivec, cirkvi i spoločnosť živým 
organizmom, v ktorom sa stále rodí nový život.
 Daniel Pastirčák dal zbierke dvadsiatich dvoch 
duchovných esejí názov V tieni mŕtveho Boha. 
Ľudia jeho typu nevolia názvy náhodne, ani na 
radu manažérov predaja. Chce byť programový. 
A je aj provokačný. U trochu zorientovaného či-
tateľa vyvolá titul skôr znechutenú otázku: „To 
snáď nie!? To už hádam máme za sebou… A ešte 
k tomu Pastirčák…!“ Hneď po prvých riadkoch, 
ktoré zobudia čitateľský hlad a záujem o text, sa 
človeku uľaví. Autor nepotrebuje „teologizovať“ 
a „spiritualizovať“ osobnú či spoločenskú prázd-
notu prázdnotou obsahu a formy, odvolávajúc sa 
na „umeleckosť“ biedneho sebavyjadrenia svo-
jej biedy. Tiene mŕtveho Boha sú oným tichom 
a prázdnom po láskyplnom stretnutí, v ktorom si 
človek vychutnáva šťastie samotné. Eckhartova 
a Taulerova mystika, ktorú Pastirčák explicit-
ne či implicitne spomína a žije, hovorí o inom 
prázdne, v ktorom je „slepá prázdnota kozmu 
zrazu plná očí“. Či, interpretujúc spiritualitu Jána 
Ondruša:„nie zjavenie Božského, lež odtlačok, 
šľapaj pod oknom – svedčiaci o absencii Božské-
ho. Nie plnosť, ale prázdnota. Nie obsažnosť, ale 
trýznivé, rozsiahle nahmatávanie neprijateľnej 
bezobsažnosti zakúšaného bytia.“ Alebo keď 

charakterizuje Miroslava Válka ako básnika, 
„duseného večnosťou“. Knihou V tieni mŕtveho 
Boha autor ponúka náplň do toho prázdna, ktoré 
do umeleckej tvorby i do životnej kultúry vniesla 
„smrť Boha“. Tak premieňa najväčšiu biedu našej 
civilizácie na obrovskú výzvu. Hlad je volaním 
po jedle, ako smäd po vode. Nie je advokátom 
prázdnoty. Ani lacným bulvárnym kritikom či 
umeleckou prostitútkou, rozmieňajúcou na drob-
né a v peknom balení predpísané ideové línie. Ani 
neponúka oprášené a formou i obsahom staré 
recepty. Skutočné kresťanstvo je, rovnako ako 
láska, v prvom rade vzťah. A o vzťahu môže hovo-
riť či písať len ten, kto ho sám prežíva. A pochopí 
ho len ten, kto prežíva či hľadá niečo podobné. 
Čo hovorí Pastirčák o básni, možno povedať aj 
o jeho esejach: „Snaží sa zachytiť a odraziť lúč 
spoza horizontu, lúč večnosti v zrkadlách času“, 
pričom, parafrázujúc autora, „ukazuje mestu, 
ako potrebuje chrám a chrámu, ako potrebuje 
mesto“.
 Vhľad do autorovho vnútra, jeho vnímania 
i tvorivosti, ponúka esej z februára 2014 s ná-
zvom Dýchať ako byť písaný, situovaná na levo-
čskú Mariánsku horu. „Život ma dennodenne 
žije bez toho, aby som pri tom bol. Dych tu dýcha 
bezo mňa, srdce bije bezo mňa. Tým pulzujúcim 
pohybom ma ktosi pomaly vpisuje na otvárajúci 

Foto bb
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sa hárok času.“ Človek skutočne žije, keď sa za-
staví v hlbokom vonkajšom i vnútornom stíšení 
a reflektuje pulz, reč, písanie života. V hlbine, 
v nepreniknuteľných temnotách sa vracia k sebe: 
„Znova som dych, ktorý dýcha, srdce, ktoré bije. 
Nehybný spočívam na koreňoch, zatiaľ čo nado 
mnou sa kníše rozochvená koruna. […] Som otvor, 
ktorým preteká vesmír.“ To, čo v kontexte auto-
reflexie hovorí Pastirčák v prvej osobe, by malo 
byť kritériom každého rozprávania či písania na 
bytostné životné témy: „Vdychujem nesmierny 
vesmír ľudského i mimoľudského ducha – kyslík 
reči – priezračné poryvy slov, nadychujem sa, som 
plný až po okraj, až po to krátke ticho na konci. 
Vydychujem, odpovedám, hovorím, píšem. Vydy-
chujem, lebo som vdýchol, hovorím, lebo som bol 
najprv oslovený bytím.“ Aj Daniel Pastirčák pozná 
hrôzy temnoty a prázdna, cez ktoré sa na dno 
bytia dá dostať len pavlovským „skokom viery“. 
Dominik Pecka používa v istom kontexte vtipnú 
slovnú hračku: „Socha človeka vyzerá presne ako 
človek, ale od človeka sa líši tým, že nie je člove-
kom“. Tak nejako je to aj s mystikou, ktorá rezo-
nuje zo všetkých Pastirčákových úvah. Jestvuje 
jednoduchosť úbohej prázdnoty, smrteľnej nudy 
a jestvuje hutná jednoduchosť plnosti bytia až 
po všetko zahŕňajúce Bytie, o ktorom nemožno 
povedať nič múdrejšie a pravdivejšie, nič iné než 
to, že „JE“: JHWH. Židia trestali jeho vyslovenie 
smrťou. Podľa Pastirčákovho obľúbeného Maj-
stra Eckharta, ak by si človek dokázal čo len na 
sekundu v plnosti uvedomiť, že „je“, nevyvážili 
by to svojou hodnotou milióny rokov života. Zo 
všetkých esejí V tieni mŕtveho Boha cítiť známy 
dynamizmus, v ktorom sa Boh „vzďaľovaním pri-
bližuje a približovaním vzďaľuje“. V móde dávať 
prednosť úvahám o odosobnených hodnotách – 
ktoré však bez tých, čo by ich žili, ani neexistujú 
– Pastirčák vždy nenútene, a vôbec nie z lojálnosti 
voči svojmu kazateľskému poslaniu, napokon 
zakotví v osobe Ježiša Krista. Lebo hoci je kres-
ťanstvo vo všetkých denomináciách aj súborom 
liturgických a náboženských praktík i hierarchic-
kého usporiadania, je predovšetkým osobným 
vzťahom, bez ktorého je prázdnou múmiou. 
 U katolíckeho čitateľa môže vyvolať turbulen-
cie jedna z posledných úvahOd katolicity k parti-
kularite. Možno očakávať slovensky vyhranené 
reakcie búrlivého potlesku alebo zásadného 
odmietania, a v tom prípade nielen niektorých 
tvrdení, ale aj všetkého dobrého v celej knihe. Aj 
preto, že i samotná úvaha je presiaknutá takouto 
mentalitou umelo oddeľovanej „obnovy zdola“ – 
ktorej sa pripisuje všetko pozitívne – a skostnate-
nej hierarchickej štruktúry, ktorá je vykreslená 
ako brzda pokroku a príčina všetkých nešvárov. 
Nič nie je čiernobiele, nie sú ani reformátori bez 
omylov a nedostatkov, ani hierarchia bez dobrých 
iniciatív a hodnotných podnetov. Autor exkomu-

nikuje tieto svoje postoje sám, a to základným 
tónom všetkých svojich úvah. Samé sebou a samé 
za seba vyslovujú známe Tolle et lege. Teda: Vezmi 
a čítaj!

Marián Gavenda

Objavíte niečo o sebe

Aksál / Zuza Cigánová / Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov 2016 

Slovo „aksál“ som 
sprvu márne hľadala 
v slovníku cudzích 
slov. Až neskôr som 
zistila, že je to odza-
du prečítané slovo 
„láska“. Autorka Zuza 
Cigánová ním ozvlášt-
nila názov svojej naj-
novšej knihy a pod-

titulom ani prišiť, ani odpárať navyše vyjadrila 
metaforicky komplikovaný vzťah ľudstva k tejto 
večnej téme.
 Mimochodom, je to už jej siedma kniha 
a štvrťstoročie jestvovania vo svete literatúry. 
Jej prvá knižka Kúsok cesty okolo sveta z roku 
1991 vychádza z denníkových záznamov počas 
pobytu v Južnej Amerike na expedícii Tatra okolo 
sveta, ktorú viedol jej manžel. V recenziách sa 
pripomínalo jej dlhodobé pôsobenie v činohre 
SND i desiatky divadelných, ale aj televíznych 
a filmových úloh. Citovali sa hlavne dve zo za-
čiatku jej kariéry: ako trinásťročná debutovala 
pred filmovou kamerou v titule Malá manekýnka 
a o niečo neskôr hrala nezabudnuteľnú Teri-
nu v oceňovanom filme Romanca pre krídlovku. 
V deväťdesiatych rokoch sa o Zuzane Cigánovej 
začalo hovoriť ako o „píšucej herečke“.
 Lenže pribúdali ďalšie knihy: Dopadne to dosť 
dobre, pes bude rád (1992), K plus K alebo naša 
etuda (2004), Šampanské, káva pivo (2007), Di-
vadelná hra (2011, scenár podľa jej prózy) a Špa-
ky v tŕní (2012). Za dve z nich získala v rokoch 
2008 a 2013 dokonca nomináciu v prestížnej 
literárnej súťaži Anasoft litera. Pôvodné herec-
ké povolanie autorky sa už nepripomínalo na 
záložkách a čoraz menej aj v recenziách. Jedno-
ducho tu bola a je Zuza Cigánová – prozaička. 
K jej knihám si môžete alebo nemusíte vytvoriť 
vzťah. Ale dokázala, že ju treba akceptovať ako 
zaujímavú a originálnu autorku.
 Najnovšia Cigánovej kniha Aksál v podstate 
rezignuje na dej ako taký. Príbeh si musí čitateľ 
domýšľať. Čo je dôležité, sú pocity, náznaky viet, 
zachytenie nezachytiteľného: vôňa okamihu, tep-
lo dychu, duševné i fyzické rozpoloženie. Slová ich 
môžu niekedy ťažko vyjadriť, ale práve slová sú 

tie schodíky, po ktorých sa pomaly a namáhavo 
vkrádame do vnútra bytostí, o ktorých čítame, 
objavujeme ich svet a vnímame jeho obraz. Až 
postupne zisťujeme, že sledujeme príbeh man-
želského trojuholníka: on, starší uznávaný archi-
tekt Julo, jeho manželka Hela a mladá kreslička 
Lili. Zdanlivo obohratá téma, spracovaná ako 
prelínanie troch svojských vnútorných monoló-
gov. Originalita spočíva v tom, ako ich podáva, 
v zachytávaní myšlienkového prúdu protagonis-
tov. V krátkych záznamoch s uvádzacou akoby 
titulkovou vetou. Napríklad hneď v úvode spo-
znávame mužského protagonistu: „Už pár dní 
sa tešil na tých niekoľko minút ráno…“. Za ňou 
pokračuje prúd vedomia hrdinu: „A stalo sa to, 
stávalo sa to samo… Prísť o desať minút pred 
ostatnými…“. On ráno čo ráno prichádza do prá-
ce skôr, aby mohol pomôcť mladučkej kolegyni 
Lili z kabáta. Niekoľko okamihov, náhodných 
dotykov, na pohľad takých všedných, a predsa 
nabitých erotikou, túžbou a predstavami o tom, 
ako „stoja dych v dychu“. Alebo chodí do bufetu, 
kam predtým nechodil, len aby ju zazrel.
 O niečo neskôr pasáž v podaní Hely, ktorá cíti, 
že sa niečo deje. Nie, nevie to pomenovať, nevie to 
sformulovať, ale začne vetou: „Voľajaké nešťastie 
sa mi stane“ a pokračuje: „Niekde zabudnem ka-
belku a bude po paráde. Na nejakom plote, na 
nejakom pulte a budem nahraná. A konečne bu-
dem myslieť na niečo iné. Toto je domov? Toto má 
byť domov? Toto je naše konečne doma, konečne 
večer, konečne spolu?! … Toto zívanie, zízanie na 
telku? … Táto hluchá ozvena? … “.
 Nespokojná manželská dvojica sa po rokoch 
šťastného spolužitia zrazu od seba vzďaľuje. Zme-
nili sa, zmenil sa ich vzťah, ale nie sú schopní 
o tom hovoriť. Hoci Hela bola vždy „ukecaná“ 
a hovorí čoraz viac, kým manžel čoraz menej. 
Ale o tom podstatnom mlčia. Zrazu akoby hovorili 
cudzími jazykmi. Rovnaké slová majú úplne iný 
význam, navyše aj podtexty sú odlišné. Nepo-
rozumenie sa mení v nedorozumenie. Nikomu 
nechcú ublížiť, ale už si ubližujú… Ešte to nie je 
nič reálne, nevera v predstavách, ale už sa to črtá. 
Hela si uvedomuje pomalé odcudzovanie s man-
želom, svoju bolestnú žiarlivosť a svoj strach zo 
starnutia a z osamelosti. 
 Tretia protagonistka Lili, ktorá je svojím spô-
sobom príčinou, má v texte najmenší priestor. 
Možno preto, že je predstaviteľkou inej generácie 
a je trochu cudzorodým prvkom, ale hlavne preto, 
že je iba zástupným problémom duelu ústred-
nej dvojice. Vystihuje však istý druh mladých 
žien, ktoré sa riadia radami ženských časopisov, 
pomáhajú si slovíčkom „oné“ a ich ambíciou je 
„preraziť“. Ich štartovacia dráha je jednoducho 
vyjadrená v jej prvom vstupe: „Obzerali sa za ňou 
bez ohľadu na vek. Roky ešte nehrali rolu. Tie jej… 
jej ešte ani na um nezišli… tie ich jej boli fuk… 
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O knihu Ako si porozumieť s literatúrou môžete súťažiť 
zaslaním kupónu LIC na adresu redakcie.

To mala rada. Keď sa obzreli, keď sa obzerali, 
keď sa oné… keď sa museli… Keď na pol minúty 
zabudli na všetko ostatné…“. 
 Slovenský knižný trh je v poslednom čase priam 
zaplavený ženskou literatúrou, dobrou i zlou. Stavia 
na čitateľsky príťažlivých a prvoplánových príbe-
hoch. Zuza Cigánová však akoby na takéto trendy 
nebrala ohľad. Píše to, čo chce, tak, ako to chce 
a pociťuje. V čase, keď na nič nemáme čas a pre-
feruje sa akčnosť, keď sme si prestali ctiť slovo 
a rozmýšľanie sa považuje div nie za zbytočnosť, 
je spôsob autorkinho vyjadrovania a rozprávania 
v knihe Aksál možno namáhavým – a dalo by sa 
povedať, že občas i únavným čítaním. Určite tu 
nejde o oddychové hltanie deja. Mnohých môže 
odradiť už len to, že i keď ide o pomerne útlu knihu – 
niečo okolo stodvadsať strán – čitateľ sa musí týmto 
spôsobom myslenia, rozprávania, s pohrávaním sa 
s jazykovými detailmi priam prehrýzť, uvažovať 
o prečítanom, naladiť sa na istú pocitovú vlnu. 
 Ak však máte dostatočnú trpezlivosť a chuť 
ponoriť sa do takto podávanej reality, prijať vý-
zvu autorky a nechať sa ňou viesť, postupne sa 
dostanete jednotlivým postavám pod kožu a obja-
víte niečo ťažko vysloviteľné nielen o nich, ale aj 
o sebe. Darmo, každý z nás má svojské poznatky 
a pocity z obsahu slova „aksál“ a svet je dnes celý 
akýsi naruby.

Elena Ťapajová

Ďalší dôkaz umenia 
rozhovoru

František Mikloško: Rozhovory o dobe
a ľuďoch / Ján Štrasser / Vydavateľstvo 
Slovart 2016

Knižné rozhovory 
sú trendovou záleži-
tosťou. A riskantnou 
zároveň. Nestačí iba 
dobrý respondent, 
ani výborný pýtajúci 
sa – zaujímavý život-
ný príbeh sa môže 
zrazu na desiatkach 
strán rozdrobiť na 
neznesiteľnú nudu 
a obyčajnosť. V kniž-

nom rozhovore Jána Štrassera s Františkom 
Mikloškom sú všetky ingrediencie namiešané 
v správnom pomere. 
 Básnik, publicista a prekladateľ Štrasser v „pý-
taní sa“ nie je žiadnym nováčikom. Stihol knižne 
vyspovedať legendy z divadelného, literárneho 
i hudobného sveta (Milan Lasica, Marián Labuda, 
Kamil Peteraj, Peter Lipa, Tomáš Janovic, Alta 
Vášová a ďalšie osobnosti). 

 Napriek dobrej povesti a skúsenostiam neza-
nedbáva prípravu. Z rozhovoru s Mikloškom je 
zrejmé, že snoril v dostupnej literatúre, v spo-
mienkach iných ľudí, v archívoch i vo všetkých 
možných mediálnych zmienkach a až potom svojho 
respondenta navštívil v jeho malom bratislavskom 
byte (áno, v tom, v ktorom Mikloško nikdy nemal 
televízor) a s diktafónom načúval jeho rozprávaniu. 
 František Mikloško je vďačný účastník kniž-
ného rozhovoru. Je zvyknutý rozprávať nie iba 
ako skúsený politik, ale aj literát so zmyslom pre 
písané slovo. Sám je autorom viacerých kníh – 
osobných spomienok, kníh zaoberajúcich sa 
históriou o osude katolíckej cirkvi na Slovensku 
a ponovembrovej ére. Okrem toho je spoluauto-
rom angažovaných titulov smerujúcich k väčšej 
pravdivosti slovenskej katolíckej cirkvi. Disponuje 
mnohovrstevným príbehom katolíckeho disidenta, 
aktivistu a politika v najrozličnejších pozíciách od 
predsedu parlamentu, cez radového poslanca, až 
po jedného z kandidátov v priamej voľbe sloven-
ského prezidenta. Bol a je účastníkom protichod-
ných vrstiev slovenskej histórie a spoločenského 
diania. V jeho príbehu sa prelína tvrdá i mäkšia 
totalita s ponovembrovou čerstvou demokraciou 
slovenskej obrody. Často bol v záujme vlastnej 
integrity a pravdivosti nútený ísť do konfliktu 
(otvoreného alebo skrytého) s komunistickou 
mocou, mečiarovským režimom alebo so skom-
promitovanou časťou cirkevnej hierarchie.
 No nie všetko je také vážne. Ide predsa o člove-
ka, ktorý si v politike udržiaval svojím zmyslom 
pre humor obľubu a rešpekt nezávisle od toho, 
či šlo o kolegov z hnutia či súperov v politickom 
boji. Mikloškovská láskavosť sa prejavuje predo-
všetkým v úvode, keď rozvíja spomienky chlapca 
z nitrianskej Kalvárie, nádejného hokejistu a ná-
sledne ešte nádejnejšieho matematika. V týchto 
pasážach sa Štrasser veľmi usilovať nemusel. 
Stačilo len pár slovami naznačiť základné uda-
losti z detstva a Mikloško sa s pochopiteľnou (ale 
nie prehnanou) mierou nostalgie rozrozprával. 
 Začiatky jeho aktivít v prostredí tajnej cirkvi 
neboli výlučne výsledkom mladíckeho idealizmu 
spojeného s vážnym akceptovaním viery a jej 
etických konzekvencií. Vyštudovaný matematik 
vnášal do disidentskej angažovanosti užitočný 
prvok racionality. Život je málokedy logický 
a symetrický. Tí však, ktorí nechcú zostať v po-
hodlnom závetrí, musia vedieť čítať súvislosti, 
nachádzať kontext a pružne vybrať správnu re-
akciu. Schopnosť odvážnej reakcie ukázal Mik-
loško aj vo chvíli, keď opustil prácu v Slovenskej 
akadémii vied a rozhodol sa pridať ku kuričom. 
V štyridsiatke by mal predsa muž zásadne zme-
niť spôsob života – napríklad ten, kto vysedával 
v kancelárii, nech sa dá na manuálnu prácu. 
 V Mikloškovom rozprávaní o tajnej cirkvi sa 
postupne na scénu dostávajú mnohí ďalší. Dáva 

im dostatok priestoru. Rešpektuje ich autoritu 
a pozície. Čitateľovi umožňuje chápať ich vzájom-
né vzťahy a rozdielne prístupy. Nejde o žiadne 
zvláštne novinky (alebo prekvapenia a doteraz 
neznáme pikošky) z dejín. V Mikloškovom podaní 
sú však tieto dejiny šťavnaté. Dostávajú plno-
hodnotnú ľudskú podobu. Namiesto encyklope-
dických informácií dáva prednosť živým (hoci 
dnes poväčšine mŕtvym) ľuďom a ich osudom. 
Podobným štýlom Mikloško rozpráva aj príbeh 
novembrovej Nežnej revolúcie. Neostýcha sa vy-
javiť všetky emócie, ktoré má doteraz s týmto 
obdobím v sebe zakódované. A znovu sa na scénu 
dostávajú iní. Už nie katolícki tajní biskupi a vy-
davatelia samizdatu, ale začínajúci politici vo 
svetroch a budajkách (a samotný Budaj). A ešte 
jeden talentovaný rečník, podnikový právnik 
z Nemšovej. Zjavil sa ako politický talent, aby 
potom v ďalších rokoch viazal na seba energiu 
tých, ktorí chceli demokraciu obyčajne štandard-
nú, nie v prevedení karpatskej divočiny. 
 V závere rozhovor najviac reflektuje súčasný 
svet. Aj autor otázok výraznejšie prejavuje svoje 
pocity z prítomnosti. Už to nie je obyčajná výme-
na otázok a odpovedí, ale spoločné (a pokojné) 
uvažovanie. Tu Mikloško ukazuje svoju múdrosť, 
ale aj isté limity, ktoré nevie prekročiť. Túži po 
otvorenejšej cirkvi, v ktorej sa nikto nebude cítiť 
cudzí, ale stále chce byť jej oddaným a lojálnym 
obrancom. Sympatizuje s odvážnymi, ale v koneč-
nom dôsledku sa bojí klásť tie najriskantnejšie 
otázky a zostáva ukotvený vo svojej osobnej i väč-
šej slovenskej tradícii. Nie je profesionálny rebel. 
Napriek tomu každý, kto by ho chcel automaticky 
zaradiť do niektorého z ideologických táborov, by 
bol voči nemu nespravodlivý.
 Táto kniha je, našťastie, ďalším dôkazom ume-
nia rozhovoru. 

Ľubomír Jaško

Pruškovej 
interpretačné 
laboratórium

Ako si porozumieť s literatúrou / Zora Pruš-
ková / Literárne informačné centrum 2016

Tvorivý a výskumný 
záber literárnej te-
oretičky a kritičky 
Zory Pruškovej sa 
primárne orientuje 
na diela slovenských 
autorov a autoriek 
d r u h e j  p o l o v i c e 
20. storočia. K tomu-
to časovému vyme-
dzeniu sa už samot-
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ným názvom vzťahuje aj jej publikácia Keď si 
tak spomeniem na šesťdesiate roky (1993, 2008), 
venovaná tvorbe Dominika Tatarku, Vincenta 
Šikulu, Jána Johanidesa, Dušana Mitanu, Dušana 
Kužela či Pavla Hrúza. Pruškovej hlavný vedecký 
záujem je však zacielený na dielo Rudolfa Slobodu, 
rovnomenná monografia autorke vyšla v roku 
2001. Intelektuálne znepokojenie, ktoré majú 
Slobodove (no nielen) texty potenciál vyvolať, 
sa javí byť aktuálne aj v najnovšej knihe Ako si 
porozumieť s literatúrou s podtitulom Niekoľko 
poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním 
a žánrom v modernej próze.
 Literárnovedné štúdie a recenzie tvoriace túto 
knihu už autorka publikovala v odborných časo-
pisoch, vedeckých monografiách či zborníkoch 
(výnimkou je štúdia Prázdne miesta v texte alebo 
fyziognómia písania podľa Alty Vášovej). Kniha tak 
sceľuje a sumarizuje Pruškovej vedecké úsilie 
rámcované rokmi 1993 až 2015. Jazyk a štýl, akým 
sú jednotlivé štúdie písané, podmieňuje práve 
fakt, že boli predtým uverejnené v odbornej tlači 
– kniha, ktorá narába i so spojením spoluúčasť 
čitateľa, nie je určená širokému spektru laických 
recipientov, zameriava sa skôr na užší okruh tých, 
ktorí sa literatúre venujú profesionálne a majú 
s danými autormi vlastné čitateľské skúsenosti, 
teda snažia sa porozumieť si s ich textami a v rôz-
nej miere sa zamýšľajú nad problémami, ktoré 
autorka odkrýva. 
 Použité spojenie porozumieť si s textami nie 
je náhodné. Prušková sa usiluje vymedziť čítanie 
ako proces, v ktorom by primárne malo prichá-
dzať k porozumeniu si s literárnym textom, s lite-
ratúrou v zmysle dialógu, súčasťou ktorého môže 
byť (a často je) i pochybnosť, váhanie, neistota, 
polemika, aj (na prvý pohľad) pasívne vydanie sa 
mu napospas a podobne. Sama autorka to zdôraz-
nila hneď v úvode, kde sa priznáva k motiváciám 
a podnetom vedúcim k uvažovaniu o literárnych 
textoch, medzi ktoré patrí naznačená „demon-
štrovaná neistota v úsudkoch“ (s. 7), neraz aj zo 
strany ľudí, ktorí sa myslením o literatúre živia. 
No ako ďalej uvádza, bez tohto „elementárneho 
pnutia rafinovane zaodetého do gnozeologickej 
alchýmie neporozumenia, nedorozumenia alebo 
len jednoduchej (ale nesmierne dôležitej) intuície, 
ktorá na konci čitateľovho pohybu textom kon-
štituuje približný celok možnej výpovede, žiadne 
produktívne čítanie textu nie je možné“ (s. 8).
 Kniha je rozdelená do troch častí. Hlavné 
miesto v prvej, nazvanej Semiotické modely autor-
stva, patrí premýšľaniu nad literárnymi textami 
Rudolfa Slobodu, okrajovo Pavla Vilikovského 
a Jána Johanidesa. Ďalšia časť Autor ako žáner je 
širokospektrálnejšia, prináša okrem pohľadu na 
Slobodu aj texty Alty Vášovej, Leopolda Laholu, 
Juraja Špitzera, Dominika Tatarku či Dušana Ku-
žela. Ako napovedá jej názov, predmetom záujmu 

sú tu okrem iného autormi zvolené žánre a žán-
rové postupy. Posledná časť Autor v skupenstve 
textu akcentuje autobiografické texty s nežánro-
vou štruktúrou a venuje sa Alte Vášovej, Jurajovi 
Briškárovi a opäť i Rudolfovi Slobodovi.
 Problémové okruhy vo vybraných prototextoch 
zrkadlia autorkino bádateľské zaujatie fenomé-
nom autorstva a literárnych žánrov. Poukazuje 
v nich napríklad na rozličnú mieru naratívnej 
identity, autorskej referenciality, na variabilné 
možnosti autobiografického písania. V tejto sú-
vislosti rozpoznáva dva základné varianty au-
tobiografických textov – priznané, semioticky 
modelované texty autobiografického písania 
a biograficky motivované texty s nulovou stopou 
priznaného autorstva alebo texty odkrývajúce 
ďalšie možnosti autorskej semiózy (s. 9 – 10). 
Dotváranie viacrozmerného obrazu vyselekto-
vaných literárnych textov by nebolo možné bez 
čiastočného teoretického ukotvenia skúmaných 
fenoménov (aj s podporou zistení autorov ako  
W. Iser, H. R. Jauss, H. U. Gumbrecht, Ph. Lejeune, 
R. Lachmann, A. Nünning, R. Barthes, M. Petří-
ček, P. Zajac, M. Šútovec a ďalší). Nebolo by možné 
ani bez interpretačného zanietenia pri mapova-
ní zvolených tém, motívov, žánrových premien 
a autorských stratégií či bez (aspoň parciálneho) 
zohľadnenia širšieho dobového kontextu, toho, 
aký vplyv mali na dané textové štruktúry a ich 
charakter (v najširšom zmysle) sociálne, historic-
ké alebo kultúrne premeny a okolnosti. Okrajovo 
si teda autorka všíma aj dobové kódy a to, aké 
z nich pre literatúru vyvstali dôsledky (napríklad 
opätovné žánrové či tematické rozpohybovanie 
autorských poetík v 60. rokoch 20. storočia, text 
ako „proces, akt, gesto, intencia voči realite“,  
s. 57 a podobne). 
 K základnej línii/myšlienke svojej knihy – sna-
he o porozumenie si s literatúrou, ale aj k presahu 
tohto vymedzenia – sa priliehavo vyjadrila v štú-
dii o novelách Leopolda Laholu: „Text, poznačený 
inakosťou, ostro vedenou hranicou medzi estetic-
kým očakávaním a konkrétnym čítaním, utvára 
ruptúru, sklz, posun, trhlinu v autenticite nášho 
bytia mimo textu a situuje nás k alternatívnej 
existencii s textom a pre text. Privilégium iniciač-
nej pozície voči čitateľovi však nemá akýkoľvek 
náhodný text, aj na účely interpretácie si takýto 
text vyberáme nenáhodne, intuitívne pociťuje-
me, že rozkoš interpretácie podmieňuje zážitok 
presahu, entropie a ambivalentne pociťovanej 
spriaznenosti“.
 Kniha Zory Pruškovej je aj v intenciách tohto 
konštatovania zaujímavým príspevkom o žán-
rových podobách auto/biograficky signovaného 
písania a miere spoluúčasti čitateľa na dotváraní 
kľúčových prozaických diel 20. storočia.

Veronika Rácová

Želáte si toto? 
A tamto? A hento?

Flexibuk No. 5 Zväčšovanie priestoru / 
Deväť / Martin Vlado / Dive Buki 2016

Odvykol som si chodiť – teda, v prvom rade som 
si nikdy nezvykol – do Subwayu na bagetu, pre-
tože (ozaj nič proti), súc introvertom, miatlo a tak 
trocha ma aj desilo množstvo otázok, na ktoré 
som musel odpovedať skôr, než mi bude poskyt-
nutá možnosť reálne sa najesť. V istom zmysle 
toto považujem za náročnejšie, než keby sa vás 
snažil lekár stopercentne diagnostikovať len 
s využitím otázok, na ktoré môžete odpovedať 
iba áno alebo nie.
 Odľahčený tón je pri komentári zbierky Marti-
na Vlada Zväčšovanie priestoru iste na mieste, 
analógia s kobercovým náletom otázok taktiež, 
Vladove básne sú však v konečnom dôsledku zá-
važnejšie ako akákoľvek bageta – myslite na to, 
uvedomte si, že poézia je pokrmom pre dušu… 
už to cítite, že? Ako si z vás tak trochu uťahujem, 
strieľam, špásujem. Nuž…
 Predsa len, hoci je humor, irónia a de facto 
aj výsmech určujúcim rysom básní Zväčšova-
nia priestoru, nie je to pri nich alfa a omega, 
treba sa pozerať ďalej, práve názov zbierky totiž 
naznačuje, že rozsah textov sa nimi samotnými 
nekončí, ale že práve za nimi pokračuje, a práve 
tam nadobúda účinok. V tomto zmysle je Vladova 
poézia veľmi komunikatívna, vlastne nadmieru 
komunikatívna, čo je očividne autorským záme-
rom. Želaný efekt, teda dosah textov, sa tu nado-
búda v dialektickosti medzi pólmi slovnej lavíny 
podomového predajcu a veľkorysého rozloženia 
veršov na papieri – teda, práve pomalým čítaním 
toho, čo sa na nás inak valí zvonka v hyperrých-
lom režime fungovania, sa toto zvýznamňuje. 
Poézia je tu spomaľujúcim substrátom, ktorým sa 
– paradoxne či ironicky – komentuje neudržateľná 
rýchlosť a nadmerná početnosť vonkajších pod-
netov a procesov, ktorých útok na nás prebieha 
tak bleskovo, až sa tieto významovo vyprázdňujú.
 Žiada sa tu niekoľko paralel – začínajúc od 
tých „menej spoločensky závažných“ (pretože 
koho už dnes zaujíma literatúra), treba spome-
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 ›› núť Michala Rehúša a Vlada Šimeka, na ktorých 
ostatné zbierky sa z Vladových (nepopliesť si Vla-
dov!) veršov podobá posledná časť Zväčšovania 
priestoru, príznačne pomenovaná literárna súťaž. 
Pole literárnych súťaží a literatúry všeobecne (zo 
spomínanej dvojice ho komentuje najmä Rehúš 
v Poetike ataku) je pomerne úzke, spätne sa však 
cezeň vieme dopracovať ku komentovaniu „ce-
lospoločenských“ (v rovnakých úvodzovkách ako 
predchádzajúce označenie) fenoménov súčasnosti 
(ktorým sa venuje takisto vyššieuvedený Šimek 
v Modlitbe za Felvidék).
 Keďže však pre niektorých ľudí vtiahnutých 
do okruhu súčasnej slovenskej literatúry mená 
Rehúš a Šimek nesú len negatívne konotácie (pre 
mňa v zásade nie, z riadkov vyššie azda implicitne 
zaznieva, že Poetika ataku i Modlitba za Felvidék 
sa mi – povedané subjektívne – páčili), paralely 
sa dajú potiahnuť aj ďalej. Báseň, ustrojenú do 
žánru reklamy, respektíve vyslovene skonštruo-
vanú ako imitáciu komerčného javu so zámerom 
výsmešného komentovania prítomnosti takých-
to javov v poézii a vo svete všeobecne, priniesli 
v debutových zbierkach aj Michal Habaj a Peter 
Macsovszky.
 Aj tieto dve mená by však zrejme v pomysel-
ných škatuľkách škatuľkovania potvrdzovali 
Vlada ako tvorcu experimentálnej (opatrnejšie 
pridávam konceptuálnej), takpovediac „nesubjek-
tovej“ poézie, čo by bolo značné zjednodušenie 
autorovej poetiky, a čím sa dostávam k väzbe na 
typologicky celkom iného básnika – Štefana Strá-
žaya. Vladova tvorba je vďaka takémuto odkazu 
(v zbierke je explicitný) dialektickým vyjadrením 
za a proti istým aspektom súčasného človeka 
v súčasnej spoločnosti – pohyb proti vyprázdňo-
vaniu obsahu vecí a javov vyjadruje „technikou“, 
pripomínajúcou uvedených básnikov (Rehúša, 
Šimeka, raného Habaja a Macsovszkého), pohyb 
za opätovné zvýznamňovanie týchto vecí a javov 
je zasa blízky poetike Strážaya (a v súčasnosti na-
príklad Ľuboša Bendzáka alebo Juraja Briškára). 
Vlado teda na jednej strane zámerne hlučným 
sádzaním otázok, ktoré v ich primárnom kontexte 
majú v konečnom výsledku viesť k nárastu spot-
reby a spotrebnosti, ironicky komentuje konzum 
a materializmus spoločnosti, na strane druhej sa 
s plnou vážnosťou pýta na osudy „vecí na stole“. 
Poukazuje tým aj na nie najšťastnejšie smero-
vanie society, aj na protisilu, ktorá by sa tento 
pohyb mohla pokúsiť ak nie zvrátiť, tak aspoň 
spomaliť – otázkou však ostáva, ktorý z týchto 
priestorov sa zväčšuje rýchlejšie.
 Každopádne, s trochou cynického sarkazmu 
sa dá dodať, že na Slovensku tak či onak vytrva-
lo a (možno) donekonečna konáme „krivočiary 
pohyb / kopírujúci kruh / neveľkého priemeru“ 
(s. 5).

Matúš Mikšík

 Po analýze jednotlivých dejinných perspektív 
(grécka, kresťanská, moderná) Lobotka načrtá-
va „integrálne vízie pre nové milénium“, pričom 
zdôrazňuje, že „jedinou schodnou cestou vedúcou 
smerom von z postmoderného bludiska“ je akási 
antropocentrická kozmológia (s. 147). A tu nastáva 
zlom. Kým v prvej polovici práce je relatívne možné 
trpezlivo a s rešpektom sledovať autorovo rozpraco-
vanie problému, v druhej – a zrejme tej dôležitejšej 
časti – je až neuveriteľné, s akým zápalom sa autor 
dokáže profesionálne blamovať.
 Žiaľ, z filozofického hľadiska je, mierne pove-
dané, rozpačité čítať, ako planéta Jupiter „prináša 
kapacitu k filozofickej hĺbke a šírke a ašpiráciu na 
komplexné pochopenie“. V každom prípade Vladi-
mír Lobotka svojou prácou manifestuje, čo všetko 
zvládne tvorivosť v dnešnej krízovej dobe (a v istom 
zmysle teda autor potvrdzuje svoje východisko) – pod 
formálnou záštitou filozofického vzdelania neváha 
celkom vážne zdôvodňovať konjunkciou Jupitera 
s Uránom napríklad kvantovú revolúciu vo fyzike, 
či vydanie Freudovho Výkladu snov, či zverejnenie 
evolučnej teórie. Neváha „dokazovať“ a obhajovať 
správnosť svojej filozofickej koncepcie tranzitmi 
planét (s. 162), a popri tom vyvolávať také mená, 
ako Kant, Husserl a dokonca Nietzsche. S úplnou 
vážnosťou autor mieša evolucionizmus, psychológiu, 
astrológiu, kvantovú fyziku, dejiny filozofie a his-
torické udalosti, a vyvrcholením všetkého sú akési 
anjelské hierarchie. To však nemožno (prinajlepšom) 
považovať za nič iné než za eklektickú kuriozitu.
 Možno by na tom nebolo nič zlé – cesty tvorivosti 
sú očividne nevyspytateľné – keby autor bol skutoč-
ným filozofom, nie „vlastníkom pravdy“, pre ktorú 
predkladá „dôkazy“ odeté do pláštika zdanlivej 
hĺbky. Totiž ich presvitajúca odborná filozofická 
„nahota“ dostáva aj zainteresovaného čitateľa do 
rozpakov.
 Hoci prvotná idea potreby prítomnosti princípu 
celistvosti v našich životoch je vskutku opodstat-
nená a sľubovala seriózny príspevok k téme, žiaľ, 
treba konštatovať, že z filozofického hľadiska je 
tento koncept (na rozdiel od kozmologickej filozofie 
Eugena Finka) tupozraký a z hľadiska New Age 
spirituality asi nejde o nič prevratné.

Eva Dědečková 

Rajský bufet 
praská vo švíkoch

Vitajte v raji. Reportáž o turistickom prie- 
my sle / Jennie Dielemans / Preklad Alexandra 
Debnárová / Absynt 2016 

Švédska reportérka Jennie Dielemans (1972) 
navštívila v rokoch 2005 až 2008 päť krajín – Viet-
nam, Thajsko, Dominikánsku republiku, Mexiko 

Čo všetko 
dnes zvládne tvorivosť

Cesta k zjednotenému kozmu / Vladimír 
Lobotka / Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2016

Hádam niet filozofic-
kej debaty, ktorá by 
neref lektovala stav 
krízy súčasnej spoloč-
nosti. Keďže Vladimír 
Lobotka prezentuje 
svoju knihu Cesta 
k zjednotenému koz-
mu ako výsledok svo-
jich historicko-filozo-
fických bádateľských 

snáh, a teda svojím vzdelaním formálne garantuje 
kvalitu, t. j. odborný obsah diela, pristupovala som 
k textu práve z týchto pozícií.
 Autor sa púšťa do reflexie krízy globálnej spo-
ločnosti v kontexte zmeny náboženskej paradigmy, 
pričom sa odvoláva na termín tzv. druhej axiálnej 
éry. Pozícia, z ktorej tento fenomén skúma, je au-
tentická tvorivosť, od ktorej závisí konkrétna de-
jinná podoba kultúrnej spoločnosti. V neposlednom 
rade priznáva, že vnútornou motiváciou mu bola 
i nespokojnosť s prevládajúcim fragmentárnym 
materialistickým obrazom sveta. 
 Jeho snahou je pristupovať k problému z hľadiska 
celku, celistvosti, a na tomto pozadí tak načrtnúť prí-
činy „odčarovania sveta“. Tento fenomén autor identi-
fikuje ako dôsledok druhej paradigmy prevládajúcej 
v dejinách ľudstva – newtonovsko-karteziánskej. 
Potiaľ je to všeobecne rozšírený a filozoficky opod-
statnený názor. Prvú paradigmu vo vývoji ľudských 
dejín predstavuje cesta z naivity až k osvietenstvu. 
Problémom však je, ako sa neskôr ukáže, že autor si 
k objektívne existujúcej a naliehavej výzve uvažova-
nia o svete, kozme, ako o celku, prizýva aj astrológov, 
a tiež tzv. angelológov (R. Tarnas, E. Páleš a i.).
 Možnú zmenu – dokonca nádej – vidí autor 
v „nutnosti radikálnej premeny životného štýlu“ 
(s. 22). Preto v práci skúma úlohu a premeny podôb 
tvorivosti v dejinách, pričom analyzuje aj jej envi-
ronmentálnu podmienenosť. Opiera sa o štúdie A. 
Toynbeeho, P. Sorokina, R. Steinera a iných. Ne-
vynecháva ani súvislosti s dejinnými premenami 
umenia a vrstevnaté dôsledky v oblasti myslenia 
(otázka pravdy) a etiky (otázka dobra) v jednotli-
vých obdobiach, pričom sa autor hlási k cyklickej 
koncepcii epistemických premien.
 Na to, aby udržal metafyzický rámec svojej prá-
ce, potrebuje ideu účelnosti, účelu (telos) takéhoto 
diania. Z neho totiž následne zdôvodňuje príčiny 
krízy spoločnosti a načrtáva svoju predstavu o jej 
prekonaní.
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a Gran Canariu na 
Kanárskych ostro-
voch. Z každej cesty 
zostavila reportáž 
a jej ucelená podoba 
vyšla vo vydavateľ-
stve Absynt pod ná-
zvom Vitajte v raji. 
Reportáž o turistic-
kom priemysle. Do 
slovenčiny ju prelo-
žila už zabehnutá 

a v problematike zorientovaná prekladateľka 
Alexandra Debnárová.
 Úvodná kapitola Tak si sa stal turistom vove-
die čitateľa do exkurzu vývoja turizmu, autorka 
nám osvetľuje kontext kauzalít, teda prečo sa 
stal z turizmu masový priemysel. V 17. storočí 
malo cestovanie rituálny charakter, iba návšte-
vou dôležitých svetových metropol sa mohli zo 
šľachticov stať vzdelanci. Neskôr, v 18. storočí, sa 
už cestovalo aj za účelom uzdravenia sa, vyhľadá-
vané boli minerálne a teplé pramene, no stále išlo 
o výsadu bohatých. Skutočný prevrat prinieslo 
19. storočie a priemyselná revolúcia, s ňou ruka 
v ruke parný stroj, letecká doprava, ktorá sa po 
druhej svetovej vojne začala orientovať namiesto 
prepravy vojakov a vojenského materiálu na ci-
vilných pasažierov. Ťažká práca v továrňach 
viedla nadriadených k myšlienke oddychu pre 
pracujúcich, aby podávali dobrý výkon. Začali 
dovolenkovať teda aj robotníci, ktorí znižovali 
prestížny status dovolenkovej destinácie, boháči 
sa búrili. Bicykle nahradili automobily, kempingy 
praskali vo švíkoch. Cestovné agentúry presa-
dzovali výhodné charterové lety a dovolenky all 
inclusive. 
 Autorka čerpá prevažne zo švédskych štatis-
tík a z odbornej literatúry na danú tému, no nič 
to nemení na tom, že trend masového turizmu 
prebieha na celom svete vo väčšej či menšej mie-
re. A to nielen v krajinách, o ktorých Dielemans 
píše – pričom, Slovensko, žiaľ, nie je výnimkou. 
Mechanizmus hľadania raja a jeho následného 
devastovania má vždy približne rovnaký priebeh: 
„‚objaví saʻ“ nový pás pobrežia, ten sa zastavia a/
alebo prebuduje, aby vyhovoval turistom, spropa-
guje sa a predá, prichádza sem čoraz viac turistov, 
destinácia sa vydrancuje, začne sa považovať za 
triviálnu, nedostatočne ‚nedotknutúʻ a ‚pravúʻ, 
a turisti sa presunú niekam inam.“ 
 Prečo tak veľmi bažíme po raji a zároveň ho 
ničíme, vedie okrem racionálneho uvažovania – 
ako to je uvedené v knihe – k zamysleniu, že raj 
možno ani neexistuje. Je to ilúzia. Naše predstavy 
sú silnejšie ako čokoľvek iné, a tak si myslíme, 
že je to miesto, kde sa cítime blažene. Pripadám 
si ako v raji – zvykne sa stereotypne používať 
v bežnej reči. Psychológovia by možno vedeli 

posúdiť mieru pôsobenia starozákonného vy-
hnania Adama a Evy z raja v našom podvedomí. 
Pociťujeme to azda ako krivdu? Ako veľmi nás 
tento biblický príbeh už po stáročia formuje? 
 Posvätnosť raja, ktorú môžeme vidieť a cítiť 
v každom kúte sveta, sa stratila. No nie z prírody. 
To z nás. Ako dnes raj vnímame a čo od neho 
očakávame, dokonale vystihuje slovné spojenie 
rajský bufet. To, čo si z neho vyberieme, je iba 
„ukazovateľom nášho postavenia“.
 Nedotknuté nás priťahuje, považujeme to za 
„kúl“, „srandu“ alebo za „husté“, čo je namieste, no 
nie v demilitarizovanej zóne, ktorá ohraničovala 
Severný a Južný Vietnam a viedli sa tam tie najkr-
vavejšie boje. Dnes je vyhľadávanou „destináciou“ 
takzvaných batôžkarov – ľudí cestujúcich po sve-
te s ruksakom na chrbte. Aj takýmto naháňačom 
zážitkov bola autorka na stope. Doviedli ich tam 
stereotypy – neustále premieľané v reklamách, 
časopisoch, filmoch.
 Kniha nie je len o tom, ako sa správajú turisti, 
ktorí miesta navštevujú, ale aj o miestnych ľu-
ďoch. Tí sú neviditeľní, žijú v mizerných podmien-
kach za mizernú plácu. Kolonializácia v Domini-
kánskej republike vytlačila v mnohých oblastiach 
domácich na okraj, pozemky skúpili Španieli, 
postavili tisícky hotelových izieb. V Mexiku v oko-
lí mayského mesta Tulum pri Karibskom mori sa 
život v dedinách zmenil od základu: „.Predtým to 
boli sebestační, rešpektovaní a nanajvýš schop-
ní lovci a prírodní ľudia, lenže džungľa mizne, 
miznú aj zvieratá, takže už niet veľmi čo loviť. 
A tak končia ako mizerne platená pracovná sila 
v hotelových rezortoch a sami seba vidia očami 
turistov – ako chudobu. Kedysi sa takto nevideli, 
mohli si dobre žiť, nepotrebovali peniaze.“ Mimo-
riadne pútavou reportážou je text Vďaka vám, milí 
utečenci, v ktorom autorka sleduje robotníkov na 
stavbe hotela v Khao Laku v Thajsku. Desaťročný 
chlapec z Mjanmarska plní vedrá cementom. Spo-
lu s ostatnými utiekol pred vojenskou diktatúrou. 
Boja sa, že budú deportovaní späť a stihnú ich 
tvrdé represálie. To Thajčanom vyhovuje, a tak 
ich zdierajú. Ďalšou zlatou baňou je sexturizmus. 
Švéd Christer vlastní v thajskom Patongu „lady-
bar“. Hoci je v tomto štáte prostitúcia protizákon-
ná, v rodinnom hoteli Phuket Ocean Resort sa to 
veľmi nesnažia zakryť. „Koľko stojí dievča a ako 
to prebieha? Čo je najlepšie – gogobary, centrá 
thajských masáží, obývačky, v ktorých si zapla-
títe „rýchlovku“, alebo pivné bary?“, stojí v knihe 
na recepčnom pulte. Majitelia barov fungujú len 
vďaka každomesačným úplatkom polícii. 
 Autorka sleduje turistov v príletovej hale, v lie-
tadle i v cieli. Sprievodcom stúpa na päty, aby 
mohla načúvať rozhovorom klientov cestovných 
agentúr. Ich dialógy dopĺňa faktami, sociologic-
kými štúdiami a prieskumami, celkový obraz do-
tvára fotografiami, čím zdôrazňuje nepopierateľný 

kontrast: fakty nám hovoria o skutočnom stave 
veci, rozhovory turistov o tom, ako danú situáciu 
vidia. Tak, že si nedovidia, rovnako ako developeri, 
ďalej od nosa – a to má fatálne dôsledky.

Beáta Beláková

Negatívne 
divadlo jedného 
neherca

Vojde kôň do baru / David Grossman / Pre-
klad Silvia Singer / Artforum 2016

Keď začnete čítať 
knihu súčasného 
izraelského spi-
sovateľa Dav ida 
Grossmana (1954), 
môže vás tešiť, že ste 
ešte len na začiatku, 
a všetko to úžasné 
čítanie máte pred 
sebou. No knihy, tak 
ako život, nemôžu 
bežať stále v rovna-

ko nádhernom pokluse a po niekoľkých stranách sa 
vám tento dojem potvrdí. Pribúdajú disharmónie, 
a humor – už nie výlučne láskavý – ovládne scénu. 
Kniha Vojde kôň do baru totiž zachytáva večerné 
predstavenie stand-up komika Dovala G. v malom 
izraelskom meste, ktoré sa odohráva v jednom 
neveľkom suterénnom bare. Autorov, a teda aj ko-
mikov humor, je humorom par excellence, taký sa 
na Slovensku skrátka nevyskytuje – možno iba ak 
v periférnych putikách blízko univerzít. 
 Dovale je ako komik svojho žánru výnimočný. 
Rve to do divákov bez bázne a hanby, rýchlosťou 
precízne pripraveného profíka, prúd dokonalej one 
man show, slovných hračiek, vtipov, improvizá-
cií, ale tiež jemnej všímavej inteligencie, preká-
račiek a ostrej komunikácie. Zabáva sa každý. Na 
priblíženie deja by stačili štyri rozvité vety, o dej 
v bežnom zmysle slova tu vlastne nejde – iba ak 
v retrospektíve a aj ten je úplne jednoduchý. Pre-
to si autor vypomáha princípom akejsi ikebany. 
Konštituuje objekt – priateľa z detstva, bývalého 
sudcu, za predpokladu, že publikum je tieň, ktorý 
z iného uhla svojimi vstupnými komentmi dotvára 
príbeh. Je na predstavení prítomný, a v správnom 
čase dokonca dramaticky vtiahnutý do centra dia-
nia. Niektoré fóry z Dovalovej stand-up show nie 
sú veľmi originálne – napríklad ten, že manželka 
sa najviac rozvášni, keď si manžel po súloži utrie 
vtáka do záclony, rozprával už dvojmetrový Rudko 
Jílek na vojne. Alebo ten, ako prestane papagáj vul-
gárne nadávať po zavretí do mrazničky a spýta sa, 
čo vyviedlo to kura, je tiež notoricky známy – ale 
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vyvažujú ich iné, originálne vtipy, súce na zaradenie 
do repertoáru každého komika, podobne ako dva 
slávne vtipy Kurta Vonneguta.
 Poslednú Grossmanovu knihu by som nazval 
absolútnou obsahovou modernou. Takáto literatú-
ra sa rodí v skrytých génioch, mravných mágoch, 
v mystických vyznávačoch viery v rešpektovanie 
človeka. Nájdeme ju v mysliach inteligenčných Ma-
lých Gavrochov, jednoducho v mysliach tých, čo zašli 
až na okraj sveta a vrátili sa, aby zašili roztrhané 
nádeje a vyčarili úsmevy na tvárach. Hevier, Cifra, 
Balla by o nich vedeli napísať.
 A zrazu do toho vpáli život. Kto neplače, môže si 
prilepiť na kabát ceduľu s nápisom: Bezcitný. Pre-
háňam, prispôsobil som sa totiž štýlu Dovaleho, 
teda Grossmana. Je tu nový Kesayov Randle Patrick 
McMurphy či polovičný Mináčov Výrobca šťastia, 
ktorý s nami roztáča diabolskú partičku literárneho 
pokeru. No na rozdiel od Randla Patricka, ktorý padá 
až na konci, premožený tupou mocou, Grossmanov 
hrdina padá už po zásahu opravdivosti, lebo od za-
čiatku šliape navzdory všetkému, navzdory sám 
sebe, na tretí dych, na kyslíkový dlh.
 V istom okamihu sa rozprávanie zmení. Umelec-
kým zámerom bolo zrejme priblížiť paniku, prázd-
notu a bezmyšlienkovitosť – kniha sa zrazu prepadá 
do prázdnoty a akejsi primitívnomyšlienkovosti. 
Nie však na dlho. Krátkou epizódou akoby nám 
chcel autor demonštrovať, čo je čistá studnička 
najjasnejšej vlády nad slovom a čo poklesnutý žá-
ner. Ale i túto pasáž Grossman geniálne využije na 
akceleráciu do novej sféry literárnej mágie. Vráti 
top high kvalitu, no ponechá mystifikačné prvky, 
ktoré sa objavili na predchádzajúcich stranách, 
takpovediac, v čase „autorského bezvládia“. Pre-
vedie čitateľa cez most oddeľujúci až krištáľovo 
priezračnú prózu od rozorvanej poézie. Autor si 
dovolí aj známu fintu – najdôležitejšiu informáciu 
o Dovalovi s plnou vážnosťou vysloví až vtedy, keď 
si je stopercentne istý, že každý čitateľ si ju sám do-
myslel. Už predtým ho totiž zahrnul takým kvantom 
právd a rôznorodých myšlienok, že iba vyrovnáva 
skóre v prospech čitateľa. 
 Musím sa s niečím priznať: k Dickensovi som sa 
dostal až vo veľmi pokročilom veku a vravel som 
si vtedy: „Prečítať Dickensa a zomrieť!“ Grossman 
je podľa mňa Dickensom dnešnej doby. Človek je 
šťastný, že sa dožil takéhoto literárneho, ale aj mrav-
ného skvostu. Zrazu tu už nie je Randle Patrick Mc-
Murphy, ale niekto, kto akoby symbolicky vznikol 
zo splynutia dvoch hlavných postáv románu Kena 
Keseya Vyhoďme ho z kola ven, Randla Patricka Mc-
Murphyho a náčelníka zvaného Hbitý Koště – a spolu 
s Kraskom voláme: „Ó bože úbohých a ponížených, 
modlitbu moju milosrdne prijmi! Ty veľký, pretože 
si bohom malých, u nôh, ó, uzri svojho najmenšieho, 
jak bez nádeje predkladá Ti, jak beznádejne vykladá 
Ti, nezmernú veľkosť úbohosti svojej.“ 
 Odporúčam vám nezhltnúť túto knihu za jed-

stretáva s jednou susedkou a dvoma mužmi. 
K nim si vytvorila rezervovaný, ba až podozrie-
vavý postoj. Napriek tomu im podáva a opisuje 
udalosti predchádzajúce násilnej smrti – teda 
poprave – svojho syna. Je zaujímavé, že nikde ne-
spomína jeho meno – Ježiš Kristus –, ani mená jej 
takzvaných ochrancov, avšak z kontextu si mô-
žeme domyslieť, že pôjde zrejme o Petra a Pavla, 
najdôležitejších mužov z prvých apoštolov Ježiša. 
Napokon, ani nie je natoľko dôležité to, kto sú, 
ako to, ako sa k Márii správajú.
 Neskôr sa dozvieme, že sa nachádza v Efeze, 
kam ju doviedli synovi učeníci, aby jej neublížila 
alebo ju priamo nedala zabiť politická moc v jej 
domovine, v Izraeli. Aspoň tak jej to vysvetľu-
jú. Ale z Máriiných slov alebo medzi riadkami 
dokážeme vyčítať aj inú možnosť. Že ju sem od-
viedli prví apoštoli novovznikajúcej cirkvi, aby 
nerušila a nepopierala ich verziu udalostí, ktorú 
oni vyhlasujú za jedinú a záväznú. Vidno to aj 
z jej nasledujúcich slov: „…vypisuje listy jeden 
za druhým a používa v nich slová, o ktorých vie, 
že ich neviem prečítať… Žiadala som ho, aby mi 
tie slová nahlas prečítal, ale on nechce. Viem, 
že písal o udalostiach, ktoré nevidel ani on, ani 
ja“ (s. 11). Inde je však ešte jasnejšie, že Mária 
popiera oficiálnu verziu novej cirkvi, a preto je 
nepohodlná: „‚Ja som jeho hrob nikdy nevidela 
a nemohla som mu umyť telo.‘ / ‚Bola si tam‘, na-
mietol jeho spoločník. ‚Držala si jeho telo, keď 
ho zložili z kríža“ (s. 105).
 Väčšinou však ostávali Máriin vzdor a rezervo-
vanosť skryté pre jej takzvaných ochrancov, ale nie 
pre čitateľa. Jej postoj je jasný a zrejmý, aj keď orien-
tovaný do vlastného vnútra: „Starajú sa o mňa, 
pritlmeným hlasom sa ma vypytujú a pozorujú 
ma. Myslia si, že nechápem rafinovanú podstatu 
ich túžob“, a o trochu ďalej vyslovuje ich priamu 
a neľútostnú kritiku: „…myslia si, že neviem, čo sa 
skrýva za ich otázkami, a že si nevšímam krutý tieň 
podráždenosti, ktorý sa objavuje na ich tvárach 
akoby zamaskovaný pod kapucňou alebo zamas-
kovaný v ich hlasoch, keď poviem niečo nerozumné 
alebo pochabé, niečo, čo nás nikam neprivedie. […] 
Sú priveľmi uzavretí vo svojich rozľahlých a nená-
sytných túžbach a priveľmi otupení zvyškami hrô-
zy, ktorú sme vtedy zakúsili všetci, aby si všimli, 
že si pamätám všetko“ (s. 9 – 10). Mária väčšinou 
ostáva uzavretá v sebe, mlčí a pokorne prijíma svoje 
podriadené postavenie voči povýšeneckým ľuďom, 
ktorí ju zámerne ignorujú ako menejcennú. Ale aj 
ona sa vie vzoprieť, keď jej spoločníci zasiahnu do 
jej súkromnej zóny, ktorú považuje za nedotknu-
teľnú – chcú si sadnúť na stoličku jej syna. Vtedy 
im pohrozí nožom. Toto sú len niektoré črty, ktoré 
pomáhajú dokresliť jej charakter. Podstata románu 
však tkvie v niečom inom.
 Najväčším kladom, ktorý predstavuje dia-
metrálne odlišný a odvážny pohľad na udalosti 

nu noc. Vychutnajte si momenty, keď sa ocitnete 
v dosahu lúčov jej očistného mravného balzamu. 
No zároveň určite preoseje čitateľov – na tých, čo 
budú plakať, na tých, čo sa budú smiať, a na tých, 
čo sa zhnusene odvrátia. Neviem, či sa nájdu aj 
takí, čo zostanú ľahostajní. Asi v druhej polovici, 
a ešte viac v tretej štvrtine, Dovale zvoľní tempo. 
Namiesto toho, aby zrýchlil a logicky vyšpľachol 
zvyšok retrospektívneho deja, riskuje, a zažíva 
mnohonásobnú stratu divákov svojej stand-up 
show. Tá sa začína aj končí rovnakými slovami. 
No kým na začiatku ide o výzvu, na konci je to 
rekviem. Napriek všetkej kontroverznosti máme 
dočinenia s jedným z vrcholných diel súčasnej 
tvorby. Grossmanova kniha je pre fajnšmekrov. Je 
z tých, ktoré sa nepožičiavajú, pretože by sa vám 
nevrátili. Standing ovation!

Anton Závodský

Odvážny román 
o skutočnom utrpení 
matky

Máriin testament / Colm Tóibín / Preklad 
Igor Navrátil / Vydavateľstvo Tatran 2016

Pred pár mesiacmi 
vydalo Vydavateľ-
stvo Tatran novelu 
u nás neznámeho ír-
skeho prozaika Col-
ma Tóibína Máriin 
testament. Ťažko 
povedať, či k tomuto 
edičnému rozhodnu-
tiu prispelo niekoľko 
nominácií na Oscara, 
ktoré mal film Bro-

oklyn, nakrútený podľa rovnomenného románu 
tohto autora, alebo téma, ktorá v krajine s kres-
ťanskými tradíciami a zázemím určite zarezonuje: 
pohľad na ukrižovanie a smrť Ježiša Krista aj na 
okolnosti, ktoré tomu predchádzali, očami jeho 
matky bez zásahov a obmedzení jeho učeníkov 
– šíriteľov novej viery. V každom prípade je to zo 
strany vydavateľstva chvályhodný čin.
 Nejde pritom o žiadnu plytkú či sentimentálnu 
zlátaninu, žiadny farbotlačový obrázok Panny Má-
rie modliacej sa k Bohu so zopnutými rukami, čo si 
všimla aj angloamerická kritika. Dielo nie je ťažké 
ani tak pre zložitú filozofickú problematiku svojho 
obsahu, ponúka skôr hlboký ponor do psychiky 
protagonistky románu. Celá kniha je koncipovaná 
ako vnútorný monológ Márie, len kde-tu prerušo-
vaný dialógmi s ostatnými postavami.
 Na začiatku románu Mária opisuje svoju po-
kojnú existenciu na neznámom mieste, kde sa 
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spojené s ukrižovaním Ježiša Krista (aj keď si 
môžeme pripomenúť výnimočný film Martina 
Scorseseho Posledné pokušenie Krista) je po-
ľudštená Mária zbavená hrdinstva, čo logicky 
poľudšťuje aj samotného Ježiša. Mária sa priznáva 
k zbabelosti – že neostala pri poprave svojho syna 
do konca, lebo sa bála o svoj život. Autorova ver-
zia spochybňuje aj známe zázraky, napríklad na 
biblickej svadbe v Káne, kde mal Ježiš premeniť 
vodu na víno, pretože podľa Márie: „…v celom tom 
zmätku a kriku nikto nevedel čo sa stalo“ (s. 55). 
Z toho zároveň vyplýva, že známy biblický prí-
beh o Ježišovom ukrižovaní sa stáva všeobecným 
ľudským príbehom a doslova alegóriou ľudských 
dejín. Kristus je akoby v súčasnosti zapletený 
do mocenského boja rozličných frakcií a skupín 
a odsúdia ho vopred bez ohľadu na výrok Piláta 
či Kaifáša. Ďalšou kacírskou myšlienkou autora 
je charakter jeho učeníkov, ktorí sú buď politic-
kí manipulátori (ako spoločníci v Efeze), alebo 
psychicky labilní a nevyrovnaní slabosi. Mária 
ich na jednom mieste doslova nazýva „stratené 
existencie“ a o dôsledkoch hnutia svojho syna 
hovorí: „…keď sa dvaja z vás dajú dokopy, vznikne 
z toho nielen pochabosť a zvyčajná krutosť, ale aj 
zúfalá potreba niečoho iného“ (s. 16). Najsilnej-
ším momentom je utrpenie Márie, ktorá stráca 
svojho jediného syna preto, aby všetci ostatní 
boli spasení. Ona však len zronená konštatuje: 
„…teraz, keď vy vravíte, že vykúpil svet, tak ja 
vám vravím, že to za to nestálo“ (s. 106). 
 Nebudem prezrádzať čitateľovi všetky význa-
mové a dejové momenty diela, len naznačím, že 
aj keď ukrižovanie Máriinho syna netvorí záver 
knihy, určite je to jeden z jeho dramatických vr-
cholov. V každom prípade je Máriin testament 
román, ktorý dáva ľuďom možnosť zamyslieť sa 
nad opisovanými udalosťami a vytvoriť si vlast-
ný názor nezávislý od biblicky zaznamenaných 
zápiskov. Tie vytvorili samí muži v tom duchu, 
aby slúžili nimi vytváranej novej cirkvi. Toto 
dielo je hlboko precítené a psychologicky moti-
vované a Máriin hlas je v priebehu celej knihy 
konzistentný a presvedčivý. Podpísal sa na tom 
aj vynikajúci preklad Igora Navrátila, v ktorom 
ma rušilo len časté používanie výrazu „konvoj“ 
v zmysle „karavána“, čo mi znelo veľmi technic-
ky a nehodilo sa k reáliám diela. Prebal knihy 
je originálny tým, že sa vyhol lacnej ilustratív-
nosti s použitím Máriinej tváre alebo postavy. 
Namiesto neho si výtvarníci grafického štúdia 
ALDO zvolili zahalenú ženskú postavu, z ktorej 
vidno iba ruky a košík mandarínok, čo symbo-
licky vyjadruje prostotu Máriinho života.
 V tejto knihe dostávame hlboké, precítené 
dielo zatínajúce do živého. Dúfajme, že ho čita-
telia prijmú a nenechajú sa od čítania odradiť 
dogmatickými predsudkami.

Marián Gazdík

Ľudia sa musia dojímať 
cudzími príbehmi

Mischling / Affinity Konarová / Preklad 
Otakar Kořínek / Ikar 2016

„Raz žil muž bez duše, 
ktorý zhromažďoval 
deti, podľa jeho názo-
ru zvláštne, a správal 
sa, akoby ich miloval, 
žasol nad nimi a celý 
čas ich ničil.“ Toľko 
citát z knihy Affinity 
Konarovej Mischling.
   V dvanástom roku 
ich života vystúpili 
z natrieskaného do-

bytčiaka do sveta bez svetla. Za ostnatým drô-
tom sa ocitli medzi ďalšími „privilegovanými“ 
deťmi-dvojčatami. Na mieste, kde ľudí brali iba 
ako genetický materiál, a kde za geniálneho dok-
tora považovali šialeného lekára, ktorý napľul na 
Hippokratovu prísahu. Bez mám, bez otcov, bez 
dostatku jedla, bez pocitu bezpečia. Nevedeli, čo 
od nich chcú, ako dlho tu musia zostať, a či sa 
vôbec dožijú ďalšieho dňa.
 Hneď na úvod tohto mrazivého príbehu z pera 
americkej spisovateľky a blogerky Affinity Ko-
narovej sú dvojčatá Perla a Staša konfrontované 
s nacistickým doktorom Jozefom Mengelem: „Bola 
to hrozivá postava, čierne ligotavé čižmy a rovna-
ko ligotavé tmavé vlasy, rukávy také široké, že 
keď dvihol ruku, látka dolu sa zvlnila a vyzerala 
ako kus oblohy. Bol pekný ako filmový herec so 
sklonom k dramatickosti. Na tvári sa mu zreteľne 
črtal prívetivý výraz, akoby chcel dať všetkým 
okolo najavo, že má mimoriadne dobré úmysly.“ 
Ocitajú sa v jeho zoologickej záhrade, kde nacisti 
zmazali celý život a nádej. O tom, že je Mengele 
príšerou, niet najmenších pochybností. Autorka 
tejto knižky sa vciťuje do detskej duše, v ktorej sa 
zračí najväčšia úprimnosť. Tá najväčšia depresia 
plynie z toho, že nevedia ani predstierať, že toto 
miesto je niečo menej trvalé, a utrpenie o niečo 
menej kruté.
 Od prvých riadkov je čitateľ konfrontovaný 
s meniacimi sa pocitmi hlavných postáv – bezná-
dej sa mení na zlosť, viera na sklamanie a nedô-
veru. A zlo sa na tomto zúfalom mieste nebez-
pečne zhmotňuje. Má svoje obrysy, pach, farbu, 
kontúry, takto detailne ho dokázala Konarová 
opísať. Vtesnala ho do muža, ktorý má chrániť 
pred bolesťou, nie ju spôsobovať. Dôvera medzi 
deťmi a dospelými je narušená, čím sa ešte viac 
ukazuje prepojenosť medzi súrodencami-dvoj-
čatami. Ich vzťah je tak úzko previazaný, že aj 
keď ich rozdelia, tak jedna za druhú cítia bolesť, 

strach i bezmocnosť. Predobrazom hlavných 
hrdiniek sa stali skutočne žijúce dvojčatá Eva 
a Miriam Mozesové a inšpirácia, ktorú poskytol 
autorke ich sesterský vzťah: „Tieto dvojčatá jed-
ného dňa povedia svetu o mužovi, ktorý nebol 
ani anjel, ani doktor, ani strýko, ani priateľ, ani 
génius. Budú rozprávať o mužovi, ktorého sme 
my, experimenty, chceli vylúčiť zo svojich myslí, 
s výnimkou prípadov, keď sme chceli varovať 
ostatných, že ľudia ako on existujú, že chodia 
medzi nami bez duší, že druhým ubližujú zo zá-
bavy, z túžby po dokonalosti a preto, aby si uspo-
kojili akúsi vrodenú krutosť.“ Táborový život je 
krutý, autorka nestrpela idealizovanie o jeho 
zomknutosti, preto aj medzi väzňami v príbehu 
existujú konflikty, incidenty, škriepky a zvady. 
Nad všetkým tu prevláda bezmocnosť, no nielen 
z toho, že sú tu deti zavreté v klietkach, ale aj 
z toho, ako vlastne budú jedného dňa schopné 
viesť normálny život. Ako sa pripraviť na žitie, 
keď skončí vojna, „keď budú mestá zničené 
a všetci mŕtvi zrátaní, a keď sa otcovia už ne-
vrátia a domy budú zrúcané“.
 Mnohé knižné príbehy o holokauste sa držia 
línie snov o skončení trýznenia, no zámerne vyne-
chávajú práve tieto smutné úvahy. Prichádza však 
i uvedomenie, že aj na tomto mieste ľudia nachádza-
li lásku, alebo niečo, s čím sa dokázali udržať nad 
týmto bahnom, aby ich žiaľ nestiahol pod hladinu 
a neutopili sa v ňom. Iba tak dokázali prežiť. Do 
toho všetkého sa objavujú myšlienky na pomstu. 
Krv sa búri a v tomto je spisovateľka úprimnejšia 
ako iní autori a autorky, keď priznáva, že ľudia tu 
zažívali aj pocity nenávisti: „Raz zabijem nacistu, 
aj ja chcem jedného zabiť, šepla som späť, zabijem, 
koho budem môcť, keď to povedal, zrazu som po-
cítila bolesť. Votrela sa do mňa, ale taká, akú som 
ešte nepoznala.“ Konarová to vyvažuje úvahami, či 
je to naozaj tá správna cesta, ktorou sa vydať, veď 
„kto cíti smrť, kto prahne po pomste, bude cítiť iba 
bolesť“. V Perle a Staše sa niečo nakoniec pohne 
a pochopia, že sa musia, napriek všetkým prežitým 
hrôzam, znovu naučiť milovať svet, nezabudnúť, 
a stať sa ochrankyňami spomienok: „Mali by sme 
totiž vidieť, ako naši blízki miznú, mali by sme 
vidieť, ako od nás odchádzajú, mali by sme presne 
poznať okamih, keď sme ich stratili.“
 Táto knižka je vraj krásnou výpoveďou o otras-
nej dobe. Z jej úprimnosti môže byť čitateľovi ne-
voľno, ale ani ukázanie prstom na konkrétneho 
vinníka, v tomto prípade na Mengeleho, nechce 
zakryť fakt, že tu bol aj prizerajúci sa svet, ktorý 
sa neobzrel za tými, čo veľmi skoro stratili svoju 
detskú nevinnosť. Ľudia musia mať empatiu, do-
jímať sa cudzími príbehmi, len tak sa dokážeme 
vcítiť do tých, čo trpeli alebo trpia aj dnes. To je 
najväčšie posolstvo knižného príbehu Mischling. 

Daniel Hevier ml.
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Ďalekonosné zbrane Ľubomíra Feldeka

Starý čarodej 
 
Je noc a dedko chodí po kuchyni,
kde hríby voňajú a blýskajú sa kľučky
a z jeho fajky na mesiac sa dymí, 
keď vymýšľa sen. Jeden pre dve vnučky.

Z tmy zrazu ktosi šepká:
„Hej, dedko! Ako sa má sliepka?“
„To si ty, babka?
Hovoríš sliepka?
Hrabká, babka, hrabká.“

A potom ráno vnučky vbehli sem:
„Ty, dedko! Povieme ti sen!
Že z tvojej fajky vyšiel sivý oslík
(až na mesiac to ťahalo, keď híkal!)
a hovoril, že on je babkin poslík,
a ty že si si sadol na oslíka…“

Tu ostali však stáť až po pás v tichu.
Začuli híkať sivý mesiac nad poľom.
Pri okne po dedkovi ani slychu. 
A v okne našli fajku s popolom.

Moja príroda

Koberec od okna k dverám
ako cesta od kraja lesa po kraj lesa.

Zaješ si cestou zo stola 
ako z kríka.

A keď zapraská dlážka,
preľakneš sa sám seba ako medveďa,
o ktorom si počul, že tadiaľto chodí.

Pozrieš sa do zrkadla 
ako do potoka.

Oprieš sa o strom steny.

Oknom ako pomedzi konáre 
zazrieš posunok neba.

Ľahneš si na posteľ ako do trávy 
a vezmeš do rúk dobrú  knihu, 
    akoby si si zblízka prezeral
         kvet neznámeho mena.
Potom, akoby si zašiel k prameňu,
postavíš na kávu.

Sadneš si k písaciemu stroju,
akoby si elegantne zachytil 
vo vzduchu 
krásne pero padajúce z hniezda.
A akoby si si ho strčil za klobúk, 
aby všetci videli, 
že si bol v lese, 
v ktorom chodí medveď, 
napíšeš báseň.

s. 28/29

Foto Peter Procházka

Foto archív Z. S.

z fajky, tvorí: „vymýšľa sen“. Fajka v tomto kon-
texte môže znamenať príznak patriarchálneho 
sveta a určitého archetypu „dedkovstva“; môže 
však vyjadrovať aj hľadanie inšpirácie, dotvárať 
atmosféru sústredenia sa na tvorivý akt a (zo 

Skôr, ako sa pozrieme na poetiku Ľubomíra 
Feldeka prostredníctvom dvoch vybraných 

básní, pripomenieme Feldekovo presvedčenie 
(vyslovené v dávnej glose Bude reč o literatúre pre 
deti, 1958), že poéziu, jej „ďalekonosné zbrane“, 
dokážu rovnako intenzívne zažívať veľkí i malí. 
Aj preto detstvo a dospelosť koexistujú v jeho 
tvorbe bez ohľadu na adresáta ako tematická 
zložka, fenomén času, ale najmä ako hravý tvo-
rivý princíp obrazotvornosti. Mnohoraké dôkazy 
o tom poskytuje nekonvenčná biografia autora 
– Životopis vo veršoch (Ikar 2016). 
 Ako vynaliezavý výmyselník so zmyslom 
pre hravú imagináciu, láskavú harmóniu 
a rozprávkovo podfarbenú absurditu sa 
básnik prezentuje napríklad v básni 
Starý čarodej (pôvodne publikovanej 
v prvotine Jediný slaný domov, 1961). 
V Životopise vo veršoch je táto bá-
seň zaradená do IV. oddielu – Žilinské 
námestie, prsteň štvorhranatý, ktorý sa 
viaže na čas autorovho detstva. 
 Prvá strofa navodzuje vizuálne (hra svetla 
a tieňa – „blýskajú sa kľučky“, mesiac) a čuchovo 
(v kuchyni „voňajú hríby“) konkrétnu atmosféru 
jasnej mesačnej noci. Z veršov cítiť ticho noč-
ného bytu, v ktorom jediný bdejúci, poťahujúc 

sujetového hľadiska) predstavuje tiež motív, ktorý 
(tak, ako to býva aj v autorových rozprávkach) sa 
zdá na prvý pohľad nepodstatný, napokon sa však 
ukáže ako kardinálny pre sujet a pre mystifikáciu 
čitateľa. 
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 Vymýšľanie sna v prvej strofe anticipuje vy-
tváranie niečoho, čo je fantazijné („vymýšľa“), 
a čo je zároveň básnením („sen“), teda tvorbou 
čohosi imaginatívneho, čarovného, čo však zá-
roveň predpokladá deformovaný – groteskný 
príznak. Sen tu vystupuje aj ako svojrázny dar, 
ktorý spája dedka a vnučky putom starootcov-
skej láskavosti a spája aj obe vnučky navzájom: 
sen je jeden pre dve (tak, ako v rozprávke Zelené 
jelene je jedno vajce na večeru pre dvoch: básnika 
a maliara). Zároveň anticipuje naplnenie Felde-
kovho názoru (ktorý zostavovateľka Životopisu 
Anna Lara podľa vlastného vyjadrenia povýšila 
na zjednocujúce kritérium celého výberu), že 
„niet zásadných rozdielov medzi rozprávkou 
a básňou – každá básnická metafora je semiač-
kom rozprávky“. 
 Nenápadná anticipácia rozprávkovosti sa za-
čína napĺňať v druhej strofe, ktorá objavením 
sa „kohosi“, kto šepká, vnáša do vcelku reálnej 
situácie nočnej kuchyne tajomno-absurdný roz-
mer. V podstate triviálny motív sliepky podčiar-
kuje patriarchálnosť sveta načrtnutého v básni 
a svojou prízemnosťou kontrastuje s latentnou 
poetickosťou „sna“. Vstupná romantická atmo-
sféra je nečakane posunutá do hravej grotesky 
– aj zásluhou nenápadnej parodickej alúzie na 
rozprávačskú obradnosť ľudovej rozprávky. 
 Po druhej strofe básne nastáva kompozičný 
predel. Vytvára ho zmena času (oproti noci je 
tu ráno), zmena aktérov (do priestoru „vbehli“ 
vnučky) a zmena situácie (dedko z kuchyne zmi-
zol – zostala po ňom len fajka s popolom). Ab-
surdná hra, ktorú autor načal v druhej strofe, 
pokračuje podľa zákonitostí hravej, nonsensom 
modelovanej mystifikácie. Premena dymu z faj-
ky na sivého oslíka, na ktorom dedko odišiel na 
mesiac, figuruje síce ako predstava (sen), ale jej 
neskutočnosť je relativizovaná metaforou: „Tu 
ostali však stáť až po pás v tichu“ (podčiarknuté 
Z. S.). Tento obraz vrátane narážky na archetyp 
rozprávkového sujetu (zmeravenie po kolená – po 
pás – po hrdlo) sa stáva markantným signálom 
prekvapenia. Motívom sna, ktorý sa sníval a zá-
roveň stal „skutočnosťou“, sa zastiera hranica 
medzi tým, čo je realita a čo je fantázia. Báseň 
nadobúda charakter apoteózy slobodnej fanta-
zijnej hry, iluzionistického predstavenia, ktoré 
oblúkom vracia pozornosť čitateľa k jej názvu 
a potvrdzuje jeho legitímnosť.
 Iným spôsobom Feldek využil hru s textom 
v básni Moja príroda (publikovaná v zbierke Krie-
dový kruh, 1970, v Životopise zaradená do „orav-
ského“, VII. oddielu Tam sa vždy chystá na dážď), 
ktorá je metaforou o vnútornom svete moderného 
človeka, vytvorenou paralelizovaním dvoch tema-
tických línií: obrazu prechádzky lesom (s pointou 
pera na klobúku) a obrazu prechádzky po byte 
(s pointou vytvorenia básne). 

 Táto tematická para-
lela je vybudovaná na 
pr iestorovej opozíci i 
exteriér (príroda) – in-
teriér (byt). Exteriérový 
priestor je vymedzený 
pojmami cesta, krík, po-
tok, strom, tráva, kvet, 
prameň. Sú to pojmy, kto-
ré symbolizujú prírodný 
svet a ich radenie načrtá-
va až vizuálne konkrétnu 
predstavu človeka, ktorý 
sa po ceste okolo kríkov, 
stromov, potoka, poležiac 
si chvíľu v tráve s kvet-
mi, priblíži k prameňu 
(studničke) ako poten-
ciálnemu osvieženiu po 
namáhavom výstupe, na 
konci ktorého čaká krá-
sa: pero z hniezda vtáka, 
ktoré si subjekt zastrčí za 
klobúk. Bytový, interié-
rový priestor je vymedzený pojmami koberec, 
stôl, dlážka, zrkadlo, stena, okno, posteľ, kniha, 
písací stroj – a to všetko uzatvára napísanie bás-
ne. Vymedzujúce pojmy vyvolávajú predstavu 
človeka-tvorcu v momente hľadania inšpirácie, 
ktorý prechádza bytom, pristaví sa pri stole a zaje 
si, pozrie sa do zrkadla, opretý o stenu nazrie 
z okna, na chvíľu si ľahne na posteľ oddýchnuť si, 
na osvieženie si uvarí kávu a prejde k písaciemu 
stroju ako prostriedku, na ktorom vytvorí báseň. 
 Dva „príbehy“ reprezentujú dva opozitné mode-
ly bytostnej existencie človeka – prírodný a civili-
zovaný. Ich antropofugálnym (na aplikácii pojmov 
z ľudského sveta na prírodné domény založenom) 
rozvíjaním vzťahu medzi prirovnávajúcim a pri-
rovnávaným (koberec ako cesta – nie: cesta ako 
koberec) sa vytvára epická metafora, definujúca 
situáciu moderného človeka (jeho viazanosť na 
pohodlie interiéru) a jeho vnútorné odcudzenie 
sa veciam prírodným a prirodzeným. Prirodze-
ne a bezpečne sa človek cíti v dôverne známom 
priestore, a tým už nie je príroda, ale vlastný 
interiér, v ktorom sú samozrejmé iné veci než 
v exteriéri prírody. Motív medveďa figuruje ako 
symbol vo vzťahu k obom „príbehom“: v prvom 
ako znak jeho prirodzenej súčasti, v druhom ako 
niečo cudzie, ohrozujúce človeka. Motív sa prvý-
krát objavuje v prepojení oboch významov – v sú-
vislosti s úľakom zo seba samého pri zapraskaní 
dlážky („preľakneš sa sám seba ako medveďa“) 
a v súvislosti s prirodzeným priestorom animála 
(„o ktorom si počul, že tadiaľto chodí“); tieto verše 
možno vnímať ako indíciu spomínaného odcudze-
nia sa prírode, ale azda aj ako indíciu určitého 
uvedomenia si a (chvíľkového) rozčarovania zo 

svojej civilizovanej podstaty. V záverečnej strofe 
sa príznak nebezpečenstva vo väzbe na motív 
medveďa spája už s iným významovým rozmerom 
básne: presunutím do sveta tvorby stáva sa zna-
kom niečoho, čo možno nazvať aj tvorivou neisto-
tou subjektu. Spätne sa tak odkrýva významová 
podstata celého textu: príroda a jej životodarná 
sila je vnímaná ako paralela k básnickej tvorbe 
a jej životodarnej sile. Potvrdzuje to i paralela 
motívov neznámy kvet – kniha; krásne pero 
z hniezda vtáka – báseň z „hniezda“ básnikovej 
inšpirácie. Vyššiu univerzálnosť nadobúda toto 
posolstvo použitím (v literárnej tvorbe predsa len 
príznakovej) druhej slovesnej osoby v poetickej 
narácii.
 Dve básne, ktoré sme si z výberu Feldekovej 
poézie zvolili, sa líšia aj veršovou technikou. Prvá 
báseň vykazuje citeľnú tendenciu k jambické-
mu rytmu – ten podporuje zázračno, tajomno 
výpovede. Vecná enumeratívnosť, priraďovanie 
konkrétnych obrazov v druhej básni vyúsťuje do 
civilnej a reflexívnej polohy textu, z ktorej o to 
účinnejšie vystúpi jeho metaforický zmysel.
Životopis vo veršoch, umelecký dokument 
opatrený doslovom, životopisnou poznámkou 
o autorovi, podrobným poznámkovým aparátom 
a bohatou bibliografiou autorovej tvorby, zostavi-
la Anna Lara (Feldeková) a ilustroval celoživot-
ný súpútnik básnika, výtvarník Miroslav Cipár. 
Vznikla tak kniha, vďaka ktorej je čitateľovi do-
volené umeleckým slovom ako kľúčovou dierkou 
nazerať do života, duše a tvorby básnika.

Zuzana Stanislavová

Foto bb
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 0 VŠEOBECNOSTI 

04 Kalendáre

Tik – tak blok 2017. Zost.  
M. Mareková
Bratislava, ERko – Hnutie kres-
ťanských spoločenstiev detí 2016.  
1. vyd. 99 s. Brož.
Kalendár s tajničkami, hádankami, 
príbehmi a receptami.
ISBN 978-80-89516-23-0

  2 NÁBOŽENSTVO.         
  DUCHOVNOSŤ   

20 Kresťanské náboženstvá

Eucharistický ruženec 
Doľany, ZAEX 2016. 1. vyd. 8 s. Brož.
Modlitby.
ISBN 978-80-89676-97-2
 
FERRERO, Bruno
Ľadovec a piesková duna. Ilust. 
J. Martiška
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
77 s. Brož.
Krátke príbehy s duchovným od-
kazom.
ISBN 978-80-8074-351-2

  3 SPOLOČENSKÉ             
  VEDY     

33 Ekonomika

SULÍK, Richard – MIHÁL, Jozef
Odvodový bonus III. Zmena pa-
radigmy 
Bratislava, Liberálny dom 2016.  
3. vyd. 191 s. Viaz.
Publikácia o sociálnom zabezpeče-
ní SR zohľadňuje všetky relevantné 
zmeny v sociálnej a daňovej oblasti 
za posledných 10 rokov.
ISBN 978-80-972167-1-9

35 Verejná správa

Verejná správa a priestupky. 
Zost. M. Filo
Žilina, Eurokódex 2016. 1. vyd. 173 s. 
Brož.
Zborník príspevkov.
ISBN 978-80-8155-064-5

38 Komunikácia. Doprava

Komunikácia v dejinách ľudskej 
spoločnosti. Zost. R. R. Senček
Banská Bystrica, Slovenská pošta – 
Poštové múzeum 2016. 1. vyd. 231 s. 
Viaz. Edícia PM 1
Monografia o histórii komunikač-
ných foriem.
ISBN 978-80-972197-1-0

391 Učebnice

DEÁKOVÁ, Stanislava – HLAVÁČI-
KOVÁ, Jana – KRIŽAN, Martin
Podnik a podnikanie 
Bratislava, Wolters Kluwer 2016.  
1. vyd. 242 s. Brož. Edícia Ekonómia
Pracovný zošit s príkladmi, prípado-
vými štúdiami a výkladom základ-
ných ekonomických pojmov.
ISBN 978-80-8168-472-2
 
LISÝ, Ján a kol.
Ekonómia 
Bratislava, Wolters Kluwer 2016.  
1. vyd. 610 s. Viaz. Edícia Ekonómia
Učebnica mikroekonómie, makroe-
konómie a medzinárodných ekono-
mických vzťahov.
ISBN 978-80-7552-275-7
 
MAJTÁN, Miroslav a kol.
Manažment 
Bratislava, Sprint 2 2016. 6. preprac. 
vyd. 408 s. Brož.
Učebnica pre vysokoškolských štu-
dentov a manažérov.
ISBN 978-80-89710-27-0
 
Návody na cvičenia z matema-
tiky 
Nitra, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita 2016. 1. vyd. 172 s. Brož.
Skriptá.
ISBN 978-80-552-1530-3
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna a kol.
Účtovníctvo 
Bratislava, Wolters Kluwer 2016.  
1. vyd. 293 s. Brož.
Vysokoškolská učebnica.
ISBN 978-80-8168-444-9
 
ŠLOSÁROVÁ, Anna
Účtovníctvo – úlohy, príklady, 
testy 

Bratislava, Wolters Kluwer 2016.  
2. preprac. a doplnené vyd. 336 s. 
Brož.
Úlohy, príklady a testy pre vysoko-
školských študentov. Učebnica vy-
chádza z najnovších teoretických 
poznatkov účtovníctva.
ISBN 978-80-8168-446-3
 
Účtovníctvo podnikateľov 
Nitra, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita 2016. 1. vyd. 188 s. Brož.
Zbierka príkladov.
ISBN 978-80-552-1554-9
 
ZALAI, Karol
Finančno-ekonomická analýza 
podniku 
Bratislava, Sprint 2 2016. 9. preprac. 
a rozšírené vyd. 487 s. Brož. Edícia 
Economics
Učebnica.
ISBN 978-80-89710-22-5

  4 JAZYK.                                                    
  JAZYKOVEDA              

41 Cudzie jazyky

LENGHARDTOVÁ, Jana
Španielčina 1, 2. Ilust. P. Keníž
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
8. vyd. 460 s. Brož.
Aktualizované vydanie prvého 
a druhého dielu učebnice španiel-
činy.
ISBN 978-80-10-02927-3
 
TIŠŤAN, Tomáš
Mexická metóda 
Tatranská Lomnica, Združenie 
Dobrý základ – Fundación Buena 
2016. 1. vyd. 175 s. Brož.
Metóda, ktorá skracuje čas, kedy 
študent začne hovoriť plynulo v cu-
dzom jazyku.
ISBN 978-80-972273-5-7

49 Učebnice

DIENEROVÁ, Eva
Nácvičné diktáty zo slovenského 
jazyka pre 2. ročník základných 
škôl 
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 53 s. Viaz.
Tematicky rôznorodá pomôcka pre 
rodiča, učiteľa i žiaka.
ISBN 978-80-10-03071-2

DIENEROVÁ, Eva
Nácvičné diktáty zo slovenského 
jazyka pre 3. ročník základných 
škôl 
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 79 s. Viaz.
Tematicky rôznorodá pomôcka pre 
rodiča, učiteľa i žiaka.
ISBN 978-80-10-03072-9

  5 EXAKTNÉ VEDY                                    

53 Fyzika. Nukleárna fyzika

HRÍB, Štefan – GRYGAR, Jiří
Takto sa ma nikto nepýtal 
Bratislava, W PRESS 2016. 1. vyd. 
152 s. Viaz. Edícia .týždeň
Populárno-vedecká publikácia za-
hŕňa rozhovory o hmote, vesmíre 
a človeku s astronómom, astrofyzi-
kom a popularizátorom vedy (1936).
ISBN 978-80-89879-02-1

54 Chémia. Biochémia

SZOLCSÁNYI, Peter
Súkromný život molekúl. Ilust. 
N. Ložeková
Bratislava, W PRESS 2016. 1. vyd. 
220 s. Brož. Edícia .týždeň
Populárno-vedecká publikácia vysvet-
ľuje vtipnou formou základné aspekty 
živého aj neživého sveta optikou mole-
kúl od organického chemika.
ISBN 978-80-89879-01-4

  6 APLIKOVANÉ                  
  VEDY                                    

61 Medicína

CIGAŇÁK, Jaroslav
Artroskopia zápästia 
Prievidza, Patria I. 2016. 1. vyd. 87 s. 
Viaz.
Monografia o neinvazívnej chirurgii 
zápästia.
ISBN 978-80-85674-49-1
 
62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

Č´-KANG, Ša
Zázraky uzdravujúce dušu. 
Z angl. orig. prel. K. Hapáková
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 308 s. Viaz.
Praktické metódy, ako zmeniť svoj 
fyzický život a duchovnú cestu.
ISBN 978-80-222-0807-9

ANOTÁCIE
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FREUD, Sigmund
Myšlienky a úvahy. Z nem. orig. 
prel. a zostavil Milan Krankus
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 2. rozšírené vyd. 160 s. Viaz. 
Edícia Šimon
Výber z myšlienok rakúskeho ne-
urológa a psychiatra (1856 – 1939) 
približuje hlavné okruhy problémov, 
ktorými sa zaoberal.
ISBN 978-80-89666-32-4

64 Praktický život

BÓDIS, Anton – ŠTUBŇOVÁ, Barbara
Nie som barbar. Ilust. J. Martiška
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  
1. vyd. 280 s. Viaz.
Pravidlá etikety na všedné i sviatoč-
né situácie od odborníka na etiketu 
a rozhlasovej moderátorky.
ISBN 978-80-8170-033-0

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

NÁDASKÁ, Katarína
Rok v slovenskej ľudovej ku-
chyni. Ilust. I. Abrahamfyová. Foto  
J. Šimková
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 231 s. Viaz.
Publikácia etnologičky zachytáva 
vývin stolovania, prípravu pokrmov, 
typické jedlá a nápoje jednotlivých 
regiónov Slovenska s receptami.
ISBN 978-80-8142-620-9

691 Učebnice

ŠŤASTNÁ, Danka – ŠŤASTNÝ, Pavel
Špeciálna reprodukcia zvierat 
Nitra, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita 2016. 2. vyd. 335 s. Viaz.
Učebnica o reprodukčnom procese, 
reprodukčných orgánoch a pôrode 
zvierat.
ISBN 978-80-552-1511-2

   7 UMENIE. ŠPORT.   
   VOĽNÝ ČAS

70 Teória a dejiny umenia.
Všeobecnosti

Znovuobjavené dedičstvo 
Bratislava, Neinvestičný fond židov-
ského kultúrneho dedičstva – Meno-
rah 2016. 1. vyd. 111 s. Brož.
Katalóg výstavy v Židovskom komu-
nitnom múzeu v Bratislave 27. 5. – 
9. 10. 2016.
ISBN 978-80-969720-6-7

791 Učebnice

PLATZNEROVÁ, Katarína
Maturita z umenia a kultúry, de-
jín umenia a estetiky 
Bratislava, Ikar – Príroda 2016. 1. vyd.  
v Ikare, 2. vyd. v Prírode 143 s. Viaz.
Príprava na prijímacie skúšky na 
vysokú školu. Informácie o vý-
znamných osobnostiach a dielach, 
kontrolné otázky a slovník základ-
ných pojmov.
ISBN 978-80-551-5001-7  

  8 LITERATÚRA.           
  BELETRIA                          

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

Autor a subjekt. Zost. Ľ. Schmarcová
Bratislava, Literárne informačné cen-
trum 2016. 1. vyd. 275 s. Brož.
Kolektívna monografia autorov (J. Pá- 
calová, I. Taranenková, M. Mikulo-
vá, D. Hučková, T. Horváth, K. Csiba,  
J. Paštéková, Z. Prušková, Ľ. Schmar-
cová) predstavuje nový prístup k prob-
lematike autora a subjektu v sloven-
skej literatúre 19. a 20. storočia. 
ISBN 978-80-8119-100-8
 
JUHÁSOVÁ, Jana
Od symbolu k latencii 
Ružomberok, Verbum – vydavateľ-
stvo KU 2016. 1. vyd. 151 s. Viaz.
Monograf ia literárnej vedkyne 
(1975) s podtitulom Spirituálna téma 
a žáner v súčasnej slovenskej poézii.
ISBN 978-80-561-0364-7
 
literatúra bodka sk. Zost. P. Balko, 
P. Prokopec. Foto L. Gardin, P. Pro-
cházka a archívy autorov
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 185 s. Viaz.
Antológia predstavuje tvorbu 15 sú-
časných slovenských spisovateľov 
(M. Kompaníková, V. Kostelanski, 
D. Majling, D. Mitana a i.).
ISBN 978-80-8119-102-2
 
URBAN, Jozef
Život je frajer, ale ja som väčší. 
Zostavil a doslov napísal O. Kalamár. 
Foto P. Leginský, Ľ. Vojtek
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-

venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
267 s. Viaz.
Prierez tvorbou populárneho básni-
ka (1964 – 1999) od sonetových ven-
cov, cez poéziu až po piesňové texty.
ISBN 978-80-8061-934-3

81 Poézia

ADAMUŠČIN, Ľuboslav
Rozsievač burín. Ilust. S. Zombek
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
40 s. Viaz. Edícia Mušľa
Debutová básnická zbierka autora 
(1969).
ISBN 978-80-89545-47-6

KALAMÁR, Ondrej
Vstup na vlastné bezpečie 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
88 s. Viaz.
Zbierka reflexívnej lyriky básnika 
a aforistu (1958).
ISBN 978-80-89727-47-6
 
KUGLEROVÁ, Zuzana
Hraj sa so mnou 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
88 s. Viaz.
Zbierka ľúbostnej lyriky poetky 
a prozaičky (1955).
ISBN 978-80-89727-62-9
 
KUZMA, Štefan
Šepot. Doslov M. Richter. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 79 s. Viaz.
Zbierka veršov básnika a prozaika 
(1952). 
ISBN 978-80-8154-187-2
 
TAZBERÍK, Ján
Svetlo a iné stroje 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 84 s. Brož.
Zbierka lyrických textov reflektu-
júcich pocitový a intelektuálny svet 
súčasníka.
ISBN 978-80-89727-57-5

VIDA, Gergely
Oči skál. Z maď. orig. prel. E. Hau-
gová, M. Haugová. Ilust. E. Haugová
Dunajská Streda, Spoločnosť ma-
ďarských spisovateľov na Slovensku 
(AOSS) 2016. 1. vyd. 96 s. Viaz.
Básnická zbierka expresívnych ver-
šov súčasného maďarského autora.
ISBN 978-80-89806-06-5

83 Román. Novely. Poviedky

BLŠÁKOVÁ, Mária
Anna a Šarlota 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
256 s. Brož.
Štvrtá kniha autorky (1967) je vý-
poveďou o komplikovanom vzťahu 
matky a dcéry.
ISBN 978-80-8114-686-2
 

BOOTHBY, Guy
Tajomný doktor Nikola. Z angl. 
orig. prel. Z. Angelovičová. Ilust.  
M. Vrabec
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 1. vyd. 210 s. Brož. Edícia Liga 
výnimočných
Román austrálskeho spisovateľa 
(1867 – 1905) s hlavnou postavou 
zločinca doktora Nikolu s okultný-
mi a hypnotickými schopnosťami.
ISBN 978-80-89666-33-1
 
CRAWFORD, Marion F.
Vreštiaca lebka a iné poviedky. 
Z angl. orig. prel. V. Hančuľáková. 
Ilust. J. Ťapák
Bratislava, Vydavateľstvo Euró-
pa 2016. 1. vyd. 147 s. Viaz. Edícia 
Renfield
Zbierka hororových poviedok au-
tora (1854 – 1909), majstra v žánri 
weird-tales.
ISBN 978-80-89666-34-8
 
ČECHOV, Anton Pavlovič
Za súmraku. Z rus. orig. prel.  
I. Kupková
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 1. vyd. (dotlač) 141 s. Viaz. 

ANOTÁCIE

„Existujú majstrovské diela, 

ktoré nás dokážu skutočne dojať: 

Mozartovo Rekviem, Homérova 

Odysea, Sixtínska kaplnka, Kráľ 

Lear… Aby sme si mohli vychutnať 

ich krásu, je nutné, aby sme najprv 

prešli cestou učenia sa, no odmenou 

je číra krása – a nielen to: pred 

očami sa nám otvorí nový pohľad na 

svet. Všeobecná teória relativity, 

drahokam Alberta Einsteina, patrí 

k takýmto veľdielam.“
Sedem krátkych prednášok o fyzike
Carlo Rovelli
Vydavateľstvo Tatran 2016
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Edícia Premena
Zbierka poviedok významného ruské-
ho prozaika a dramatika (1860 – 1904), 
za ktorú dostal Puškinovu cenu.
ISBN 978-80-89666-31-7
 
ČIERNY, Michal
Prípad Tulipán 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 306 s. Viaz.
Autor sa v próze zaoberá úzkym 
prepojením drogovej scény s por-
nobiznisom na Slovensku.
ISBN 978-80-222-0809-3
 
DOSTOJEVSKIJ, Fiodor Michajlovič
Rusko a Európa. Z denníka spiso-
vateľa. Z rus. orig. prel. I. Kupková. 
Zost. a doslov napísal V. Kupka
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2016.  
1. vyd. 140 s. Viaz. Edícia Premena
V diele sa významný ruský spisovateľ 
(1821 – 1881) vyjadruje k spoločen-
ským, kultúrnym a politickým uda-
lostiam v Rusku v rokoch 1876 – 1877.
ISBN 978-80-89666-30-0
 
GULBRANSSEN, Trygve
Večne spievajú lesy. Z nór. orig. 
prel. K. Rypáček
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2016. 1. vyd. 535 s. Viaz.
Trilógia nórskeho spisovateľa a no-
vinára (1894 – 1962) obsahuje diela: 
Večne spievajú lesy, Zo smrtnej hory 
fúka a Niet inej cesty. Rodová sága 
z prelomu 18. a 19. storočia sa rozvíja 
na pozadí života horských ľudí.
ISBN 978-80-7140-501-6
 
HAVRAN, Michal
Analfabet 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 
332 s. Viaz.
Debutový román autora (1973) za-
chytáva 90. roky 20. storočia v Brati-
slave a tajomstvo jednej starej knihy.
ISBN 978-80-8114-704-3
 
HESSE, Hermann
Stepný vlk. Z nem. orig. prel. M. Ta-
káčová. Verše prebásnil M. Hatala. 
Predslov, doslov a ilustrácie autor
Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 
266 s. Viaz. Edícia Terra
Najvýznamnejší román nemeckého 
spisovateľa  (1877 – 1962). Obsahuje 
autorov predslov z roku 1942, jeho 
akvarel Maškarný ples a štúdiu Hes-

seho znalca Volkera Michelsa.
ISBN 978-80-89233-93-9

HYKISCH, Anton
Verte cisárovi 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
432 s. Viaz.
Historický román spisovateľa (1932) 
o Jozefovi II. je voľným pokračova-
ním diela Milujte kráľovnú o jeho 
matke Márii Terézii.
ISBN 978-80-8061-930-5
 
IŠA, Janko
Temnota z Pressburgu 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
252 s. Brož. Edícia Margo
Debutový román autora (1985) voľ-
ne nadväzuje na poviedku Kladivák, 
ktorá vyhrala súťaž Martinus Cena 
Fantázie 2015 a Cenu Béla 2015 za 
najlepšiu hororovú poviedku. Rád 
Majstrov prebudí temnotu a Kladi-
vák čelí svojmu osudu.
ISBN 978-80-89718-80-1
 
JANOVSKÁ, Zuzana
Zostaň so mnou v Írsku 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 175 s. Viaz.
Debutový román autorky (1981) 
o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa 
vybrali do sveta za lepším zárob-
kom.
ISBN 978-80-220-1938-5
 
LEE, Patrick
Boj o čas. Z angl. orig. prel. V. Gális
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 255 s. Viaz.
Triler zachytáva boj o technológiu, 
ktorá umožňuje meniť udalosti skôr 
než sa stanú.
ISBN 978-80-220-1927-9
 
MACKOVÁ, Tatiana
Každý si nesie svoj kríž 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
172 s. Viaz. Edícia Kvety vášne
Tretie voľné pokračovanie série 
príbehov o živote slovanských pa-
novníkov. Autorka (1963) sleduje pu-
tovanie kniežaťa Pribinu po Európe.
ISBN 978-80-89717-79-5

McKINLEY, Tamara
Most lásky v Paríži. Z angl. orig. 
prel. N. Mikušová

Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 300 s. Viaz.
Sága ponúka príbeh matky a dcéry, 
ktoré osud zaviedol do Paríža a tam 
odhaľujú rodinné tajomstvá.
ISBN 978-80-220-1947-7
 
MŇAČKO, Ladislav
Smrť sa volá Engelchen 
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 9. vyd. 221 s. Viaz. Edícia Pre-
mena
Román spisovateľa (1919 – 1994) je 
sugestívnym príbehom partizánov 
v beskydských horách a opisom zá-
niku kopaničiarskej dediny Ploština 
počas druhej svetovej vojny.
ISBN 978-80-89666-29-4

PRONSKÁ, Jana
Janičiarova žena 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 222 s. Viaz.
Historický ľúbostný román popu-
lárnej autorky odohrávajúci sa na 
strednom Slovensku v dobe grófa 
Pálfiho z Čabraďa.
ISBN 978-80-220-1918-7
 
WARRENOVÁ, Tracy Anne
Zvodný gróf. Z angl. orig. prel.  
D. Ghaniová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 319 s. Viaz.
Ľúbostný román. Gróf z Mulhollandu 
predstiera, že je chudobný, no lady 
Jeannette sa do neho zamiluje.
ISBN 978-80-220-1946-0

84 Eseje. Prednášky

FOSSE, Jon
Eseje. Z nór. orig. prel. a doslov na-
písala A. Fosse
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
149 s. Brož.
Výber z esejistickej tvorby nórskeho 
spisovateľa a dramatika (1959).
ISBN 978-80-89545-49-0

ROVELLI, Carlo
Sedem krátkych prednášok o fy-
zike. Z tal. orig. prel. P. Bilý
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 71 s. Viaz.
Literárne eseje o rôznych fyzikál-
nych témach (napr. teória relativity, 
častice).
ISBN 978-80-222-0811-6

841 Literatúra faktu

KOMOROVÁ, Mariana
Kam vedú všetky cesty. Ilust.  
D. Schindlerová
Nové Mesto nad Váhom, TISING 
2016. 1. vyd. 90 s. Brož.
Cestopisné eseje. 
ISBN 978-80-89501-21-2

VAĽO, Michal
Nebo. Peklo. Politika 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 398 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Spoveď 
generálneho prokurátora. Generál-
major vo výslužbe opisuje slovenské 
aj federálne kauzy (smrť Remiáša, 
prepadnutie letiska Mošnov a i.).
ISBN 978-80-556-2537-9

842 Rozhovory

TANCER, Jozef
Rozviazané jazyky. Foto archívy res-
pondentov, Múzeum mesta Bratislavy
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 303 s. Viaz.
Publikácia germanistu a histori-
ka s podtitulom Ako sme hovorili 
v starej Bratislave obsahuje dvadsať 
rozhovorov s Bratislavčanmi z rôz-
neho jazykového, etnického a ná-
boženského prostredia (J. Mayer, 
G. Milchová, P. Taussig i.).
ISBN 978-80-556-2458-7

86 Literatúra pre deti a mládež

BALOG, Zvonimir
Jednonohý pes a krátkozraké ku-
rie oká. Z chor. orig. prel. a zostavila 
A. Kulihová. Ilust. L. Javorská
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
104 s. Viaz.
Výber poviedok chorvátskeho spi-
sovateľa (1932 – 2014) pre deti od 
8 rokov.
ISBN 978-80-8046-771-5

ANOTÁCIE

s. 32/33

Vráť trochu lásky medzi nás

„Kráčal prázdnou ulicou

Tíšil hladných nočných psov

Bol sám ako Boh

Krv mu tiekla z bosých nôh“
Život je frajer, ale ja som väčší
Jozef Urban
VSSS 2016
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BELAN, Július
Prihraj, Carlos! Ilust. L. Točeková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 272 s. Brož.
Príbeh o chlapcovi z chudobnej ju-
hoamerickej krajiny, ktorý túži hrať 
na majstrovstvách sveta vo futbale. 
Pre čitateľov od 10 rokov.
ISBN 978-80-556-2492-1
 
BURROUGHS, Edgar Rice
Tarzanove šelmy. Z angl. orig. prel. 
Š. Hubač
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 163 s. Viaz. Edícia Stopy
Tretí diel dobrodružnej série o Tar-
zanovi pre čitateľov od 11 rokov. 
Zločinec Rokov unesie Tarzanovi 
syna.
ISBN 978-80-10-03059-0
 
DEMOVIČOVÁ, Silvia
Leto s Alexandrom 
Bratislava, Verbarium 2016. 1. vyd. 
251 s. Brož.
Debutový román autorky mladej ge-
nerácie o 16-ročnom dievčati, jeho 
prvej láske a rodinných tajomstvách. 
Vhodné pre mládež.
ISBN 978-80-89612-67-3
 
DOBŠINSKÝ, Pavol
Prostonárodné slovenské roz-
právky. Zväzok 1. Doslov J. Páca-
lová. Ilust. M. Benka
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. (v tejto úprave) 427 s. 
Viaz.
Prvý zväzok s  pôvodnými i lu-
stráciami obsahuje 36 rozprávok 
fantastických, realistických a sa-
tirických, ktoré vydali August Ho-
rislav Škultéty a Pavol Dobšinský 
v rokoch 1858 – 1861 v šiestich 
zošitoch.
ISBN 978-80-222-0819-2

ĎURÍČKOVÁ, Mária
Danka a Janka v rozprávke. Ilust. 
B. Plocháňová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 70 s. Viaz.
Vtipný a poučný príbeh o dvoch ses-
trách od významnej spisovateľky 
(1919 – 2004). Pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-03070-5
 
FUTOVÁ, Gabriela
Lebo musím! Ilust. V. Csiba
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
1. vyd. 91 s. Viaz.
Príbeh o vzťahu medzi chlapcom Oli-
verom a jeho mamou spisovateľkou 
od autorky pre deti a mládež (1971). 
Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-02925-9
 
KARPINSKÝ, Peter
Adela, ani to neskúšaj! Ilust. Ľ. Paľo
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 85 s. 
Viaz.
Veselý príbeh autora pre deti a mlá-
dež (1971) o Adele, jej súrodencoch 
a šibalstvách. Určené pre čitateľov 
od 9 rokov.
ISBN 978-80-8046-766-1
 
KÄSTNER, Erich
35. máj alebo Konrád cvála do 
Oceánie. Z nem. orig. prel. I. Vran-
ská Rojková. Ilust. H. Lemke
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2016. 1. vyd. 
140 s. Viaz.
Román populárneho autora kníh pre 
deti a mládež (1899 – 1974). Bláznivý 
príbeh Konráda a jeho strýka Pinča 
o dobrodružnej ceste do Oceánie.
ISBN 978-80-8061-940-4
 
LAZÁROVÁ, Mária
Tri mačiatka tety Mily. Ilust.  
S. Čechová

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 129 s. Viaz.
Príbeh o tom, ako kocúrovia Her-
kules a Jonáš zachránia svoju ses-
tru, mačičku Lucinku. Vhodné od 
5 rokov.
ISBN 978-80-556-2351-1
 
LEKSA-PICHANIČ, Vladimír
Bájky z pierka albatrosa. Ilust. 
M. Regitko
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 43 s. 
Viaz.
Bájky z ríše zvierat pre deti aj do-
spelých. Autor v nich poukazuje 
na ľudské chyby a nedostatky spo-
ločnosti.
ISBN 978-80-8046-769-2
 
LESAY, Ivan
A-ko-že Lesankin fantastický 
svet. Ilust. P. Lukovicsová
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  
1. vyd. 94 s. Viaz.
Prvá detská knižka autora priná-
ša príbehy o dievčatku Lesanke 
z krajiny Lesankovo. Pre čitateľov 
od 7 rokov.
ISBN 978-80-8170-030-9
 
MAY, Karl
Poklad v striebornom jazere. 
Z nem. orig. prel. T. Ušák
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
5. vyd. 525 s. Viaz. Edícia Stopy
Dobrodružný román odohrávajúci 
sa v divokej prírode s Old Shatter-
handom a Winnetouom pre čitateľov 
od 11 rokov.
ISBN 978-80-10-02929-7

MONTGOMERYOVÁ, Lucy Maud
Anna v Glene St. Mary. Z angl. 
orig. prel. I. Škodová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 237 s. Viaz. Edícia Klasické 

príbehy
Ďalší príbeh zo série o sirote Anne 
pre tínedžerky. Anna si užíva poho-
du vo svojej veľkej rodine a stretáva 
sa s priateľkami.
ISBN 978-80-10-02892-4

MONTGOMERYOVÁ, Lucy Maud
Annina dcéra Rilla. Z angl. orig. 
prel. V. Bukerová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 294 s. Viaz. Edícia Klasické 
príbehy
Ďalší príbeh zo série o sirote Anne 
pre tínedžerky. V románe sa dostáva 
do popredia Annina dcéra Rilla.
ISBN 978-80-10-02893-1
 
STINE, Megan – STINE, H. William
Traja pátrači 76, 77, 78. Záhada 
plačúcej truhly/Záhada chys-
tanej vraždy/Záhada filmového 
hororu. Z angl. orig. prel. M. Čierna
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
1. vyd. 381 s. Viaz.
Vydanie troch dobrodružných 
príbehov, ktoré dosiaľ neboli do 
slovenčiny preložené. Vhodné od 
9 rokov.
ISBN 978-80-10-02902-0
 
ŠIKULA, Vincent
Ďuro, pozdrav Ďura. Ilust. J. Mar-
tiška
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 91 s. 
Viaz.
Veselé rozprávanie o dvoch vrab-
coch od významného spisovateľa  
(1936 – 2001).
ISBN 978-80-88904-94-6
 

87 Humor. Satira. Kreslený humor

JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ, Eva – 
BLAŠKOVÁ, Janka
Dve z jednej strany 

ANOTÁCIE

Najpredávanejšie knihy
Kníhkupectvo Radosť
Radničné námestie 26, 085 01 Bardejov
054/472 7539 Jaroslav Seifert

Mamička
Buvik

Dominik Dán
Nežná fatamorgána
Vydavateľstvo Slovart
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B. m., Greppmedia 2016. 1. vyd. 107 s. 
Viaz.
Vtipné glosy a epigramy dvoch auto-
riek doplnené ilustráciami.
ISBN 978-80-971524-5-1

  9 GEOGRAFIA.  
  BIOGRAFIE. DEJINY

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Liptov. Miniatlas Slovenska 
(8. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Malá Fatra. Miniatlas Slovenska 
(11. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Muránska planina. Miniatlas 
Slovenska (13. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Nízke Tatry – východ. Miniatlas 
Slovenska (15. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Nízke Tatry – západ. Miniatlas 
Slovenska (14. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Orava. Miniatlas Slovenska 
(9. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá

Po Kostolianskom náučnom chod-
níku (Gýmeš – Kostolianske lúky). 
Zost. R. Baxa, Z. Borzová, P. Bisták
Bratislava, Pamiatkový úrad SR – 
Kostoľany nad Tribečom (obecný 
úrad) 2016. 1. vyd. 151 s. Brož.
Sprievodca po náučnom chodníku 
v Tribečskom pohorí.
ISBN 978-80-972429-6-1
 
Slovenský kras. Miniatlas Slo-
venska (17. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Slovenský raj. Miniatlas Sloven-
ska (10. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Spišská Magura – Pieniny. Mi-
niatlas Slovenska (16. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Tribeč. Miniatlas Slovenska 
(18. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Západné Tatry, Roháče. Mi-
niatlas Slovenska (7. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturistic-
ká mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
92 Biografie. Rodokmene
BOSÁK, Ľubomír – KÝŠKA, Patrik
Toto je náš Beňovský 
Vrbové, Mestský úrad 2016. 1. vyd. 
167 s. Viaz.
Životné osudy vrbovského rodáka, 
dobrodruha, cestovateľa a spisova-
teľa (1746 – 1786).
ISBN 978-80-972429-2-3

921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

ČELKO, Jaroslav
Obrázky z môjho života 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
134 s. Brož.
Spomienky a príbehy z detstva, štú-
dií, obdobia SNP i povojnových rokov.
ISBN 978-80-972390-6-0
 
GOMBITOVÁ, Marika – GRACLÍK, 
Miroslav
Úlomky spomienok. Foto archív 
M. Gombitovej
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 299 s. 
Viaz.
Spomienky populárnej speváčky 
dopĺňajú fotografie z jej detstva 
a profesionálnej kariéry.
ISBN 978-80-551-5208-0
 
ŠIKULA, Vincent
Požehnaná taktovka 
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 179 s. 
Viaz.
Spomienky na spisovateľov, bás-
nikov, výtvarníkov, kňazov, úvahy 
o literatúre a umení i obyčajnom 
živote od významného spisovateľa 
(1936 – 2001).
ISBN 978-80-88904-95-3
 
VASZARY, János
Na dvere buchocú. Z maď. orig. 
prel. a doslov napísal M. Šoóš. Pred-
slov E. Raffay
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2016. 1. vyd. 298 s. Brož.
Autobiografické zápisky spisovateľa 
a divadelného a filmového režiséra 
(1899 – 1963) zaznamenávajúce 
úteky pred vojnou, väznenia a boj 
o vlastnú existenciu. 
ISBN 978-80-971743-5-4
 
WANDALL-HOLM, Iboja
Moruša. Foto L. Wandall-Holm, 
archív autorky, Múzeum J. Kráľa v 
L. Mikuláši
K rásno nad Kysucou, Absy nt 
2016. 2. uprav. vyd. 376 s. Brož. Edí-
cia 100%
Skutočný príbeh dánskej spisova-
teľky a prekladateľky (1922), ktorá 
vyrastala v predvojnovom Liptov-
skom Mikuláši, prežila Auschwitz 
i pochod smrti do Ravensbrücku.
ISBN 978-80-89876-01-3

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

DESCHNER, Karlheinz
Utajované dejiny USA. Preklad  
E. Ošvarthová
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
295 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Skurvená 
Amerika prináša dejiny USA, ktoré 
doteraz neboli známe. Jazyk, z kto-
rého bola kniha prekladaná, nie je 
neuvedený.
ISBN 978-80-8079-241-1
 
KAPOLKA, Marián
Všetko bolo inak 
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
243 s. Viaz.
Kontroverzné dejiny Zeme z hľadis-
ka historiografie a geológie.
ISBN 978-80-8079-240-4
 
KAPUŚCIŃSKI, Ryszard
Šachinšach. Z poľ. orig. prel.  
K. Chmel
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 153 s. Brož. Edícia Prekliati 
reportéri
Dokumentárny portrét iránskeho 
šacha Mohameda Rezu Pahlavího 
a revolúcie, ktorú spôsobil vo svojej 
krajine od poľského reportéra (1932 
– 2007).
ISBN 978-80-89845-54-5
 
TARABČÁKOVÁ, Edita – TARAB-
ČÁK, Michal
Dejiny Uhorska ako ich nepo-
znáte 
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
334 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Straty 
a nálezy o utajovaných dejinách 
Uhorska.
ISBN 978-80-8079-216-9

95 Dejiny Slovenska

DUCÁR, Ján
Pravda o Velestúre 
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
204 s. Viaz.
Fakty a mýty o vrchu Velestúr pri 
Kremnici.
ISBN 978-80-8079-239-8 
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ROČNÉ PREDPLATNÉ: 10,80 €. Kontaktujte nás!

(stav k 8. decembru 2016)

Kniha roka

Debut roka

Vydavateľstvo roka

1. Monika Kompaníková: Na sútoku – Artforum (168) 
2. Alexandra Pavelková: Medzi nami – Artis Omnis (134)
3. Fedor Gál: Cez ploty – Absynt (46)
4. Denisa Fulmeková: Konvália (Vydavateľstvo Slovart) (38)
5. Mária Ferenčuhová: Imunita – Skalná ruža (37)

1. Alžbeta Horecká: Živel menom Viola – Štúdio LJ (270)
2. Marek Boško: Vtáčkar – Vydavateľstvo Tatran (223)
3. Ivan Štulajter: Animátor – Marenčin PT (72)
4. Michal Tallo: Antimita – Drewo a srd (58) 
5. Michal Havran: Analfabet (Marenčin PT) (57)

1. Absynt (245)
2. Ikar (190)
3. Vydavateľstvo Slovart (171)
4. Albatros Media (94) 
5. Marenčin PT (78)

ANKETOVÝ LÍSTOK 2016

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

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

3. Na vydavateľstvo roka navrhujem:

 Meno a adresa odosielateľa:

 Som predplatiteľ 
 Knižnej revue
 (podpis)

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

ÁNO NIE

HLASUJTE ELEKTRONICKY NA WWW.KNIZNAREVUE.SK.

Michal Havran vo svojom debutovom 
románe Analfabet zachytáva divokú 
atmosféru 90. rokov v Bratislave a roz-
práva o tajomstve jednej starej knihy.

„Zbierka popisuje čosi, čo je pre 
človeka v súčasnom spoločenskom 
kontexte symptomatické, no implicit-
ne hovorí aj to, že liečením príznakov 
nevyliečime chorobu samotnú a aj to, 
že niektoré choroby sú jednoducho 
nevyliečiteľné – nezastaviteľne kruté 
evolučné mechanizmy.“
z recenzie Matúša Mikšíka – KR 11/2016

„Nápad tu jednoznačne víťazí nad 
formou, keďže dejovo je román po-
merne obsažný, viacero línií príbe-
hov sa odvíja paralelne a sú spojené 
postavami, resp. rôznymi vzťahmi 
medzi nimi.“
z recenzie Jaroslavy Šakovej – KR 10/2016

Michal Havran (1973) Mária Ferenčuhová (1975) Ivan Štulajter (1962)

Foto bb

Foto bb



navštívte nás

Kamenné kníhkupectvá
Martinus.sk

Obchodná 26
Staré mesto
Bratislava

OC Cubicon
Staré grunty 24
Bratislava

OC Galéria
Toryská 5
Košice

OC Galéria
Námestie republiky
Lučenec

M.R. Štefánika 58
(pešia zóna)
Martin

OC CENTRO
Akademická 1
Nitra

OC Forum 
Námestie sv. Egídia
Poprad

M-park
Centrum 8
Považská Bystrica

SC Mirage
Námestie A. Hlinku 7/B
Žilina

Otváracie hodiny 
našich kníhkupectiev 
počas vianočných 
sviatkov nájdete 
na našom blogu:

citam.sk/otvaraciehodiny

Darujte knižné predplatné

Knižné
P R E D P L AT N É

Darujte svojim blízkym knižné predplatné 
pod stromček! Každý knihomoľ či knihomoľka 
sa určite náramne poteší nádielke kvalitných 
knižiek na celých 6 mesiacov ;-) 

Prvú knižku síce odosielame v polovici 
januára 2017, ale už tieto Vianoce môžete 
venovať špeciálny poukaz, ktorý nájdete 
na www.martinus.sk/predplatne

Knižné príbehy nás môžu zaviesť na tie najvzdialenejšie miesta, vzbudiť inšpirujúce myšlienky alebo 

navodiť vzácnu chvíľu pokoja. A tak ti chcem venovať zaujímavé čítanie na celý polrok. 

Verím, že vo výbere objavíš to najlepšie z oblasti, ktorá ťa zaujíma. 

Knihu očakávaj vždy v polovici kalendárneho mesiaca. 

Veľa radosti pri objavovaní pútavých príbehov a dostatok času na čítanie želá

Viac sa dozvieš na martinus.sk/predplatne

Knižné
PREDPLATNÉ

Špeciálny darček pre

So škriatkami v
 kníhkupectve M

artinus.sk sme sa tajne dohodli, ž
e Ti o

dteraz m
esiac čo m

esiac 

celého pol roka budú posielať skvelú knižku. K
nihu očakávaj v

ždy v polovici k
alendárneho 

mesiaca. Veľa radosti p
ri o

bjavovaní p
útavých príbehov a dostatok času na čítanie želá

PS: K
nižky v to

mto predplatnom pre te
ba vyberá odborník s dobrým vkusom. 

Ak chceš, prezradím
 ti, k

to to
 je  ;-)

 

V prípade ďalších otázok ohľadom Knižného predplatného sa 

kedykoľvek ozvi n
a in

fo@
ma

rti
nu
s.s
k

Knižné

PR E DPL AT N É

Tvoja
Pippi

Hrdinské nálepky na darčeky 
ti darujeme ku každému nákupu


