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 Foto Ján Belák

Metafora zadnej izby

Nádaská  
o stravovaní predkov

Etnologička Katarína Nádaská rozprávala na prezentácii knihy Rok v slovenskej ľudovej kuchyni 
(Fortuna Libri) v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej o stravovaní našich predkov z konca 
19. a prvej tretiny 20. storočia: „S potravinami zaobchádzali s veľkou láskou a úctou. Intuitívne zužitkovali 
to, čo im dala príroda a záhradka.“

Chladný januárový pondelkový podvečer bol venovaný prezentácii zbierky 
poviedok Aleny Sabuchovej s názvom Zadné izby (Amma), ktorá sa konala 
v Galérii Artotéka v priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave.

„Milujem staré domy, 
ktoré niečo ukrývajú, 
majú histór iu, pr í-
beh…“ – týmito slo-
vami opísala autorka 
svoj prozaický debut. 
Jeho leitmotívom sú 
priestory, ktoré skrý-
vajú nielen materiálne 
veci, ale aj tie nehmata-
teľné – tajomstvá, staré 
lásky, pocity. V každom 
z deviatich príbehov fi-

guruje nejaká miestnosť, dom, byt, záhrada či 
dokonca dom smútku: „Priestor zadnej izby, 
po ktorom je pomenovaná samotná knižka, je 
myslený aj ako metafora. Takú zadnú miest-
nosť má každý z nás. Každý z nás v nej niečo 
skrýva a nevie sa toho zbaviť.“

 Moderátorka Jitka Bystřická charakte-
rizovala Sabuchovej písanie takto: „Využí-
va cit pre detail a schopnosť vyhrať sa so 
slovami. Takisto má brilantný pozorovací 
talent, ktorým dokáže reflektovať svoje 
okolie, pocity či vnemy natoľko, že sa v hr-
dinoch, ktorí tieto pocity majú, nájdeme aj 
my sami.“
 Dedina a slovenské zvyky sú autorke 
blízke, vo svojich poviedkach využila veľa 
slangu a nárečových slov. Jedna poviedka 
sa však odohráva aj v rušnom New Yorku.
 Celý večer sa niesol v znamení šibalskej 
ženskej atmosféry, ktorú svojimi piesňami 
doplnila speváčka Andrea Bučko. Zahriali 
pri srdci, takže nám už potom nebola zima.

Marta Fandlová

Najkrajšie knihy Slovenska 2016 

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygra-
fie na Slovensku vyhlasujú súťaž Najkrajšie 
knihy Slovenska 2016. V súťaži sa hodnotí 
výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň 
ich polygrafického spracovania. Knihy z pro-
dukcie roku 2016 môžete prihlásiť do súťaže, ak 
hlavnému usporiadateľovi, ktorým je BIBIANA, 
pošlete do 31. januára 2017 bezchybný výtlačok 
knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou 
na adresu: 
 BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava, s ozna-
čením súťaže NKS 2016.
 Prihlášku a štatút nájdete na stránke BIBIANY 
(www.bibiana.sk) alebo vám ju Sekretariát 
NKS pošle na požiadanie – kontakt:  E. Cífer-
ská, tel.: 02/5441 8488, e-mail: eva.ciferska@
bibiana.sk. Rozhodujúci je dátum poštovej pe-
čiatky.

opäť Čau o piatej

Od 1. do 24. februára si budete môcť vypočuť 
autorky a autorov zo súťaží Poviedka a Básne. 
Festival dramatizovaných čítaní a stretnutí so 
spisovateľmi Čau o piatej pripravil vydavateľ 
Koloman Kertész Bagala a OZ literarnyklub.sk 
v spolupráci s Literárnym informačným centrom 
v priestoroch kníhkupectva Knihy LIC (Dom ume-
nia, Nám. SNP 12, Bratislava). Sériu podujatí otvo-
rí 1. februára čítanie Roba Rotha z tvorby legendy 
slovenskej poviedky Dušana Mitanu, vždy o piatej 
sa postupne predstavia laureáti literárnej súťaže 
Poviedka 2016 (2. – 10. 2.) a ocenení v súťaži Básne 
2016 (13. – 24. 2.). Viac informácií nájdete neskôr 
na facebookých stránkach literarnyklub.sk a Kni-
hy LIC. Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Medzinárodné knižné veľtrhy 2017 

LIC zabezpečuje národné stánky na týchto 
medzinárodných veľtrhoch:

Londýn ............................... 14. – 16. marec

Lipsko ................................ 23. – 26. marec

Salon du livre Paríž..... 24. – 27. marec

Bologna ............................... 3. – 6. apríl

Thessaloniki ................... 11. – 14. máj

Svět knihy Praha .......... 11. – 14. máj

Frankfurt ......................... 11. – 15. október 



č. 01/17

Výhercovia z KR č. 11: 
K. Heligmanová, D. Ragánová, K. Gibalová, Z. Gajdošová, E. Krajčárová

AKTUALITY

Výzva
My, dolupodpísaní priaznivci a milovníci umenia, a osobitne litera-
túry, vyzývame najvyšších reprezentantov Slovenskej republiky, ale 
aj kohokoľvek kdekoľvek na svete:  pripojte sa k nášmu návrhu na 
udelenie Nobelovej ceny za literatúru za rok 2007 „slovenskému Solže-
nicynovi“, básnikovi a spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi.  
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 Foto Peter Procházka

Prečo ste sa rozhodli navrhnúť pána Rudolfa 
Dobiáša na Nobelovu cenu? 
Rudolf Dobiáš reprezentuje lepšiu časť tej generá-
cie, ktorá obstála, neuhla, vydržala, nerezignovala 
a ktorá naviac aj tvorila a bola morálnou oporou  
pre väčšinu svojej generácie, a tiež pre celé dve na-
sledujúce. Sú teda dva dôvody na nomináciu Rudolfa 
Dobiáša na Nobelovu cenu: jeho život a jeho dielo. 
A obidva sú nádherné.

Kto môže na cenu nominovať?
Štyri inštitúcie: bývalý nositeľ Nobelovej ceny, člen 
Švédskej kráľovskej akadémie, stavovská organizá-
cia spisovateľov alebo významný profesor literatúry 
domovskej krajiny. Keďže prvé dve možnosti nevie-
me zabezpečiť, ponúkla sa tretia, a to Klub nezávislých spisovateľov. 
Rudolf Dobiáš je jeho členom.  Po doručení nominácií určí komisia 
expertov, ktorí sa venujú serióznym návrhom a preskúmajú ich opodstat-
nenosť. Proces je neverejný. Termín na nominácie je do konca januára.

Čo ste pre prípravu nominácie museli urobiť?
Museli sme zabezpečiť veľmi kvalitný preklad výberu z diela Rudolfa 
Dobiáša do angličtiny a pripraviť jeho vydanie. Od Ľuba Feldeka som 
dostal tip na Johna Minahana. Zároveň propagujeme dielo Rudolfa 
Dobiáša, v čom najviac vyniká práve Feldek.

Kto výzvu zatiaľ podporil?
Napríklad Fero Mikloško, Fero Guldan a ombudsmanka Jana Dubovcová.

Načo má výzva slúžiť? 
Je otvoreným textom, ktorý apeluje na všetkých ľudí, aby nominácii 
akokoľvek pomohli, nemá petičný charakter. Zároveň jednoducho 
a presvedčivo dokazuje literárne kvality Rudolfa Dobiáša tým, že ne-
násilne porovnáva text jeho básne Neodoslaný list s textom básne List 
matke od Sergeja Jesenina, prebásnenej Feldekom.

Čo z porovnania vyplýva?
Rudolf Dobiáš v tomto súboji textov na diaľku v čase a priestore obstál 
veľmi dobre. Obe básne sú aj základom spomínanej slovensko-anglickej 
bibliofílie Dva básnické listy, ktorú sme pri tejto príležitosti vydali.

Iris Kopcsayová

Porovnanie s Jeseninom 
Ľubomír Feldek, krstný otec myšlienky nominovať Rudolfa Dobiáša 
(82) na Nobelovu cenu, porovnáva vo výzve jeho osud s osudom rus-
kého básnika Sergeja Jesenina. „Keď ruský básnik Sergej Jesenin 
písal v roku 1924 svoje Pismo materi, akoby už tušil, že ho onedlho 
zavraždí – a potom jeho samovraždu zinscenuje – Stalinova tajná po-
lícia. V jednej básni napísal „nestrieľal som ľudí po žalároch“ – musel 
za to čakať aj on guľku do hlavy,“ píše Feldek. Rudolfa Dobiáša  zatkli 
ako 19-ročného v roku 1953. Odsúdili ho na 18 rokov väzenia, a to za 
„obyčajnú“ karikatúru, na ktorej sa v spoločnom pekelnom kotli varil 
Stalin s Gottwaldom. Takmer sedem rokov, až do amnestie 1960, si 
z toho odsedel v Jáchymove.
 Z porovnania Dobiášovej a Jeseninovej tvorby Feldekovi vyplýva: 
„Napriek tomu, že obe básne boli napísané v tieni smrti, z oboch 
vyžaruje pokoj. U Jesenina trochu rúhavý, u Dobiáša, naopak, hlboko 
zbožný. No načo vlastne tie básnické listy matke porovnávať? Netreba 
k takým dvom nádherným básňam nič dodávať! Stačí jednoducho 
povedať, že ich napísali dvaja rovnako veľkí básnici, ktorí rovnako 
statočne čelili obludnému stalinizmu.“

irk

Rudolfa Dobiáša 
navrhnú na 
Nobelovu cenu

Občianske združenie Krásny Spiš sa rozhodlo navrhnúť 
spisovateľa Rudolfa Dobiáša (1934) na Nobelovu cenu. 
S iniciatívou vyšiel zakladateľ združenia Miroslav Pollák 
(1957) – matematik a aktivista, ktorý sa venuje rómskej 
téme na Prešovskej univerzite.

Rudolf Dobiáš
Neodoslaný list

Sám s vlastným krížom v chladnej cele
a preďaleko od neba, 
písal som domov: Mám sa skvele
a ničoho mi netreba.

Keďže ma strážia stráže bdelé,
nemusím sa báť o seba.
Viem, že to Boží mlyn ma melie
a premieňa ma na chleba.

Horúčka, čo mi blčí v tele,
je zase božská pahreba,
aj štyri steny čisto biele
tým čistým Boha velebia. 

Naozaj, mama. Mám sa skvele, 
len mi je smutno bez teba.
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Lučenec 
v slovách, 
hmla medzi 
nimi

Vlakové spojenie z Bratislavy do Lučenca nie je priame. Počas prestupu vo Zvolene cestujúci stihne 
vypiť kávu z automatu: človek, opúšťajúci kultúrnu scénu hlavného mesta, tu prechádza akýmsi 
bodom zlomu. Multižánrový festival Medzihmla je neporovnateľný s bratislavskými podujatiami – 
tvoria ho diváci, ktorí sa rok čo rok vracajú do sedadiel, aby si užili čítania, divadelné predstavenia, 
čokoľvek, s čím prídu organizátori, na ktorých čele stojí Peter Balko, autor knihy Vtedy v Lošonci…

Cesta rýchlikmi ubieha príjemne, krajina 
sa prelína so zimným počasím, volavky 

stojace na poliach majú v sebe pokoj blížia-
cich sa sviatočných dní, až sa zdá, že posledný 
predvianočný víkend musí byť v znamení ticha. 
Podujatie v Lučenci, ktoré sa nachádzalo vo 
finále prípravnej fázy, sa rozhodlo túto teóriu 
vyvrátiť.
 V poradí ôsmy ročník Medzihmly otvárali 
v Divadle B. S. Timravy, kde sa postupne pou-
sádzali (stáli i príležitostní) nadšenci kultúry 
prepletení s prozaikmi, básnikmi, hudobníkmi, 
hercami i kníhkupcami, aby spoločne vytvo-
rili atmosféru, ktorá sa už pravidelne spája so 
zimnými dňami na juhu Slovenska. Program 
sľuboval, že nadchádzajúce jadro víkendu vy-
ženie hrubé korene.

Prvá časť zabúdania
Niečo po šiestej sa na kreatívne pripravenej 
scéne zjavilo veľkými písmenami meno prvého 
účinkujúceho: Balla. V diskusii sa rozhovoril 
o svojom písaní, o Budapešti a slovách Pétera 
Esterházyho a – o zabúdaní. Práve ono bolo 
ústredným motívom celého podujatia, čo je, 
vzhľadom na problematiku dnešných dní, dô-
ležitým odkazom, rozpínajúcim sa oveľa ďalej, 
než len po hranice jedného mesta, odkazom 
s patričnou naliehavosťou. A Balla je vďaka 
svojmu nadhľadu vďačným autorom – aj v kon-
texte ťaživejšej témy dokáže odovzdať zvlášt-
ny náboj akéhosi sarkastického optimizmu. 
Medzihmla sa azda ani nemohla začať lepšie. 
 Následne sa na pódiu usadili Juraj Koudela 
a Filip Ostrowski, ktorí vedú vydavateľstvo 
reportážnej literatúry Absynt. Ich edičná 

činnosť (s autormi ako Svetlana Alexijevič, 
Irena Brežná alebo Ryszard Kapuściński) je 
dôkazom toho, že proti zabúdaniu sa dá bojo-
vať ťažkou zbraňou – slovami, ak sú úprimné 
a mieria priamo do čierneho. 
 V prvom bloku sa ešte predstavil Maroš 
Hečko so svojím rukopisom a Marek Vadas 
s Danielou Olejníkovou, ktorí do Lučenca pri-
niesli knihu s názvom Útek. Tá sa dotkla témy 
zabúdania cez pohľad na utečeneckú krízu 
detskou optikou. V prítmí divadelnej sály znel 
príbeh malého chlapca, ktorý utekal po pa-
pierových stranách, no jeho kroky sa ozývali 
v celom priestore.

Druhá časť zabúdania
Po krátkej prestávke program pokračoval ta-
nečnou performance v podaní Debris company. 
Zabúdanie je pohybom mysle, nemá svoj cieľ, 
iba následok. Diváci počas vystúpenia sledo-
vali fyzickosť, v priamom prenose meniacu sa 
na čosi neuchopiteľné a zároveň vstrebávajúce 
sa – proces zabúdania, transformovaný do vy-
tvárania spomienok. 
 Do tohto nastavenia vstúpil rázne a nekom-
promisne vydavateľ Koloman Kertész Bagala 
– tak rázne, že keď po približne dvojminútovom 
monológu odišiel, stolička na pódiu zostala 
prázdna dlhšie, než by sa čakalo. Zuska Kepplo-
vá, ktorá vystúpila na pódium po ňom, mala síce 
trochu nevďačnú úlohu, ale zvládla ju dobre.
 Záver sobotňajšieho programu v divadle 
patril Martinovi M. Šimečkovi a Petrovi Bor-
kovcovi. Esej, poézia i próza. Žánrová pestrosť 
vyústila do jedného celku, ktorým bolo napl-
nenie slov koncentrovaným významom. 

 Afterpárty v Tančiarni a pivovare Franz po 
tom všetkom ponúkla priestor na rozhovory 
i vnútorné premýšľanie, do ktorých hrali The 
Ills a Eclectic selector. 

Tretia časť zabúdania
Nedeľa ráno. Zatiaľ čo sa v rôznych kútoch 
Slovenska niektorí možno len prebúdzali do 
chladného počasia, v Lučenci sa odohrávala dis-
kusia pod taktovkou Petra Michalíka, hosťami 
boli Ilona Németh, Martin M. Šimečka a Dávid 
Koronczi. Hovorilo sa o zabúdaní a o veciach, 
ktoré s ním súvisia. Generačná konfrontácia sa 
nekonala, vládlo porozumenie a slová jednotli-
vých protagonistov postupne vytvárali zaujíma-
vú mozaiku. Po nich nasledovalo poďakovanie 
Petra Balka a oficiálny záver Medzihmly.

Štvrtá časť: začiatok nezabúdania
Cesta do Bratislavy opäť viedla cez Zvolen, 
no nové nastavenie mysle už nemalo svoje 
miesto. Z Lučenca som si odnášal presvedče-
nie, že Medzihmla má svoj zmysel. Dnes, keď 
sa „zabúda ako na bežiacom páse“, je dôležité 
pripomínať si históriu, osudy, všetko, čo môže 
pomôcť k tomu, aby sme neopakovali chyby.
 Práve umenie je jedným z dobrých spôso-
bov boja proti zlu, ktoré si čoraz viac uzurpuje 
miesto v spoločnosti. To, že Medzihmla dáva 
priestor ľuďom, ktorí majú čo povedať, si za-
slúži uznanie. To, že tak robí mimo Bratislavy, 
si zaslúži ešte viac – vďaku. Verím tomu, že 
v Lučenci po víkende žijú ľudia, ktorí neza-
budnú. A že toto nezabúdanie budú šíriť ďalej.

Peter Prokopec

Martin M. Šimečka 
na scéne Medzihmly, 
o ktorú sa postaralo 

štúdio Pinchof_. 

Foto Jozef Beňovský
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Esej Jána Johanidesa
Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú: Literárne informačné centrum v Bratisla-
ve, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi 
sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho 
kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. 

Súťaž sa vyhlasuje dňa 15. decembra 2016. Termín uzávierky: 10. marec 2017. 
Súťaže sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zložená 
zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra. 
Výsledky súťaže budú vyhlásené 26. apríla (streda) 2017 v kongresovej 
sieni Mestského úradu v Šali. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené 
s hodnotením ocenených prác. 

 Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. 5200 znakov vrátane medzier.
 Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa,  

 z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.
 Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov  

 a spoluvypisovateľov súťaže, prípadne v školských časopisoch. 

Tri myšlienky Jána Johanidesa pre Esej Jána Johanidesa 2017:

1. Každý je aspoň raz vinníkom.
(pomôcka: Obdoba tejto myšlienky má novozákonný obsah: kto je bez viny, nech prvý 
hodí kameňom. Johanides upozorňuje na to, že nikto z ľudí nie je absolútne nevinný.)

2. Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmra-
zeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako 
vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov. 
(pomôcka: Mauthausen bol koncentračný tábor v Hornom Rakúsku, postavený 
roku 1940, neďaleko Linzu. Svoj román Slony v Mauthausene Johanides venoval 
Karolovi Stráňaiovi, ktorý ako jediný z otcovej rodiny prežil Mauthausen a svoju 
skúsenosť mu vyrozprával.)

3. Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity. 
(pomôcka: Mnohí sme sa stretli s tým, ako sa hlboký cit, priateľstvo či iný medzi-
ľudský vzťah môžu zmeniť na rutinu, keď už si nemáme čo povedať. Johanidesa 
zaujíma ten zlom.)

Súťažné práce treba zaslať do 10. marca 2017 v elektronickej podobe na adresu: 
maria.fillova@litcentrum.sk

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov 
eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov 
školy, vrátane adresy. 

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako 
„žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva 
odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny 
priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke 
Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje. 

Kontaktné adresy organizátorov: 
dana.podracka@litcentrum.sk, margita.bizikova@litcentrum.sk, 
maria.fillova@litcentrum.sk

7. ročník
O dialógu
Prečo navštevujeme divadlo? 
Za akým účelom postávame 
pred obrazmi v galériách? 

Čím nás fascinuje čítanie kníh? 
Prastará otázka o zmysle umenia, 

na ktorú existujú stovky fundovaných a hádam aj mi-
lióny takpovediac laických odpovedí. Funguje tu v pod-
state tretí Newtonov zákon – princíp akcie a reakcie. 
Na otázku prichádza odpoveď. Takisto pri spomínanom 
navštevovaní, postávaní a čítaní vzniká na základe ak-
cie, podnetu, ktorý vyvoláva umelecké dielo, reakcia. 
Nositeľom akcie je tvorca, adresátom reakcie príjemca 
– nič nové, len mnohonásobne opakovaná záležitosť: Niet 
zmyslu knihy bez jej čitateľa. Umenie je otvorené, pýta si 
odpoveď – aj vtedy, keď sa môže zdať, že nekladie otázku.
 Alebo: niekto vás pozdraví. Ak pristúpite na pra-
vidlá konverzácie, vraciate pozdrav, prípadne doložíte 
ďalšiu repliku. Ak sa vám konverzovať nechce (nemáte 
čas, človeka, ktorý vás oslovil, vnímate negatívne, 
a tak ďalej…), neodpoviete. Ak neodpoviete, nevzniká 
dialóg. Ide v podstate o to isté a ak načrtnutú premisu 
chceme zastrešiť v čo najširšom rozsahu jedným slo-
vom, princíp akcie a reakcie v jazykovom, respektíve 
myšlienkovom svete, sa dá azda najlepšie vystihnúť 
práve slovom dialóg.
 Ešte raz – nenechajme sa mýliť zdanlivo monologic-
kou povahou sedenia v kresle (už asi veľmi nie pri ko-
zube, ale – ach, aká romantická a archaická predstava) 
a mĺkveho čítania knihy. Aj ak považujeme literatúru 
za oddych, tak s ňou komunikujeme, vyjadrené inak 
– oslovuje nás, prehovára k nám. To, ako veľmi nás 
daný umelecký artefakt oslovuje, vieme azda vyjadriť 
množstvom a hĺbkou myšlienok, respektíve intenzitou 
stimulov, ktoré v nás predmetné dielo vyvoláva – teda 
to, čo na otvorení a vedení dialógu trvá tak nástojčivo, 
že sme ochotní si to „zapísať“ – či už priamo na okraj 
knihy (tu mám na mysli aj podčiarkovanie), alebo do 
svojej mentálnej mapy (a to nielen v oblasti vedomia, 
teda vedomej „marginálie“, ale aj nevedomej).
 Ono zapisovanie do mentálnej mapy je, samozrejme, 
– v najpraktickejšom a prísne fyziologickom rozmere 
– dobrým cvikom pre mozog, ešte dôležitejšie je však 
pre myseľ, respektíve – ak hľadáme vznešenejší výraz – 
ducha. Práve kamienky z mozaiky diela Jána Johanidesa 
na tejto strane sú dobrým príkladom toho, ako umenie 
môže poskytnúť stimul pre rast človeka. Stačí sa zamys-
lieť a jediná veta môže byť spúšťačom reakcie v podobe 
textu, ktorým sa dá vstúpiť do umenia dialógu – a toto 
umenie, „ars“, poskytuje nielen v literatúre a dokonca 
nie iba v oblasti umenia či kultúry, ale aj v rámci celé-
ho ľudského spoločenstva možnosti neobmedzeného 
rozvíjania sa.

Matúš Mikšík

Fo
to

 R
ad

ka
 K

om
ží

ko
vá



s. 06/07

Zaklínač sa ale nedá najať na to, aby zabil 
draka, trpaslíka, upíra, elfa, či akúkoľvek 

inú bytosť, disponujúcu vlastným vedomím 
a inteligenciou – také je pravidlo Zaklína-
čovho sveta, ako ho vymyslel a do poviedok 
a románov zapísal poľský spisovateľ Andrzej 
Sapkowski, jeden z tej hŕstky autorov, kvôli 
ktorým sa o fantasy dnes už nedá uvažovať 
v rámci vopred pripravených šablón a schém. 
Táraniny o tom, že fantasy je úpadkový, nízky 
žáner, ktorý nemá nič spoločné s veľkou ume-
leckou literatúrou, síce nikdy celkom neplatili, 
ale časť takzvaného seriózneho literárneho 
establišmentu sa k nim uchyľovala vždy, keď 
sa bolo treba k fantasy „erudovane“ vyjadriť, 
a nikto z programových znalcov žánru nemal 
čas, alebo sa mu jednoducho nechcelo púšťať 
do polemiky s ignorantmi. 
 Veru tak, na fantasy sa zvyklo hľadieť 
zvrchu. Na Tolkiena, samozrejme, nie, ani 
na C. S. Lewisa či Marvina Peaka, ktorí ani 
len netušili, že akési fantasy píšu – ale trebárs 
na takého Roberta E. Howarda, autora Conana, 
už hej. Ten síce tiež netušil, že píše fantasy, 
ale jeho priamočiare dobrodružné príbehy 
z akéhosi podivného historicko-mytologického 
bezčasia, v ktorých funguje mágia a menej sa 
v nich mudruje než sa oháňa mečom, pomáhali 
založiť tradíciu, v rámci ktorej bola fantasy 
akoby vždy tou druhou, menej dôležitou ako 
vážnejšia a seriózna sci-fi. Sapkowski sa kedysi 
dávno, v 80. a 90. rokoch minulého storočia 
pokúsil tieto predsudky zmeniť. Napísal bri-
lantnú esej o anglosaskej fantasy ako takej 
(v polovici 90. rokov) a vymyslel a napísal 
Zaklínača, ktorý by s istou nie celkom zane-

dbateľnou mierou zjednodušenia mohol byť 
pre slovanskú fantasy podobným základným 
stavebným kameňom, akým bol Howardov 
Conan pre fantasy anglosaskú.

Na počiatku bola poviedka
Takže takto: Do mesta príde cudzinec, čosi sa 
od neho chce, ale nikto neočakáva, že by to 
skutočne dokázal a on to napriek tomu doká-
že. Akčný príbeh, priamočiary, schematický, 
každému jednému čitateľovi je jasné, že to, čo 
číta, vlastne pozná, akurát je to také banálne, 
že mu ani len nenapadne, že je to predsa Neboj-
sa – presne ten model, tá schéma. Kdesi treba 
stráviť noc, aby sa čosi zmenilo. Akurát tu je 
protagonista zaklínač, vedmák, chlapík od-
nikiaľ, ktorý prichádza, keď ho najviac treba. 
Hrdina, ktorého Sapkowski vraj nevymyslel, 
ale vytiahol zo slovanského mytologického 
panteónu, respektíve z predkresťanských 
pohanských slovanských kultov. Vedmák bol 
čosi ako žrec praktik, potulný liečiteľ, šaman – 
autor sa tu však iba inšpiruje, aby vytvoril pro-
totyp hlavného hrdinu, ktorý disponuje nielen 
ľudskými, ale aj nadprirodzenými atribútmi.
 Po prvej poviedke nasledovali ďalšie, všetky 
viac či menej postavené na rovnakom princípe 
– Sapkowski, píšuc jeden príbeh o zaklínačovi 
za druhým akoby sa vracal k pôvodným dejom, 
z ktorých sa v ľudskej pamäti stali rozprávky. 
Autor jednoducho akoby nám vo svojich po-
viedkach rozprával, ako to bolo naozaj. Vtedy 
dávno, na začiatku, keď neexistovala rozpráv-
ka o malej morskej víle, ale človek sa zaľúbil 
do morskej panny. Taká fiktívna príbehová 
archeológia, odkrývajúca „skutočné“ pozadie 

notoricky známych rozprávok. Nakoniec sú ale 
Sapkowského zaklínačské poviedky jednodu-
cho uveriteľnejšie, autentickejšie, pravdepo-
dobnejšie než rozprávky, ktoré z nich „akože“ 
vznikli. 

Esenciálna fantasy sága
Sapkowski vlastne tvorí fantasy spôsobom, 
akým vzniká sci-fi. Domýšľa, extrapoluje, 
akurát to robí reverzne, nedíva sa do budúc-
nosti, ale reviduje rozprávkovú a mytologickú 
minulosť. Preto sú jeho poviedky jednoducho 
geniálne.
 Že sa mu z nich neskôr podarilo vytvoriť veľ-
kú fantasy ságu o boji dobra so zlom a o konci 
starých časov, je len dôsledkom toho, že ono 
otvorené rozprávkové pozadie k tomu celkom 
prirodzene vytvorilo priestor, pričom existuje 
aj zaklínačská poviedka, ktorá nie je súčasťou 
ságy a sám Sapkowski ju zo zaklínačského cyk-
lu vylúčil, pretože sa mu jednoducho nehodila 
do konceptu. Gerald sa v nej žení s Yennefer 
– a text je výborný, dokonalý happyend, akurát 
v zaklínačskom svete stratil svoje miesto.
 Zaklínač je esenciálna fantasy, meč a mágia 
sa v nej stretajú s takzvanou vysokou fantasy 
a mestskou a temnou, a tak ďalej, subžánre tu 
strácajú opodstatnenie, aj žánrové určenie 
stráca opodstatnenie, lebo Zaklínač je svo-
jím spôsobom úplný. Literatúra, v ktorej nie 
je dôležitý žáner, a vlastne ani forma, pretože 
ide o literatúru, ktorá o čomsi zásadnom vypo-
vedá – o svete, o nás, a tak vôbec. Literatúra, 
ktorá je veľká preto, že je krásna a múdra, že 
je v nej obsiahnuté poznanie.

Juraj Malíček

Protagonista ságy Geralt z Rivie je zaklínač, čo v praxi znamená, že zabíja príšery za peniaze. 
A že ich je. Kikimory, bruxy, strigy, lietavice, banší, moly, ghúlovia, vijovia, najády, baziliškovia 
a mnohé, mnohé, mnohé ďalšie. Keď sa takáto príšera kdesi objaví a začne robiť neplechu, prostí 
dobrí ľudia povolajú zaklínača a on ich zbaví škodnej – ak mu zaplatia, je to, nakoniec, jeho práca. 
Nájomný zabijak príšer – nič viac, nič menej.

KOMENTÁRE

(takmer) 
Dokonalá fantasy
Zaklínač I. – IV. / Andrzej Sapkowski 
/ Preklad Karol Chmel / Nakladateľstvo Plus 
v Albatros Media 2015 – 2016 

Foto bb

Fo
to

 a
rc

hí
v 

J. 
M

.



č. 01/17

Dnes by sme Teslovu loď považovali za 
banálnu hračku, ani zďaleka nerepre-

zentujúcu vrchol vedy a techniky. Prekvapí 
teda, že na rozdiel od Teslovho predstavenia 
necháva dnešná veda bežne ľudí chladnými, 
alebo v nich dokonca vzbudzuje miernu aver-
ziu. Bohužiaľ, niet sa čomu čudovať – veda sa 
totiž stala neľudskou. Ďalekohľadmi a mik-
roskopmi skúma svet, ktorý bežne ľudia ne-
poznajú, rozpráva jazykom, ktorým bežní ľudia 
nehovoria. 
 Vesmír je ale krásny a veda, ktorá ho skúma, 
je hravá, pestrá a fascinujúca. A v takom svet-
le sa ju kniha Sedem krátkych prednášok 
o fyzike od Carla Rovelliho snaží predviesť 
publiku. Vyberá tie najdôležitejšie teórie, skú-
mané v minulom storočí a najzaujímavejšie 
hypotézy, na ktorých pracujeme dodnes. Nesú-
stredí sa na zbytočné detaily, z inak zložitých 
teórií vyberá kľúčovú esenciu tak, aby bola 
prístupná každému. Albert Einstein povedal, 
že ak niečo nevieme vysvetliť šesťročnému 
dieťaťu, sami tomu nerozumieme. Tento vý-
rok treba brať s rezervou, ale práve expert, 
akým Rovelli bez pochýb je, dokáže zložité 
myšlienky extrahovať a podávať spôsobom, 
aby ich dokázal oceniť aj laik. 
 Človeku až príde ľúto z toho, že je jeho kniha 
krátka a stručná, zďaleka sa z nej nedozvieme 
všetko. Pôsobí tak trochu ako upútavka, no 
v tom najlepšom zmysle slova – po jej prečítaní 
budete mať chuť na viac. Prvých šesť kapitol 
autor venuje iba vesmíru, v tej záverečnej sa 
pozerá na miesto človeka v ňom. Príroda roz-
mýšľa inak ako ľudia, nevyvinuli sme sa na to, 
aby sme rozumeli pohybu atómov a planét, aj 
keď sme časťou toho istého celku. Spoznávať 
inakosť vesmíru je ohromujúce – ako uzatvára 
Rovelli: „Tu, na hranici toho, čo vieme, a dotý-

kajúc sa oceánu toho, čo nevieme, sa lesknú 
tajomstvá a krásy sveta a vyrážajú nám dych.“

Všadeprítomná veda
Existuje aj iný spôsob toho, ako dostať vedu 
pred publikum – poukazovať na jej všadeprí-
tomnosť. Prečo inokedy zelené stromy na je-
seň zožltnú? Prečo máme radi sladké, no nie 
horké chute? Prečo si škriabeme štípance od 
komárov? Každodenné otázky, na ktoré veda 
pozná odpoveď. Samozrejme, nedá sa odpove-
dať na úplne všetky z nich. Peter Szolcsányi si 
z nich pre knihu Súkromný život molekúl – 
predstavuje výber z jeho článkov v týždenníku 
.týždeň – vyselektoval päťdesiat a odpovedá na 
ne jednoduchou a pútavou formou.
 Odpovedať na zaujímavé otázky má dvojaký 
osoh. Tým prvým sú, samozrejme, odpovede 
samy o sebe. Druhým je stimulovanie ďalších 
otázok a premýšľanie nad tým, či majú zmysel, 
alebo nie a ako na ne nájsť odpoveď. „Akej 
farby je žiarlivosť?“ je otázka, ktorú evolučný 
biológ Richard Dawkins často používa ako prí-
klad nezmyselnej otázky. No Peter Szolcsányi 
v publikácii Súkromný život molekúl doka-
zuje, že aj niektoré zdanlivo absurdné otázky 
v skutočnosti dávajú zmysel, napríklad: „Ako 
vonia vesmír?“ 
 Treba sa učiť klásť otázky o svete okolo 
nás. Hľadanie odpovedí je hnacím motorom 
poznania, vedci neraz strávia celé roky skú-
maním jedinej otázky, analyzovaním jedné-
ho konkrétneho detailu. Napríklad v kapitole 
Svietiaca medúza opisuje autor prácu laureáta 
Nobelovej ceny za chémiu, ktorý musel uloviť 
a vypreparovať viac ako milión medúz, len aby 
odhalil tajomstvo ich žiary (čo dnes vo veľkom 
využívame). Pocit, ktorý čítanie Súkromného 
života molekúl zanechá, je nasledovný: Je ne-

uveriteľné, ako veľa sme sa dozvedeli o svete 
okolo nás aj napriek jeho zložitosti a sofisti-
kovanosti. 

Prechádzka vesmírom
Vesmír je pre nás cudzím miestom. Je chladný, 
nebezpečný a hlavne vzdialený. Čierne diery 
a neutrónové hviezdy trhajúce hmotu na már-
ne kúsky, mračná plynu tiahnuce sa státisíce 
svetelných rokov, milióny a miliardy slnečných 
sústav, priestor plný tmavej hmoty a energie. 
Vesmírna každodennosť je úplne iná, než tá 
naša na Zemi, netýka sa nás. 
 Kniha Takto sa ma nikto nepýtal, pozo-
stávajúca z troch rozhovorov Štefana Hríba 
s Jiřím Grygarom, sa snaží čitateľa zobrať na 
výlet touto cudzinou. Napísať knihu o vede na 
tri posedenia je takmer nemožné, a tak pre-
chádzka náučným chodníkom často pripomína 
skôr pobehovanie z miesta na miesto či isté 
blúdenie a nepresnosti. Je to škoda, plán cesty 
bol totiž lákavý. 
 Evolúcia bola označená za najväčšiu show na 
zemi, no vesmír ako taký je potom tá najväčšia 
show vôbec. Galaxie, hmloviny, v ktorých sa 
rodia hviezdy, čierne diery, z ktorých neunikne 
ani len svetlo, pokrivený čas a priestor, podiv-
ný svet atómov a molekúl, tvoriacich kolosy 
hôr, púští a oceánov, no aj v porovnaní s nimi 
drobné telá organizmov, ktoré ich obývajú – to 
všetko tam je. Alebo presnejšie, to všetko je 
tu, vo vesmíre, ktorého súčasťou sme aj my. 
Všetky tri knihy nás na túto show pozývajú, 
stačí ich ponuku prijať.

Samuel Kováčik

O knihu Petra Szolcsányiho Súkromný život 
molekúl môžete súťažiť zaslaním kupónu 

W PRESS na adresu redakcie.

V roku 1892 sa udiala na Madison Square Garden v New Yorku fantastická a nezabudnuteľná show – 
Nikola Tesla predvádzal svoj nový vynález, loď na diaľkové ovládanie. Hýbal páčkami, loď menila smer, 

sem-tam jej zablikalo svetielko a diváci boli vo vytržení. Videli niečo, čo považovali za zázrak a sna-
žili sa zistiť, ako to funguje. Niektoré ich nápady boli celkom k veci, niektoré zas, povedzme, mierne 

absurdné (napríklad telepaticky ovládaná opica schovaná v podpalubí). Jedno mali však svedkovia tejto 
udalosti spoločné – veda ich fascinovala a priťahovala. Síce len okrajovo, no boli jej súčasťou.

KOMENTÁRE

Najväčšia show vôbec
Sedem krátkych prednášok o fyzike / Carlo Rovelli / Preklad 

Peter Bilý / Vydavateľstvo Tatran 2016 // Súkromný život 
molekúl / Peter Szolcsányi / W PRESS 2016 // Takto sa ma 

nikto nepýtal / Jiří Grygar / W PRESS 2016 
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Čínsky úsmev 
cez slzy

Siedmy deň / Jü Chua / Preklad Viera  
Lelkesová / Marenčin PT 2016

7. 2. 1935 – Jaroslav CHOVANEC, autor odbornej literatúry, publicista 
7. 2. 1937 – Pavol HUDÍK, dramatik, scenárista
7. 2. 1959 – Martin VLADO, básnik
8. 2. 1946 – Mikuláš KOČAN, básnik, dramatik, publicista
9. 2. 1951 – Jozef PUŠKÁŠ, prozaik, scenárista

10. 2. 1955 – Dalimír STANO, básnik, prekladateľ
10. 2. 1978 – Roman OLEKŠÁK, prozaik, autor divadelných hier
11. 2. 1937 – Eva HORNIŠOVÁ, bibliografka
11. 2. 1939 – Rudolf CHMEL, literárny historik a kritik, esejista
13. 2. 1932 – Ján TURAN, básnik, textár, spisovateľ pre deti a mládež
13. 2. 1950 – Anton ZERER, autor literatúry faktu
13. 2. 1959 – Zoltán HIZSNYAI, básnik, publicista, píše po maďarsky
14. 2. 1927 – Jozef KRÁĽ, autor kníh pre deti
14. 2. 1944 – Jozef ŽARNAY, autor sci-fi literatúry
14. 2. 1978 – Mariana ČENGEL SOLČANSKÁ, prozaička, scenáristka
15. 2. 1961 – Karol D. HORVÁTH, prozaik, scenárista, dramatik
16. 2. 1942 – Miroslav PIUS, básnik, prozaik, esejista
16. 2. 1948 – Zuzana ZEMANÍKOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež
16. 2. 1981 – Marcela VESELKOVÁ, poetka
17. 2. 1957 – Dušan JARINA, prozaik, výtvarník
18. 2. 1942 – Ida PLACHTINSKÁ-HUBOVÁ, prozaička, poetka
19. 2. 1931 – Ladislav ONDRIŠ, prozaik, básnik, vydavateľ
19. 2. 1937 – Pavel GRŇA, prozaik, autor kníh pre deti
19. 2. 1957 – Jana JURÁŇOVÁ, dramatička, prozaička, prekladateľka, publicistka
20. 2. 1953 – Eva MALITI-FRAŇOVÁ, literárna vedkyňa, prekladateľka, dramatička
21. 2. 1940 – Ondrej NAGAJ, básnik, spisovateľ pre deti
21. 2. 1951 – Juraj KALNICKÝ, prozaik, básnik, autor literatúry faktu, publicista, 
   prekladateľ
21. 2. 1986 – Veronika DIANIŠKOVÁ, poetka, dramatička
22. 2. 1946 – František LIPKA, básnik, prekladateľ

jubilanti
od 26. januára do 22. februára

26. 1. 1933 – Manfred JÄHNICHEN, slovakista, literárny vedec, prekladateľ, 
   žije v Nemecku
26. 1. 1943 – Michaela JUROVSKÁ, prekladateľka, literárna kritička, esejistka
26. 1. 1949 – Ľubomír TKÁČIK, básnik 
27. 1. 1941 – Ján KAMENISTÝ, publicista, editor, prekladateľ
27. 1. 1959 – Judita KAŠŠOVICOVÁ, poetka
27. 1. 1985 – Andrea RIMOVÁ, prozaička
28. 1. 1928 – Dušan ROLL, autor kníh pre deti a mládež, editor
29. 1. 1939 – Tibor ŽILKA, literárny vedec
29. 1. 1943 – Ivan SULÍK, literárny kritik a historik
29. 1. 1959 – Daniel PASTIRČÁK, básnik, prozaik, autor kníh pre deti a mládež
30. 1. 1935 – Jozef MIHALKOVIČ, básnik, prekladateľ
30. 1. 1974 – Radovan BRENKUS, básnik, prozaik, prekladateľ, vydavateľ
31. 1. 1957 – Peter ŠVORC, autor literatúry faktu, historik
31. 1. 1985 – Mirka ÁBELOVÁ, poetka

1. 2. 1949 – Ján NAGAJDA, básnik, scenárista
1. 2. 1965 – Ján MARŠÁLEK, básnik, publicista
2. 2. 1944 – Eugen GINDL, publicista, dramatik, scenárista
2. 2. 1979 – Boris BRENDZA, básnik, publicista
3. 2. 1936 – Igor RUSNÁK, dramatik, prekladateľ
3. 2. 1940 – Milan LASICA, dramatik, textár, prekladateľ
3. 2. 1946 – Peter ZAJAC, literárny teoretik, kritik, prekladateľ
3. 2. 1981 – Ivana ONDRIOVÁ, prozaička
4. 2. 1933 – Mikuláš KSEŇÁK, básnik
4. 2. 1933 – Július RYBÁK, prekladateľ, jazykovedec
5. 2. 1954 – Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ, poetkas.
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Prezimovať 
s poéziou

Foto Peter Procházka

autorovi sekundárna – v centre celej autorovej 
tvorby sa nachádza človek. V tejto súvislosti 
je dôležitým princípom Mihalkovičovej poé-
zie gnómickosť, orientovaná na základné tézy 
o podstate ľudskej bytosti.
 V zbierke Príležitostné básne (1988) Mihal-
kovič neponúka texty na „veľké príležitosti“, 
práve naopak, akýkoľvek, aj ten najbežnejší 
životný výjav sa mu zdá byť vhodnou a dôs-
tojnou príležitosťou na báseň. V podobnom 
trende pokračuje aj v zbierke 20 básní (2001), 
v ktorej je zreteľný životný optimizmus – za 
všetko hovorí odkaz na Jána Smreka, ale na-
príklad aj básne s motívom vína.
 Zbierka Z nových básní (2006) prináša nové 
aj „staršie“ (teda už publikované) Mihalkovi-
čove texty, výsledkom, našťastie, nie je akýsi 
nesúrodý eklektický súbor textov, ale práve 
naopak – môžeme v nej vidieť básnikovu tvorbu 
v (takmer) celej jej šírke, so všetkými dôleži-
tými konštantami i premennými.
 Jedným z najvzrušujúcejších, najtajomnej-
ších a najkrajších poetických súborov sloven-
skej literatúry však pre mňa zostávajú najmä 
Mihalkovičove Zimoviská.

Matúš Mikšík

(text vznikol ako súčasť profilu Jozefa 
Mihalkoviča na stránke www.litcentrum.sk)

Poézia Jozefa Mihalkoviča je záznamom re-
ality, tých jej výsekov, ku ktorým básnikov 
lyrický subjekt prechováva silné citové puto, 
najčastejšie nostalgické (ak ide o veci minulé), 
či jemne melancholické (v prípade lyrických 
momentiek, impresií). Organizačným momen-
tom textu sa stáva lyrický naratív, čo je vidieť 

už v jednej z prvých básní autorovho debutu 
Ľútosť (1962) – básni Priložím.
 Autorov debut je charakteristický jemnos-
ťou, rustikálnosťou a citom pre detail, ktorý by 
bol „voľným okom“ takmer nepostrehnuteľný, 
no zvýznamňuje sa práve v básni. Mihalkovi-
čova poetika je týmto blízka napríklad poetike 
Štefana Strážaya. Mihalkovičove texty sa ne-
skôr – čo už platí aj pre zbierku druhú, Zimovis-
ká (1965), nie však pre neskoršie – predlžujú 
a nadobúdajú pásmovitý charakter s využitím 
postupu montáže.
 Kým Ľútosť sa dá považovať za takmer ne-
obraznú, v Zimoviskách sa zaznamenávané 
každodenné výjavy miešajú s nákladnou ob-
raznosťou, akou z Trnavskej skupiny básnikov 
disponoval najmä Ján Stacho. Výsledný výraz 
ale ostáva na rozdiel od explozívneho Stacha 
u Mihalkoviča takpovediac stíšený a v pod-
state nenápadný, na druhej strane sú však 
prítomné neprehliadnuteľné, zavše až expre-
sívne metaforické komplexy. Týmto vzniká 
zaujímavá dialektika medzi reálnym svetom 
a svetom silnej básnickej imaginácie.
 V ďalších dvoch zbierkach – Kam sa náhlite 
(1974) a Približné položenie (1978) – sa básne 
„odohrávajú“ v meste (mesto je bázou, nie té-
mou), identifikácia priestoru je však pri tomto 
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Čína… pre mnohých z nás krajina dýchajúca exotikou, pre ďalších ponúkajúca obchodné príleži-
tosti, pre iných zem s históriou siahajúcou do niekoľkých tisícročí pred naším letopočtom. V kaž-
dom prípade je Čína krajina „iná“ – iná svojou kultúrou, tradíciami, vnímaním sveta ovplyvneného 
blízkou aj dávnou minulosťou – to všetko sa odráža v čínskych literárnych dielach.

Čínsky úsmev 
cez slzy

Siedmy deň / Jü Chua / Preklad Viera  
Lelkesová / Marenčin PT 2016

Ako spomenul Martin Slobodník, profesor 
katedry východoázijských štúdií FiF UK, 

vo svojom doslove k prekladu románu Siedmy 
deň, na slovenskom knižnom trhu to vyzerá, 
akoby bol Jü Chua najreprezentatívnejším 
predstaviteľom súčasnej čínskej literatúry. Do 
slovenčiny a češtiny boli preložené štyri z jeho 
piatich románov (Žít, Dva liangy rýžového vína, 
Bratia a Siedmy deň). Okrem toho je autorom 
stovky poviedok. 
 Mňa Jü Chua oslovil svojou ľudskosťou, 
tým, že sa čitateľovi prihovára jazykom jemu 
blízkym, svojou tematikou – obsahom sú kaž-
dodenné príbehy obyčajných ľudí, ich starosti 
a radosti. Autor sa často dotýka problémov, 
s ktorými Čína zápasila v uplynulých rokoch 
a zápasí s nimi dodnes, napriek tomu nevyznie-
vajú deprimujúco, práve naopak – sála z nich 
láska hlavných predstaviteľov k životu. Pre 
témy, ktorým sa Jü Chua venuje, ho v Číne po-
važujú za kontroverzného spisovateľa, v zahra-
ničí sa však jeho diela s obľubou prekladajú a 
čitatelia ich vyhľadávajú. 
 Jeho zatiaľ posledný román Siedmy deň vyšiel 
v Číne v roku 2013 a je mojou prekladateľskou 
prvotinou. Pre jeho prekladanie som sa rozhodla 
sama a svojvoľne hneď po ukončení vysokoškol-
ského štúdia čínskeho jazyka a medzikultúrnej 
komunikácie na UK v Bratislave. Netušila som, 
či sa môj preklad niekedy dostane k širšiemu 
okruhu čitateľov, či ho ponúknem len svojim 
najbližším alebo skončí zabudnutý niekde v zá-
suvke písacieho stola. Mojím prvotným cieľom 
bolo nestratiť kontakt s čínštinou a venovať sa 
tomu, čo som posledných šesť rokov študovala. 
Postupne, ako som v preklade napredovala, som 
odhaľovala krásu použitého jazyka a príbehy 

hrdinov románu a prácu som si stále viac uží-
vala. S výsledkom som bola natoľko spokojná, 
že som oslovila vydavateľstvo Marenčin PT, kto-
ré tohto čínskeho autora v minulosti už vydalo 
a ktorému som za to, že s vydaním Siedmeho 
dňa súhlasilo, nesmierne vďačná. 
 Narazila som na niekoľko záludností, kto-
rým sa vďaka odlišnosti jazykov, stavby vety 
a literárneho štýlu vôbec človek prekladajúci 
z čínštiny nevyhne. Bola som postavená pred 
otázku, ako naložiť so stavbou čínskej vety – 
v čínskom písanom jazyku sú vety oveľa dlhšie, 
čo by v preklade mohlo viesť k nejasnostiam 
a ťažkostiam so zrozumiteľnosťou textu. Vety 
som preto delila do kratších celkov tak, aby 
nebola narušená plynulosť napísaného a zá-
roveň bolo prečítané pre čitateľa jasné a pú-
tavé. Druhým aspektom, s ktorým som sa pri 
preklade stretla, bola určitá „jednotvárnosť“ 
textu v čínštine – v našom jazyku totiž pou-
žívame oveľa viac synoným a vyhýbame sa 
opakovaniu tých istých slov. Napríklad slovo 
rozprávať – v čínskom jazyku shuo – 说. Ak by 
som sa pri preklade dialógov, ktorých je v ro-
máne neúrekom, pridŕžala originálu, vyzerali 
by niektoré z nich asi nasledovne:

 „Možno len o tom nevedel,“ povedal som.
 „Možno o tom naozaj nevedel,“ povedala.
 „Teraz to už určite vie,“ povedal som.

 Namiesto toho som volila výrazy: odvetil som, 
pritakala, ubezpečil som ju; v iných prípadoch 
slová usúdil, tvrdil, namietol, pridal sa, ozval sa, 
vyhlásil – v čínštine sa za každou replikou opa-
kovalo rovnaké说. Tu som objavila čaro literárneho 
prekladu z čínskeho jazyka – určitú „inakosť“ 

som sa v texte snažila zachovať, aby čitateľ cítil, 
že román sa predsa len odohráva v inej, nám 
vzdialenej časti sveta a v inej kultúre; zároveň 
som sa však snažila preklad spraviť pútavým 
a čitateľným aj pre slovenského čitateľa.
 O úspešnom zvládnutí tejto úlohy ma pre-
svedčili traja ľudia: človek, ktorý na seba zobral 
zodpovednú úlohu „prvého korektora“ a ktorý 
bol akýmsi mojím „lakmusovým papierikom“, 
pomocou neho som zisťovala, či čitateľa dielo 
zaujme – moja mama. Prvé kapitoly, ktoré som 
jej predložila, zaplnila množstvom poznámok a 
návrhov na vylepšenie; postupom času ich bolo 
menej a menej, až sa mi po prečítaní ospravedl-
nila, že dej ju natoľko zaujal, že asi od polovice 
zabudla poznámky robiť. Druhým človekom, 
pri ktorom som sa presvedčila o úspešnosti 
svojho úsilia, bol profesor Slobodník, školiteľ 
mojej diplomovej práce. Jeho pozornému oku 
neuniklo mnoho zdanlivých maličkostí; navyše 
sa podujal na napísanie doslovu k preloženému 
románu, hoci si nebol istý, v akom časovom ho-
rizonte sa práci bude môcť venovať – napokon 
mu to trvalo iba pár dní a jeho pochvalné slová 
boli pre mňa zadosťučinením. Treťou osobou 
bola jazyková korektorka Zuzana Šmatláková, 
ktorá sa tiež v priebehu niekoľkých dní vyjad-
rila, že práve dočítala jednu z najlepších kníh 
za posledné roky…
 Dúfam, že román rozšíri obzory a poteší ne-
jedného čitateľa a že nezostane na dlhý čas 
posledným dielom, ktoré nám približuje Čínu 
a ľudí žijúcich v nej. Našťastie, pri množstve 
literatúry, ktorá v Číne vznikla a vzniká, sa 
nemusíme báť toho, že sa zaujímavé materiály 
na preklad minú.

Viera Lelkesová

KOMENTÁRE

Foto bb (Fotografia vznikla v spolupráci s kníhkupectvom Martinus.sk)
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Má číslo dvanásť v názve knihy nejakú skrytú symboliku?
Kniha voľne nadväzuje na Kristovcov (vydaných v roku 2013, dotlač 
2014), kde nám počet osobností symbolizoval dvanásť apoštolov Ježiša 
Krista. V knihe Dvanásť statočných som chcel ten počet dodržať aj 
preto, že sa dobre graficky pracuje s fotkami na obálke.

Ktorý z rozhovorov vám najviac prirástol k srdcu?
Ťažko povedať, ale keď na mňa tlačíte, tak asi ten s Antóniom Srholcom. 
Robil som ho osobne, vznikol ako prvý a strávil som vtedy v jeho blízkosti 
celý deň. Navštívili sme spolu aj Resoty, ktoré vybudoval ako útulok pre 
bezdomovcov. Jeho osobné nasadenie a láska k blížnym, napriek tomu, 
že ho často spoločnosť i jeho vlastná cirkev zranila, boli fascinujúce. 
Napravil som tak svoj dlh, že som ho nezaradil už do prvej knihy Kristovci.

Prečo obsahuje kniha Dvanásť statočných rozhovory práve s tý-
mito respondentmi? Aké boli kritériá výberu? 
Výber sme robili v tíme spolu s Teréziou Rončákovou z Katedry žurna-
listiky na KU v Ružomberku a Emíliou Mihočovou, šéfredaktorkou Evan-
jelického východu. Kritériom bola osobná statočnosť jednotlivcov, alebo 
dlhodobá práca v oblasti, ktorá neprináša bohatstvo ani slávu – naprí-
klad v pomoci bezdomovcom či imigrantom. Určite sa nájdu ďalší ľudia, 
ktorí by v tejto alebo podobne ladenej knihe mohli byť. Napríklad niekto 
z držiteľov prestížnej ceny Biela vrana. Vedel by som vám povedať hneď 
niekoľko mien. Kapacitné a finančné možnosti však boli pre mňa limitom.

Rozhovory viedlo deväť pýtajúcich sa. Aké je prepojenie medzi 
nimi?
Sú to všetko ľudia, ktorí majú skúsenosti s novinárskou prácou a ro-
bením rozhovorov. Či už skúsený redaktor a fotograf Andrej Bán alebo 
redaktor Katolického týdeníku, inak evanjelický farár Martin Zikmund. 
Všetkých spája mravné ukotvenie a aktivity, aby naša spoločnosť v rámci 
bývalého Československa bola lepšia, spravodlivejšia a vzduch v nej 
dýchateľnejší. Pre podporu vzájomných vzťahov po rozdelení krajín 
sme do knihy zaradili aj dve osobnosti z Česka.

Ktoré a prečo?
Dnes deväťdesiatročný, stále aktívny profesor Jakub Schwarz Trojan 
pochovával študenta Jana Palacha, ktorý sa postavil proti zľahostaj-
neniu spoločnosti po okupácii v roku 1968 tak, že dal k dispozícii svoj 
život. Režim farárovi Trojanovi vzal súhlas robiť kňazskú službu a on 
sa následne cez Chartu 77 usiloval o zmenu spoločnosti. Kardinálovi 
Vlkovi, postihnutému komunistami, sa nepáčil spôsob, akým sa rím-
skokatolícka cirkev na Slovensku vysporiadala s arcibiskupom Bezá-
kom a osobne sa angažoval za jeho prijatie u pápeža Františka, čím sa 
dostal do konfliktu so slovenskými biskupmi z rímskokatolíckej cirkvi.

Beáta Beláková

Dotyky s literatúrou faktu
Tému o literatúre faktu otvárame 
najnovšou knihou vydanou v tomto 
žánri. Prináša rozhovory s dvanás-
timi respondentmi, ktorí vystupujú 
zo svojej zóny komfortu, aby bojovali 
za pravdu a ľudské práva, pomáhali 
chudobným či imigrantom, pouka-
zovali na nespravodlivosť v štát-
nych orgánoch, na súdoch a v iných 
inštitúciách. Piati z nich (Zuzana 
Števulová, Zuzana Wienk, Vladimír 
Krčméry, Andrej Bán, Jana Teleki) 
sa zúčastnili prezentácie publiká-
cie v bratislavskom kníhkupectve 
Martinus na Obchodnej. Dvanásť 
statočných (VIFO) nám predstavuje 
editor knihy Ľubo Bechný.

TÉMA

Foto Peter Procházka

Vľavo Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair-play a Zuzana Števulová, spoluzakladateľka 
Ligy za ľudské práva na Slovensku.

Mimo zóny komfortu
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Rozhovor, 
neviditeľný dotyk
Dialóg má v literatúre pomerne dlhú históriu, 
s ktorou sa vyvíjala aj jeho podoba. Súčasná 
literárno-publicistická žánrová tvár rozho-
voru predstavuje čitateľsky príťažlivý a žia-
daný formát. Jeho osobitosť spočíva v tom, 
že ide o spoločné dielo dvoch diskutujúcich 
ľudí, odohrávajúce sa vždy v jedinečnom čase 
a priestore. Napriek pomerne ustálenej kom-
pozícii striedania otázok a odpovedí poskytu-
je široké možnosti literárno-publicistického 
spracovania. Čitateľ sa prostredníctvom neho 
môže takmer na dotyk priblížiť k človeku, kto-
rý sa stáva autorovým dialogickým partnerom. 
A aj keď sa často uvádza, že partnerom na roz-
hovor je predovšetkým významná osobnosť, 
respondentom sa môže stať ktokoľvek, záleží 
od ambície a motivácie autora. 
 Tri rozhovory, tri podoby ich spracovania, 
traja autori a ich dialogickí partneri, ktorí svoje 
vzájomné stretnutia pretavili do knižnej podoby.

Dotyk s úspechom
Redaktorka a moderátorka Ľubica Hargašová 
v RTVS s úspechom moderuje a spoluvytvára 
reláciu Naši a svetoví. Vo večerných dialógoch 
predstavuje a popularizuje zaujímavých Slo-
vákov, ktorí sa výrazne presadili v zahraničí. 
Tento projekt, ktorý sa postaral o približne 
dvesto drobných portrétov, našiel svoje zr-
kadlo v knižnej podobe. Naši a svetoví (Ikar 
2016) s podtitulom Rozhovory so Slovákmi, 
ktorí sa presadili vo svete, predstavuje výber 

celistvý obraz slovenského úspechu v zahra-
ničí, ale aj neschopnosť domoviny zabezpečiť 
podmienky na rozvoj, a tým úspech násobiť 
a realizovať aj doma. 

Dotyk s exkluzivitou 
Ľuboš Jurík je nesporne autor obľubujúci žáner 
interview. Na svojom konte má šesť kníh výni-
močných rozhovorov. Svoj osobný vzťah a hold 
francúzskej metropole podáva v knihe Paríž 
očami dažďa (AlleGro 2016). Publikácia je kon-
cipovaná do viacžánrového celku, ktorý autor 
predstavuje ako intímnu výpoveď. Jej súčasťou 
je súkromný denník z trojmesačného študijného 
pobytu v roku 1976, spomienkové svedecké roz-
právanie o diskrétnych rokovaniach vládnych 
predstaviteľov v čase odmietnutia vstupu Slo-
venska do Európskej únie. Knižný celok  dopĺ-
ňajú aj tri poviedky a rozhovory s francúzskymi 
a rovnako aj svetovými spisovateľmi 20. storo-
čia, to všetko spojené pod Arc de Triomphe. Práve 
literárne dišputy tvoria podstatnú časť knihy. 
Na začiatku každého rozhovoru sa nachádza 
medailón dialogického partnera, okolnosti, za 
ktorých rozhovor prebiehal, a opis pocitov Ľu-
boša Juríka z jedinečných stretnutí. Deväť hod-
notných, autentických dialógov nestráca ani 
po rokoch nič zo svojej aktuálnosti. Rozhovory 
majú hĺbavý, spomienkový charakter, dýchajú 
intelektuálnou a literárnou exkluzívnosťou. 
Mená ako Luis Aragon, Francoise Saganová, 
Romain Gary či Georges Simeon odpovedajú 
na otázky viažuce sa k vlastnej i svetovej lite-
rárnej tvorbe, literárnemu posolstvu, k hodnote 
a funkcii literárneho diela. Nevyhýbajú sa ani 

21 rozhovorov. Cieľom autorky bolo prezento-
vať mimoriadne pracovitých, talentovaných 
a inšpiratívnych Slovákov, o triumfoch kto-
rých sa v ich domovine nevie, respektíve sa 
o nich nehovorí. Ich spoločným menovateľom 
je úspech, ktorý sa dostavil po mimoriadnom 
pracovnom vyťažení, drile, ale hlavne z nulovej 
štartovej pozície. Výber partnerov na rozhovor 
je koncipovaný vyvážene so snahou načrieť do 
rôznych oblastí ľudskej práce, vedy a umenia. 
Vždy však predstavujú špičku vo svojom odbore. 
Rovnako aj priestor, ktorý im stránky knihy 
poskytujú, je v rovnováhe. Jednotlivé spraco-
vanie rozhovorov má jednoduchú štruktúru. 
V úvode autorka predstaví respondenta, for-
muluje jeho pracovné zameranie a následne ho 
stručne charakterizuje z hľadiska jeho profesie. 
Pri všetkých dialogických partneroch štylizuje 
podobne znejúce otázky. Zameriava sa v nich na 
bipolárny vzťah cudzina 说 Slovensko, zaujíma sa 
o hlavné dôvody, ktoré respondentov motivovali 
k odchodu, a o moment, ktorý bol impulzom 
k dosiahnutiu úspechu. Častá je otázka návratu 
a rôzne stanoviská opytovaných k nej. V ich 
odpovediach rezonuje nedocenenosť slovenské-
ho potenciálu, nedostatok príležitostí rozvíjať 
talent či túžba po slobode, ktorú im cudzina 
poskytuje. V závere rozhovoru autorka prináša 
stručnú aktuálnu informáciu o súčasnom dianí 
v živote osobnosti. Rozhovory sú dynamické, 
štýlovo príbuzné a podnecujúce. Ich príťažlivosť 
je zakorenená vo výbere dialogického partnera, 
ktorého profesijný úspech, ako aj osobnostné 
črty sú čitateľsky pútavé a nesmierne inšpi-
ratívne. Autorka tak systematicky vytvára 

Dotyky s literatúrou faktu
„Slovenská veda by bola neuveriteľne obohatená, keby sa 

odborníci vracali, ale museli by nám vytvoriť podmienky. Keby sme 
všetko to, čo sme sa naučili vo svete, priniesli domov, bolo by to 

úžasné. Zatiaľ nemám pocit, že by nás Slovensko chcelo, uvidíme. 
Keby boli vytvorené podmienky, neváhala by som ani minútu .“

Dr. Monika Gullerová, 
oxfordská genetická vedkyňa

Naši a svetoví – Ľubica Hargašová

TÉMA

 ››
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citlivým otázkam osobného, intímneho cha-
rakteru. Ľuboš Jurík sa prezentuje ako znalec 
francúzskej literatúry, a nebráni sa ani pole-
mike či priamej konfrontácii. 
    L.J. „Pripusťme, že vaše postavy sa búria. Na 
Jeanovi Rézeanuovi a Constance Orglais z ro-
mánu Vstaň a choď! je sympatické, že nájdu 
v sebe dosť morálnej sily, aby sa postavili proti 
svojmu osudu. Sú to rebeli, sú to rúcači starých 
zákonov a starých pravidiel, popierajúc všetko, 
čo nie sú oni. Majú však jednu závažnú chybu: 
sami nemajú nijaký program! Vystačí človek 
v živote s tým, že popiera, že vždy ide proti, že 
jeho jediným programom je programy negovať?“
 H.B. [Hervé Bazin – pozn. red.] „Budeme sa 
hádať?“
 L.J. „Hádajme sa.“
 Dovoľuje mu to hlboký ponor do diel spoveda-
ného autora, orientácia v jednotlivých postavách, 
ako aj rozhľad vo francúzskej literatúre a reá-
liách. K celkovému vyzneniu prispieva aj autoro-
va pripravenosť, premyslenosť a zacielenosť kla-
denia otázok. S istotou je možné tvrdiť, že práve 
rozhovory sú najprínosnejšou a najhodnotnejšou 
časťou knihy. Ich mimoriadnosť je v stretnutí sa 
so skutočnými literárnymi osobnosťami.

Dotyk ľudskosti 
Rozhovor ako výskumnú metódu si vo svojej 
knihe Rozviazané jazyky (Vydavateľstvo Slo-
vart 2016) s podnázvom Ako sme hovorili v starej 
Bratislave zvolil Jozef Tancer. Ide o zaujímavú 
publikáciu, ktorá rozpráva príbeh generačnej 
viacjazyčnosti v medzivojnovej Bratislave. Tá 
bola vďaka svojej polohe v 19. a na začiatku 

20. storočia rázcestím viacerých národností 
a kultúr. Definovať predmet výskumu, resp. 
tému knihy nie je úplne jednoduché. Rozhovo-
ry, ktoré okrem iného predstavujú výskumný 
materiál, je možné zaradiť do jazykovednej 
disciplíny 说 sociolingvistiky, zároveň má kniha 
aj výrazný kultúrno-historický rozmer. 
 Interview ako literárno-publicistický žáner 
tak poskytuje priestor na stretnutie sa nielen 
s faktami, ale najmä s hodnotným človekom, 
ktorého neobyčajná životná cesta sa zapísala 
do jeho osobnej i do bratislavskej histórie. S tým 
korešponduje aj samotný názov Rozviazané 
jazyky, ktorý možno interpretovať v prvom plá-
ne ako knihu o jazykoch, ktoré tvorili kolorit 
Prešporku, na druhej strane rozviazané jazyky 
možno vnímať ako otvorenie sa, spomienko-
vé rozprávanie o svojom osude. Autor prináša 
celkovo dvadsať rozhovorov s vzácnymi pamät-
níkmi medzivojnovej Bratislavy, ktorí dodnes 
žijú rozptýlení po celom svete (Spojené štáty 
americké, Argentína, Nemecko, Izrael, Česká 
republika, Slovensko, Veľká Británia). Štruktúra 
interview je viac-menej podobná. Autor kladie 
takmer identické otázky, zameriavajúce sa na 
jazykové prostredie starej Bratislavy. Napriek 
tomu má čitateľ z každého rozhovoru hlboký 
a neopakovateľný zážitok. Tancer sa sústreďuje 
predovšetkým na dominantné jazyky: nemčinu, 
maďarčinu a slovenčinu. Každý dialóg obsahuje 
úvod, v ňom je predstavená osoba, s ktorou je 
vedený rozhovor (nie všetci súhlasili s uvedením 
mena, preto istá časť respondentov vystupuje 
pod vymyslenými iniciálami), v krátkosti aj okol-
nosti, miesta rozhovoru a vnútorný pocit autora. 

Jednotlivé dialógy dopĺňajú rodinné fotografie 
a vysvetlivky na okrajoch knihy. K ucelenosti 
témy a kompaktnosti celej publikácie významne 
prispieva autorský hlas, v podobe popularizač-
ných odborných štúdií, respektíve úvah. Tie pre-
myslene prerývajú rozhovory a výrazne ovplyv-
ňujú podobu celej knihy. Rozviazané jazyky sú 
napriek svojej nespornej odbornej kvalite (za 
ktorou je cítiť veľký kus poctivej vedeckej práce) 
predovšetkým hodnotným vyznaním človečiny. 
„Stretávanie sa s pamätníkmi medzivojnovej 
Bratislavy obohatilo môj život neoceniteľným 
spôsobom. Bola by to téma na samostatnú prá-
cu. Málokto mal v živote toľko starých mám 
a starých otcov ako ja. Vekový rozdiel aspoň 
štyridsať rokov z nás robil tajných komplicov. 
V úlohe vnuka mi bola vopred odpustená každá 
nevedomosť a dovolená takmer každá otázka. 
Starí rodičia a vnuci – dve generácie, ktoré majú 
všetok čas sveta. Tá staršia sa už nikam nepo-
náhľa. Tá mladá má pocit, že má celý život pred 
sebou a niet sa kam ponáhľať.“ 
 Rozhovor predstavuje trezor, ktorý ucho-
váva hodnoty, myšlienky a názory. Má rôzne 
literárne podoby. Jeho spracovanie si vyžaduje 
nemalé úsilie. Okrem iného aj majstrovstvo 
v spôsobe kladenia otázok, schopnosť priblížiť 
sa opytovanému do takej miery, aby necúval 
a otvoril svoj osobný, niekedy až príliš intímny 
priestor. Ako uvádza Erika Blumgrund autoro-
vi: „Milý môj vnukopriateľ, nedotýkaj sa príliš 
často a silno mojej minulosti, je krehká.“ Dobrý 
literárny rozhovor je ako dotyk človeka.

Jana Kičura Sokolová

 ››

Foto bb
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Spomienky spevákov
Kniha Úlomky spomienok (Ikar 2016) mapuje 
cestu Mariky Gombitovej za vysnívanou pro-
fesiou, ktorá sa stala viac než jej poslaním: 
zmenila sa na osud. Ako to býva v obdobných 
životopisoch – na začiatku sa zjavuje detstvo 
a rodinné zázemie, bleskovo sa prebehne 
prvým spievaním na verejnosti k rozhodnutiu 
venovať sa spevu naplno, čo je nasledované 
dozrievaním v umeleckom i ľudskom prejave, 
angažmánmi i oceneniami. Všetko akoby sa 
však sústreďovalo na ten zlomový moment, 
na tú osudovú nehodu s tragickým koncom. 
 Gombitovej životopis odkrýva viaceré pa-
radoxy z jej osobného života, napríklad keď 
spomína na obdobie, kedy sa ako dievča pre-
sťahovala do Košíc ku svojmu bratancovi, ktorý 
bol na vozíku. Vtedy sa objavuje prvý zlovestný 
súmrak, hoci sa speváčka po rokoch vracia do 
najšťastnejšieho obdobia svojho života, na za-
čiatok skupiny Modus, v ktorej si nielen osvojila 
vokálnu techniku a charakteristické črty svojho 
spievania, ale aj vytvorila vlastný imidž. Toto 

sú maličkosti, ktoré nás zavedú do zlatej éry 
československého popu, bohatého na osobnosti 
a talenty, ale okliešteného o slobodu a pripúta-
ného jednou nohou o väzenskú guľu zákazov, 
cenzúr, donášania… V tomto smere možno chý-
ba detailnejší a kritickejší pohľad na tú dobu. 
 V jednej pasáži Gombitová vraví, že ľudská 
pamäť je zvláštna – uchováva úplné maličkos-
ti, inokedy dokáže vymazať zásadné udalosti. 
Z tej hmlistej tmavej noci si pamätá  bolestný 
prevoz z miesta havárie a boj o život. Potom 
nasledujúce a nikdy sa nekončiace operácie 
a liečebné pobyty sú vykreslené akoby sa stali 
včera. Medzitým sa preplietajú ďalšie význam-
né epizódy zo speváčkinho života, rozhodovanie 
o emigrácii, zrušenie zásnub a návrat do vlasti. 
Vďaka závratnému pracovnému tempu nemala 
čas trápiť sa nad správnosťou týchto rozhodnu-
tí, brala všetko prirodzene. Teraz ich dala na 
papier. Ďalší z paradoxov sa vynára pri Alber-
tovi, jednej z trojice osudových lások, o ktorých 
v knižke rozpráva. Vzťah s ním ukončila pre 
jeho neistotu, či sa dokáže postarať o ženu na 
vozíku. Nakoniec ho stihol podobný osud. 

 Väčšina životopisných kníh vytvára odstup 
medzi čitateľom a osobnosťou, o ktorej sa píše. 
Ten sa autor knižky Miroslav Graclík spolu 
s Marikou Gombitovou rozhodli zotrieť. Spo-
mienky však mohli ísť do väčšej hĺbky. Kniž-
ku Úlomky spomienok môžeme vnímať ako 
Gombitovej autoterapiu, ale aj ako vysvetle-
nie. Speváčka odkrýva smútok a nátlak, ktorý 
pociťovala po nehode. Pre Gombitovú malo 
väčší význam nepísať len o svojich úspechoch 
a tvorbe, ale vysvetliť, prečo sa fanúšikov a ve-
rejnosti tak dlho stránila. A poďakovať verným 
poslucháčom a podporovateľom. 

Žbirka zblízka
Myšlienky sa množili, otázky hrnuli a mnohé 
odpovede zostali iba visieť vo vzduchu. A tak 
vznikol nápad dopovedať ich v autobiografickej 
knihe Zblízka (Vydavateľstvo Slovart 2016). 
Publicista Honza Vedral bol prekvapený, ako sa 
v živote Mekyho Žbirku aj tie najdramatickejšie 
udalosti, namiesto explodovalnia len tak pre-
lievali. Preto píše knihu takým spôsobom, aby 
ju čitateľ mohol otvoriť na akejkoľvek stránke,  ››

Ďalšie recenzie na knihy literatúry faktu si môžete prečítať na www.kniznarevue.sk. Ponúkame vám malú ochutnávku:

Slovenské dejiny pre každého – Ivan 
Mrva: „Vydavateľstvo Perfekt po 
rozsiahlej publikácii kolektívu autorov 
z roku 2015 Slovenské dejiny od úsvitu 
po súčasnosť sa aktuálne hlási s rovna-
ko ambicióznym projektom 说 Sloven-
ské dejiny pre každého. Predstaviť 
históriu vlastnej krajiny je takmer 
vždy odvážny projekt. Vtesnať s úspe-
chom dejiny národa do útlej knihy je 

takmer ako poskladať šaty do orieška. Samotný vydavateľ 
vníma knihu ako pomôcku, „…ktorej to bude svedčať v knižni-
ci intelektuála, študenta i pedagóga“.“ (Jana Kičura Sokolová)

Život na šľachtickom dvore – Tünde 
Lengyelová (Vydavateľstvo Slovart): 
„História je zaujímavá svojimi vládcami, 
zápasmi o politickú moc či vojnovými 
ťaženiami. Za múrmi panských sídiel sa 
však okrem politického diania odohrá-
val aj každodenný príbeh všedných dní, 
ktorým žili všetky vrstvy obyvateľstva 
spolu so svojimi pánmi. Monografia 
Život na šľachtickom dvore od autorky 

Tünde Lengyelovej nám odkrýva tajomný záves zahaľujúci so-
ciálny život uhorskej šľachty.“ (Jana Kičura Sokolová)

Na dvere buchocú – János Vaszary (OZ 
Hronka): „Excesy vojakov Červenej armády 
v strednej Európe boli z politických dôvodov 
dlhé desaťročia tabu. Všestranný maďarský 
umelec János Vaszary ich spolu s manžel-
kou – divadelnou a filmovou herečkou Lili 
Murátiovou zažil na vlastnej koži a opísal 
v memoárovom diele Na dvere buchocú. 
V knihe zachytáva vyše jeden a pol roka per-
manentného putovania a ukrývania sa pred 

vojakmi Červenej armády a domácou políciou v rôznych častiach 
Maďarska.“ (Ivan Stodola)

Vlastnou hlavou – Marek Vagovič (Vyda-
vateľstvo Premedia): „Keď napíše knihu 
novinár, nemožno čakať fantázie, sny a li-
terárne stvárnené túžby. „Hrozí“ obyčajná 
realistická pravda. Nepríjemná. Bez okrás 
a falošného zjemňovania. Kniha investiga-
tívneho novinára Marka Vagoviča je presne 
takáto. Vážna je tým, že sa dotýka najvyš-
ších poschodí slovenskej politiky. Nejde iba 
o malé politické hry, kto s kým hrá a proti 

komu. Toto je však extrémne dôležité rozprávanie o tom, ako bolo 
Slovensko predané.“ (Ľubomír Jaško)
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Zľava krstný otec knihy a fotograf Peter Procházka, Miro Žbirka a Honza Vedral. 

Foto Rasťo Procházka

 ›› či listovať v nej bez patričného poznania Žbir-
kovej tvorby. Každá  kapitola súvisí s tvorivým 
posunom, v ktorom sa umelecké vyjadrovanie 
i civilný život speváka prirodzene adaptovali na 
spoločenské podmienky. K tomu, samozrejme, 
treba pridať inšpiráciu, či už v podobe skupiny 
The Beatles, bratov Jasona a Tonyho, anglickú 
národnosť ich mamy, popové vzdelávanie v ro-
dine atď. Tým všetkým sa Miro Žbirka odlišo-
val od svojich vrstovníkov, a to v časoch, kedy 
dostať sa do reči bolo tou najlepšou reklamou. 
 Pekelnými náhodami, ako ich Žbirka nazý-
va, ktoré ho vťahovali do nevyspytateľného 
života profesionálneho muzikanta, je celá jeho 
kariéra poprepletaná. Popisuje ich nonšalant-
ne a s typickým britským humorom, iróniou, 
vôbec nie zatrpknuto, čo nebýva vždy v živo-
topisoch pravidlom, zvlášť, keď si ich niekto 
vyberie za spôsob vybavovania si účtov. To 
u Žbirku nehrozí. Žičlivo rozpráva o kolegoch, 
ktorí stáli po jeho boku, ale i o konkurentoch. 
Z riadkov badať, že nie všetci boli prajní – zá-
visť, žiarlivosť, nevraživosť istotne panovala 
aj v umeleckom priemysle. Pritom sa objavuje 
dôležité pripomenutie, že štátny aparát doká-
zal bez problémov zastaviť a znemožniť kariéru 
kohokoľvek a kedykoľvek. Aj Žbirka mal na-
mále, ale zakaždým to vyšlo dobre. 
 Toto je jedna rovina jeho spomienok, tou 
druhou je rovina intímnejšia – súkromná. 

Autorovi vyrozprával o rodinných peripe-
tiách prvého manželstva, o samovražde brata 
Jasona, ktorá bola dlhé roky v ich rodinnom 
klane tabu, aj o dvadsaťročnom odmlčaní sa 
s Kamilom Peterajom. Nemoderný chalan 
nepozliepal dohromady iba niekoľko histo-
riek, ktoré by nedržali pohromade, ale naozaj 
sa úprimne zamýšľa nad svojou umeleckou 
dráhou, pritom však dovoľuje aj nazrieť do 
vlastnej kuchyne. Pozadie vzniku piesne Biely 
kvet je všeobecne známe, ale to, že existuje 
aj jej francúzska verzia, až tak nie. Ani to, 
že pesnička V klub bola vlastne prvým slo-
venským rapom, že fanúšikovia tvrdošijne 
odmietali, keď prestal nosiť okuliare, a že 
Žbirka bol exportérom amerického rock and 
rollu do Sovietskeho zväzu. Toto sú rarity, 
ktoré prekvapia aj tých, ktorí si myslia, ako 
dobre ho poznajú. Počas bohatej kariéry ho 
mnohí chceli stavať do polohy, v ktorej sa on 
sám nevidel, škatuľkovať ho, ale Miro Žbirka 
im teraz týmto príbehom s chladnou hlavou 
a rozvahou hovorí, že zostane navždy tým 
nemoderným chalanom, ktorý nerobí piesne 
podľa trendov, ale tak, aby sa dali dlhodobo 
počúvať.

Prienik oboch životov
Obe osobnosti dospeli k dôležitému životnému 
míľniku. Nastal čas bilancovať, hodnotiť, mož-

no uzatvoriť niektorú z kapitol svojho života, 
vybrať sa iným smerom. Predtým si však zaspo-
mínali na minulosť, ktorá vie byť milosrdná, no 
zanecháva aj ťažké jazvy na duši. Žbirka aj Gom-
bitová sa zhodnú v tom, že dôležité sú detaily 
a drobnosti, z ktorých život pozostáva. Spevák 
ich volá tiež dobrodružstvami všedného dňa. Pri 
spomínaní došlo k nevyhnutnému prieniku, ke-
ďže ich osudy sa prelínali či už v Moduse alebo 
v sólových kariérach. Nikdy nie v citovej rovine, 
obaja svorne pritakávajú. Gombitová píše s obdi-
vom o Žbirkovom rozhodnutí ísť v tom období do 
neznámej skupiny Modus a s úsmevom spomína 
na muzikál Neberte nám princeznú, kým spevák 
sa vyznáva, ako bol očarený z prvých skúšok 
s Gombitovou, z jej bezprostrednosti a rýchlej 
adaptácie na nové prostredie. Pri Moduse sa 
zhodnú, že to bola krásna, ale ťažká práca, nie-
kedy nevďačná, keďže popularita nezaručovala 
žiadne exkluzívne podmienky. 
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„Kniha ponúka mnohé vrstvy čítania 
v závislosti od záujmu a poznatkov 

čitateľa. Možno ju čítať ako výpoveď 
o živote a vnútornom prežívaní 

autora.“
aspoň syntetickú prácu Slovenské výtvarné 
umenie 1918 – 1945, monografie venované po-
stavám ako Alexy, Benka, Fulla, Mallý. Poďme 
sa pozrieť na jeho denníky, ktoré zachytávajú 
obdobie medzi rokmi 1953 až 1988. 
 Počas takého dlhého a pestrého obdobia 
dochádza k zmenám z hľadiska rozsahu i ob-
sahu. Zápisy z päťdesiatych rokov sú skromné 
a neosobné. V čase, keď bola znalosť cudzích 
jazykov podozrivá a štúdium v zahraničí priam 
dôkazom špionážnej činnosti, si musel dávať 
aj Váross veľký pozor, aby neskončil na lavici 
obžalovaných: „Boli to roky života človeka nes-
lobodného, strachujúceho sa o holú existenciu, 
roky výsluchov, o ktorých som sa bál zdôveriť 
aj vlastnému denníku.“ Pod tlakom doby urobil 
viacero ideových obratov, s ktorými sa však 
neskôr kriticky vyrovnáva.
 Šesťdesiate roky boli vrcholom Várossovej 
akademickej tvorby. Zrejme tento fakt spolu 
so skôr realistickým než idealistickým pohľa-
dom na obrodný proces tiež zapríčinili malú 
hustotu zápisov. Váross však prináša cenné 
svedectvá a postrehy z mnohých zahranič-
ných ciest spoza západnej i východnej strany 
železnej opony. Okupácia Československa ho 
zastihla vo Švédsku. Priznáva, že keby nebolo 
synov – nevrátil by sa.
 Normalizácia znamenala pre Várossa vylú-
čenie zo všetkých jeho akademických postov. 
Hlavným dôvodom bol jeden z jeho článkov 
publikovaných počas Pražskej jari, v ktorom 
použil výraz „triedny rasizmus“. Chápal ho ako 
fetišistické zdôrazňovanie triednosti, ktoré sa 
aj po Víťaznom februári používalo na „umelé 
živenie spoločenskej nenávisti a závisti“, pre-
hlušujúce morálku a všeľudské univerzalistic-
ké hodnoty. Pojem natoľko zarezonoval medzi 
novými mocipánmi, že sa stal priam prvou aso-
ciáciou pri spomenutí Várossovho mena. A to 
aj u ľudí, ktorí jeho pôvodný text nikdy nečítali. 
Stovky štúdií a článkov doma i v zahraničí, 

hodnotné monografie – všetko pod ťarchou 
jedného textu akoby úplne zaniklo. Váross sa 
stretáva s mnohými protivenstvami, popisuje 
atmosféru v spoločnosti: „Denne sa odohráva 
lámanie v kolese. Rovní sa krivia a kriví sa 
vyťahujú, ako keby boli rovní. Nastáva vláda 
priemeru a podpriemeru.“ Pracovné uplatnenie 
našiel v SNG. Síce pod úrovňou jeho schop-
ností a kvalifikácie, avšak aspoň v kontakte 
s milovaným umením. Venoval sa spolupráci 
s regionálnymi galériami, písal heslá do en-
cyklopédií a slovníkov. Najviac denníkových 
zápisov pochádza práve z tohto obdobia, pri-
čom autorovi plnili aj terapeutickú funkciu. 
Pomáhali mu „zabrániť pretlakom vznikajúcim 
ako produkt konfliktov s dobou a spoločenskou 
skutočnosťou“. Vylúčenie z akademickej obce, 
podobné osudy a túžba po intelektuálnej reali-
zácii ho priviedli ku kontaktom s disidentmi, za 
ktoré si vyslúžil mnohé nepríjemné pozvania 
do sídla ŠtB na vtedajšej Februárke. Pádu reži-
mu, ktorý mu mohol priniesť aspoň čiastočné 
zadosťučinenie, sa Váross nedožil.
 Kniha ponúka mnohé vrstvy čítania v zá-
vislosti od záujmu a poznatkov čitateľa. Mož-
no ju čítať ako výpoveď o živote a vnútornom 
prežívaní autora. Znalci slovenského umenia 
dvadsiateho storočia si prídu na svoje vďaka 
osobným postrehom o jeho mnohých predsta-
viteľoch, ktorých sa v knihe objavujú stovky. 
Spomeňme aspoň tých, ktorí sa vyskytujú 
najčastejšie: Martin Benka, Vincent Hložník, 
Albert Marenčin, Alexander Matuška, Kolo-
man Sokol, Dominik Tatarka. A, samozrejme, 
manželka a filozofka Elena Várossová. Deň za 
dňom samota sa dá sa čítať aj ako autentické 
svedectvo slovenského dvadsiateho storočia. 
Vydanie Várossových denníkov treba privítať 
a veriť, že si nájdu vďačných čitateľov, ktorí 
ocenia ich prínos. 

Ivan Stodola

Zároveň však tvrdia, že ich naučila veľkej pro-
fesionalite. Zo Žbirkových výpovedí je ihneď 
jasné, že hudba nie je preňho biznis či kariéra, 
ale živelná radosť a potreba. Jeho repliky robia 
knižku hudobnejšou, takže si v nej svoje pasá-
že nájdu aj profesionálni muzikanti. Možno aj 
niečo odpozorujú, ako keď Žbirka sledoval pri 
práci svoje vzory. 
 Gombitová je zasa citovejšia, čo sa uka-
zuje pri témach rodiny či náboženstva, no, 
paradoxne, jej rozprávanie v prvej osobe je 
odťažitejšie než to Žbirkovo v tretej. Môže za 
to autorský prepis, hoci v oboch prípadoch 
ide o autorizované životopisy, na ktorých sa 
obaja umelci podieľali. Veľký rozdiel je v tom, 
z akého prostredia ich pisatelia pochádzajú. 
Kým Honza Vedral je hudobným publicistom 
v serióznych médiách, vyhľadáva špecifiká 
v tvorbe a zdôrazňuje jej nuansy, Miroslav 
Graclík sa ako bulvárny redaktor zameriava 
skôr na to, čo ľudí zaujíma najviac. Ak by ho 
Gombitová trochu viac pustila do svojho súk-
romia, možno by z toho vznikla rovnako blízka 
kniha ako o Miroslavovi Žbirkovi. V každom 
prípade pribudli do slovenskej autobiografickej 
literatúry dva dôležité autentické pramene, 
z ktorých môžu nadlho čerpať nielen fanúši-
kovia oboch umelcov, ale aj odborníci.

Daniel Hevier ml.

Z denníkov intelektuála
Vydavateľstvo Marenčin PT prinieslo na trh 
už viacero memoárov, ktorým sa podarilo za-
rezonovať. Spomeňme aspoň Žo Langerovú, 
Jána Roznera či Pavla Branka. Aktuálnou no-
vinkou sú tentoraz denníky významného slo-
venského estetika, historika umenia a filozofa 
Mariana Várossa (1923 – 1988) pod názvom 
Deň za dňom samota. Mimoriadne činorodý 
absolvent Filozofickej fakulty UK získal ďalšie 
vzdelanie v Paríži a Londýne. Spočiatku sa 
venoval psychológii, filozofii a axiológii. Po 

roku 1948 sa ťažis-
ko jeho tvorby pre-
sunulo k vedám 
o umení. Stal sa 
členom akadémie 
vied, prednášal na 
univerzite, podni-
kol množstvo za-
hraničných ciest. 
Z   jeho boh atej 
tvorby spomeňme 



ROZHOVOR

Kniha je zatiahnutá ručná brzda
Michalovi Havranovi vyšiel koncom minulého roka debutový román Analfabet (PT Marenčin), Ondrovi Štefánikovi 
tretia kniha s názvom Som Paula (Vydavateľstvo Tatran). S oboma autormi som sa stretol v zafajčenom podniku, 
v ktorom by asi nakoniec skončili aj keby som s nimi nerobil tento rozhovor. O ich knihách, o Bratislave a o perspektíve 
literatúry ako takej.

s. 16/17 Havran – bude rozprávať o Analfabetovi v Knihách LIC 31. januára o 17. 00 hod. 

Štefánik: Ja len zopakujem to, čo povedal Ha-
baj, že je to prvý bratislavský iniciačný román, 
to je ale len jeden rozmer tej knihy. Napríklad 
moja mama povedala, že by k tomu potrebo-
vala mapu – ako keď mal mapy Tolkien. Ona 
ani nevedela, že Bratislava je taká rozmanitá, 
hoci vedela, ako to tu funguje a že ľudia spolu 
súložia a dokonca aj osobne poznajú ruských 
psychiatrov – a aj iné archetypy, ktoré má Mi-
chal v knihe sú jej veľmi povedomé. A pritom 
je to iná generácia než autor.

Michal, mohli by sme rozviesť ten 
prívlastok „iniciačný“ – čo si pod tým 
máme predstaviť?
Havran: Aj s touto druhou otázkou mám veľ-
ký problém (smiech). Ja som to v tejto optike 
nepísal, ale jednu vec musím priznať – raz som 
z tejto knižky čítal kapitolu v Lučenci na Me-
dzihmle a Mila Haugová mi vytkla, že prečo 
píšem o Bratislave, keď Bratislava neposkytuje 
dostatočný materiál, a tým pádom si ako keby 
nezaslúži byť spomínaná v literatúre a… tým 
nechcem povedať, že celá kniha je odpoveďou 
Mile Haugovej, ale myslím si, že tak, ako iné 
mestá – nakoniec, Ondro už písal o istej men-
tálnej štruktúre Bratislavy – sa stávajú lite-
rárnymi mestami práve vtedy, keď ich literáti 
urobia literárnymi mestami. Pokiaľ o Bratisla-
ve nikto nebude písať, tak nebude literárnym 
mestom – ani Viedeň nebola kedysi literárnym 
mestom, ani Paríž, ani New York. Myslím si, 
že my sme už z generácie, ktorá pozná Brati-
slavu aj ako mesto a aj ako literárne mesto 
– preto sme mohli s týmto materiálom začať 
pracovať a pokúsiť sa povedať niečo viac než 
tie romantické gýče o medzivojnovej podobe 
Bratislavy, kde všetky multikultúrne skupiny 
chodili spolu v nedeľu na zákusok na Korzo. 
Pretože taká je predstava o Bratislave, že je 
ako stará sépiová pohľadnica.

Štefánik: Naozaj, pokiaľ sa o meste nebude pí-
sať, tak sa literárnym nestane – a ja si myslím, 
že sa Bratislave venuje v novodobých dejinách 
literatúry veľmi málo pozornosti…

Michal, začnime tebou, knižka ti vyšla 
o čosi skôr ako Ondrovi – vydavateľ Albert 
Marenčin sa už niekoľkokrát sťažoval, že 
sme ešte stále vlastne nikde nepovedali, 
takže o čom ten Analfabet vlastne je?
Havran: Podľa mňa by na to mohol odpove-
dať Ondro, keďže tu s nami sedí, lebo toto je 
záludná otázka – ale jednu takú univerzálnu 
odpoveď som si už vypracoval: Je to o jazyku 
a o tom, ako hovoriť o živote v meste jazykom… 
čo znie možno veľmi debilne, priznávam, ne-
viem to inak povedať. Teda otázka vzniku mes-
ta, premeny Bratislavy na skutočné, autentické 
mesto, čo súvisí s mutáciou jazyka – o tom by 
mala byť tá kniha.

V Analfabetovi je to Bratislava 90. rokov – 
v čom pre teba spočívalo jej čaro?
Havran: Vtedy neexistovala dilema voľby, 
pretože si mohol robiť všetko naraz. Existovala 
akási potencionalita mesta – všetky hypotézy 
ďalšieho vývoja boli rovnocenné a dokonca aj 
keď si si už jednu cestu vybral, stále ostávali 
otvorené aj tie ostatné a kedykoľvek si do nich 
mohol preskočiť. A dnes by si si veľa vecí ani 
nechcel pamätať a ani ich zažiť, ale vtedy som 
mal pocit, že my sme si pamätali akurát to, 
čo sme potrebovali a nepamätali sme si nič 
navyše – Bratislava ti vtedy sama ako nejaká 
divotvorná entita selektovala to, čo si máš 
pamätať, a ešte k tomu takým spôsobom, aby 
si nemal pocit, že starneš. Vtedy sa mi zdalo, 
že to veľmi funguje, ale bolo to, samozrejme, 
aj vplyvom rôznych psychotropných látok a aj 
istej bezradnosti v tom zmysle, že si mal mož-
nosť z veľkej blízkosti pozorovať rozhodnutia, 
ktoré si neurobil a neurobíš. Od kupca Sama 
došlo prvýkrát k úplnému rozpadu autorít…
Štefánik: Bratislava mala vtedy dve dejové 
línie – jedna bola politická, ideologická, re-
prezentovaná zástupcami moci a potom boli 
obyvatelia. Bolo to mesto možností a nemož-
ností, akurát niektorí využili to, čo im bolo 
dopriate a dopriate im bolo takmer všetko. 
Plus je to malé mesto, kde sa každý s každým 
poznal a kto sa poznal viac s niekým, kto vedel 
„rásť“ a „ísť hore“, tak ten dnes „žne“… úrodu, 
ktorú vtedy zasadil.

Ondro, ako je to teda s Bratislavou u teba?
Štefánik: Michal má v románe Bratislavu 
90. rokov ako normálnu postavu – ja som na-
príklad v novej knihe mesto úplne vynechal. 
Pôvodne tam bola Bratislava, ale spätne som 
to zámerne prepisoval, pretože som sa s ňou 
vysporiadal v Bezprstom meste a chcel som si 
dať pauzu a nemusieť to riešiť – pretože po-
važujem za veľmi dôležité, že ak sa má mestu 
venovať spisovateľská pozornosť, tak to treba 
urobiť fakt dobre… a to sa mi v tomto románe 
nechcelo.
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prejavovať, takže začne napodobňovať, snaží 
sa niečo dohnať – v literatúre, vo výtvarnom 
umení, všade… Nevzniká vlastný štýl, ale viac 
sa napodobňujú už osvedčené vzory, čo veľmi 
negatívne vplýva na tvorivých ľudí.

Takže čo nás čaká? Ako vidíte budúcnosť? 
Čím ďalej, tým častejšie sa ako nasledu-
júca etapa začína skloňovať posthuma-
nizmus…
Havran: Ja si už odkladám na niektoré zákro-
ky, aby som bol ešte aspoň ako-tak schopný 
podávať nejaký výkon v konkurencii s neživý-
mi organizmami… ale nie som si úplne istý, či 
táto téza o posthumanizme platí aj inak, ako 
z klinického alebo biologického hľadiska…

Skôr som mal na mysli psychologické 
zmeny.
Štefánik: K tomu mám veľmi konkrétnu vec, 
síce nie som psychiater – a nechcem alarmovať, 
pretože to sa v mladých malých kultúrach ne-
nosí, to ti proste neprejde –, ale psychologické 
zmeny sa proste vyvinuli, to nie je žiadna meta-
fyzika, že sledujeme u detí poruchy ako strata 
koncentrácie, neschopnosť udržať pozornosť, 
netrpezlivosť a podobne…
Havran: Otázne je, či je to prejavom toho, na 
čo sa pýtal Matúš…

V podstate tam som mieril, napríklad 
informačný pretlak, relativizácia hod-
nôt, „fake news“ – nespôsobuje to zmenu 
paradigmy po psychologickej a sociálnej 
stránke?
Havran: Jazyk a písanie ako špecifický druh 
myslenia budú podliehať všemožným mutáci-
ám, akými sú informačný pretlak, technológie, 
predlžovanie životnosti ľudí, ktorí sa nebudú 
dožívať stotridsať rokov starí a dementní, ale 
svieži a dobre vyzerajúci, a prípadne ešte aj 
s kapitálom… Ale podľa mňa sa literatúra 
snaží reagovať tak, že sa vrátila od krátkych 
prozaických žánrov k „veľkému románu“. To 
je perfektná odpoveď na to všetko – čím menej 
ste sústredení, tým dlhšie budete čítať týchto 
deväťsto strán – napríklad Američania to vy-
mákli, vracajú sa k dlhému textu v čase, keď 
ich prezident komunikuje so svetom stoštyri-
dsiatimi znakmi cez Twitter. To je veľmi zásad-
ný pokus o formulovanie nejakej odpovede voči 
tomu, o čom hovoríš aj ty, aj Ondro. Pretože 
nijako inak sa to nedá, v prípade nepozornosti 
a nesústredenosti ide o kognitívnu poruchu, 
a to, že ty sa rozhodneš popísať nejaký úsek zo 

života nejakých ľudí na stovkách strán, to je 
najhrdinskejšie gesto literatúry v súčasnosti.
Štefánik: Ja si myslím to, čo Michal, že sa li-
teratúra vracia aspoň v niektorých kultúrach 
ku klasickému románu, ktorý si musí autor od-
makať, a to ju odlíši od ostatných kreatívnych 
disciplín, lebo človek si uvedomí, čím je litera-
túra výnimočná. Houellebecq v esejach Zostať 
nažive fandí literatúre a hovorí, že neprežije 
ani tak vďaka svojim vlastným kvalitám, ako 
vďaka nekvalitám ostatných disciplín a stane 
sa konkurencieschopnou filmu, publicistike, 
alebo aj čítaniu Facebooku. Lebo ľudia čítajú 
Facebook…
Havran: Keď sa pozrieš chronologicky späť na 
to, ako sa to stalo, tak to prišlo vtedy, keď sa 
začalo hovoriť, že kniha ako objekt zanikne, 
že sa úplne dematerializuje a ostane na webe – 
ale výsledkom toho je, že ešte nikdy neboli tak 
kvalitne a dobre robené knižky ako teraz. Veľa 
vydavateľov si uvedomuje, že existujú desiatky 
miliónov ľudí, ktorí vedia, že jediný spôsob, 
ako prežiť, je nielen čítať, ale aj kupovať kni-
hy, že to musia byť veci, ktorých sa môžeš aj 
dotýkať. Ja mám veľmi rád, keď hocikto hocičo 
číta aj niekde na dovolenke na pláži, lebo kniha 
je geniálna v tom, že naozaj je zatiahnutou 
ručnou brzdou – keď čítaš, zrazu žiješ v inom 
plynutí času, máš vnem z niečoho, čo plynie 
ináč ako tvoj život. A to je strašne dôležitý 
pocit, predovšetkým v tejto dobe, pretože sa 
rútiš rýchlo a zbesilo a kniha 
je presne tá vec, ktorá ťa 
drží v nejakom priro-
dzenejšom tempo-
rytme.

Havran: Vidíš, to je možno zdanlivo banálna 
vec, ale Ondrove postavy nepotrebujú žiadne 
kulisy – nemusia byť nikde, všetko sa odohráva 
vo zvnútornenom priestore, ktorý je ale v nie-
ktorých momentoch brutálne opresívny. Jedno-
ducho cítiš, že tí ľudia sa nevedia dostať sami 
zo seba a – nechcem hľadať nejaké nútené para-
lely, ale Bratislava tento pocit vytvára takisto. 
Je to mesto, z ktorého sa nedá ujsť a dokonca, 
ak sa ti to aj na pár rokov podarí, tak ťa to po-
tom zasa vtiahne. A takéto prostredie pôsobí aj 
na Ondrove postavy – začalo to už v Bezprstom 
meste a pokračuje to s Paulou, veľmi úspešne 
– síce nie pre Paulu, ale pre čitateľov určite, 
aj keď Štefánik túto neurózu svojich postáv 
prenáša veľmi zručne aj na čitateľa.

Poďme teda od mesta k ľuďom v ňom. On-
dro, ako vidíš posun od 90. rokov k súčas-
nosti? Mne sa zdá, že naznačuješ aj roz-
pad úplne elementárnych spoločenských 
štruktúr. Kde sa podľa teba nachádzame 
a budeme nachádzať?
Štefánik: Podľa mňa sa nachádzame v dôsled-
koch 90. rokov. Ja mám v knihe tú generáciu, 
ktorá už vtedy uvažovala – teda neboli to deti 
–, ale nesplnili sa im očakávania. Napríklad 
my sme si vtedy prešli radikálnymi systémo-
vými zmenami a silnou eufóriou a teraz vidíme 
dôsledky. Mne sa zdá, že v 90. rokoch aspoň 
moja generácia oddelila od svojho života svoju 
budúcnosť. Skončil totalitný režim, ktorý bol 
o nemožnostiach a zrazu prišli možnosti, spo-
čívajúce v tom, že sme si mysleli, že kedykoľvek 
môžeš siahnuť po príležitosti a ona sa premení 
na lepšiu budúcnosť – ale to sa nestalo a teraz 
si niektorí mysliaci ľudia uvedomujú aj tie dô-
sledky a aj to, v akom mentálnom nastavení 
sa vtedy nachádzali. Spoločenská atmosféra, 
ktorá tu vtedy bola, bola silnejšia ako jednot-
livci – tých to celé úplne sfúklo, rozmetalo.
Havran: Mircea Eliade má štúdiu o tom, ako 
sa vyvíjali predstavy o budúcnosti a hovorí, že 
zásadný zlom nastal vtedy, keď sa cyklické de-
jiny zmenili na lineárne. Veľmi to sedí na toto 
obdobie, dajme tomu, že predchádzajúci režim 
ľudí naozaj cyklil v nejakých „vypätiach“ – a to, 
čo prišlo potom, otvorilo horizont, na ktorom 
nevidíš ani čiaru a každá budúcnosť, ktorá 
prichádza, je ako tá hviezda vo von Trierovej 
Melanchólii…
Štefánik: Ale toto každú kultúru zasiahne 
inak – ak to postihne malú a mladú kultúru, 
akou je napríklad slovenská, tak ju to rozme-
tá úplne. A potom sa tá kultúra nevie sama 
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Hoci Michal Havran ani Ondrej Štefánik nie sú v súčasnej slovenskej próze žiadnymi nováčikmi, 
nepatria ani k autorom začleneným do epicentra domácej intenzívnej literárnej prevádzky. Túto 
situovanosť mimo hlavný prúd môžeme považovať za jeden z charakteristických momentov ich pí-
sania. Vo svojich aktuálnych románoch – Analfabet a Som Paula – sa neuspokojujú s diapazónom 
tém a postupov prítomných v súčasnej slovenskej próze a obaja siahajú po žánrových postupoch 
pôsobiacich v aktuálnom domácom kontexte netradične.

Skeptické vízie doby 
v neošúchanom žánrovom rúchu
Analfabet / Michal Havran / Marenčin Media 2016
// Som Paula / Ondrej Štefánik / Vydavateľstvo Tatran 2016

transformácii. Motivácia ľudí po lepšom živote, ktorá viedla 
k zmene režimu, nie je vonkoncom ušľachtilá. Nie je to túžba po 
slobode a duchovných hodnotách, ale po materiálnom blahu, po 
možnosti participovať na konzumnom kolobehu. Skeptickému 
prehodnoteniu tu podliehajú i tie „vyššie“ hodnoty a spiritua-
lita – stávajú sa predmetom kšeftovania a podvodov, pôsobia 
ako falošný idol bezradných ľudí túžiacich dať svojmu životu 
zmysel a potvrdiť svoje ego. 
 Symbolom tejto spoločenskej duchovnej vyprahnutosti, doby 
bez vízie, sa stáva hlavné mesto Slovenska. Román Analfabet 
je totiž okrem generačného obrazu aj pamfletom o Bratislave, 
nenávistným vyznaním rodnému mestu, ktoré nechce a ani 
nemôže naplniť svoj potenciál. Úsilie nájsť jej tajomstvá, 
„skrytú identitu“, urobiť z nej miesto zasvätenia, končia 
v poznaní, že Bratislava je mesto-omyl, mesto v zá-
vetrí dejín bez ambície byť pre svojich obyvate-
ľom priestorom, s ktorým sa možno emocionál-
ne stotožniť. Symptóm tejto nezavŕšenosti 
mesta, jeho provizórnosti, tu reprezentujú 
rozkopané chodby metra pod historickým 
centrom, ktoré sa stávajú východiskom pre 
jednu z fantaskných línií románu.
 Spoločnosť ovládaná úspešnými pre-
dátormi, kde „stratené existen-
cie“, neschopné sa aklimatizovať 
na nové pomery, len prežívajú, 
Bratislava plná mafiánov, prostitútok, feťá-
kov, pofidérnych existencií, „obchodníkov 
s dažďom“ a šarlatánov, Slovensko plné 
agresívnych a primitívnych obyvateľov 
v mnohom pripomenie prózy Petra Piš-
ťanka, Máriusa Kopcsaya, ale aj Jany 
Beňovej, prípadne román Naďa má 
čas Viliama Klimáčka, a to konkrét-
ne pokusom dodať Bratislave aký-
si fantaskný rozmer a ukázať jej 

T ieto žánrové postupy sa stávajú východiskom pre to, aby 
dôverne známy svet, našu aktuálnu realitu, kontamino-

vali prvkami fantaskna a transformovali ju na svojskú podobu 
minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Michal Havran využíva, 
a to až na hranu exploatácie, žánrovú štruktúru iniciačného 
a frenetického románu, aby prostredníctvom mystického prí-
behu o záhadnom rukopise podal deziluzívnu správu o tejto 
krajine a jej zatratenom hlavnom meste. Ondrej Štefánik zasa 
mixuje svoj psychologický román o rozpade vzťahov postupmi 
sci-fi a píše, ako vo svojom texte formuluje, „rodinnú dystópiu“. 
Prvý z autorov sa obracia k minulosti, aby vytvoril alternatívne 
dejiny s apokalyptickou koncovkou, a druhý dovádza podobu 
súčasnej doby ovládanej sociálnymi sieťami a pseudokomuni-
káciou do akejsi futuristickej vízie „hyperreality“. 
 Havranovi hrdinovia chcú rekonštrukciou zabudnutého 
jazyka preniknúť k podstate sveta a tvoriť ho ako Boh, pričom 
sa konfrontujú s pochmúrnou realitou našskej ponovembrovej 
spoločenskej tranzície. Štefánikovi protagonisti – frustrovaná 
žena v najlepších rokoch a úspešný marketingový pracovník, 
ktorý chce byť spisovateľom – túžia „diať sa“, vrátiť sa k tomu, čo 
je „naozaj“. Obaja autori nechávajú svoje postavy realizovať ich 
zámer prostredníctvom vykoľajenia sa z toho, čo je „normálne“. 

Frenetizmus na Dunaji
Román Michala Havrana Analfabet predstavuje prienik nie-
koľkých románových typov – generačný a spoločenský román 
sa tu napája na štruktúru iniciačného a frenetického románu, 
ktoré sa v kontexte európskej literatúry etablovali v 19. storočí. 
Udalosti ponovembrového diania tu rámcujú rozprávanie o zá-
hadnej knihe schopnej transformovať stvorený svet, tajných 
spoločnostiach a záhadných vraždách.
 Dej prózy je umiestnený do „novej“ doby, éry spoločenskej 
transformácie, do momentu, keď spoločenská energia uvoľnená 
pádom jedného spoločenského zriadenia definitívne stráca 
konštruktívny charakter a vedie k nivelizácii hodnôt minu-
losti a prítomnosti. Nie je to žiadny víťazný príbeh o úspešnej 
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keď zostúpil dole, obzrel sa, či neuvidí 

mesto s pavlačovými palácmi, dlhými 

pasážami, kde sa do brán domov vstupovalo 

rozhrnutím onirického baldachýnu potlače-

ného operetnými vzormi priečelí a stien 

budov. Mesto, ktoré sa mu začalo zjavovať 

vo snoch, najskôr ako jediný opustený dom 

pri katedrále, o pár mesiacov ako ulica so 

začínajúcimi stavbami domov po oboch 

stranách hlinenej cesty. O tri roky už sníval 

o komplikovanej štruktúre, rozrastajúcej 

sa do viditeľnej časti Bratislavy, najskôr iba 

skúšobne, vývodmi a kanalizáciou, neskôr    

aj so zastávkami parných autobusov.
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Prízrak „najhlbšieho vnútra“
Základná situácia životov dvoch protagonistov Štefánikovho 
románu Som Paula – titulnej hrdinky a bezmenného spiso-
vateľa – v mnohom pripomenie animovaný film pre dospelých 
amerického režiséra Charlieho Kaufmana Anomalisa (2015), 
ktorého hlavný hrdina, úspešný motivačný tréner, trpí psy-
chickou poruchou, pre ktorú ľudí zo svojho okolia, vrátane 
tých najbližších, vníma ako stále tú istú tvár staršieho muža, 
prehovárajúcu rovnakým hlasom. Táto porucha má za ná-
sledok jeho úplné „odpojenie sa“ od sveta a striedajúcu sa 
ľahostajnosť a podráždenie voči všetkým. Jediný moment 
vytrhnutia z tohto stavu predstavuje stretnutie s mladou 
ženou, ktorú vníma ako jedinečnú bytosť. Je to však len na 
chvíľu, kým aj ona nepodľahne protagonistovmu nivelizujú-
cemu pohľadu na svet. 
    Takýto životný stav spolu so skepsou k možnosti o autentic-
ké spojenie sa s druhým, ako aj k možnosti preniknúť k sebe, 
sú prítomné i v Štefánikovom príbehu. Aj jeho postavy existujú 
v akomsi nezúčastnenom moduse. Ľudia im pripadajú rovnakí, 
fádni a strojení, vzťahy zmechanizované. Uvedomujú si, že 
z ich životov niečo podstatné uniká, že sa stratili sami sebe. 
 Autor ukazuje svojich hrdinov v situácii životnej krízy, ktorú 
riešia prekročením kolobehu každodenného života. Neuroticky 
narúšajú normované, dôveryhodného zmyslu zbavené štandar-
dy medziľudských vzťahov. Paula i „spisovateľ“ sa postupne 
zbavujú svojich emocionálnych väzieb na partnerov či prácu, 
a skúšajú byť „naozaj“. Uchyľujú sa k výstrednému správaniu, 
zakúšajú letmé momenty oslobodenia v negácii doterajšieho 
spôsobu fungovania. „Byť nepotrebná je oslobodzujúce,“ (s. 
150) konštatuje napríklad Paula v momente, keď vyhodí muža 
z bytu a pre svoje výstredné správanie príde o prácu. 
 Možnosti plnohodnotného ľudského kontaktu napokon náj-
du jeden v druhom, vo vzájomných stretnutiach, ale podobne, 
ako v prípade hrdinu Kaufmanovho filmu, je to len na chvíľu, 
pretože pod tlakom doby i vzťahy podliehajú imperatívu ne-
ustálej „aktualizácie“. Vzniká otázka, či túžba po autentickej 
existencii nie je len akýmsi nerealizovateľným prízrakom, 
či snaha hrdinov preniknúť do svojho „najhlbšieho vnútra“ 
nie je len ďalším prejavom bezbrehého narcizmu súčasnosti. 
Štefánikov futuristický záver románu, v ktorom moderné 
komunikačné technológie ovládnu i najskrytejšie úrovne 
ľudského vedomia, túto skepsu len potvrdzuje.
 
Dobre už bolo
Spoločnou témou oboch románov sa stáva túžba odhaliť to 
podstatné, pravdivé, preniknúť k skrytému zmyslu či už sveta 
alebo seba. Vízia sveta, ktorú nám ich autori prezentujú, je 
však mizantropická a skeptická. Túžba ich hrdinov po auten-
ticite a skrytej pravde je iluzórna či v lepšom prípade prchavá. 
A keďže najvľúdnejšie momenty života Havranových postáv 
sú spojené s minulosťou a Štefánikove v nej hľadajú a možno 
nachádzajú únik z bezobsažnej prítomnosti a skľučujúcej 
budúcnosti, pridáva sa k dezilúzii a skepse nostalgický tón, 
ktorý nenápadne vyjadruje presvedčenie, že dobre už bolo.

Ivana Taranenková

alternatívne dejiny v spojení s kritickým glosovaním 
aktuálnych spoločenských problémov. 
 Vnímať román Analfabet však len ako variáciu na 
Pišťanka s pridanou, „ezoterickou hodnotou“ by nebolo 
adekvátne. To, čo dodáva Havranovmu textu na špeci-
fickosti a vlastne na originalite, je napĺňanie štruktúr 
románu zasvätenia. Nachádzame tu sujetotvorné po-
stavy charakterizujúce tento žáner – adepta iniciácie, 
ktorým je postava Michala, a niekoľko nedôveryhodných 
zasvätiteľov – Kalmana a Dworkina, ako aj pochybnú 
„pannu“ Martu. Máme tu zlovestného kňaza, strážcu 
kozmogonického tajomstva, člena sekty, „slobodného 
pána Rochátscheka“ a napokon je tu tajomstvo, do kto-
rého chcú postavy preniknúť. 
 Havran však neakceptuje „vznešenosť“, ktorú mu 
toto žánrové východisko predurčuje. Zasvätenie je pre-
stúpené znesvätením a modifikované profánnosťou. 
Pokus preniknúť z pochmúrnej každodennosti k vyšším 
sféram nekončí uspokojivo, ale zlyhaním, rozčarovaním 
a skepsou. 
 Prvky iniciačného románu však nepredstavujú 
jediný moment, ktorý spája román Analfabet s lite-
rárnou tradíciou. Okrem nich tu nachádzame výrazné 
vlastnosti literárneho frenetizmu, ktorý sa v prvých 
desaťročiach 19. storočia prejavoval vo francúzskej lite-

ratúre a tvoril súčasť romantického umeleckého 
gesta. Vychádzal z dobovo exponovaného 
gotického románu či „čierneho romantiz-
mu“ (jeho základným dielom je román Ju-
lesa Janina Mŕtvy osol a gilotinovaná žena 
z roku 1827) a do veľkej miery podnietil 
a inšpiroval mnohé texty literárnej mo-
derny. Práve toto frenetické ladenie Hav-

ranovho románu spôsobuje aj excesív-
nosť, manierizmus a heterogénnosť 
jeho štýlu a motivuje kopenie scén 

drsnej sexuality, morbidity, mučenia 
a vrážd, ich prepojenie s extravagantnými 

religióznymi a kozmogonickými trak-
tátmi. Rovnako na tento typ literatúry 

môžu odkazovať toposy podzemných 
chodieb, konšpirácií, rúhania, ale aj 
prvky irónie a mystifikácie. Práve 
tu by sme mohli nájsť pôvod nalie-
havého až hysterického rozprá-
vania – frenetická literatúra sa 
zvykne charakterizovať ako „dis-
kurz výkrikov“. A aj Havranov 
frenetizmus a s ním súvisiaca 
skeptická vízia súčasnosti, 
tak ako v ére rodiaceho sa ro-
mantizmu, vyvierajú z dejin-

ného momentu krachu jednotné-
ho obrazu sveta a spochybnenia 
všetkých hodnôt. 
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O knihu Petra Pečonku Svätý mäsiar zo Šamorína môžete súťažiť 
zaslaním kupónu Artforum na adresu redakcie.

Čosi žiarivé a zároveň 
čierne ako morion

Svetlo a iné stroje / Ján Tazberík / Spolok 
slovenských spisovateľov 2016

„Svetlo prezrádza prepadliská, treba 
však pochopiť jeho reč – samo je pre-
padliskom pre tých, čo nerozumejú.“

Peter Prokopec

Spať s otvorenými očami? Aj tak by som mohla 
nazvať svoj text o najnovšej knihe Jána Tazbe-
ríka. Je autorom piatich básnických zbierok: 
každá má v názve slovo spojené so svetlom. 
V tomto ohľade patrí v kontexte vety básnika 
Petra Prokopca (mladšieho možno aj o tri ge-
nerácie) k tým, ktorí rozumejú svetlu a jeho 
reči a neprestajne prítomnej temnote, tme, 
súmraku – neodmysliteľným dvojičkám svetla. 
Aj kniha samotná je koncipovaná čierno-bielo 
a kontinuálne: podobá sa výrezom z kruhové-
ho terča v predchádzajúcej knihe, ale je orga-
nicky obohatená o kresby Paula Kleea – tak, 
ako je vnútro (podľa autora útroby viet, básní) 
obohatené o nové pevné jadro: básne v próze. 
Práve tým by som sa chcela venovať možno 
o trochu viac ako ostatným – je to žáner ťažký 
(hustý), v slovenskej poézii zriedka sa vysky-
tujúci. Preto aj inšpirácia tým najkvalitnejším 
zo svetovej poézie:
 z knihy do knihy prechádzajúci Henri Mi-
chaux „Mal som osemnásť: prišiel Michaux“, 
cez Cantos sa dotkne Ezru Pounda, ďalej Eu-
genia Montaleho, Majakovského, Czesława 
Miłosza, Maxa Jacoba – rovnomenná báseň 
patrí v sérii básní v próze k najpresnejším: 
dômyselne, inteligentne, ako vysokú šacho-
vú partiu tu Tazberík rozohráva hru medzi 
čítaním Maxa Jacoba, písaním svojej básne 
a zároveň čitateľom, ktorý to číta: trojkombi-
nácia slov, viet: „nezastaviteľné pružiny a ko-
lieska“ (básne), až po posledné slová, ktoré sú 
opakovaním mena: Max Jacob. 

 Na celej ploche zbierky pokračuje zápas 
svetla a tmy. Tazberík vlastní to, čo je pre pí-
sanie azda najdôležitejšie, práve ak ide o básne 
v próze: naladenie na detaily zvláštnosti, na 
to, čo vidí básnik a nevidia iní: spí s otvorený-
mi očami: aká jednoduchá a dobrá definícia 
básnenia z básne Čakárne na slová, v ktorej 
kraľuje citát od Majakovského.
 Stroj na vyzliekanie nevesty je možno aj kľú-
čom k Tazberíkovej poetike básní v próze. Bez 
toho, aby opúšťal jedno z kľúčových diel Mar-
cela Duchampa Veľké sklo a inštaláciu Étant 
donnés (ktorá sa dá vidieť len cez dierku vo dve-
rách), si paralelne píše svoj text tvrdý a prie-
svitný ako sklo, ktoré nakoniec praskne, ale 
nerozpadne sa. Reflektuje všetko svojím veľmi 
subjektívnym pohľadom, a predsa sa počas 
čítania týchto koncentrovaných textov cítime 
byť prichytení pri našom vlastnom živote. 
 Vlastne celý pohľad Jána Tazberíka na sku-
točnosť života a skutočnosť básne je akoby 
cez sklo: niekde tam (inde? v hĺbke v diaľke 
v tme pamäti bol možno život ešte autentický). 
Podunajská elégia je nežná spomienka: „dievča, 
ktoré som kedysi miloval“, ale táto spomienka 
je spojená s pomerne surovým obrazom: „diev-
ča porciuje rybu“, a to je činnosť, ktorá vlastne 
zatláča do úzadia pocit pri spomienke: bolesť 
zo straty.
 V každej básni tejto dobre komponovanej 
zbierky sa vlastne nachádza táto dvojpólovosť: 
svetlo lásky, tma spomienky, neha a bolesť, od-
stup a bezprostrednosť (síce len chvíľková, ale 
silná), baladickosť a technická precíznosť verša 
a myslenia. Tu by som spomenula text, v ktorom 
sa vyskytuje Krasko a presné objavné výrazy 
pre jeho (svoju) poéziu: „stmievanie textu“, „ge-
merská tma Ivana Kraska“, „stoh tmy“. 
 Tazberík rozumie svetlu aj tme: zrazu za-
svieti v tráve kremeň, pahreba (hranica svet-
la a tmy) nechce zhasnúť, rôzne obrazy skla 
a črepín: sklo je vlastne zhmotnením svetla, 
miestom boja hmoty & myšlienky… a črepiny? 
To je naozaj otázka aj pre tvorcu, aj pre čitateľa: 
vlastne tisíckrát znásobia svetlo, ale zároveň 
ostro narušia celistvosť. Čo obetujeme básni?
 Na záver by som nechcela zabudnúť na báseň 
Albert nanovo, venovanú Jánovi Buzássymu, 
je niekde na rozhraní medzi básňami v próze 
a ostatnými textami: akoby rozhovor s T. S. 
Eliotom cez výnimočné preklady Jána Buzá-
ssyho, básnika, ktorého si Tazberík nesmierne 
váži nielen pre jeho básnické, ale aj preklada-
teľské kvality (mimochodom, debut Jána Taz-
beríka Pramene svetla v roku 1977 uviedol do 

literatúry práve Ján Buzássy). V dlhšom texte 
rozohráva filozofickú debatu a kladie otázky 
o zmysle stretnutí, vedie ad absurdum skúma-
nie dverí, izieb, otvárania: možností a nutností 
života a poézie (písania): je tam ruka uprostred 
rukopisu: popísaná stránka a záhadná postava 
Albert (alter ego autora?).
 „Za píšucou rukou niet objektívnej reality…“ 
je to rukavica hodená písaniu poézie, Eliotovi, 
Buzássymu, mne, vám, vážení budúci čitatelia 
tejto náročnej poézie.
 „Nie je tam nič/než…“ 
 A čo ak ani rukavica?

Mila Haugová
(morion je čierna odroda kremeňa, pozn. autorky textu)

To čo toto je? (pol minú-
ty významovej pauzy) 
Dobre je!

Svätý mäsiar zo Šamorína / Peter Pečonka
/ Artforum 2016

Už len ten názov 
cez osem riadkov! 
K tomu maskáčový 
vzor na prebale. To 
čo toto je? Pekne 
po poriadku: kni-
ha evokuje chuť 
ju rozbaľovať (čo, 
prosím, urobte – 
pod papierovým 

obalom je na tvrdej väzbe názov knihy v pre-
klade pripomínajúcom kombináciu nemči-
ny, holandčiny a angličtiny), otáčať (čo má 
praktické dôvody, lebo obe záložky obálky sú 
napísané vertikálne – potlesk pre Pečonku!) 
a najrôznejším spôsobom sa s ňou hrať (k tomu 
napomôžu QR kódy). Presne taká totiž kniha 
Petra Pečonku Svätý mäsiar zo Šamorína 
s podtitulom A iné príbehy z čias Malej dunaj-
skej vojny na prvý pohľad je – hravá, lákavá, 
farebná. No, kniha… vlastne skôr „multime-
diálny artefakt v postdigitálnej dobe“, ako je 
charakterizovaná vo svojej tiráži. 
 Na druhý, skúmavejší pohľad zistíte, že pod 
celým tým farebným multimediálnym koncep-
tom (z dielní Moniky Saral a Pala Bálika) je 
dobrý text. To je jasné od prvej vety: „Najprv sa 
chcem ospravedlniť, že sme vás takto vyzliekli 
dohola a prevážali so zaviazanými očami“ (s. 7). 
In medias res vstupujeme do hutného, akčného 
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príbehu, až remeselne dobre napísaného. Pe-
čonka nepatetizuje. Neukrýva sa za ľúbivé scé-
ny ani silené emócie, príbehy stavia na jasnom 
pôdoryse a niekedy až zdanlivo čierno-bielom 
zobrazení postáv („Od vydedenca je len krok 
k partizánovi“, s. 15), ktoré sa však postupne 
rozplýva, znejasňuje, príbehy sa prestupujú, až 
vo výsledku predstavujú kaleidoskop, cez kto-
rý vidíte svet v nových, dovtedy nepoznaných 
farbách a tvaroch. Vďaka autorovmu citlivé-
mu zmyslu pre detail síce špagety s omáčkou 
z diaľky pripomínajú mŕtvolu, no vzápätí sa za-
čína pozoruhodná hra s vedomím prítomnosti 
čitateľa a jeho prípadného uhla pohľadu: „Ale 
prečo by sme na taniere mali hľadieť práve zo 
vzdialenosti, ktorá v precitlivených osobách 
navodzuje morbídne predstavy?“ (s. 23). Presne 
tak. V tejto knihe má totiž každý obraz, každá 
situácia, ba dokonca každá postava viacero 
potenciálnych foriem existencie, respektíve 
uhlov, z ktorých ich čitateľ môže sledovať. 
 Táto „viacjedinosť“ sa prejavuje napríklad 
aj v kompozícii. Už názov prezrádza, že pôjde 
o príbehy, teda viacero drobných dejových li-
niek. Tu však pred nami v plnej kráse defiluje 
napríklad aj 13 kapitol s rovnakým názvom: 
Vojta zo Spytihněva, vždy len s iným poradovým 
číslom, 1 – 13. Kapitoly sú zaujímavé aj z hľadis-
ka svojej vnútornej výstavby; tá s podnadpisom 
prvé interview s Čiernym vlkom (s. 7) predstavu-
je formu jednosmerného dialógu, respektíve 
rozhovoru, kde hovoriaci apostrofuje svojich 
partnerov, tí však priamo neodpovedajú, ho-
voriaci si odpovedá sám a niekedy zopakuje 
otázku, ktorá tak má jedinú šancu zaznieť: 
„Učil som sa celkom dobre, bez problémov. Naj-
radšej? Určite dejepis“ (s. 12). Forma rozhovoru 
či rozprávania je celkovo u Pečonku častá, čo 
evokuje spomienky vojnových veteránov, prí-
padne bežnú scénku z mnohých domácností, 
keď starý otec rozpráva vojnové príbehy svojim 
vnúčatám. 
 Postupne sa čitateľ stretáva so Snajperkou, 
rozprávajúcou svoj dojímavý príbeh lásky, so 
Sapérom, ktorý výpoveď obohatí o exotické 
diaľky Afriky, alebo s bývalým mäsiarom Fe-
rim, opisujúcim, ako bol počas vojny prinúte-
ný spolupracovať so slovenskou domobranou 
v likvidácii maďarských zajatkýň („že vraj oni 
nedokážu zabiť ženy, ale popraviť ich treba. 
A ja som mäsiar, takže to zvládnem. Súhla-
sil som“, s. 153). Všetci rozprávajú o tom, čo 
zažili. Účel tu teda síce svätí prostriedky, ale 
napriek tomu nie je možné prehliadnuť dôležitý 
fakt: toľko deja bez akéhokoľvek priameho 

deja! Sprostredkovanosť diania je tu funkč-
ná, no aj tak miestami ruší. Paradoxné potom 
je, že autor v knihe rieši tiež závažné otázky 
rómskej odbojovej skupiny, kolektívnej viny 
či vôbec otázku života a smrti, no to všetko 
už živo a bez zbytočnej prevahy opisnosti. 
Rovnako vložené úryvky z iných kníh sa stali 
inherentnou súčasťou textu, spolu s nimi aj 
scény kanibalizmu medzi zúfalými vojakmi, 
opisy štvrtenia mŕtvol či záverečné zvlčenie 
českého dobrovoľníka Vojtu.
 Naopak, kvázi-gnómické konštatovania vy-
znievajú oproti zvyšku textu školácky: „Strach 
je príjemný len vtedy, keď pozeráš horor pre 
tínedžerov“ (s. 32). Silene pôsobí aj náhle pri-
navrátenie témy z úvodu knihy („Rómovia sú 
jediní skutoční víťazi v tejto vojne“, s. 232), kto-
rá sa v celom jej priebehu nijako zvlášť neak-
centuje. Nedostatky Pečonkovho písania však 
v konečnom dôsledku prekryje už spomenutá 
kaleidoskopickosť vzniknutého textu, v ktorom 
sa popri bizarnosti eventuálnej beatifikácie 
mäsiara môžu hneď vzápätí objaviť drony lie-
tajúce nad vojakmi, rozhodujúcimi sa, ktorého 
spomedzi seba zjedia. Odkaz je jasný. Vojna je 
chaos. Text o vojne tiež. Knihu Svätý mäsiar 
zo Šamorína najlepšie charakterizoval sám 
autor v jej texte: „Toto je vojna. Krv, bolesť, smrť. 
Žiadna inšpirácia“ (s. 12).

Jaroslava Šaková

O záhade 
v pohorí Tribeč

Trhlina / Jozef Karika / Ikar 2016

Nový mysteriózny 
triler Jozefa Kariku 
Trhlina  odkr ý va 
pre širokú verej-
nosť menej známu 
legendu o miznutí 
ľudí v pohorí Tri-
beč. Autor si zvolil 
netypické podanie 
− sprostredkovanie 
príbehu muža, ktoré-

mu tajomné udalosti zasiahli priamo do života. 
Tak sa v románe ocitli dvaja interpretátori − au-
tor ako sprostredkovateľ deja a postava Igora 
ako rozprávač. Karika beletristicky spraco-
val niekoľkohodinové nahrávky zo stretnutí 
s Igorom. Jeho emotívne, rozrušené, niekedy aj 
zmätené podanie prežitých udalostí spisovateľ 

prepísal do podoby románu, pričom na obsahu 
vypovedaného nič nezmenil. 
 Na viacerých miestach textu však uvádza 
vlastné postrehy z rozhovoru, osobné názory 
či výsledky výskumu v teréne. Neraz odkazuje 
na záznamy mimo textu, ktoré obsah knihy 
priamo dopĺňajú a svojím autentickým charak-
terom dôsledne pomáhajú prehĺbiť čitateľský 
zážitok. Na mimotextovú realitu (iné filmové 
a literárne diela, internetové stránky) sa často 
odvoláva aj samotný rozprávač, čím kniha 
vytvára ešte bohatšiu sieť vzťahov a ponúka 
veľmi presvedčivý náhľad na výrez zobrazo-
vanej reality. Táto skutočnosť, ako i fakty, že 
rozprávač je nespoľahlivý a jednoznačne ide 
o dielo v diele, svedčia o postmodernistickom 
charaktere textu. Karika výborne uplatňuje 
všetko, čo mu forma umožňuje, a vťahuje či-
tateľa priamo do deja. Vytvára ilúziu skutočne 
prežitého, ktorá mu pomáha najmä pri podaní 
záverečných scén, pri vykreslení kľúčových, 
finálnych situácií. 
 Prvky mysterióznosti až hororu do diela 
vnáša nielen samotná legenda, ale aj podanie 
okolností, do ktorých sa postavy dostávajú. 
Neutrálna narácia sa strieda s emotívnym, 
expresívnym rozprávaním. Z vonkajšieho sveta 
rozprávač pravidelne uniká do atmosféry sveta 
vnútorného, k zachyteniu myšlienok, citov, 
vášní, k ilustrácii svojho psychického stavu. 
Dielo sa opakovane pokúša zachytiť absurdi-
tu, netypické ľudské vnímanie, vychýlenie zo 
zaužívaných logických princípov, časopriestor, 
v ktorom nič nedáva očakávaný zmysel. A prá-
ve v tejto snahe kladie naliehavé otázky: Čo 
logické je a čo nie je? Existuje iná logika, ktorú 
pri vnímaní niektorých javov možno aplikovať? 
Ako funguje ľudské vnímanie? 
   Text rovnako poskytuje i zaujímavé postrehy 
o strachu, o dôvodoch jeho vzniku a priebehu, 
o ľudskom konaní, vedomí či vnímaní. Pod-
necuje k sebaskúmaniu, k analýze vlastných 
spomienok i skúseností. 
 Trhlina v rámci možností literárneho die-
la nahliada cez škáru našej reality do iného 
sveta s inými pravidlami a iným charakterom. 
„Ohmatáva“ ho pohľadom „záhadológa“ i vedca. 
Nevyjadruje definitívne stanovisko, nenabáda, 
neradí. Nový Karikov triler Trhlina je vyda-
reným výletom do sveta, ktorého existenciu 
nemožno potvrdiť ani poprieť. Je jedinečný 
práve tým, ako otvára dvere. A je iba na čita-
teľovi, koľko zážitkov si z literárnej expedície 
odnesie.

Ľubica Psotová 
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Živel menom Viola / Alžbeta Horecká
/ Štúdio LJ 2016

Kniha na prvý po-
hľad evokuje dojem 
toho, že ide o fanta-
sy žáner pre mlad-
ších teenagerov, 
čomu nasvedčuje 
aj obálka knihy, na 
ktorej máme mož-
nosť vidieť detsky 
pôsobiacu dievčen-
skú postavu stojacu 

na skale pri rozbúrenom vodnom živle.
 Prvé stránky textu majú tendenciu tento 
dojem potvrdiť, ak by neškodné domáce po-
sedenie dvoch dievčat pri hororoch a špiritis-
tickej seanse neskončilo ich čudesnou smr-
ťou. Spôsob vraždy pôsobí trochu povedome 
– pripomína dielo potterovských dementorov, 
vysávačov duší.
 Po tomto drsnom začiatku vstupuje do deja 
hrdinka Viola, trpiaca námesačníctvom. Jej 
nočné výlety, sprevádzané ťažkými nočnými 
morami, končievajú v záhradnom jazierku, 
o čom vie len jej najlepšia kamarátka Tina. 
Dievčatá sa blížia k osemnástke, o čom sa 
dozvedáme z jednej Violinej repliky, a tak as-
poň vieme, kam máme knihu vekovo zaradiť. 
Dominantné postavy sa od rovesníkov odli-
šujú zvláštnymi znakmi – zmenou farby očí, 
čudnými víziami, snami a stavmi duše i tela, 
extrémnymi poveternostnými zmenami v ich 
okolí. Ako Violin tandemista vstupuje hneď 
v úvode do deja záhadný spolužiak Gabriel 
a neskôr ďalší kľúčoví protagonisti.
 Smrť na začiatku knihy automaticky strhne 
pozornosť čitateľa, vyvoláva domnienky a oča-
kávania, ktoré sa ďalším čítaním snaží vyvrátiť 
alebo potvrdiť. Problém však nastáva, keď do 
textu vstupujú dramatické scény z prvých dní 
po vražde dievčat, či z pohrebu, vykreslené 
trochu plocho, vecne, ba až slohovo: „Boli ešte 
také mladé. Veselé a živé.“ Komentár k pohrebu: 
„Takmer všetci plakali. Aj Tine sa začali rinúť po 
starostlivo namaľovanej tvári slzy. Plakala som 
ani nie tak nad osudom dvoch mladých dievčat, 
ako nad ich rodičmi a priateľmi. Posledné sve-
tielko nádeje zhaslo ako sviečka.“ Tieto trochu 
frázovito pôsobiace komentáre neprinášajú 
emóciu a skôr vyrušujú ako charakterizujú, 
čím spochybňujú kvalitný čitateľský dojem.

 Čoskoro sa primárna pozornosť zo šokujúcej 
vraždy presunie do celkom iných, zdanlivo ne-
súvisiacich sfér. Nastupuje priateľstvo štyroch 
živlov zosobnených v postavách mladých hrdi-
nov a ich prvé tvrdé skúšky a dobrodružstvá. 
Je sympatické a dynamizujúce, že autorka pri 
tvorbe mien využila princíp „nomen omen“. 
Jej literárna zručnosť spočíva v autentickom 
vykresľovaní atmosféry priateľstva, vo vytvá-
raní emocionálne intenzívnych scén, krehkého 
ľúbostného prežívania – tam je naozaj doma, 
sugestívna a pravdivá. 
 Kniha sa sujetovo pekne rozbieha, sľubnú tex-
tovú harmóniu však sporadicky narúšajú väčšie 
či menšie lapsusy v opisoch, komentároch alebo 
priamej reči, ktoré pripomínajú školskú slohovú 
frazeológiu. Autorka je nepresná v logike realis-
tických scén. A to je ďalší kamienok, o ktorý sa 
potkýna koník jej literárneho rozletu. Vo fantasy 
žánri je všetko možné, nie však v scénach, kto-
ré majú priznaný status realistickej situácie. 
Ak čitateľ narazí na povrchnosť či evidentný 
nezmysel, rozbíja to aj autentickú atmosféru 
fantasy sveta, prácne vybudovaného na dôve-
re a uveriteľnosti. Napríklad časť, kde autorka 
vytvorí pre Violu „čistý vzduch“, aby mohla ro-
zohrať dramatické scénky so zlosynom Adamom 
a záchrancom Gabrielom, na ktoré potrebovala 
prázdny dom. Kam s mamou a malým bratom 
Samkom? Autorka poslala oboch na Samkovo 
rodičovské združenie. A pokračovala tým, že 
následne naaranžovala mamičku tak, aby pozva-
la Samka do McDonaldu na večeru, následkom 
čoho prišli domov až o desiatej večer. A to si ešte 
Samko stihol pred spaním pozrieť rozprávku 
na dobrú noc. Ja tomu hovorím konštrukcia bez 
spätnej kontroly. Autorke neverím ani vtedy, keď 
Violinej mame vloží do úst repliku: „To je tým 
alkoholom. Viem – si v tom veku, kedy je to nor-
málne…“ Pritom z predchádzajúceho kontextu je 
nám jasné, že Violina matka je riadna „sekera“.
 Autorka knihy je šikovná štylistka, doká-
že vytvárať nové prostredia a situácie – ver-
bálne „robí ramená“, keď má pocit, že je to 
potrebné („Ty malá suka!“ / „Živel zasraný!“ 
/ „Ty štetka!“), pokojne dá jedného z protago-
nistov prepichnúť drevenou tyčou, nešetrí 
krvou a modrinami. Do knihy vkladá vlastné 
prežívanie a nadšenie, ale zanedbáva detaily, 
ktoré jej dosť zákerne a nevďačne rozbíjajú text 
na neočakávaných miestach, ba v niektorých 
dramatických situáciách pôsobia kontrapro-
duktívne až komicky. 
 A to je naozaj škoda. O to viac, že pri precíz-
nejšej textovej redakcii by sa dalo s týmito prob-

lémovými miestami celkom pekne popracovať. 
Na to sú však potrebné ďalšie pozorné oči. O to 
viac, ak ide o debutanta. Myslím, že autorkinmu 
textu nechýba talent, chýba mu len skúsenosť 
a dostatočná literárna zručnosť, čomu sa dalo 
v mnohým smeroch pomôcť väčšou dôslednos-
ťou pri príprave rukopisu. Svedčí o tom aj viac 
„tlačoviek,“ ako je na bežnú knihu slušné. 
 Je mi ľúto, že kniha talentovanej mladučkej 
autorky bola poslaná do sveta s množstvom 
verbálnych dobrovzdaní, ale nedostala to, čo 
si naozaj zaslúžila – odbornú pomoc a záujem, 
ktorý by bol kvalite textu prospel oveľa viac. 

 Ľubica Kepštová

Návod na drsný, ale 
pekný život

Manuál pre upratovačky / Lucia Berlin
/ Preklad Aňa Ostrihoňová / Inaque 2016

Lucia Berlin je zaují-
mavá žena a výbor-
ne píše. Teda, bola 
to zaujímavá žena 
– zomrela totiž pred 
dvanástimi rokmi. 
Takýto dojem však 
vo vás vyvolá jej zbier-
ka poviedok Manuál 
pre upratovačky, 
ktorá v skutočnosti 

nie je žiadnym návodom, ako sa stať dobrou 
upratovačkou. Je iba ak manuálom, ako prežiť 
v šťastí a bez ujmy na zdraví naplnený život 
v prípade, že ste talentovanou, originálnou 
ženou, ktorá nezapadá do žiadnej škatuľky. 
Ak sa vymykáte akýmkoľvek normám, chcete 
písať, a pritom musíte živiť štyroch synov. Ak 
vám život pripraví sústavu prekážok v podobe 
zdravotných problémov (skolióza v ranom det-
stve zhoršujúca sa s vekom), detstva v prísnej 
katolíckej škole – kde sa vám spolužiačky po-
smievajú a ignorujú vás a mníšky si šepkajú, 
že ste „protestantka“–, problematické rodinné 
zázemie s komplikovanou, duševne labilnou al-
koholickou matkou, deviantným starým otcom, 
zubárom, ktorý vás straší a sexuálne obťažuje 
– a k tomu všetkému strýko alkoholik, ktorý 
v opitosti zrazí chlapca so psom a nezastaví, 
sestra zomierajúca na rakovinu, a neskôr váš 
vlastný alkoholizmus a nevyspytateľní životní 
partneri – bohémovia a narkomani.



č. 01/17

RECENZIE

 ››

 Finančné problémy a málo lukratívne za-
mestnania, ktoré vám neprinášajú ktovieaký 
spoločenský status, sú len sprievodným javom 
všetkých vašich trápení. Vlastne nie, niečo 
z toho je osud, a niečo vaša vlastná voľba – 
pretože sloboda je to, čo si ceníte zo všetkého 
najviac a čomu všetko vo svojom živote podria-
ďujete. Bez výhrad. Radšej zle platená práca 
zdravotnej sestry, práca na nemocničnej po-
hotovosti, džob upratovačky či učiteľky, než 
kompromisy v tom, čo je pre vás dôležité. Po-
pritom všetkom však môžete písať a nemusíte 
sa na nič hrať. Inými slovami – žijete slobodne, 
aby ste mohli písať, a píšete, aby ste sa cítili 
slobodná. Nič to, že vaše žitie sa neodohráva 
v luxuse a bielizeň si chodíte prať do lacných 
verejných práčovní na periférii mesta, kde vám 
spoločnosť robia len alkoholici, Indiáni a po-
divné existencie. To všetko má pre vás význam, 
pretože všetko vám poslúži ako matéria na 
ďalšiu poviedku. Čím horší je váš život, tým 
lepšie môžu byť vaše poviedky. A zo všetkého 
zlého sa vypíšete, takže písanie zas spätne robí 
váš život lepším. Preto ani nereptáte. Nič, čo 
mohlo byť v skutočnosti deprimujúce, neznie 
v knihe Lucie Berlin deprimujúco. Je to len 
realita na papieri.
 Lucia Berlin (rodená Lucia Brown) uverejnila 
počas svojho života sedemdesiatšesť poviedok, 
v zbierke Manuál pre upratovačky – tak sa 
volá aj jeden z textov – je ich dvadsaťdeväť. 
Všetky sú viac alebo menej (skôr viac, ako 
menej) autobiografické, a všetky sú výborné. 
Lucia Berlin vás vtiahne do svojho života a vy 
máte chuť prežiť taký istý život, hoci vlastne 
nevidíte nič, po čom by – logicky vzaté – mohol 
človek túžiť. Choroby, chudoba, detské outsi-
derstvo, incest, drogy, odvykačky, takmer zrea-
lizovaná neželaná interrupcia v akejsi špinavej 
mexickej diere, matka, ktorá vám celý život 
ubližuje. Dá sa pochopiť, čím je to všetko také 
príťažlivé? Je to vďaka autorke, ergo hlavnej 
protagonistke, ktorá má schopnosť (aké ba-
nálne!) nachádzať, napriek všetkému, radosť 
zo života. Schopnosť vyrozprávať veci tak, že 
to pôsobí upokojujúco až katarzne. V textoch 
je aj humor, ale z hlavnej hrdinky vyžaruje 
predovšetkým obrovská ľudská sila. Ísť ticho 
svojou cestou, nenechať sa zlákať bohatstvom, 
zachovať si dôstojnosť v každej situácii a všet-
ko pravdivo zapisovať. Nie otravne, denníkovo, 
len to podstatné, lebo v živote Lucie Berlin – 
tak, ako aj v našich životoch – sa odohráva 
veľa podstatného. Veľmi plasticky pred nami 
ožíva Amerika 50. a 60. rokov, ale tiež 90. roky 

minulého storočia, no hlavná hrdinka pôsobí, 
akoby celý čas nezostarla. Dokonca aj v povied-
ke B. F. a ja, ktorej protagonistka si telefonicky 
objednáva remeselníka na vykachličkovanie 
kúpeľne, rozprávačka vraví: „Mám veľmi pekný 
hlas. Som silná žena, dokonca niekedy záker-
ná, ale všetci si myslia, že som veľmi láskavá 
vďaka svojmu hlasu. Zniem mlado, hoci mám 
sedemdesiat.“ Naozaj, „Lou“ vo svojich povied-
kach až do úplného konca „znie mlado“. 
 „Lucia Berlin bola dlho prehliadaná ako jed-
na z najlepších amerických poviedkárok a či-
tateľ mi dá za pravdu po niekoľkých úvodných 
stranách… Štipkou zmyslu pre humor tých, čo 
prežili, pripomína Raymonda Carvera a pre-
svetľuje tak aj tie najtemnejšie kúty ľudskej 
duše,“ napísal o nej Joseph Errico v americkom 
magazíne Nylon. Nie nadarmo ju prirovnávajú 
k Čechovovi – jej literárnemu vzoru – a k ďal-
ším majstrom poviedkového žánru: Alice Mun-
roovej či Williamovi Trevorovi. „Nepoznám 
nikoho, kto by poviedky Lucie Berlin nechcel 
čítať,“ tvrdí dokonca Stephen Emerson, ktoré-
ho doslov nájdeme aj v slovenskom vydaní.
 Na záver zbierky je zaradený text s názvom 
Počkaj chvíľu – kniha chronologicky mapuje 
spisovateľkin život od detstva v baníckych 
mestách na americkom Stredozápade, roky 
prežité v čilskom Santiagu, cez jej tri manžel-
stvá, celoživotné peripetie s alkoholom, až po 
starobu v poslednej poviedke Návrat domov. Je 
napísaná v prvej osobe a hrdinka, pozorujúc na 
prednej verande svojho domu vrany, len tak, 
akoby mimochodom, spomenie, že má zapojený 
prenosný kyslík: „Zvyčajne sedávam na zadnej 
verande, kde mi dosiahnu bežné hadičky.“
 V predposlednej poviedke Počkaj chvíľu nám 
po svojom búrlivom živote ponúka upokojenie, 
„zamyslenie“ nad smrťou. „Čas sa zastaví, keď 
niekto umrie. Samozrejme, že sa zastaví pre 
mŕtvych, možno, ale pre pozostalých sa čas 
zblázni. Smrť prichádza priskoro. Zabúda na 
príliv, predlžujúce alebo skracujúce sa dni, na 
mesiac. Roztrhá kalendár. Nesedíte za stolom 
alebo v metre, nepripravujete večeru pre deti. 
Čítate si časopis People v čakárni pred operač-
nou sálou alebo sa trasiete na balkóne, kde 
celú noc fajčíte jednu od druhej. Dívate sa do 
prázdna, sedíte vo svojej bývalej detskej izbe, 
kde na stole stojí glóbus. Irán, Belgické Kongo. 
Najhoršie je, keď sa vrátite k svojmu bežné-
mu životu, všetka rutina, míľniky dňa pôsobia 
ako nezmyselné lži. Všetko je podozrivé, trik 
na naše utíšenie, na to, aby sme sa učičíkali  
do pokojnej nemilosrdnosti času.“

 Leah Greenblatt v Entertainment Weekly 
v súvislosti s posmrtne vydanou zbierkou 
vraví: „Lucia Berlin je možno najzaujímavejší 
človek, ktorého ste nikdy nestretli…“ Ak sa 
čudujete, prečo ste túto výnimočnú autorku 
doteraz prehliadli, nič to, nanovo ju objavili aj 
v jej vlasti: „Jej poviedky idú hlboko, na dreň 
a na dno miest, nálad a myslí“, zhodnotil Ma-
nuál pre upratovačky Dwight Garner v New 
York Times. Spisovateľská kariéra Lucie Berlin 
prebiehala na periférii, dnes ju však považujú 
za literárneho génia.

Iris Kopcsayová 

Smer vesmír!

Gregorov nerozlúštiteľný kód / Lucy 
Hawkingová a Stephen Hawking 
/ Preklad Dagmar Šajtyová / Vydavateľstvo 
Slovart 2016

Máloktorá kniha 
je ako stvorená pre 
čítanie na tablete 
alebo čítačke ako 
Gregorov neroz-
lúštiteľný kód , 
knižka, ktorá vyš-
la pred dvomi rokmi 
v anglickom origi-
náli ako posledná 
zo sér ie štyroch 

spoločných diel otca a dcéry. Otcom je presláve-
ný matematik a fyzik Stephen Hawking, okrem 
iného autor populárno-náučných bestsellerov 
Stručná história času, Vesmír v orechovej škru-
pinke, Veľký plán a mnohých ďalších. Dcérou je 
Lucy Hawkingová, držiteľka mnohých ocenení 
za popularizáciu vedy, publicistka, autorka 
dvoch románov.
 Vydavateľstvo Slovart promptne celú sériu 
vydalo: Gregorove tajné výpravy do vesmíru, Gre-
gorova vesmírna naháňačka za pokladom, Gregor 
a veľký tresk a na tomto mieste recenzovaná 
kniha. Graficky zväzky dotvoril Garry Par-
sons, oceňovaný britský ilustrátor detských 
publikácií. Našou jazykovou osobitosťou je, 
že v anglickom origináli je jedným z dvojice 
hrdinov série Georg (v češtine pochopiteľne 
preložený ako Jiří), v slovenčine však Gregor, 
možno, aby znelo jeho meno podobne originálu.
 Kniha je obohatená o kvantum vysvetľujú-
cich článkov, často od ďalších vedecky fun-
dovaných autorov a občas poteší aj kvalitná 
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 ›› „fotodokumentácia“ – zábery z makrosveta. 
Vedeli by sme si predstaviť aj ďalšie odkazy 
na fotografie, náčrty, ba aj na doplňujúce vy-
svetlenia k viac odborne ladeným komentá-
rom či poznámkam. Niektoré sú totiž napísané 
prístupnejšie, iné komplikovanejšie, takže aj 
vysokoškolák sa zapotí. Uvedená koncepcia 
detskej sci-fi má však aj svoje výhody: Kým 
priemerný školák základných škôl sa bude 
koncentrovať iba na kontinuálne čoraz na-
pínavejšie príťažlivé dobrodružstvá a zložité 
vysvetlenia elegantne preskočí, stredoškolák 
zrejme už viaceré z nich bude študovať… Zo 
všednej knihy sa tak stáva kniha pre viacero 
generácii, respektíve na viacero čítaní.
 Jej protagonisti Gregor a Anka sú typickí 
tínedžeri. No, možno trochu viac poslúchajú 
rodičov, ale keď príde na lámanie chleba (rozu-
mej riešenie vesmírneho problému), neváhajú 
rodičov zamknúť do pivnice, odkiaľ sa zrejme 
bez ich pomoci nemajú šancu dostať. Gregor 
je fascinovaný počítačmi a robotmi, avšak 
v ohrození života príde na to, čo je omnoho 
úžasnejšie a čo roboty, tu presnejšie roboti, 
nikdy nebudú môcť zažiť, precítiť – priateľstvo. 
Anka robotizáciou natoľko nadšená nie je, ale, 
povedali by sme pekne od zeme, tej sa to hovorí 
a koná, keď má otca špičkového vedca, ktorý 
si necháva doma špičkový počítač Kozmos, 
pomocou ktorého možno vstupovať cez bránu 
kamkoľvek do vesmíru. 
 Na rozdiel od iných knižiek pre deti a mládež 
so sci-fi problematikou, vesmírne dobrodruž-
stvá v podaní rodinného tandemu (samozrej-
me, je otázne, kto väčšmi ťahal, meno Stephen 
Hawking má reklamne cenu zlata) bazírujú na 
non-fiction, na overených faktoch, výsledkoch 
najnovších výskumov, objavoch. Keďže pre 
dospievajúcich by znelo rozprávanie o dob-
rodružstve z objavov cez okulár vesmírnych 
ďalekohľadov, o romantike nových obzorov za 
počítačom so spektrografom a tak ďalej sucho 
a nezáživne, mladí hrdinovia musia zvláštne 
miesta nášho univerza navštíviť osobne – a tu 
už nastupujú technológie obdobné tým, aké 
mohli a môžu obdivovať tí, ktorí sledovali a sle-
dujú povedzme vesmírnu televíznu ságu Star 
Trek. Mimochodom, viete, že Stephen Hawking 
si v tomto seriáli, ako aj v iných (Simpsonovci, 
Futurama) osobne zahral? So záujmom o vedec-
kú fantastiku jablko teda nepadlo ďaleko od 
stromu. Náučný rozmer k tomu je pre mladého 
čitateľa nevtieravým extra super bonusom.

Ľuboš Svetoň 

univerzálny dialóg ľudstva? Pár stoviek jazykov 
zápasí o uznanie a postup, stavajú sa jazykové 
bariéry, narastá nezrozumiteľnosť a hluchota“ 
(s. 12). Na viacerých miestach je zdôraznená 
predovšetkým problematika jazyka, keďže jeho 
obmedzenie je jedným z hlavných nástrojov 
fungovania teroru. Bez jazyka nieto ľudského 
spoločenstva, preto sa práve ním dá vzbudzovať 
strach, manipulovať ľudí, vytvárať alebo ničiť 
svet. Slovo má moc, a preto sú najprv odstra-
ňovaní tí, ktorí si to uvedomujú. Znova a znova 
je tu poukázané na to, že diktatúra potrebuje 
„hlúpy dav“, taký, ktorý nepremýšľa, nečíta, 
nevzdeláva sa… V množstve drobných osudov 
sa stretávame aj s anonymným študentom práv-
nickej fakulty, ktorý bol zatknutý tajnou políciu 
len preto, že pri domovej prehliadke uňho našli 
letáky fedajínov, ktoré našiel na ulici. Ukrutne 
ho týrali na žeravom kresle a po zvyšok života 
si uvedomoval tiaž rozumu: „Bože, prečo si ma 
potrestal takým strašným zmrzačením, akým 
je myslenie! Prečo si ma naučil myslieť, miesto 
toho, aby si ma naučil byť pokorný ako doby-
tok!“ (s. 104). 
 Dominantný priestor autor venuje spôsobu 
uvažovania, myslenia, a teda aj konania irán-
skeho človeka. Dozvedáme sa o stáročiach 
útlaku a neslobody tohto národa, ktorý svoje 
útočisko našiel v náboženstve. Úplná odda-
nosť a viera v Allaha ale do istej miery prináša 
aj riziko zneužitia. Porobenému človeku, často 
analfabetovi, neostáva veľa možností na únik 
do – aspoň chvíľkového – bezpečia, preto sa 
centrom miliónov ubiedených stávajú mešity, 
ktoré sú „postavené z rovnakej hliny a vtla-
čené v monotónnom obraze uličiek a zákutí 
tak, že ak aj tadiaľ ideme, prechádzame popri 
mnohých týchto svätyniach bez toho, aby sme 
si ich všimli. To vytvára pracovnú intímnu 
atmosféru medzi šiítom a mešitou. Netreba 
kilometrové výpravy, netreba sa sviatočne 
obliekať, mešita je každodennosť, mešita je 
sám život“ (s. 90). 
 Iránskeho človeka a iránsku krajinu špe-
cificky určuje ropa. Stáva sa tým, čím v sku-
točnosti je – zdochlinou, na ktorú sa zlietajú 
supy z celého sveta. „Ropa totiž poskytuje ilú-
ziu celkom iného života – života bez námahy, 
života zadarmo. Ropa je surovina, čo otrávi 
myšlienky, zakalí zrak, demoralizuje“ (s. 41). 
Kapuściński bez vynášania súdov poukazuje 
na zásahy Ruska, Spojených štátov amerických 
či Veľkej Británie do vnútroštátnych záležitos-
tí. Nestranne poukazuje na chyby všetkých 
zúčastnených strán. Nemá ambíciu nájsť vin-

Starý, ospanlivý, 
zoslabnutý Irán sa 
otriasa v základoch…

Šachinšach / Ryszard Kapuściński
/ Preklad Karol Chmel / Absynt 2016

Ryszard Kapuściń-
ski vo svojej knihe 
Šachinšach okrem 
iného konštatuje, že 
„kameramani použí-
vajú priveľa veľkých 
celkov. Takto stráca-
jú detaily. A pritom 
prostredníctvom de-
tailov možno ukázať 
všetko. V kvapke je 

celý vesmír. Konkrétne je nám bližšie než 
všeobecné, ľahšie s ním nadväzujeme kontakt“ 
(s. 135). Táto trefná kritika sa vzťahuje na vizu-
álne záznamy zachytávajúce revolúciu, ktorá 
spôsobila pád šacha Rezu Pahlavího, a, na-
šťastie, v Kapuścińského texte nachádzame 
presný opak. 
 Kapuściński sa vo svojej novinárskej praxi 
venoval najmä problematike tretieho sveta. 
Množstvo reportáží napísal práve z Afriky, 
Latinskej Ameriky či Blízkeho Východu, pri-
čom v slovenskom preklade boli z nich dote-
raz publikované len tri. Snáď vydavateľstvo 
Absynt naplní svoju ambíciu preložiť a vy-
tlačiť ďalšie jeho texty, keďže ide o autora, 
ktorý extrémne tenzívnu tematiku spracúva 
nenátlakovým spôsobom, nevyžíva sa v kon-
kretizovaní hrôzostrašností, ale pozornosť 
upriamuje na rádového človeka, zároveň vý-
stižne pomenúva jednotlivé princípy despotiz-
mu a nezabúda vysvetľovať mnohé súvislosti 
aj s historickými presahmi. Architektonicky 
mu na to slúžia analýzy poznámok, fotografií 
alebo novinových článkov vyskladaných do 
jednotlivých kapitol. Viditeľný je tak autorský 
rukopis, no zároveň máme pocit komplexného 
objektívneho náhľadu na danú problematiku. 
Kapuścińského text je plastický a autenticky 
zaangažovaný. 
 Aktuálnosť a gnómickosť sú dve kategórie, 
ktoré by sme k tejto reportáži mohli rovnocen-
ne priradiť. Na jednej strane totiž sledujeme 
zvrhnutie režimu iránskeho šacha a nastolenie 
fundamentalistickej vlády ajatolláha Chomejní-
ho, na druhej sme však konfrontovaní s nadča-
sovými otázkami: „V akom jazyku sa bude viesť 
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níka, len bravúrne pomenúva všetky negatíva 
i pozitíva, čím v percipientovi vyvoláva potrebu 
ďalších informácií. 
 Reportáž vynikajúco identifikuje základné 
nástroje fungovania tyranie, ako sú strach, 
vzbudzovanie hrôzy, tajná polícia, bezprávie, 
nesloboda a podobne, zároveň aj znaky revo-
lúcie, v ktorých sa identifikujú dva základné 
postuláty: nepoučiteľnosť ľudstva a špecific-
kosť každého totalitarizmu. „Všetky knihy 
o všetkých revolúciách sa začínajú kapitolou, 
v ktorej sa rozpráva o prehnitosti upadajúcej 
moci alebo o biede a utrpení ľudu. A pritom by 
sa mali začínať kapitolou z oblasti psychológie 
– o tom, ako utrápený vyľakaný človek zrazu 
prekoná strach, prestáva sa báť. Mal by tam 
byť opísaný celý ten nezvyčajný proces, ktorý 
sa občas udeje v jedinej chvíli – ako otras, ako 
očistenie. Človek sa zbavuje strachu, cíti sa 
slobodný. Bez toho by k revolúcii nedošlo“ (s. 
123). Nanešťastie sa reportáž Ryszarda Ka-
puścińskeho nekončí v tomto katarznom mo-
mente. Nekoná sa žiaden happy end v podobe 
úspešnej revolúcie (i keď by sa to chvíľkovo 
mohlo takto javiť), ktorá vzkriesi zúbožený 
iránsky národ, ale je to nadčasový dokument 
o orientálnej krajine, ktorý by si mal dnes pre-
čítať každý Európan.

Magdaléna Kramárová

Podmanivý smutný 
príbeh

Opojenie z premeny (román z pozostalosti)
/ Stefan Zweig / Preklad Jozef Mihálik / 
Vydavateľstvo Európa 2016

Píše sa rok 1926. 
Slečna K r is t ína , 
dvadsaťosemročná 
poštová asistentka 
z malej rakúskej de-
diny Klein-Reifling, 
šťastnou náhodou 
odchádza na dovo-
lenku do luxusného 
hotela v švajčiar-
skom Engadine. Na-
miesto bezcieľnej 

a otupujúcej práce, chorej matky, s ktorou žije 
v jednej podkrovnej, zatuchnutej izbe, a počí-
tania každého haliera, sa zrazu venuje novej 
luxusnej garderóbe, viacchodovým obedom, 
večerným tancovačkám a flirtovaniu. Čitateľ 

sleduje Kristínu, ako si – sama očarená svojím 
novým ja – podmaňuje celý hotel. A v napätí 
očakávame, či z pasce, ktorú si na seba ušila, 
keď mondénnej spoločnosti, prahnúcej po pi-
kantných tajomstvách a nových vzrušeniach 
zatajila svoj skutočný pôvod, vyviazne so cťou. 
Už táto zápletka by na jeden román – s rozpráv-
kovo sentimentálnym, alebo skôr tragickým 
koncom – stačila, a príbeh by sa veľmi nelíšil od 
mnohých iných príbehov o popoluškách, ktoré 
podľahli zdaniu, že hodvábne šaty a svieži zjav 
z nich spravia plnoprávne príslušníčky bohatej 
a snobskej spoločnosti. 
 Stefan Zweig však nemal v úmysle napísať len 
sociálno-kritický román, či román dozrievania. 
V polovici knihy sa Kristína vracia naspäť do 
Klein-Reiflingu, kde ju čaká jej starý, chudobný, 
jednotvárny život, ktorý ju zrazu napĺňa zúfal-
stvom a bezmocným hnevom. Až teraz si totiž 
naozaj do hĺbky uvedomí, že už nikdy v živote 
nedostane šancu vidieť, skúsiť, spoznať a robiť 
niečo nové, napĺňajúce, vzrušujúce. Prečo je to 
tak? A ako sa dá žiť s týmto vedomím? Príbeh 
o neskúsenej dievčine z vidieka sa zrazu mení 
na román – výskum: kým prvá časť knihy objas-
ňuje východiskovú situáciu Kristíny, v druhej 
časti autor modeluje jedno, respektíve dve 
možné riešenia. Prostredníctvom postáv kladie 
morálne otázky, ich konaním na ne odpovedá, 
necháva zaznieť protichodné postoje, a prinúti 
čitateľa sympatizovať s tými (podľa neho) správ-
nymi a morálnymi, aby sa nakoniec postavy 
rozhodli pre (z tohto hľadiska) jediný logicky 
možný čin. Cestou k nemu sa musia postavy 
rozhodnúť: je správne zachovávať poslušnosť 
štátu, ktorý obetoval mladosť a priaznivé vy-
hliadky svojich občanov pre svoje mocenské 
pohnútky? Je dôležitejšie obetovať sa v mene 
akýchsi ideálov alebo usilovať sa o naplnenie 
vlastného života, svoju dôstojnosť a šťastie? 
Dá sa nejako ospravedlniť vojna? Najmä, keď 
svet po nej zostal rovnako neslobodný, nerovný 
a nespravodlivý, ako bol pred ňou?
 Román Opojenie z premeny vyšiel prvý-
krát až v roku 1982, štyridsať rokov po auto-
rovej dobrovoľnej smrti. Rodený Viedenčan 
židovského pôvodu, ktorý prežil prvú svetovú 
vojnu v exile v Zürichu, medzivojnové roky 
v Salzbur gu, na začiatku druhej svetovej vojny 
utiekol do Londýna a potom do Brazílie, sa 
dostal na zoznam autorov zakázaných v Ne-
meckej ríši a rozhodol sa samovraždou od-
povedať na premeny, ktoré sa diali v násilím 
zachvátenej Európe. Hoci tento román (alebo 
aspoň verzia, ktorú nám Zweig zanechal, keď-

že ide o román z jeho pozostalosti) sa nekončí 
takou radikálnou rezignáciou ako väčšina 
autorových próz, a ani ako jeho vlastný ži-
vot, nádej do budúcnosti – či akýkoľvek slabý 
plamienok viery v dobro v človeku – z knihy 
veľmi necítiť. Skrýva sa nanajvýš v tom, že 
tento titul dokáže čitateľa dojať ešte aj dnes. 
Ide totiž o silný a pôsobivý text.
 Napriek intenzívnej prítomnosti morálnych 
otázok – najmä v druhej časti – a modelovosti 
situácií, v ktorých sa postavy ocitajú (samotná 
„popoluškovská“ téma, Kristínina prechádz-
ka po Viedni), či istej typickosti samotných 
postáv (Kristínina malomeštiacka sestra 
a švagor, snobská spoločnosť v Engadine), 
rozprávanie neskĺzne do stereotypných opi-
sov či teoretických dišpút. Dlhé vety obsa-
hujú jemnú psychológiu, pomalé, starostlivé 
opisy činností a prostredia, a predovšetkým 
množstvo senzuálnych detailov. Kristíninu 
premenu sledujeme prostredníctvom doty-
ku jej pokožky s hodvábom, náhlej ľahkosti 
pohybov či obdivných pohľadov, ktoré sa na 
ňu nečakane upierajú. Úbohá izbička, ktorú 
Kristína obýva spolu s matkou, „páchne octom 
a vlhkosťou, chorobou a stálym ležaním v po-
steli v malom priestore, z vedľajšej maličkej 
kuchynky sa cez zle doliehajúce dvere ako 
tlejúci závoj šíri pach a výpary z ohrievaných 
jedál“ (s. 18). Chlad, vlhkosť, hluk, drsnosť 
materiálov, temnota, ktoré charakterizujú 
Kristíninu biedu, a na druhej strane svetlo, 
jemnosť hodvábu, suchý, čerstvý horský vzdu-
ch, ľahkosť krátkeho účesu, ktoré si Kristína 
vychutnáva v Engadine – netvoria len prázdne 
protiklady, ale sú aktualizované v množstve 
detailov, vnemov, obrazov a situácií. Pred 
nami teda vyvstáva plný, komplexný obraz 
Kristíninej situácie a logické východisko z nej. 
To, ktoré autor považoval za najpravdepodob-
nejšie, by sa síce z (dnešného) racionálneho 
uhlu pohľadu mohlo zdať prehnané či bláz-
nivé, no pod silným emocionálnym dojmom, 
ktorý v nás text vyvoláva, o ňom nemáme 
dôvod pochybovať. 
 Text Stefana Zweiga je hlasom, ktorý ani 
dnes nestráca na aktuálnosti. Problémy ne-
rovnosti medzi ľuďmi, šancí, ktoré sú človeku 
dané už pri narodení, či vzťahu medzi štátom 
a občanom sú v tomto románe začlenené do 
takého podmanivého a smutného príbehu, že 
si uvedomíme, ako sa aj zdanlivo teoretické 
otázky dotýkajú životov každého z nás.

Eva Palkovičová
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„Na krajnom končiari stál medveď, temný ako hora, 
a vetril dolu do šíreho kraja, kde sa nad rybníkmi 

a korytami potokov kudlila hmla.“
Pieseň 

nórskych hôr
Večne spievajú lesy / Trygve Gulbranssen

/ Preklad Karol Rypáček/ Tranoscius 2016

„Tá kniha je ako stará platňa, dokonca 
s takým chrapľavým hlasom,“ píše 

o Gulbranssenovom románe Večne spieva-
jú lesy bloger Martin Šuraba. Laika (a ešte 
k tomu mierne patetického, staromilsky 
romantického a výraznejšie nedotknutého 
literárnou teóriou) si do svojej úvahy o kulto-
vom znovu vydanom diele v preklade Karola 
Rypáčka vyberám preto, lebo reprezentuje 
jednu možnosť jeho prijatia súčasným čitate-
ľom. Akou čitateľkou slovenského vydania zo 
60. rokov som v 90. rokoch 20. storočia bola ja, 
to si pamätám celkom dobre: vďačnou, lačnou 
po príbehu a naladenou na severskú patino-
vanú poetiku.
 Aký bude čitateľ trilógie, ktorá prichádza 
v jednej knihe, v slušnom dizajne a s ambíciou 
zasiahnuť novú čitateľskú generáciu, to môžem 
len hádať. Ak by som – vzhľadom na veľkorysý 
charakter severskej rodovej ságy s rozmermi 
generačného románu úplne nevhodne – použila 
ekonomickú terminológiu: próza má aktíva, aj 
pasíva. A záleží len od konkrétneho čitateľa, 
v akom nastavení ho kniha zastihne: či k nemu 
príde ako k človeku otvorenému voči nenáhlivé-
mu tempu monumentálnej metafory dramatic-
kých ľudských vášní na pozadí rovnako drama-
tickej prírody, alebo sa s ním, bohužiaľ, stretne 
už ako s človekom presýteným konvenčnými 
podnetmi, ako s čitateľom vyžadujúcim vyššie 
tempo a možno aj silnejšie stimuly, než aké 
stačili súčasníkom autora v čase vydania ro-
mánov (Večne spievajú lesy – 1933, Zo Smrtnej 
hory fúka – 1934, Niet inej cesty – 1935).

Bjørndalovská trilógia
K „aktívam“ próz aj v súčasnosti naisto patria 
archetypálne momenty protagonistov v silných, 
existenciálnych situáciách, zasadenie do fascinu-
júcej škandinávskej prírodnej scenérie, či roman-
tizujúci kolorit večného boja v prírode v paralele 
s večnými bojmi v ľudských dušiach. Protagonisti 
Gulbranssenovho efektne vybudovaného sveta 
sú výnimoční, rozorvaní, etika a hodnoty nie sú 
pre nich prázdnym slovom. Robia chyby, tragicky 
ich ľutujú, zdravý úsudok im zatemňujú striedavo 
materiálne statky a kolosálna sila emócií pod 
zdanlivo chladným vonkajškom.
 Príbeh starobylého „medveďobijského“ rodu 
Bjørndalovcov, ktorý sa začína ešte okolo roku 

dlhšie po prečítaní, ba dokonca má potenciál 
stať sa dôvodom, pre ktorý sa táto kniha od-
porúča známym a kamarátom napriek nezane-
dbateľnému časovému odstupu od jej vzniku.
 Už tradične sa v súvislosti s trilógiou cituje 
Alexander Matuška – svojho času k slovenské-
mu vydaniu napísal: „Všetko je tu, ako v dobrom 
románe má byť: vzdor i láska, viera i povera, 
ľudia i zvieratá. Boh i mocnosti pekiel, rodenie 
i umieranie, skaza i vykúpenie; a ako býva len 
vo vynikajúcich románoch, všetko sa odohráva 
netraktátove, v rovine rozprávania.“ Mimocho-
dom, rozprávanie. Práve to je Gulbranssenovým 
veľkým tromfom – pokiaľ v románe Večne spie-
vajú lesy prijmete jeho tempo a zacítite sympa-
tie voči reáliám príbehu impozantného Torgeira 
Bjørndala a jeho synov Toreho a Daga, autor 
vás nesklame ani v ďalších častiach, ktoré – aj 
vzhľadom na časový posun v deji a pristupujúce 
motívy mladoženáča Daga a Adelhaidy – majú 
predsa len trochu iný charakter. Už nejde o čistý 
slobodný život v autentickej jednote samého  
so sebou, v hre je zrazu veľa peňazí a veľa moci 
a zároveň málo šťastia a málo radosti.
 Jasné, že Gulbranssenovo humanistické po-
solstvo hovorí: nie, takto to ďalej nejde, pro-
tagonista musí prejsť vnútorným prerodom, 
treba mu naaranžovať nejaké tie údery od kruto 
trestajúceho života, treba ho prinútiť k zme-
ne prístupu k ľuďom aj k životu samotnému… 
Stane sa tak a próza nadobúda aj parametre 
výchovného románu. Ak sa mám vrátiť k úva-
he o plusoch a mínusoch reedície, hľadajúcej 
si súčasného čitateľa: možno práve prvok po-
treby poodstúpenia od hlučnej naháňačky za 
materiálnymi istotami môže osloviť posledné 
zvyšky romantického idealizmu v súčasnom 
pragmatickom čitateľovi.

Zuzana Belková

1760, ponúka trochu tajomna, mnoho (atrak-
tívnej) drsnosti, veľa (apriórnej) vzbury, štedrú 
dávku (natesno zväzujúcich) tradícií, ale aj lás-
ky – či už k žene, prírode alebo aj k samotnému 
životu. So značnou dávkou zveličenia vravím, 
že sa to dá čítať ako telenovela, ale aj ako sym-
bolický príbeh s existenciálnymi črtami.
 Úspešný nórsky román bol od svojho prvého 
vydania preložený do viac než tridsiatich jazy-
kov. Nechýba mu rozmer reflexie sociálnych 
javov: inak v ňom uvažujú horali izolovaní 
v náročných podmienkach neustálej interak-
cie medzi človekom a neľútostnou (a zároveň 
krásnou) prírodou, inak obyvatelia neďalekého 
poľnohospodárskeho kraja a úplne inak bohatí 
kupci v priľahlých mestečkách.
 Téza o pokroku, ktorý nemožno zastaviť, tu 
síce explicitne formulovaná nie je, ale v podtex-
te sa určite nachádza. Gulbranssen románovo 
smúti za fenoménmi, ktoré sa počas historické-
ho vývoja síce ukázali ako uhrančivo príťažlivé, 
avšak zároveň neudržateľné a neproduktívne. 
Jeho štýl čerpá z bohatej tradície severských 
ság a dodáva  dobe vzniku primeranú aktu-
alizáciu v podobe lyrizovania, poetizovania 
a symbolov v pôsobivej zmesi. Cítiť z neho od-
kazy na tendencie, ktoré do svojbytnej nórskej 
literatúry po roku 1814 vniesli H. Wergeland 
a J. S. Welhaven, zakladatelia tamojšieho ro-
mantizmu, ku ktorým sa v mladosti hlásili 
aj Bjørnstjerne Bjørnson a neskorší kritický 
realista Henrik Ibsen.

Všetko je tak, ako má v dobrom románe byť
Niekto si pri čítaní Gulbranssena spomenie na 
nórskeho novoromantika Knuta Hamsuna. Iný 
na náš naturizmus. Nie na základe serióznej 
textovej analýzy, ale len tak: vďaka pocitu, at-
mosfére, vnemu, ktorý má šancu pretrvať aj 
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Odkrývanie 
záhybov života
Za súmraku / Anton Pavlovič Čechov / Preklad Ivana Kupková 
/ Vydavateľstvo Európa 2016

„Nešťastie ľudí nespája, ale rozdeľuje, a dokonca tam, 
kde by azda malo ľudí ich podobné nešťastie stmeliť, vládne 
omnoho väčšia nespravodlivosť a krutosť ako v prostredí, 
kde je aká-taká spokojnosť.“

Foto bb (Fotografia vznikla v spolupráci s kníhkupectvom Martinus.sk)

Č itateľský návrat k poviedkam A. P. Čechova po približne piatich 
desaťročiach som v istom zmysle vnímala ako návrat do doby svojej 

ranej mladosti, ako opätovné stretnutie so známymi postavami, ktoré 
sa mi vtedy vpisovali do pamäti a pretrvali v nej až dodnes. Niečo zo 
spomienok na dejové línie či postavy vyprchalo, zmatnelo alebo celkom 
zaniklo, no čo ostalo ako pevná pamäťová stopa, je pocitové naladenie, 
ktoré sa ma zmocňovalo pri prvých čechovovských lektúrach: svojrázne, 
jedinečné, neopakovateľné… 
 Tak trochu s obavami som siahla po novom vydaní zbierky poviedok 
Za súmraku, pretože každý návrat obsahuje potenciálne sklamanie. 
Pri zbierke, ktorú zostavil ešte ani nie tridsaťročný autor pokladaný 
vtedy skôr za spisovateľa ľahšieho, úsmevného žánru, sa však môjho 
očakávania nedotkol najmenší tieň rozčarovania, ba zapamätané po-
citové naladenie získalo ešte viac na sile.

Smutné i úsmevné
Dve-tri poviedky tejto zbierky majú vskutku bližšie k humorne ladeným 
prózam (čo sa však nevylučuje s prítomnosťou vážnejších momentov), 
no z väčšiny z nich dýcha smútok prameniaci z hlbokého precítenia 
tragických rozmerov ľudskej existencie (čo zase neznamená neprítom-
nosť humorného pohľadu). Smútok a úsmev sú v čechovovskej poetike 
neoddeliteľne spojené, rôzna je len miera ich intenzity a zastúpenia 
v jednotlivých textoch, aj v súvislosti s prózami tohto autora možno 
hovoriť o smiechu či skôr o úsmeve cez slzy, no rovnako opodstatnené 
je hovoriť o smútku, ktorý je presvetlený zmyslom pre úsmevnosť.

 Častou témou je u Čechova bdelé snenie, túžba človeka presiahnuť vlast-
nú biednu realitu. Hneď v úvodnej poviedke autor majstrovsky zobrazí silu 
a zároveň krehkosť takéhoto snenia: tulák, dezertér z nútených prác, túto 
schopnosť napriek všetkému ešte má, jeho strážcovia už nie, preto mu ju 
vo svojej malosti a zloprajnosti berú. V niektorých poviedkach je v centre 
pozornosti stret detského, ilúziami naplneného sveta – s triezvym, a často 
necitlivým svetom dospelých (poviedka Udalosť); v iných stret poetického 
videnia sveta – so svetom hrubozrnnej každodennej reality (Na veľkú 
noc); ešte v ďalších je to stret sveta biednych, živoriacich, no duchovne 
a morálne čistých – so svetom dobre situovaných, blahobytne živených 
ľudí, priveľmi sústredených na seba, na svoje kariéry, neraz i rojčiacich 
o pozitívnych činoch, ktorými by pomohli tým druhým, no neschopných 
uskutočniť predsavzatia, premôcť ochabnutosť, sebeckosť (Zlý sen).

Diagnóza ruského človeka
Podobná ochabnutosť bráni niektorým protagonistom vstupovať do 
hlbších partnerských vzťahov, tak Ivan Alexejevič Ognev z poviedky 
Vieročka túto neschopnosť pripisuje na vrub nemohúcnosti svojej duše, 
neschopnosti vnímať hlbokú krásu, čo spája s nelichotivým priznaním 
o predčasnej (najmä duchovnej, citovej) starobe. Nedostatok odvahy 
bráni naplniť náhly záblesk túžby po zblížení s náhodnou známou aj 
protagonistovi z poviedky Na ceste. Ústami tohto protagonistu nechá 
Čechov zaznieť priveľmi prísnu diagnózu ruského človeka, ktorému 
dala príroda „neobyčajnú schopnosť veriť, skúmavý rozum a dar mysli-
teľstva“, no všetko to stroskotáva „na ľahostajnosti, lenivosti a rojčivej 
ľahkomyseľnosti…“
 Andrej Belyj sa o Čechovovi vyjadril, že „zostáva realistom a záro-
veň roztvára záhyby života“, pričom záhybmi Belyj rozumie „otvor do 
Večnosti“. Ja osobne si nie som istá v otázke „otvorov do Večnosti“, 
no vyjadrenie o roztváraní záhybov života pokladám za mimoriadne 
výstižné. Čechov má schopnosť nazrieť do priehlbín, stajených zákutí, 
nariasených vrstiev ľudskej duše tak, ako to nedokáže najzložitejšia 
vedecká aparatúra, najprepracovanejší systém kategórií. A darí sa mu 
to aj celkom krátkou poviedkou, tak, ako sa mu darí naskicovať pár 
vetami sugestívnu prírodnú scenériu či atmosféru prostredia, v ktorom 
rozvíja deje príbehov. Zbierka Za súmraku v citlivom preklade Ivany 
Kupkovej presvedčí o spisovateľovom majstrovstve, ktoré ani rokmi 
nestráca na pôsobivosti.

Etela Farkašová



INTERPRETÁCIA

Svet podľa Urbana

Najviac nahá báseň môjho života
 
Bol Štedrý večer
Lov na mamuty prerušili

Sedela v parku nahá ako katedrála
Z lona vyťahovala apokalypsy
Bola to koniec koncov žena a všade
žiarili stromčeky

Šiel som náhodou okolo
Nikde neznela hudba a nemrzlo
Ponúkol som jej svoj zreštaurovaný kožuch starý
päťdesiattisíc rokov
Odmietla
Necivilizovane zrazila nohy k sebe ako kružidlo
pohodené na stole v niektorej farebnej jaskyni

Vzal som ju na ruky a niesol ako ochrnutú
sneh umieral a koledy stekali do kanálov
Nikde sa neozval výkrik náhodnej úzkosti
Semeno padlo do bieleho
Slzy za všetkých ktorí mali chuť narodiť sa a nesmeli

Vyniesol som svoj náklad po schodoch domov
Naši mali reči a hanbili sa za taký
malý oheň
Otec odložil pazúrik a kyjak a vliezol do kožušín
Mama veslovala do Švédska za čudným vojakom
Yossarianom
čistá a s nálepkou že potajomky nasáva

Nahá neznáma si sadla na posteľ
Svetlám z ulice preskakovalo z toho že ešte nie je všetko
na bojiskách
Susedia prosili o papier na poslednú vôľu
možno v mene dávnych predkov

Prezerala si obrazy zvierat na mojich stenách
Raz z toho bude jaskyňa vo Francúzsku a my
nebudeme vyzerať až takí primitívni

Potom potichu roztiahla nohy
kružidlo presne kresliace bludný kruh našej   
 existencie
Cez okno jaskyne vyhodila poslednú apokalypsu
Dávno nebola panna mali ju toľkí
Trochu vzdychala ako keď tečieme do kanálov
Topila sa
Otec chrápal a kože v obývačke nemohli volať o pomoc

Topila sa
ako snehuliaci z čias keď ešte zvyklo snežiť
Topila sa
Ráno som sa neprebudil a v rádiu nehlásili
že je sedem hodín
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J Jozef Urban bol pravým bardom svojej 
doby. Písal presne tak, ako žil – prav-

divo, surovo, miestami až kruto a pritom 
láskavo nežne. A hlavne, nechýbal mu 
zmysel pre humor, nadhľad, sarkazmus a 
irónia, ktorou nešetril nikoho – ani seba, 
čo robí jeho tvorbu ešte príťažlivejšou. 
Písal úplne autenticky – každý jeho či-
tateľ či poslucháč mal a má dojem, že 
Urban píše nielen zaňho, ale tak trochu aj 
o ňom. Preto bol tento básnik predurčený 
k tomu, aby tvoril aj piesňové texty, ktoré 
dokážu osloviť niekoľko generácií (Voda 
čo ma drží nad vodou, Vráť trochu lásky 
medzi nás a ďalšie), ktorým je venovaná 
tretia časť publikácie Život je frajer, 
ale ja som väčší a obsahuje aj dvanásť 
doteraz nepublikovaných textov.
 Urbanova poézia je výnimočná nielen 
svojou údernosťou a iskrivými metafora-
mi, ale aj bravúrnym zvládnutím formy, 
čo sa podarí len skutočne málokomu. Do-
konca zvládol aj také náročné party, aký-
mi sú sonetové vence, ktoré po všetkých 

stránkach patria k vrcholu jeho tvorby, 
preto im je vo výbere venovaná samo-
statná kapitola. Názov knihy je pritom 
modifikáciou verša z básne Karlov most 
po všetkých tých rokoch: „‚Pripáľ si od 
môjho tela,说 povedala si. Život je / frajer, 
ale my sme väčší. Je smiešne ďakovať / za 
stvorenie. Je trápne ďakovať za lásku / a 
za oheň. // Pripáľ si od môjho tela.“ Modi-
fikácia je ale autentická, pretože ju občas 
použil aj autor. Kniha je chronologickým 
zhrnutím Urbanovej básnickej tvorby a 
snaží sa ukázať všetky jeho poetické 
stránky na jednej platforme.

Najviac nahá báseň môjho života 
Báseň je ukážkou slovnej ekvilibristiky 
a mnohovrstevnosti metafor, ktoré sú 
autorovi také blízke. Na základnom pod-
klade predstavy úplného pokoja a pohody 
(„Bol Štedrý večer / Lov na mamuty pre-
rušili“) sa rozvíja akoby primárny príbeh 
nielen života, ale samotného stvorenia. 
Hlavní aktéri tohto príbehu zosobňujú 

Koncom minulého roka vyšiel výber z poézie Jozefa Urbana pod názvom 
Život je frajer, ale ja som väčší (VSSS 2016). Zostavovateľ publikácie 
Ondrej Kalamár (tiež básnik, ale aj aforista) prostredníctvom  
interpretácie Urbanovej básne Najviac nahá báseň môjho života 
a časti sonetového cyklu Nič viac, nič menej nielen spomína na svojho 
kamaráta, ale i aktualizuje poetický odkaz jedného z najzaujímavejších 
básnikov 80. a 90. rokov minulého storočia.

Foto Ľubomír Vojtek

Foto Pavel Albert
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KUPÓN 
VSSS

KUPÓN  »
do 23. februára

O výber z poézie Jozefa Urbana Život je frajer, ale ja som väčší, 
môžete súťažiť zaslaním kupónu VSSS na adresu redakcie.

VI.
Duša je Halleyova kométa.
Keď zasvieti, vždy veští.
Keď kat sa chytá klieští,
ona už nie je. Ona odlieta.

No vďaka Bohu, aspoň bola tu.
Žiarovka chladne. Hlava embrya.
Vykrútim ju, nech inde zabíja.
Rodím sa, ale spejem k potratu.

„Fiat lux!“ riekol Boh a konal.
Vznikol som ja a vznikla ona.
Vesmír to aj tak nevytrhlo z biedy.

Teraz už viem, že ten, kto hľadá,
vždy niekde nájde nášho hada.
Zjaví sa vždy tak trocha naposledy.

VII.
Zjaví sa vždy tak trocha naposledy.
Vždy, keď už chýba chvíľa do rána.
A povie: „Deti, strácate sa v šedi.
To nie je láska, to je sekaná.

Niekto vás zomlel, ale nevie pomer.
A takto to už bude naveky.
Mali ste radšej zostať na tom strome.
Bolo by jasné, kto je vlastne kým.“

Odchádzaš ako kostol. Vysvätená.
Moja sviečka ti v rukách dohára. Si žena.
Nevieš, kam ideš, ale práve tam.

A na spálených prstoch sa ti trasú
kvapky vosku. Cháron ich vráti času
a zvyšky mňa ti z tváre zametá.

všetko podstatné, o čo v živote ide – túžbu, 
lásku, i skrytý, ale všadeprítomný motív prvo-
počiatkov akéhokoľvek vzťahu – polohu lovca a 
koristi, ktorá je zdanlivo úplne jasná a predsa 
minimálne dvojznačná. Zreteľne navodzuje 
atmosféru prastarého archetypu, kde muž-lo-
vec má síce prestávku v zháňaní obživy, ale 
prestávku v love ženy nemá nikdy. 
 „Sedela v parku nahá ako katedrála / Z lona 
vyťahovala apokalypsy / Bola to koniec koncov 
žena a všade / žiarili stromčeky“. Prvý verš je 
jednou z najkrajších ukážok poetickej stavby 
textu i mnohovrstvovej metafory, pretože kaž-
dému je okamžite jasné, že v parku nesedela 
naozaj nahá, ale „nahá ako katedrála“. Kated-
rálu, by niekto nenazval nahou, môže byť – a aj 
je – dominantná, majestátna, monumentálna, 
vznešená, ohromná, veľkolepá, grandiózna, im-
pozantná... ale nahá? A práve v tom tkvie maj-
strovstvo génia, žena v parku nesedela nahá 
ako olúpané jablko, ako vylúskaný orech, alebo 
dokonca ako mozog, nie, ona bola „nahá ako ka-
tedrála“! Myslím si, že grandióznejšie už žiadna 
oblečená žena nahou nemôže byť, pretože vo 
svojej majestátnej nahote ukrýva všetko, čo sa 
len ukryť dá – dokonalú stavbu, dokonalý sloh, 
tajomno, mysteriózne vnútro, pokryté freskami 
Michelangela, s oltárom Majstra Pavla z Levoče a 
organom, ktorý dokáže v rukách virtuóza rozto-
piť škrupinu až na dušu alebo rozbíjať porcelán. 
„Nahá ako katedrála“ nemôže byť obyčajná žena, 
len tá jediná, ku ktorej sa muž dokáže modliť, 
ktorej sa dokáže spovedať aj z najväčších hrie-
chov a do ktorej vstupuje len s pokornou úctou.
 V ďalšej časti autor nadväzuje na archetypo-
vý mód – „Ponúkol som jej svoj zreštaurovaný 

kožuch starý / päťdesiattisíc rokov“. Následne 
sa „lov na mamuty“ stupňuje a spodobuje do 
paródie na pohlavný akt – „Semeno padlo do 
bieleho / Slzy za všetkých ktorí mali chuť na-
rodiť sa / a nesmeli“ – streľba do bieleho zna-
mená minutý terč a tým pádom vlastne „slepý 
výstrel“. Nasleduje studené teplo (ne)vlastnej 
„jaskyne“ u rodičov – „Naši mali reči a hanbili 
sa za taký / malý oheň / Otec odložil pazúrik 
a kyjak a vliezol do kožušín / Mama veslovala 
do Švédska za čudným vojakom / Yossarianom 
/ čistá a s nálepkou že potajomky nasáva“ – a 
priznanie domácej absurdity a beznádejných 
pokusov o únik, ktorý skončil v alkohole. 
 „Cez okno jaskyne vyhodila poslednú apo-
kalypsu“ – apokalypsy, ktoré si vyťahovala 
z lona a poslednú vyhodila von oknom, to sú 
predpovede konca sveta a vlastne každý orgaz-
mus je malým koncom sveta, lebo pri ňom sa 
vždy niečo skončí a niečo nové začína. Ale pre 
mnohých prapôvodných lovcov je jednoducho 
len koncom – lovu.
 „Topila sa / ako snehuliaci z čias keď ešte 
zvyklo snežiť / Topila sa / Ráno som sa ne-
prebudil a v / rádiu nehlásili / že je sedem 
hodín“ – záver básne jednoznačne odkazuje 
na vysnenosť „nahej katedrály“ a prebudenie 
do reality, o ktorú nikto nestojí.

Nič viac, nič menej
Úryvok zo sonetového venca s označením ba-
lada pre Martinu jasne poukazuje na to, ako 
Jozef Urban majstrovsky zvládol túto veľmi 
náročnú formu viazaného verša, bez toho, aby 
jeho poetika stratila čokoľvek zo svojej razan-
cie a brilantnosti, ba práve akoby tu dokonca 

ešte vygradovala. Sonetový veniec má pres-
ne pätnásť sonetov, prvých štrnásť z nich je 
spojených tak, že každý ďalší začína veršom, 
ktorým končí predchádzajúci, aby na seba nad-
väzovali. Pätnásty sonet, zvaný majstrovský, je 
vytvorený z prvých veršov predchádzajúcich 
štrnástich a poskladaný tak, aby dával zmysel. 
 Balada pre Martinu je akousi bilanciou jednej 
lásky, ktorá dohorela, ale zároveň aj bádaním 
v sebe a hľadaním toho, čo je podstatné v nás 
i medzi nami – „Duša je Halleyova kométa“ 
ktorá sa zjaví „vždy tak trocha naposledy“. Je 
o tom, čo strácame a pritom sme nikdy vlastne 
nemali – „Odchádzaš ako kostol. Vysvätená. / 
Moja sviečka ti v rukách dohára. Si žena. / Ne-
vieš, kam ideš, ale práve tam. // A na spálených 
prstoch sa ti trasú / kvapky vosku. Cháron ich 
vráti času / a zvyšky mňa ti z tváre zametá.“ 
Ťažko by bolo možné lepšie popísať smútok 
a frustráciu zo skončeného vzťahu. Napriek 
tomu dominujú celému cyklu dva verše – „Lás-
ka je to, čo sa už neodstane“ a „Miluje sa v nás 
to, čo nevieme“.
 Je veľmi ťažké vybrať z poetickej tvorby Joze-
fa Urbana dve charakteristické básne, pretože 
každý text vo výbere Život je frajer, ale ja som 
väčší je podľa mňa samostatným príbehom, 
ktorý si zaslúži čitateľskú pozornosť. A čo je 
hlavné, každého si nájde práve tá jeho naj-bá-
seň, ako hovoria aj moje skúsenosti z besied 
so študentmi, na ktorých som Urbanove básne 
čítal a kde tieto dokazovali svoju nadčasovosť 
tým, že vyvolávali nadšené reakcie. Preto som 
presvedčený, že táto kniha zaujme a získa si 
milovníkov literatúry.

Ondrej Kalamár

VIII.
A zvyšky mňa ti z tváre zametá
môj duch. On chce mať pokoj v ríši duchov.
A vyrieši to fackou. Jednoducho.
Iba mňa za to čaká paleta.

Pokojne celú obžalobu prežeň.
Moje dni aj tak hnijú ako povaľači.
Je vo mne toľko kostí, že to stačí
na celkom spoľahlivé mreže.

V tom vzduchu medzi nami budem väzeň.
Budem ho vŕtať, píliť, pľuvať cezeň.
A napokon sa aj tak vrátim za ním.

Afrodita sa rodí z peny piva.
A niekto iný z teba svoje stopy zmýva.
Tiež chvostom. Ako ja, len vlani.

Nič viac, nič menej 
balada pre Martinu, (úryvok)
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  0 VŠEOBECNOSTI

00 Bibliografické katalógy. 
Knihovníctvo. Dokumentácia

Július Fujak. Zost. V. Višňáková
Čadca, Kysucká knižnica 2016.  
1. vyd. 36 s. Brož.
Výberová bibliografia skladateľa 
nekonvenčnej hudby, hudobného 
semiotika a estetika (1966).
ISBN 978-80-88708-48-3
 
05 Časopisy. 
Periodické ročenky

Ročenka odbojárov 2017. Zost. 
V. Mikunda
Bratislava, Slovenský zväz protifa-
šistických bojovníkov 2016. 1. vyd. 
123 s. Brož.
Spomienky a udalosti spojené 
s fungovaním organizácií SZPB.
ISBN 978-80-971976-4-3
 

  1 FILOZOFIA

10 Filozofia

BAUDRILLARD, Jean
Heslá. Z fran. orig. prel. a doslova 
napísal P. Sucharek
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2016. 1. vyd. 82 s. Brož.
Prvý slovenský preklad knihy 
francúzskeho filozofa a sociológa 
(1929 – 2007). Autor slovníkovým 
spôsobom objasňuje základné 
pojmy, ktoré vo svojich knihách 
filozoficky rozpracoval.
ISBN 978-80-971743-9-2

  2 NÁBOŽENSTVO. 
  DUCHOVNOSŤ

20 Kresťanské náboženstvá

BOSCO, Teresio
Svätý Dominik Savio. Z tal. orig. 
prel. Š. Sandtner
Bratislava, Don Bosco 2016. 2. vyd. 
139 s. Brož.
Životopis Dominika Savia (1842 
– 1857), patróna miništrantov 
a mládeže.
ISBN 978-80-8074-352-9
 
GUÉNON, René
Symbolika kríža. Z fran. orig. 
prel. a štúdiu napísal A. Záthu-
recký
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2016. 1. vyd. 238 s. Brož.
V knihe sa francúzsky metafyzic-
ký spisovateľ (1886 – 1951) venuje 
predstaveniu univerzálnej hodno-
ty symbolu kríža.
ISBN 978-80-971743-6-1
 

  3 SPOLOČENSKÉ    
  VEDY

31 Životné prostredie. Ekológia

SVENSEN, Henrik
Koniec je blízko – Prírodné ka-
tastrofy a my. Z nór. orig. prel. 
M. Zumrík
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 285 s. Brož. Edícia 
Civilizácia
Nórsky geológ (1970) podáva deji-
ny prírodných katastrof v priebe-
hu viac než dvoch tisícročí.
ISBN 978-80-8159-396-3
 
34 Právo. Legislatíva

SZEGHYOVÁ, Blanka
Súdnictvo a súdna prax v mes-
tách Pentapolitany v 16. storočí 
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 185 s. 
Viaz.
Autorka skúma charakter mest-

ského súdnictva a jeho fungovanie 
v praxi v Košiciach, Bardejove, Le-
voči, Prešove a Sabinove. 
ISBN 978-80-224-1499-9
 
ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, László 
a kol.
Korupcia 
Bratislava, Veda – Historický ústav 
SAV 2016. 1. vyd. 561 s. Viaz.
Monograf ia skúma korupciu 
v uhorskej a slovenskej štátnej 
správe, voľbách a vo verejnom 
priestore od 18. do 21. storočia.
ISBN 978-80-224-1447-0
 

  4 JAZYK. 
  JAZYKOVEDA

40 Lingvistika. Filológia

Ján Stanislav a slovenská sla-
vistika. Zost. J. Doruľa, P. Žeňuch
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 271 s. 
Viaz.
Príspevky z Druhého kongresu slo-
venských slavistov (4. – 6. 12. 2015 
Bratislava). 
ISBN 978-80-224-81489-28-2
 

  5 EXAKTNÉ VEDY

50 Teória a dejiny vedy. 
Veda vo všeobecnosti

Veda: 100 faktov, ktoré musíš 
vedieť. Ilust. F. Mariani, J. Martin
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 127 s. Viaz.
Publikácia obsahuje 100 zaujíma-
vostí, ktoré zistili vedci z celého 
sveta. Vhodné pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-8107-959-7
 
51 Matematika

BOALEROVÁ, Jo
Matematické cítenie. Z angl. 
orig. prel. P. Briatka
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 325 s. Brož.
Profesorka na Univerzite v Stan-
forde oboznamuje s kreatívnou 
matematikou a inovatívnym spô-
sobom učenia sa.
ISBN 978-80-222-0833-8

52 Astronómia. Geodézia

Kolektív autorov
Komora geodetov a kartogra-
fov na Slovensku v rokoch 1996 
– 2016 
Bratislava, Komora geodetov a kar - 
tografov 2016. 1. vyd. 181 s. Viaz.
História inžinierskej komory s re-
gistrom autorizovaných geodetov 
a kartografov.
ISBN 978-80-89623-11-2
 
57 Botanika. Zoológia

SANIGA, Miroslav 
Rok v prírode. Ilust. autor, J. Mar-
tiška. Foto autor
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
218 s. Viaz.
Publikácia ornitológa, popularizá-
tora vedy a spisovateľa predstavu-
je prírodné zaujímavosti každého 
mesiaca v roku.
ISBN 978-80-8046-774-6
 
Vliv abiotických a biotických 
stresorů na vlastnosti rostlin 
2016. Zost. F. Hnilička
Praha – Zvolen, Česká zemědělská 
univerzita – Ústav ekológie lesa 
SAV 2016. 1. vyd. 220 s. Brož.
Zborník recenzovaných vedec-
kých prác.
ISBN 978-80-813-2681-1
ISBN 978-80-89408-25-2
 

  6 APLIKOVANÉ  
  VEDY

62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

TÓTHOVÁ ŠIMČÁKOVÁ, Mária – 
ARSLAN ŠINKOVÁ, Petra – AN-
TOŠOVÁ, Monika – KLAPKOVÁ, 
Monika
Testujme a rozvíjajme svoje 
dieťa. Foto J. Hojstričová, Profi-
media a i.
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 219 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Praxis
Kolektív autoriek (psychologičky, 
pediatrička, špeciálna pedagogička) 
prezentujú, ako rozvíjať schopnosti 

ANOTÁCIE

s. 30/31

„…jazyk myslí, myslí nás 
a za nás, prinajmenšom 
potiaľ, pokiaľ myslíme my 
prostredníctvom neho. V tom 
prípade ide medzi slovami 
a ideami o výmenu, ktorú 
možno nazvať symbolickou…“
Heslá
Jean Baudrillard
OZ Hronka 2016
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dieťaťa od novorodenca do 6 rokov.
ISBN 978-80-8142-624-7
 
YOUNG, William P. – ROBINSON, 
Brad
Chatrč – Sprievodca. Z angl. 
orig. prel. A. Behulová-Rajtárová
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Psychiater a spisovateľ zostavili 
knihu, v ktorej prostredníctvom 
citátov z prózy Chatrč radia, ako 
sa vyrovnať so stratou blízkeho 
človeka a smútkom.
ISBN 978-80-222-0831-4
 
65 Kuchyňa. Potravinárstvo

GAŽOVÁ, Lucia
Lulus cukrárka. Foto Cagalove 
Photography, M. Jakubec, G. Jar-
kovská Photography
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 174 s. Viaz.
Kuchárska kniha obsahuje 59 re-
ceptov na torty, koláče a dezerty.
ISBN 978-80-222-0822-2
 
HRDÝ, Eduard
Prestreté: Dezerty. Foto W. Švá-
benský
Bratislava, Trio Publishing 2016.  
1. vyd. 70 s. Viaz.
Kniha receptov na dezerty s podti-
tulom Paleo dobroty na dni všedné 
i sviatočné.
ISBN 978-80-8170-034-7
 
TEIGEN, Chrissy – SUSSMAN, 
Adeena
Lahodné pokušenia. Z angl. orig. 
prel. J. Balážková. Foto A. Pick
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 240 s. Viaz.
Viac ako sto receptov na polievky, 
koláče a hlavné jedlá s množstvom 
fotografií.
ISBN 978-80-222-0829-1

    8 LITERATÚRA. 
  BELETRIA

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

DANIŠ, Miroslav
Krehké z kameňa 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 212 s. Viaz.
Výber z básnickej tvorby autora 
(1960). Zbierka je rozdelená na 
6 organických častí: Vytratilo sa 
detstvo z domova, Kaligraf lásky, 
Očista mojej identity, Ľudský zve-
rokruh, Pánova záhrada, Pyramí-
da totožnosti.
ISBN 978-80-8061-952-7
 
FARKAŠOVÁ, Etela
Obloha plná odlietajúcich vtá-
kov. Zost. a doslov napísal V. Petrík
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2016. 1. vyd. 255 s. Viaz. Edícia 
Profily
Výber prozaických textov a esejí 
doplnený rozhovormi, kritický-
mi ohlasmi a kalendáriom života 
a diela Etely Farkašovej (1943).
ISBN 978-80-7140-507-8
 
HABAJ, Michal
Básnik v čase 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 201 s. Brož.
Monografia básnika a literárneho 
vedca (1974) o tvorbe J. Smreka, 
E. B. Lukáča, L. Novomeského  
a J. Poničana.
ISBN 978-80-8119-098-8
 
81 Poézia

BENKOVIČ, Marián – REMIÁŠ, 
Pavol
Modré hory / Dobré slohy 
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
169 s. Viaz.
Texty piesní (63) kapely Modré hory 
s krátkymi príbehmi ich vzniku.
ISBN 978-80-8150-167-8

BODNÁROVÁ, Jana
v záhradách / pod dronmi. Ilust. 
L. Tallová
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
64 s. Viaz. Edícia Mušľa
Zbierka básní poetky, prozaičky 
a autorky literatúry pre deti a mlá-
dež (1950).
ISBN 978-80-89545-51-3

FERENCOVÁ, Soňa
Objímanie letokruhov 
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2016. 1. vyd. 54 s. 
Brož. Edícia mladých slovenských 
autorov časopisu Dotyky
Debutová básnická zbierka pes-
ničkárky a poetky (1989) má štyri 
časti: Zhasínanie fontán, Pristih-
nutí pri (ne)čine, Náramky na vode 
a Panelové deti.
ISBN 978-80-8194-011-8
 
KLADIVÍKOVÁ MIHÁLIKOVÁ, 
Ivana
Kovanie v krokoch 
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2016. 1. vyd. 56 s. 
Brož. Edícia mladých slovenských 
autorov časopisu Dotyky
Debutová zbierka reflexívnej lyri-
ky autorky (1982).
ISBN 978-80-8194-015-6

MORAVČÍK, Štefan
Moravianska Venuša. Ilust.  
M. Cipár
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
2. vyd. 94 s. Viaz.
Zbierka veršov básnika (1943) in-
špirovaná knihami Pavla Dvořáka 
o archeologických objavoch, prácou 
Jána Dekana Veľká Morava, výsta-
vami sochára Vojtecha Matušinca.
ISBN 978-80-8061-936-7
 
ŠIMON, Ladislav
Oblúky. Doslov J. Báliková. Ilust. 
D. Srvátka
Bratislava, Literárna nadácia 
Studňa 2016. 1. vyd. 91 s. Brož.

Básnik, prekladateľ, germanista 
(1938) reflektuje v zbierke básní 
krehkosť človeka, umenia a me-
dziľudských vzťahov v plynutí času.
ISBN 978-80-89207-19-0
 
TANESKI, Zvonko
Dobrý lovec. Z mac. orig. prel.  
A. Kulihová a autor
Fintice – Košice, FACE – Fórum 
alternatívnej kultúry a vzdeláva-
nia 2016. 1. vyd. 34 s. Brož. Edícia 
veršeonline
Výber z veršov macedónskeho 
básnika, prekladateľa a literár-
neho vedca (1980) žijúceho na 
Slovensku.
ISBN 978-80-89763-10-8
 
VANKOVICOVÁ, Michaela
Ako spať na vode 
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2016. 1. vyd. 68 s. 
Brož. Edícia mladých slovenských 
autorov časopisu Dotyky
Debutová básnická zbierka víťaz-
ky viacerých literárnych súťaží 
(1979).
ISBN 978-80-8194-027-9
 
83 Román. Novely. Poviedky

AJLISLI, Akram
Kamenné sny. Z rus. orig. prel. 
N. Cingerová
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 141 s. Brož.
Román azerbajdžanského spi-
sovateľa (1937) zachytáva osud 
mladého herca Sadaja v období 
pogromov v Sumgaite a Baku.
ISBN 978-80-8159-353-6
 
DOPJEROVÁ-DANTHINE, Mária
Parížske momenty 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Krátke prózy autorky žijúcej vo 
Francúzsku približujú jej skúse-
nosti s Parížom. 
ISBN 978-80-220-1926-2
 
DE ASSIS, Machado
Quincas Borba. Zo špan. orig. 
prel. L. Cinková
Bratislava, Veľvyslanectvo Bra-
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„živel o živel
zabehnutím z riav
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Kovanie v krokoch
Ivana Kladivíková Miháliková
Spolok slov. spisovateľov 2016
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zílskej federatívnej republiky 
2016. 1. vyd. 224 s. Brož.
Román brazílskeho spisovateľa 
(1839 – 1908) tvorí spolu s Posmrt-
nými pamäťami Brása Cubasa a Do-
nom Casmurrom románovú trilógiu.
ISBN 978-80-89137-93-0
 
FIELDINGOVÁ, Helen
Dieťa Bridget Jonesovej. Z angl. 
orig. prel. D. Ghaniová
Bratislava, Vydavateľstvo XYZ 
v Albatros Media 2016. 1. vyd. 
238 s. Viaz.
Vtipný román o zmätkárke Brid-
get, jej tehotenstve a snahe zistiť, 
kto je otcom.
ISBN 978-80-5660-032-0
 
GIBOVÁ, Ivana
barbora, boch & katarzia. Ilust. 
autorka
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 221 s. Viaz.
Novela autorky (1985) o hľadaní 
východiska z marazmu súčasnej 
spoločnosti.
ISBN 978-80-8114-638-1
 
HANNAH, Kristin
Slávik. Z angl. orig. prel. E. Budja-
čová
Praha, Nakladateľstvo Plus v Alba-
tros Media 2016. 1. vyd. 447 s. Viaz.
Román americkej spisovateľky 
odhaľuje príbeh dvoch sestier 
s odlišnými túžbami vo vojnou 
zmietanom Francúzsku.
ISBN 978-80-259-059-7-5
 
HORST, Jørn Lier
Šarha. Z nór. orig. prel. Z. Dem-
jánová
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 248 s. Viaz. Edícia 
Labyrint
Detektívka bývalého nórskeho vy-
šetrovateľa a spisovateľa (1970), 
v ktorej inšpektor Wisting rieši 
jednu z najbizarnejších vrážd jeho 
kariéry.
ISBN 978-80-8159-417-5
 
HRONCOVÁ FAKLOVÁ, Daniela
Musel som byť kacírom 

Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2016. 1. vyd. 183 s. Viaz.
Román spisovateľky (1950) pribli-
žuje vzťahy medzi reformátorom 
Martinom Lutherom a kazateľom 
v stredoslovenských banských 
mestách Konrádom Cordatom.
ISBN 978-80-7140-510-8
 
CHRISTIE, Agatha
Vrecko plné zrna. Z angl. orig. 
prel. K. Jusková
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 158 s. Viaz.
Detektívka populárnej spisovateľ-
ky (1890 – 1976). Jane Marplová 
rieši vraždu majiteľa londýnskej 
firmy.
ISBN 978-80-220-1922-4
 
KOČANOVÁ, Mária
Mojmírov syn. Doslov Ľ. Pet-
raško. Ilust. J. Vojtková
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 
2016. 1. vyd. 100 s. Viaz. Edícia 
Domesticum
Historická novela spisovateľky 
(1890 – 1976) zobrazuje veľkomo-
ravské knieža Svätopluka v jeho 
detstve.
ISBN 978-80-89435-23-4
 
KOLÁRIKOVÁ KOŇARIKOVÁ, Ka-
tarína
Na periférii priateľstva 
Bratislava, Spolok slovenských 
spisovateľov 2016. 1. vyd. 212 s. 
Brož. Edícia mladých slovenských 
autorov časopisu Dotyky
Šestnásť poviedok zo súčasnosti 
od autorky (1982).
ISBN 978-80-8194-023-1
 
KOMOROVÁ, Mariana
Väzni lásky 
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 
187 s. Brož.
Román o medziľudských vzťahoch 
odohrávajúci sa na ostrove Mal-
lorca.
ISBN 978-80-88904-98-4
 
LAPENOVÁ, Shari
Pár od susedov. Z angl. orig. prel. 
V. Gális

Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 303 s. Brož. Edícia Fortuna 
Litera
Román, v ktorom dcéra manželov 
Contiovcov záhadne zmizne a po-
dozrenie padne na nich.
ISBN 978-80-8142-617-9
 
MINIER, Bernard
Tma. Z fran. orig. prel. M. Gálová
Praha, Nakladateľstvo XYZ v Alba-
tros Media 2016. 1. vyd. 589 s. Viaz.
Tretia kniha série francúzskeho 
spisovateľa (1960). Kriminalista 
Martin Servaz vyšetruje samo-
vraždu umelkyne. Predchádzajúce 
diela: Mráz, Kruh.
ISBN 978-80-7505-500-2
 
PEČONKA, Peter
Svätý mäsiar zo Šamorína 
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
256 s. Viaz.
Románový debut s podtitulom 
A iné príbehy z čias Malej dunaj-
skej vojny od autora (1965), ktorý 
dva razy získal prémiu v súťaži 
Poviedka (2013, 2015) a píše pod 
pseudonymom.
ISBN 978-80-8150-139-5
 
ŠIMOVÁ, Terézia
Smiešna osobná dráma 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 173 s. Viaz.
Debutová próza autorky mladej 
generácie o vysokoškoláčke, jej 
skúsenostiach so štúdiom v za-
hraničí, brigádach a hľadaní si 
serióznej práce.
ISBN 978-80-222-0836-9
 
831 Iné písomné formy

URSINY, Dežo
Jabloň v zime. Listy Eve Rosen-
baumovej. Foto Archív J. Ursinyho
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
579 s. Viaz.
Publikácia uzatvára voľný trip-
tych, trojdielny obraz života hu-
dobníka, filmára, textára a proza-
ika Deža Ursinyho (1947 – 1995). 
Predchádzajúce: Moja milá pani, 
Ahoj tato – milý Kubo.
ISBN 978-80-8150-158-6

841 Literatúra faktu

ARENDTOVÁ, Hannah
Eichmann v Jeruzaleme – Sprá-
va o banalite zla. Z angl. orig. 
prel. I. Otčenáš
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 370 s. Viaz. Edícia 
Civilizácia
Publikácia o súdnom procese 
s nacistickým zločincom Adolfom 
Eichmannom v roku 1961 od filo-
zofky (1906 – 1975).
ISBN 978-80-8159-413-7
 
GOUREVITCH, Philip
Chceli by sme Vám oznámiť, že 
zajtra nás aj s rodinami pozabí-
jajú. Z angl. orig. prel. Ľ. Kuzmová
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2016. 1. vyd. 361 s. Brož. Edícia 
Civilizácia
Kniha amerického spisovateľa 
a novinára (1961) zachytáva prí-
činy a priebeh genocídy v Rwande 
v roku 1994.
ISBN 978-80-8159-409-0
 
842 Rozhovory

HRADSKÁ, Katarína – TRAUB-
NER, Pavel
Tak čo vás trápi? Foto K. R. Krai-
chovich, L. Pákozdy, archív P. Traub-
nera
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 190 s. Viaz.
Rozhovor pracovníčky Historic-
kého ústavu SAV so známym ne-
urológom o detstve, rodine, svojej 
profesii a hodnotách.
ISBN 978-80-8114-836-1
 
86 Literatúra pre deti a mládež

BROOKS, Felicity – WOOD, Hannah
Čo jeme – Moja prvá knižka. 
Ilust. R. Bonnet
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 32 s. Viaz.
Ilustrovaná knižka s množstvom in-
formácií o jedle, hádankami a kvíz-
mi. Vhodné pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-8107-969-6
 
BROOKS, Felicity – YOUNG, Caro-
line – WOOD, Hannah 
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Ako to rastie – Moja prvá kniž-
ka. Z angl. orig. prel. J. Madaráso-
vá. Ilust. R. Bonnet
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 32 s. Viaz.
Ilustrovaná kniha obsahuje in-
formácie o rastlinách, hádanky 
a kvízy pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-8107-971-9
 
BROOKS, Felicity
Farby. Z angl. orig. prel. J. Mada-
rásová. Ilust. M. Luthringer
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo pre najmenšie deti ich učí 
spoznávať základné farby a počítať 
do päť hravou formou.
ISBN 978-80-8107-973-3
 
BROOKS, Felicity
Náš svet – Moja prvá knižka. 
Z angl. orig. prel. J. Madarásová
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 32 s. Viaz.
Kniha zaujímavostí o našom svete 
(počasie, príroda, štáty), hádanky 
a kvízy pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-8107-970-2
 
České rozprávky. Ilust. V. Karel
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 92 s. Viaz.
Výber známych i menej známych 
českých rozprávok (Zlatovláska, 
Hrnček, var!, Vták Ohnivák, Princ 
Bajaja a i.).
ISBN 978-80-8107-978-8
 
DAYNES, Katie
Čo sa skrýva v ľudskom tele. 
Z angl. orig. prel. J. Madarásová. 
Ilust. M.-E. Tremblay

Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 13 s. Viaz.
Pod viac ako 60 otváracími okien-
kami nájdu deti odpovede na naj-
dôležitejšie otázky o fungovaní 
ľudského tela.
ISBN 978-80-8107-976-4
 
DICKINS, Rosie
Odklop okienko: Počítače 
a programovanie. Z angl. orig. 
prel. J. Madarásová. Ilust. S. Nielsen
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 14 s. Viaz.
Encyklopedická knižka odhaľuje, 
ako funguje počítač a ako ho ovlá-
dať. Vhodné pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-8107-938-2
 
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Joško Mrkvička Spáč. Ilust. M. 
Cipár
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. Nestr. Viaz.
Veselý príbeh o príhodách žiaka 
Jožka Mrkvičku a jeho zápasoch 
s pravopisom od významnej spi-
sovateľky (1919 – 2004).
ISBN 978-80-10-03086-6
 
FUTOVÁ, Gabriela
Môj malý zverinec. Ilust. J. Mar-
tiška
Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. 
133 s. Viaz.
Zábavné príhody s mačkami, psa-
mi, sliepkami a inými zvieratami 
pre deti od 6 rokov od autorky pre 
deti a mládež (1971).
ISBN 978-80-967256-7-0
 
HLAVATÁ, Dana
Bájky pre malých i veľkých 

Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 84 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Junior
Súbor humorných príbehov o zvie-
ratkách s ponaučeniami od drama-
turgičky, prozaičky a autorky pre 
deti a mládež (1957).
ISBN 978-80-8142-606-3
 
HOLECYOVÁ, Marja
Korene hriechu 
Bratislava, Nakladateľstvo Frag-
ment v Albatros Media 2016.  
1. vyd. 415 s. Viaz.
Príbeh pre mládež o dospievaní 
dvoch priateliek odohrávajúci sa 
v Uhorsku v 16. storočí od autorky 
(1988).
ISBN 978-80-564-0211-5
 
LE KVET, Pero
Chlapec s očami ako hviezdy. 
Ilust. M. Matlovičová
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
67 s. Viaz.
Poetické príbehy o chlapcovi, kto-
rý stretáva na svojej ceste rozpráv-
kové bytosti. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-8150-156-2
 
MARBURGER, Emília
Statočné zvieratká. Z nem. orig. 
prel. R. Javorská. Ilust. B. Bampton
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. 62 s. Viaz.
Príbehy a dobrodružstvá rozma-
nitých zvieratiek určené pre deti 
od 3 rokov.
ISBN 978-80-8107-954-2
 
MILBOURNE, Anna
Kde bývajú zvieratká? Z angl. 
orig. prel. J. Madarásová. Ilust.  

S. Dimitri
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. Nestr. Brož.
Ilustrované leporelo o rôznych 
zvieratkách a ich príbytkoch pre 
najmenšie deti.
ISBN 978-80-8107-953-5
 
MILBOURNE, Anna
Kto býva v ZOO. Z angl. orig. prel. 
J. Madarásová. Ilust. S. Dimitri
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. Nestr. Brož.
Ilustrované leporelo s množstvom 
zvieratiek pre najmenšie deti.
ISBN 978-80-8107-948-1
 
M i n i r ozpr ávk y: Čer vená 
čiapočka. Z angl. orig. prel. J. Mada-  
rásová. Ilust. N. Rosenberg
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo s veršovanou rozprávkou 
pre deti od jedného roka.
ISBN 978-80-8107-945-0
 
Minirozprávky: Snehulienka. 
Z angl. orig. prel. J. Madarásová. 
Ilust. D. Taylor
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo s krátkou veršovanou 
rozprávkou pre deti od jedného 
roka.
ISBN 978-80-8107-946-7

Moje traktory. Z nem. orig. prel. 
J. Madarásová
Bratislava, Svojtka & Co. 2016.  
1. vyd. Nestr. Viaz.
Knižka obsahuje 80 obrázkov poľ-
nohospodárskych strojov, krátke 
náučné texty o nich a kontrolné 
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Jabloň v zime
Artforum



 ››

Adresár slovenských vydavateľstiev nájdete na www.kniznarevue.sk.

otázky. Vhodné pre deti od 4 ro-
kov.
ISBN 978-80-8107-962-7
 
RABČANOVÁ, Elena
Ježko a jeho kamaráti 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. Nestr. Viaz. Edícia Fortuna 
Junior
Interaktívne leporelo, prostred-
níctvom ktorého deti spoznávajú 
zvieratá. Umožňuje aj tieňové hry.
ISBN 978-80-8142-616-2
 
RABČANOVÁ, Elena
Ježko na potulkách svetom 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. Nestr. Viaz. Edícia Fortuna 
Junior
Interaktívne leporelo učí deti 
spoznávať dopravné prostriedky 
aj pomocou tieňových hier.
ISBN 978-80-8142-615-5
 
RIEČANSKÁ, Lena
Som, aká som! 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 158 s. Viaz.
Román pre deti a mládež zachytá-
va priateľstvo medzi tínedžermi, 
ich skryté túžby aj predsudky.
ISBN 978-80-8061-948-0
 
RIGGS, Ransom
Knižnica duší. Neobyčajné deti 
slečny Peregrinovej (Kniha tre-
tia). Z angl. orig. prel. M. Fedorová
Praha, Nakladateľstvo Plus v Alba-
tros Media 2016. 1. vyd. 454 s. Viaz.
V románe 16-ročný Jacob v sebe 
objaví novú schopnosť, ktorú vyu-
žije na záchranu svojich priateľov. 
Vhodné pre mládež od 15 rokov.
ISBN 978-80-259-0589-0
 
SIVÁKOVÁ, Lenka
Rozprávky pre zvedavé deti. 
Ilust. J. Danková
Doľany, ZAEX 2016. 1. vyd. 79 s. 
Viaz.
Knižka obsahuje 31 veršovaných 
príbehov na rôzne témy (rodina, 
farby, zvieratá a i.).
ISBN 978-80-8192-006-6

YOON, Nicola
Láska stojí za všetko. Z angl. 
orig. prel. M. Urbanová
Bratislava, SPN – Mladé letá 
2016. 1. vyd. 272 s. Brož.
Príbeh o 18-ročnej Madeline, jej vý-
nimočnom ochorení a prvej láske. 
Vhodné pre mládež od 14 rokov.
ISBN 978-80-10-02926-6
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91 Zemepis. Turistika. 
Cestovanie

Čergov. Miniatlas Slovenska 
(20. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Okolie Košíc a Prešova. Mi-
niatlas Slovenska (21. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 14 s. Brož.
Podrobná turistická a cykloturis-
tická mapa v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá
 
Slánske vrchy. Miniatlas Slo-
venska (22. časť) 
Banská Bystrica, BB-MAPY 2016.  
1. vyd. 12 s. Brož.
Turistická a cykloturistická mapa 
v mierke 1 : 50 000.
ISBN nemá

921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

BALOGH, Alexander
Ján Langoš – Strážca pamäti. 
Predslov M. M. Šimečka. Foto  
A. Bán, J. Bartoš, F. Engel, D. Fi-
s cher a i.
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
189 s. Viaz.
Rozhovor s manželkou J. Langoša 
a prerozprávané stretnutia s jeho 
priateľmi vytvára portrét politika 
a zakladateľa Ústavu pamäti náro-
da (1946 – 2006).
ISBN 978-80-8150-164-7

MIADOKOVÁ, Milica
Spomienky na Kokavu 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
74 s. Brož.
Spomienky na meštiansku školu 
v Kokave nad Rimavicou rozdelené 
na 2 časti: (1940 – 1944) a (2000 
– 2009).
ISBN 978-80-972359-4-9
 
RADIL, Tomáš
Najmladší dospelý. Z čes. orig. 
prel. J. Lang
Nové Zámky, Inštitút finančnej 
gramotnosti a vzdelávania – Fi-
necom 2016. 1. vyd. 592 s. Viaz.
Životný príbeh autora (1930) odvle-
čeného v roku 1944 do koncentrač-
ného tábora Auschwitz-Birkenau.
ISBN 9788097167721
 
93 Dejiny civilizácií

HÚSKA, Augustín Marián – CHO-
VAN-REHÁK, Juraj – VNUK, Fran-
tišek
Západ verzus Východ 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 447 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Kresťan-
sko-slovenský a európsky pohľad 
na súperenie Západu a Východu.
ISBN 978-80-8061-920-6
 
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

ZYGAR, Michail
Všetci mocní Kremľa. Z rus. 
orig. prel. S. Šalátová
Bratislava, Absynt 2016. 1. vyd. 
467 s. Brož. Edícia Prekliati re-
portéri

Publikácia ruského novinára, spi-
sovateľa a filmára (1981) približuje 
históriu Ruska pod vedením Vla-
dimira Putina od roku 2000 do 
roku 2015.
ISBN 978-80-89845-83-5

95 Dejiny Slovenska

HRNKO, Anton
Dejiny Slovenska veselo i váž-
ne. Ilust. M. Stano
Bratislava, Štúdio humoru a sati-
ry 2016. 1. vyd. 168 s. Viaz. Edícia 
Návraty
Dejiny slovenského národa od 
príchodu Slovanov až po osamo-
statnenie Slovenska.
ISBN 978-80-85451-58-0
 
KLUBERT, Tomáš
Slovenská armáda v druhej 
svetovej vojne slovom a obra-
zom. Foto archív autora, archív 
vydavateľstva Perfekt, archív Mar-
tina Lacka a i.
Bratislava, Perfekt – Ústav pamäti 
národa 2016. 1. vyd. 445 s. Viaz.
Publikácia historika prináša náuč-
no-populárne spracovanie vzniku, 
vývoja, činnosti a zániku sloven-
skej armády v rokoch druhej sve-
tovej vojny.
ISBN 978-80-8046-773-9

97 Dejiny slovenských 
regiónov a miest

Alekšince – história a súčas-
nosť obce. Zost. R. Lukáč a kol.
Alekšince, Obecný úrad (Alekšin-
ce) 2016. 1. vyd. 390 s. Viaz.
Monografia obce v Nitrianskom 
kraji.
ISBN 978-80-971290-02

BEŇUŠKA, Ján
Pliešovce 2006 – 2016 
Pliešovce, Obecný úrad (Pliešovce) 
2016. 1. vyd. 171 s. Brož.
Publikácia k 760. výročiu prvej 
písomnej zmienky o obci.
ISBN 978-80-972299-8-6
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„Jedným z najhroznejších 
dní v histórii Vladimira Putina 
v prezidentskom úrade sa stal 
23. október 2002. Večer toho 
dňa obsadila skupina teroristov 
divadelné centrum v Moskve… 
Rukojemníkmi sa stalo asi 
850 ľudí.“
Všetci mocní Kremľa
Michail Zygar
Absynt 2016
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(stav k 18. januáru 2017)

Kniha roka

Debut roka

Vydavateľstvo roka

1. Monika Kompaníková: Na sútoku – Artforum (168) 
2. Alexandra Pavelková: Medzi nami – Artis Omnis (148)
3. Fedor Gál: Cez ploty – Absynt (104)
4. Denisa Fulmeková: Konvália – Vydavateľstvo Slovart (84)
5. Mária Ferenčuhová: Imunita – Skalná ruža (43)
5. Jana Bodnárová:  Náhrdelník/Obojok – TRIO Publishing  (43)

1. Alžbeta Horecká: Živel menom Viola – Štúdio LJ (303)
2. Marek Boško: Vtáčkar – Vydavateľstvo Tatran (223)
3. Michal Havran: Analfabet – Marenčin PT (152)
4. Ivan Štulajter: Animátor – Marenčin PT (114)
5. Michal Tallo: Antimita – Drewo a srd (58) 

1. Absynt (245)
2. Ikar (193)
3. Vydavateľstvo Slovart (178)
4. Albatros Media (94) 
5. Marenčin PT (82)

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.

„Zo spomienok, zážitkov, pozoro-
vaní, vnútorných monológov autorka 
komponuje svet – ten dnešný, v kto-
rom všeličo a všelikto chýba, i ten 
zašlý, z ktorého sa vynárajú ľudia, 
čo odišli...“
z recenzie Jany Juráňovej – KR 11/2016

Jana Bodnárová (1950)

„Usilovala som sa skôr poukázať 
na to, čo spraví so životmi ľudí vojna. 
Ako zmarí ich sny a ako sa premietne 
aj do ďalších generácií.“
Denisa Fulmeková v rozhovore  
s Jánom Litvákom – KR 11/2016

Denisa Fulmeková (1967)

„...píšem zásadne iba vtedy, keď už 
vyčerpám všetky ostatné možnosti, 
ako zachrániť samého seba pred zni-
čením. Vo chvíľach najväčšej núdze. 
Myslím, že je dobre, že je Antimita 
taká tenká kniha – na to, že vznikala 
dva roky, tých kríz teda asi predsa 
nebolo až tak veľa.“
Michal Tallo v rozhovore 
s Máriou Ferenčuhovou – KR 11/2016

Michal Tallo (1993)

„Po celý čas je zrejmé, že čítame 
text autorky schopnej „pozrieť sa 
na svet prenikavými, všímavými 
očami“. Vety sú konkrétne, vecné, 
vizuálne presné, nie však bez me-
tafory života ochudobneného o celé 
registre tónov...“
z recenzie Zuzany Belkovej – KR 06/2016

Monika Kompaníková (1979)

Foto bb

Foto bb

KNIHA ROKA

Fo
to

 M
ic

ha
l G

or
ny

Fo
to

 a
rc

hí
v 

M
. T

.

Fo
to

 E
ri

ka
 L

it
vá

ko
vá

Fo
to

 P
et

er
 P

ro
ch

áz
ka




