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 Foto Radka Komžíková

Havran a Štefánik, Cigánová a Šikulová

Ivan (Štrpka) 
krstil Fragment 

(rytierskeho) lesa

V bratislavskom Café Berlinka sa tento rok 
uskutočnili už dve podujatia pod hlavičkou LQ 
– literárny kvocient. Na prvom z nich sa zhová
rali Vladimír Barborík, Peter Darovec, Marta 
Součková a Ivana Taranenková o knihe Michala 
Havrana Analfabet (Marenčin PT) a Ondreja 
Štefánika Som Paula (Vydavateľstvo Tatran); 
v druhom diskutovali Pavel Matejovič, Marta 
Součková, Ivana Taranenková a Peter Zajac o ti
tuloch Aksál Zuzany Cigánovej (Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov) a Petrichor 
(Vydavateľstvo Slovart) Veroniky Šikulovej.
 Havranov debutový román Analfabet Darovca 
ani Barboríka z hľadiska literárneho nepresved
čil, Součková navyše vzniesla výhrady nielen 
voči štylistickým a žánrovým nedostatkom, pre
kážali jej aj logické chyby. Taranenkovú, naopak, 
Analfabet zaujal a spomínané veci jej nepre

kážali, odkazovala pritom na typ frenetického 
písania a žáner iniciačného románu. Kritikou 
sa nešetrilo na posledných 60 strán Štefániko
vej knihy Som Paula, ktoré Darovec i Barborík 
nazývali „apendixom“. Na druhej strane však 
Součková, Darovec i Taranenková vyzdvihli to, 
že Štefánikov text ide do hĺbky a že jeho autor 
vyzrel natoľko, že sa nebojí o veciach hovoriť 
vážne, nielen ironicky, ako tomu bolo doteraz.
 V súvislosti so Šikulovej Petrichorom sa 
skloňovali i otázky miery ornamentálnosti, 
uvravenosti, lyrickosti, autobiografickosti a re
gionalizmu. Zajacovi sa kniha zdá byť menej 
zaujímavou než Medzerový plod, pretože tu sa 
autorka vracia z mýtickej Arkádie (idylickej kra
jiny, v ktorej ale číha smrť) späť do idyly. S tým 
nesúhlasila Taranenková, ktorá priestor textov 
Petrichoru harmonicky nevníma. Cigánovú 

vidí Taranenková ako jednu z najzmyselnejších 
súčasných autoriek a v Aksáli postrehla veľa 
erotiky, čo je podľa Matejoviča odpoveďou na 
anestetickosť okolitého sveta. Podľa Zajaca je 
Cigánová autorkou konverzačných tém, pomerne 
veľa sa hovorilo aj o štylistickej stránke jej knižky 
Aksál.
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Počet hláv na meter štvorcový býva – napriek možno na prvý pohľad 
nie najlepšej kondícii slovenskej čitateľskej obce – pri prezentácii 

nových kníh už etablovaných autorov pomerne vysoký, pričom toto číslo 
ešte o čosi poskočí, ak ide o „čítankového“ či „v maturitnej otázke nachá
dzajúceho sa“ autora. Na Osamelého bežca Ivana Štrpku teda býva vždy 
„vypredané“ a inak tomu nebolo ani pri krste básnickej zbierky Fragment 
(rytierskeho) lesa (Modrý Peter 2016) v sále bratislavského klubu KC 
Dunaj v rámci podujatí o. z. literarnyklub.sk. Moderoval vydavateľ Koloman 
Kertész Bagala, hosťami boli okrem autora aj ilustrátorka knižky Dorota 
Sadovská a vydavateľ (Modrý) Peter Milčák.
 Zátvorky sú jedným z výrazných prvkov Štrpkovej tvorby, do názvu sa 
dostali podľa autora zbierky preto, lebo sa takýto sled slov v podstate nedá 

vysloviť – Štrpka následne dodal, že to znamená, že kniha by mala byť 
čítaná potichu, keďže bola v stíšenom mode aj napísaná. Celkový výraz 
zbierky podporujú aj ilustrácie Doroty Sadovskej, o ktorých sa vraj podľa 
Štrpku možno dá rozprávať aj viac, než o textoch samotných. Originálne 
predlohy Sadovskej obrazov, z ktorých ilustrácie vo Fragmente (rytier-
skeho) lesa vznikli, zohrávali dôležitú úlohu aj pri samotnom uvedení 
zbierky do literárneho priestoru – autor, ilustrátorka i vydavateľ knižku 
totiž pod nimi pokrstili symbolickým „štrngnutím“. Literárny štvrtok 
ukončila autogramiáda Ivana Štrpku a jeho báseň Zatmenie zo zbierky 
Majster Mu a ženské hlasy, ktorú zhudobnil Erik Markovič.

Matúš Mikšík

 Foto Peter Procházka

Celé záznamy podujatí LQ – literárny kvocient nájdete na stránke facebook.com/literarnykvocient.
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U nás v Knihách LIC to počas celého 
februára žilo (fíha, kdeže sa tu vzal taký 
výraz, že to „niekde žilo“?) najmä o pia
tej. Koloman „Kali“ Kertész Bagala si 
totiž zavše povie, že je nevyhnutné mať 
v našom hlavnom meste aspoň jednu 
literárnu akciu denne – a v súvislosti 
s tým, že si Kali s ročnou periodicitou 
zmyslí aj to, že by bolo fajn (aha, opäť 
slovo akoby z inej sféry) mať možnosť 
objavovať nové tváre súčasnej sloven
skej spisby, vzniká niečo ako séria pod
ujatí Čau o piatej. Samozrejme, Kali nie 
je jediným literárnym nadšencom, a aj 
všetkým ostatným, ktorí sa na niečo 
podobné dajú (keďže často ide o dobro
voľníčenie), patrí veľké ďakujem, alebo 
– toto raz naozaj medzi rečou utrúsil 
Balla – „ako hovoria naši televízni špor
toví moderátori: díky“.
 Vďaka ale aj tým, ktorí píšu. A aj 
tým, čo čítajú! Súčasťou Kaliho série 
autorských vystúpení ocenených po
viedkarov (zo súťaže Poviedka 2016) 
a pisateľov poézie (z Básní 2016) bol 
aj mladý, šestnásťročný Andrej Bublák 
a okrem jeho veršov ako takých bolo 
pozoruhodné to, že sa mu ako samo
zrejmosť zdalo čítať, a to dokonca aj 
súčasnú poéziu. Ak som minule hovoril 
o potrebe dialógu a inokedy o študent
ke, ktorá nečíta knihy, tu máme (pove
dané opäť bulvarizujúcejším jazykom) 
„opačný extrém“.
 Prekvapilo ma však to, že ma to pre
kvapilo. Písať, čítať a rozprávať sa o li
teratúre, kedykoľvek je to možné, by 
totiž asi ozaj malo byť samozrejmosťou. 
Nemusia predsa za každou činnosťou 
byť prísne kvantifikovateľné výsledky 
na to, aby mala zmysel. Veru tak, zmysel 
totiž dáva aj kultivovanie slovom – pí
saným, hovoreným, človečím.

Matúš Mikšík

 Foto Peter Procházka Za šálku slov

Celé záznamy podujatí LQ – literárny kvocient nájdete na stránke facebook.com/literarnykvocient.

Päť pátračiek
Vydavateľstvo Slovart vydalo knihu 
známeho prozaika Pavla Weissa s ilus
tráciami populárneho výtvarníka Joze
fa Gertliho Danglára Tajomný mlyn 
v Karpatoch. Zaujímavosťou je, že spi
sovateľovi, ktorý má na konte viacero 
románov, divadelných hier a scenárov 
– všetko tvorbu pre dospelých –, vyšla 

prvý raz kniha pre deti. Ako však na prezentácii knihy v bratislavskom kníhkupectve Martinus 
na Obchodnej prezradil moderátor Dado Nagy, nie je úplne prvá, predchádzala jej iná, takpovediac 
kniha „súkromného charakteru“. Weiss ju napísal pred rokmi pre dcéru Vanesu, ktorá bude mať 
už 25 rokov a vydal ju v náklade 20 kusov, tiež s Danglárovými ilustráciami. Svoju novú knihu 
venoval dcére Stele a predobrazom sa mu stali popri nej jej kamarátky. Dado Nagy prirovnal päticu 
dievčat k populárnym „trom pátračom“.
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Epištolárna láska v Artfore
V bratislavskom Artfore pokrstili na Valentína knihu Jabloň v zime. Lis-
ty Eve Rosenbaumovej (Artforum). Medzi šuchotom z listovania kníh 
a vravou publika ste mohli začuť takýto dialóg: „Ja už mám osem Dežových 
platní. Teraz som dostala päť na Vianoce.“ „A chýba ti ešte nejaká? Príbeh?“ 
Aktérmi krátkeho rozhovoru boli ľudia okolo tridsiatky. Dôkaz, že hudba 
Deža Ursinyho oslovuje aj súčasnú mladú generáciu.  
 Knihu listov medzi kultovým hudobníkom a jeho priateľkou Evou Rosen
baumovou uviedli literárny vedec Peter Zajac a prozaik, básnik a Dežov 
dvorný textár Ivan Štrpka. V rozhovore s kultúrnym publicistom Oliverom Rehákom priblížili 
motiváciu vydať ďalší súbor Ursinyho korešpondencie. Predchádzali mu kniha listov Zdenke Krej
čovej Moja milá pani (2007) a listy medzi Dežom a Jakubom Ursinym Ahoj tato – Milý Kubo (2015). 
Eva Rosenbaumová začínala v 60. rokoch pri filme ako scenáristka, neskôr sa vydala do Talianska, 
kde pôsobila ako lektorka slovakistiky na univerzite v Ríme. 
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O čečenských ženách
„Na čečenskú kultúru som sa pozerala naivne. Nevšímala som si ich zvyky, 
Čečeni ich pred európskymi novinármi skrývali. Dnes by som už vedela, čo 
za tým je. Niektoré veci by som napísala inak. Ani som nevedela, čo to je 
vojna. Keby som to vedela, možno by som tam ani nešla. Dobre, že som to 
nevedela,“ povedala spisovateľka a novinárka Irena Brežná o skúsenostiach 
s ruskočečenskou vojnou. Texty za celých 20 rokov jej trvania vyšli vo 
vydavateľstve Absynt pod názvom Vlčice zo Sernovodska. Nielen o tom 
s ňom diskutoval v bratislavskom kníhkupectve Martinus na Obchodnej 
Rudi Rus.

 Brežná splynula s tamojšími ženami. Iba tak mohla zistiť o ich zvykoch a tradíciách čo najviac. 
Čečeni neboli žiadni zbabelci: „Išla som tam, aby som si osvojila právo na odpor, nešla som za obe
ťami, ale za ľuďmi, ktorí sa rozhodli brániť.“ O Čečencoch hovorí ako o bojovnom národe. Čečenky 
sú mimoriadne silné a hrdé ženy. V knihe spisovateľka opisuje sugestívne obrazy toho, ako tieto 
ženy vychádzali z ruín domu, prechádzali po sutinách, a pritom vždy dbali o to, aby vyzerali dobre, 
žensky, so správnym držaním tela. „Patrí to k ich samozrejmosti, ako ony vidia samé seba,“ dodala 
Brežná. Majú v sebe akýsi kódex hrdosti.
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Robia si aj radosť, 
nepočítajú všetko na centy
V bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei sa na besede zišli zástupcovia vydavateľstiev Absynt, Dajama, Ikar, Slovart 
a Tatran. Moderátor Dado Nagy sa ich pýtal, aký bol z ich pohľadu – z pohľadu vydavateľov – uplynulý rok, čím by sa chceli 
pochváliť, čo ich zaujalo z produkcie konkurenčných vydavateľstiev a na čo sa môžu čitatelia tešiť v tomto roku.

Dado Nagy si na besedu pozval Juraja Kou
delu z vydavateľstva reportážnej literatúry 

Absynt – „skokana roka“. Vydavateľstvo totiž za 
krátky čas svojej existencie dokázalo preraziť 
na trhu a získať si veľkú skupinu skalných fa
núšikov. Daniel Kollár, riaditeľ vydavateľstva 
Dajama, ktoré vydáva geografické a turistické 
publikácie o Slovensku, reprezentoval v diskusii 
zároveň Zväz vydavateľov a kníhkupcov Sloven
ska. Tatran, ktorý tohto roku oslávi 70 rokov od 
svojho vzniku, zastupovala jeho riaditeľka Eva 
Mládeková a nechýbali reprezentanti najväčších 
hráčov na knižnom trhu – Juraj Heger zo Slovartu 
a Valéria Malíková z Ikaru.

Produkcia rástla
„Uplynulý rok nebol nijako výnimočne turbulent
ný, na vydavateľskom či knižnom trhu sa nediali 
veci, ktoré by nás nemilo zaskočili. Naopak, bol 
to rok, v ktorom bol knižný sortiment pestrejší, 
vydavatelia zaznamenali viaceré čiastočné úspe
chy a produkcia rástla,“ povedal na úvod Daniel 
Kollár. Valéria Malíková svojho kolegu doplnila 
tým, že to bol „rok stabilizácie“.

 Dado Nagy parafrázoval slová Alessandra Ba
ricca z knihy Barbari. Ľudia vraj síce možno menej 
čítajú, ale knihy kupujú. Otázkou však je, aké. 
Pribúda teda titulov, no náklady klesajú. „Celkom 
určite je väčšie množstvo publikácií. Ak vychá
dzame z údajov Slovenskej národnej knižnice, 
počet udelených ISBN za rok 2015 bol rekordný, 
vyšlo skoro viac ako 11 000 titulov. Údaje za mi
nulý rok zatiaľ nemáme, ale myslím si, že pokiaľ 
ide o náklady kníh, bude možno ešte o niečo lep
ší.“  A či ľudia aj viac čítali? To je otázka. Podľa 
výskumov za roky 2014 a 2015 takmer 40 percent 
dospelej populácie na Slovensku neprečíta ani 
jednu knihu za rok, preto podľa Kollára v tejto 
otázke nemôžeme byť veľmi optimisti.

Absynt šiel na istotu
Jurajovi Koudelovi z Absyntu až tak nepreká
ža, že ľudia nečítajú, stačí, keď si knihy kupujú. 
Prítomných rozosmial, no vzápätí vysvetlil, že 
nejde len o pragmatické hľadisko. „Ide o to, že 
keď si knihy kúpia aj tí, ktorí ich neprečítajú, 
my za to môžeme vydať viac kníh pre tých, ktorí 
ich čítajú. Pokojne teda kupujte, aj do knižnice.“ 

Absynt je na trhu krátko a na Slovensku túto 
značku od základov vybudovali Juraj Koudela 
a Filip Ostrowski z Krakowa. 
 Od úmyslu preraziť knihami v podobe ebo
okov napokon po zrátaní nákladov a potenciál
neho zisku upustili a urobili sériu kníh s veľmi 
zaujímavým grafickým dizajnom od Pavlíny Mor
háčovej, pričom svoje zámery zmenili aj v otáz
ke nákladu. Keďže investovali vlastné peniaze, 
nechceli, aby viazli v skladových zásobách, no 
zistili, že náklad 600 kusov nestačí. Keď ho totiž 
rozniesli po knižniciach, na sklade mali opäť 
nulu. Niektoré tituly dnes už tlačia v dvoj až 
trojtisícovom náklade.
 Minulý rok vydali 15 titulov, no podľa Koudelu 
sú ich limity hlavne organizačného charakteru. 
Ďalší limit predstavujú, paradoxne, samotní čita
telia. Vydavateľstvu sa totiž podarilo vybudovať 
veľmi silnú, lojálnu skupinu čitateľov, ktorí čítajú, 
alebo si aspoň kupujú všetky knihy z Absyntu, 
ukladajú si ich na  poličky a posielajú im ich fo
tografie – veľmi intenzívne s nimi komunikujú 
prostredníctvom sociálnych sietí. Keby im ročne 
ponúkli viac kníh, nestihli by ich prečítať. Plánujú 

Zľava: Juraj Koudela, Juraj Heger, Eva Mládeková, 
Valéria Malíková, Daniel Kollár a Dado Nagy. Foto Peter Procházka
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však spustiť ďalšiu edíciu, pre knihy na pomedzí 
beletrie a literatúry faktu. 

Viac titulov, nižší náklad
Vydavateľstvo Ikar patrí k najväčším na našom 
trhu, nové tituly z jeho produkcie prichádzajú na 
trh takou rýchlosťou, že ich človek ani nestačí 
sledovať. „Dá sa povedať, že u nás vychádza jedna 
kniha denne,“ povedala Valéria Malíková. „Minu
lý rok sme vydali, ale to bolo po akvizícii vydava
teľstva Príroda, viac ako 400 titulov. Štandard, 
keď sme fungovali ešte len ako Ikar, bol okolo 
260280.“ Minulý rok bol pre Ikar úspešný, bol 
to aj rok zmien. Okrem toho, že sa vydavateľstvo 
rozrástlo o vydavateľskú značku Príroda, zmenili 
tiež sídlo, pretože do starých priestorov sa už 
nezmestili, čo do firmy prinieslo novú, príjemnú 
atmosféru.
 Ikar má teraz päť vydavateľských značiek: Ikar, 
Príroda, Odeon – v rámci tejto značky edíciu sve
tovej klasiky aj súčasnej svetovej literatúry, znač
ku YOLi  –  literatúru pre mladých, a tiež značku 
Stonožka, čo je literatúra pre deti. „Naďalej sme 
však vydavateľstvo pre celú rodinu, máme veľmi 
široký sortiment a sme pyšní na mnohé z našich 
produktov,“ povedala Malíková. Potvrdila tiež 
trend, že vychádza viac titulov a v menších ná
kladoch, hoci existujú výnimky. „Každý rok sa 
nájdu aj knihy, ktoré sa tlačia vo veľmi vysokých 
nákladoch. Minulý rok sme mali v portfóliu viac 
ako 15 kníh, ktoré sme tlačili v nákladoch nad 
10 000 kusov a mnohé z nich v počte viac ako 
30 000 kusov. Ale ide, samozrejme, o veľké mená, 
a takých titulov je ročne veľmi málo. Boli to knihy 
od J. K. Rowlingovej,  Jozefa Banáša či Táni Kele
ovejVasilkovej.“

Na čo sú pyšní
Keďže moderátor pri pozvaní na besedu vyzval jej 
účastníkov, aby priniesli ukázať knihu, na ktorú 
sú najviac pyšní, Valéria Malíková sa popýšila 
Životopisom vo veršoch, ide o knihu básnických 
textov Ľubomíra Feldeka mapujúcich jeho život, 
s ilustráciami Miroslava Cipára. 
 Podľa Malíkovej je Ikar dlhodobo vnímaný ako 
komerčné vydavateľstvo. „Áno, sme komerčné 
vydavateľstvo, ale na druhej strane vydávame 
veľa kníh, o ktorých verejnosť ani netuší, alebo 
prehliada fakt, že ich vydáva Ikar,“ povedala. 
K takým patria napríklad knihy so značkou 
Odeon, kde v jednej edícii vychádza svetová 
klasika ako Čechov, Turgenev, Dostojevskij 
alebo Hemingway, a v druhej súčasná svetová 
literatúra, v rámci ktorej vyšla s obrovským 
úspechom napríklad kniha od Lee Harper Ne-

zabíjajte vtáčika a na pultoch je tiež prvý diel 
životopisu kultového nórskeho autora Karla Ove 
Knausgårda. „Je dosť turbulentný a je to veľmi 
zaujímavé čítanie.“

Tajný život stromov a klasika
Eva Mládeková z Tatranu priniesla do Panta 
Rhei až dve tašky kníh, na ktoré je hrdá. Počas 
ich sedemdesiatročnej histórie boli najpredáva
nejšou knihou Prostonárodné slovenské povesti 
od Pavla Dobšinského, ktoré minulý rok vydali 
znovu, tentoraz v spolupráci s Janou Pácalovou 
zo Slovenskej akadémie vied – tá upravila jazyk 
na modernejší. Po dlhej diskusii sa titul rozhodli 
priniesť na trh pod zmeneným názvom, ako Pros-
tonárodné slovenské rozprávky, pretože Štúrovci 
si pod povesťou predstavovali rozprávku. A opäť 
vyšli s tradičnými Benkovými ilustráciami, ako 
ich čitatelia mohli poznať ešte zo „starého Tatra
nu“. „Z toho množstva, čo je na trhu, sa usilujeme 
vyberať to najlepšie, niekedy sa nám to poda
rí, niekedy nie.“ Popri Dobšinskom stojí podľa 
Mládekovej za pozornosť Tajný život stromov od 
nemeckého autora Petera Wohllebena, s ktorým 
sa vydavateľka zoznámila na frankfurtskom veľ
trhu. „Predtým napísal 16 kníh o prírode. Je to 
človek, ktorý je dušou ochranár, miluje prírodu, 
bežný svet mu nič nehovorí. Jeho kniha mala v Ne
mecku a v Amerike neskutočný úspech. Začal 
ľudskou rečou rozprávať o prírode a to sa, jed
noducho, podarilo.“ 

Listy od Hviezdoslava
„Vždy tvrdím, že knihy, čo vydávame, sú ako 
naše deti a jedno je väčšie, jedno menšie, jedno 
sa trošku lepšie učí, jedno rýchlejšie behá. Naozaj 
sme hrdí skoro na všetky knihy, ktoré vydávame,“ 
povedal Juraj Heger zo Slovartu. Napokon však 
priniesol knihu Žena moja drahá. Ide o súbor ko
rešpondencie Pavla Országha Hviezdoslava jeho 
manželke Ilone, ktorý zostavila Jana Juráňová. 
„Priniesol som ju preto, že je taká prekvapivá 
a prináša do dnešných čias ducha, ktorý nám 
chýba. Ľudia si prestali pekne písať, emaily už 
nie sú to isté, čo listy, statusy už vôbec nie, a ja 
som veľkým presvedčeným propagátorom toho, 
že ľudia by sa mali vrátiť k písaniu listov. Kniha 
je graficky veľmi pekná, vytvorilo ju štúdio Per
gamen v Trnave, s ktorými sme urobili už viacero 
kníh, vrátane kníh Júliusa Satinského – Expedície 
1973 – 1982 a Listy Oľge, a naposledy Piesnenie. 
Tlačiareň v Českom Těšíně kvôli nám vymyslela 
vrúbkovanú dosku  urobenú laserom, pretože Pa
vol Országh Hviezdoslav si nechal vyrobiť presne 
v tomto tvare korešpondenčné lístky.“

Knihy, ktoré dostali druhú šancu
Sú aj knihy, ktoré sú skvelé a zapadnú neprávom, 
vydavatelia však o nich veľmi rozprávať nechcú. 
„Ťažko sa hovorí o tom, čo nefunguje, lebo už 
len keby to človek vyslovil, trošku takúto knihu 
posúva do pozície neúspechu. Inak to poviem: 
Minulý rok sme slávili 25 rokov a som veľmi pyšný 
na všetkých svojich kolegov. Vymysleli sme si, že 
najlepšia oslava bude vydať reedície 25 kníh, čo 
vyšli počas našej histórie. Kolegovia s tým mali 
strašnú prácu, ale myslím si, že sa to oplatilo. Vy
dali sme knižky, ktoré ľudia už nečakali, pričom 
niektoré z nich neboli až také úspešné, no my si 
myslíme, že sú veľmi dobré. Teším sa, že sme ich 
priniesli späť na trh, či už je to Moskva – Petušky 
od Venedikta Jerofejeva alebo kniha od Giny  
B. Nahai. Sú tam naozaj nádherné publikácie a za
žili nový štart. Prekvapilo ma, že z tých 25 titulov 
na prvom mieste v predávanosti – alebo to možno 
nie je prekvapenie – je Stopárov sprievodca gala-
xiou od Douglasa Adamsa, kompletné vydanie. Na 
druhom mieste sú Stručné dejiny sveta pre mladých 
čitateľov od Ernsta H. Gombricha, čo je knižka, 
ktorú by som možno na druhé miesto netipoval. 
A tretia je Alica v krajine zázrakov s ilustráciami 
Dušana Kállaya, a to je tiež super správa, že ľudia 
si ju kupujú a že naďalej rezonuje.“

Pri Alexijevič mali šťastnú ruku
„Vydali sme dohromady 22 kníh, takže ku každej 
máme špecifický vzťah, lebo  sa jej venujeme dlh
šie, máme ju úplne do detailu obchytanú. Preto 
som sa nevedel rozhodnúť,“ povedal Juraj Koude
la, čo Juraj Heger komentoval slovami: „To sú tie 
Sophiine voľby.“ Koudela sa napokon rozhodol pre 
dve knihy. Jednou bola podľa neho veľmi nená
padná kniha, po ktorej čitatelia nemajú tendenciu 
hneď siahnuť, hoci odozva od tých, čo ju čítali, 
je možno na rovnakej úrovni, ako pri ich úspeš
nom autorovi Ryszardovi Kapuścińskom. „Je to 
Papuša od Angeliky Kuzniak, kniha o rómskej 
poetke. Každý, kto si ju prečíta, má z nej veľmi 
silný zážitok.“ Najväčším prekvapením bola však 
pre začínajúce vydavateľstvo iná autorka. „Mali 
sme obrovské šťastie – to sa asi vydavateľom 
často nestáva, že hneď prvý rok, ako sú na trhu, 
získajú autorské práva na autora, ktorý v ten istý 
rok dostane Nobelovu cenu. A ešte väčším pre
kvapením bol Martin Pollack. Vedeli sme, že už 
dlhšie existuje český preklad jeho knihy Americký 
cisár. Ale boli sme presvedčení, že je taká silná 
a autor je natoľko významný –  z nášho pohľadu 
vydavateľov reportážnej literatúry – že sme sa 
rozhodli vydať tento titul v slovenčine, len ako 
povinnú jazdu. Neočakávali sme až taký veľký  ››
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Daniel Kollár, majiteľ vydavateľstva 
Dajama a predseda ZVKS

Juraj Heger, majiteľ 
Vydavateľstva Slovart

Eva Mládeková, 
riaditeľka Vydavateľstva Tatran

 ›› úspech.“ Kniha o emigrácii zo Slo
venska na konci 19. storočia sa stala 
napokon najpredávanejším titulom 
vydavateľstva.

Dobšinský čaká na svoju príležitosť
Dajama sa venuje celkom iným knihám, 
než aké vydávajú kolegovia Daniela 
Kollára. Trošku im závidí a trošku ich 
ľutuje. „My sme naozaj celkom špeci
fické, rodinné vydavateľstvo, venujeme 
sa len Slovensku, len pôvodným kni
hám, nemáme žiadnu prekladovú literatúru. 
V podstate sa iba hráme, vydávanie kníh je pre 
nás vlastne veľmi zaujímavou hrou. Keď vydáme 
publikáciu o najkrajších stromoch Slovenska, 
v prvom rade si tým urobím veľmi dobre ja, možno 
aj moji blízki sú radi a sme vďační každému, kto si 
knihu kúpi. Ale keby si ju aj nikto nekúpil, nič sa 
nedeje, lebo je to pekné. Ekonomika v mnohých 
prípadoch zďaleka nie je rozhodujúca. To isté platí 
aj o knihe – ktorá nie je žiadnym bestsellerom, 
vyšla v októbri – a je to knižka Tomáša Hulíka, 
popredného slovenského fotografa, režiséra 
a dokumentaristu. Zdokumentoval Slovensko 
svojimi očami, ja som k fotkám pridal len zopár 
textov. Kniha nevyšla vôbec vo vysokom náklade, 
ale urobili sme si ňou skrátka dobre. Ťažko sa 
dá povedať, ktorá knižka je neúspešná, máme 
možno dve také, ktoré – keby sme to merali len 
ekonomikou, mohli by sme ich takto označiť. Ide 
o knihu Pavel Dobšinský: život s rozprávkou. Je to 
veľmi fundovaný životopis či Dobšinského životný 
príbeh, spracovaný pánom Ondrejom Sliackym. 
Ale je tam aj veľa fikcie – o tom, ako to asi mohlo 
byť v tých a v tých okamihoch, keď Pavel Dobšin
ský zažíval to či onô. Tá knižka sa málo predáva, 
ale mám z nej veľkú radosť.“ Podobný osud stihol 
aj moderného sprievodcu Bratislavou od Juraja 
Kucharíka, ktorý vyšiel v novembri. „Ale to si 
viem vysvetliť tým, že sme ho nemali vydať pred 
koncom roka, lebo takéto knižky sa vydávajú na 
jar, pred letnou sezónou. Preto si myslím, že ju 
všetko v najbližších mesiacoch ešte len čaká. 
Lebo, skromne si myslím, že taký sprievodca 
Bratislavou ešte nevyšiel.“ 
   
Fenomenálny úspech Mengeleho dievčaťa
Podľa Valérie Malíkovej sa vydavatelia na Sloven
sku usilujú kopírovať svetové trendy, ale nie vždy 
to funguje jedna k jednej. Mnohé knihy, ktoré sú 
vo svete trendom, potrebujú u nás aj dvatri roky, 
kým sa uchytia, čo bol aj prípad populárneho 
autora severských detektívok Jo Nesbøa. V Ikare 
vkladali minulý rok veľké nádeje do knihy, ktorá 

spája erotiku a umenie a život istej vrstvy spoloč
nosti v Anglicku. Vo svete bola bestsellerom, no 
u nás sa ním nestala a Malíková sa nebála pre
zradiť jej názov, aj s rizikom, že dá knihe nálepku 
neúspešnej. „Kniha sa volá Maestra. Dúfajme, že 
jej čas ešte len príde.“
 Vydavateľstvo Ikar zažilo minulý rok príjemné 
prekvapenia, takým bola napríklad kniha Men-
geleho dievča od reportrérky Veroniky Homolovej 
Tóthovej, ktorá spracovala príbeh Violy Stern 
Fischerovej. Hoci išlo o prvotinu a kniha vyš
la po množstve iných s tematikou holokaustu 
k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, má 
veľký úspech. „Mám pocit, že sa začína viac da
riť knihám, ktoré sa venujú vážnejším témam,“ 
povedala Malíková.

Na predaj a pre radosť
V Ikare už vedia, do čoho idú tento rok, edičný 
plán majú viacmenej postavený, hoci v priebehu 
roka doňho ešte určite pribudnú nové trendové 
veci. Čitateľov však chcú potešiť svojimi osved
čenými autormi – Táňou KeleovouVasilkovou, 
Jozefom Banášom, Jozefom Karikom a ďalšími. 
„Pevne verím, že aj Veronika Homolová Tóthová 
napíše novú knihu, no neviem, či tento rok. Zo 
zahraničných titulov už v marci prinesieme na 
trh novú knihu Jo Nesbøa s názvom Smäd a čita
telia budú iste veľmi radi, pretože Harry Hole sa 
vracia na scénu. Čakáme nového Dana Browna, 
aj  knihu od J. K. Rowlingovej.“
 Chystajú tiež novinky vo svojich osvedčených 
edíciách, v edícii Zlatým písmom knihu pre deti 
od Vincenta Šikulu, preklad zbierky poézie Anjeli 
a démoni od Johna Donna, renesančného básnika 
a súčasníka Williama Shakespeara. 
 Kým podľa Malíkovej je nájdenie toho správ
neho titulu lotériou, Eva Mládeková odcitovala 
svojho syna Matúša, ktorý pôsobí vo vydavateľ
stve Tatran spolu s ňou: „Každá kniha je ako ban
kový úver. Nikdy nevieš, či sa ti vráti.“ Vydarili 
sa im napríklad tituly Kontraktor od Petra Kijabu 
alebo prvotina  mladej Terézie Šimovej Smiešna 

osobná dráma. „Neskutočné, ako tá kniha ide. 
Predáva sa lepšie ako osvedčený Ondrej Štefánik. 
Čiže, je veľmi ťažké to odhadnúť. Preto hovorím, 
že z 20 predajných kníh si môžete urobiť tri ra
dostné.“ Tanu Frenchovú považuje Mládeková 
za jednu z najlepších autoriek, ktorá v Čechách 
„ide“, no na Slovensku „je to zúfalstvo“. „Poviete si, 
anglická detektívka, má všetko, čo má detektívka 
mať. To je presne to, o čom som hovorila – úver, 
ktorý sme dali, a nevrátil sa nám.“
 Juraj Heger s Evou Mládekovou súhlasí. „Ne
viem, či v tomto pomere, ale nepochybne súhla
sím s tým, že človek si má robiť radosť. U nás 
dodržiavame túto zásadu. Sú aj knihy, pri vydá
vaní ktorých nepočítame na centy. Paradoxne, 
mne to veľmi pomohlo už kedysi dávno, keď som 
si myslel, že musíme vydávať aj niečo, čo sa fakt 
predáva, aby sme tú beštiu nakŕmili, aby sa to 
koleso točilo ďalej. A veľmi rýchlo som pochopil, 
že nemám na bestsellery nos. Teda nefungovalo 
také niečo, že: nepáči sa mi to, ale bude sa to 
dobre predávať. Takže sme s tým rýchlo skončili 
a hovorím si: lepšia je kniha, ktorá sa mi páči 
a nepredáva sa, než keď sa nepredáva niečo, čo 
sa mi ešte aj nepáči.“
 Eva Mládeková sa netají tým, že úspech titulu 
nevedia nikdy dopredu odhadnúť, spokojná je 
však s knihou Carla Rovelliho Sedem krátkych 
prednášok o fyzike, ktorej sa len v Taliansku pre
dalo okolo 350 000 výtlačkov. „Rovelli prednáša 
na najprestížnejších univerzitách a oslovil ho je
den literárny časopis, aby prístupným spôsobom 
napísal článok o fyzike. A on skutočne napísal 
o Einsteinovej teórii relativity a malo to úspech. 
Teraz začal písať o čase.“ 
 Od Petera Wohllebena, ktorý sa Tatranu osved
čil, pripravujú ďalšiu knihu, s názvom Citový život 
zvierat. 
 K sedemdesiatemu výročiu vydavateľstva by 
malo vyjsť niečo špeciálne. „Rozhodujeme sa me
dzi piatimi vecami. Rozmýšľam urobiť Boccacciov 
Dekameron v novom preklade. Viem, že klasika 
na Slovensku veľmi nejde, ale dôležité je osloviť 
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Juraj Heger, majiteľ 
Vydavateľstva Slovart

Valéria Malíková, výkonná riaditeľka 
vydavateľstva Ikar a podpredsedníčka ZVKS

Juraj Koudela, 
spolumajiteľ vydavateľstva Absynt

Foto Peter Procházka

mladého prekladateľa, asi tak do 30 rokov.“ Práve 
pri Rovellim sa podľa Mládekovej veľmi vydaril 
preklad Petra Bilého. Jedným z tipov boli aj Can-
terburské poviedky, ktoré ešte nikdy nevyšli. „Ale 
tam je strašne veľa poézie, ešte uvidím.“
 Vydavateľstvo Absynt tento rok prinieslo na 
trh Kolymské denníky. „Napísal ich Jacek HugoBa
der a je to reportáž formou denníkov z cesty z Ma
gadanu do Jakutska, v podstate stopom. Autor, 
renomovaný poľský reportér z Gazety Wybor
czej, sa špecializuje na Rusko. Má na konte už 
množstvo kníh, napríklad knihu Biela horúčka 
o probléme alkoholizmu na Sibíri. Ale precestu
jeme asi celý svet, vydáme tiež titul kenského 
autora Binyavanga Wainaina Raz o tomto mieste 
napíšem, vyjde v edícii 100 %. A chystáme  jednu 
alebo dve knihy od nášho osvedčeného Ryszarda 
Kapuścińského, od Svetlany Alexijevič zas Černo-
byľskú modlitbu, a vyjde aj text o Turecku. Máme 
pripravenú reportáž o ľuďoch žijúcich na okraji 
spoločnosti a ešte knihu čínskeho autora.“

Osvedčené mená
Slovart aj tento rok staví na svojich overených 
autorov, ktorých má však menší počet. „Takže 
sme radi, že niektorí z nich, napríklad Dominik 
Dán, napíšu väčšinou dve knihy za rok, aby sa to 
vyrovnalo. Pavel Vilikovský bude mať už veľmi 
skoro novú knižku, teraz vyšla Veronica Roth. 
Druhého mája vychádza ďalší titul autorky Diev-
čaťa vo vlaku Pauly Hawkinsovej, ktorá potom 
v preklade bude aj u nás. Ak všetko dobre do
padne, na jeseň sa objaví tiež nový Satinský – 
vyrábal totiž noviny v dvoch exemplároch, ktoré 
posielal príbuzným do zahraničia, hovorilo sa im 
gundžovníky. To bude  naozaj pekné,“ prezradil 
niečo o pripravovaných novinkách Juraj Heger.
 A nedalo mu nepochváliť sa ešte knižkou pre 
deti Mapy, ktorá vyšla pred Vianocami. „Sám som 
na jej úspech zvedavý. Je preložená z poľštiny, 
manželia Alexandra Mizielinska a Daniel Mizie
linski naozaj nádherne nakreslili mapy pre deti. 
Obaja sú typografi, čiže všetko majú vyšperko

vané. Je to asi najúspešnejšia kniha z východnej 
a strednej Európy v histórii, pokiaľ ide o preklad, 
vo svete sa jej predalo asi dva a pol milióna kusov. 
To je možno viac ako Lenina a ostatných ‚best
selleristov‘. A je úžasné, že z krajín, odkiaľ sa 
bežne knižky neprekladali, už tiež prichádzajú 
knihy, ktoré sú nielen krásne, ale sa aj predávajú.“
 Juraj Heger upozornil na to, že vo svete mimo
riadne vzrástla popularita audiokníh. Sám inšpi
roval k ich počúvaniu viacerých taxikárov, ktorí 
si takto už namiesto hudby púšťajú napríklad 
Dominika Dána. Svojim deťom zase v aute cestou 
na dovolenku púšťajú s manželkou Saturnina. 
„Boli päť hodín schopné počúvať knižku. To je 
úžasné!“

Chválili aj konkurenciu
„Musím sklamať všetkých čitateľov,“ zažartoval 
v debate o chystaných novinkách Daniel Kollár. 
„Nesledujeme žiadne svetové trendy, takže nič 
z tohto nevydáme. Žiadnu motivačnú literatúru, 
ani  krimi, hoci život na Slovensku je jedna veľká 
detektívka. Budeme ďalej objavovať a chodiť od 
hradu k hradu a od stromu k stromu. Budeme 
sa naďalej bicyklovať, vydáme niekoľko knižiek 
s touto problematikou. A blíži sa výročie vzniku 
prvej československej republiky, chystáme špe
ciálnu veľkú knihu o tomto období.“
 Absynt, naopak, chce trend detektívok podpo
riť, ale znovu reportážnou formou. Mala by u nich 
vyjsť kniha Laserman. „Čiže muž s laserom. Je to 
kniha novinára o vrahovi, ktorý zabíjal imigran
tov vo Švédsku. Takže vydáme detektívku, ktorá 
je  bez fikcie,“ povedal Koudela.
 Vydavatelia si potom pochválili knižky na
vzájom. Danielovi Kollárovi sa páčil Životopis 
vo veršoch z Ikaru a ako geograf ocenil Mapy zo 
Slovartu. Evu Mládekovú oslovila tiež kniha zo 
Slovartu, Konvália Denisy Fulmekovej. „Mám 
korene na Orave a pre nás bol Rudolf Dilong 
boh, nedotknuteľný, nepredstaviteľný boh. 
Konváliu považujem za skvelú knihu. A potom 
niektoré veci z Vydavateľstva Premedia.“ 

     Juraj Heger vyzdvihol Šum času od 
Juliana Barnesa, Šostakovičov životo
pis, ktorý vydalo Artforum a ktorý by 
bol mal rád vo svojom portfóliu, ale, 
žiaľ, zareagovali neskoro. Podobne 
sa vyjadrila o Geniálnej priateľke od 
Eleny Ferrante Eva Mládeková. Ten
to titul vyšiel vo vydavateľstve Ani 
Ostrihoňovej Inaque, nadviazal naň 
ďalší od Eleny Ferrante Príbeh nového 
priezviska a čoskoro bude na trhu tretí 
diel neapolskej ságy pod názvom Tí, čo 

odchádzajú – tí, čo zostávajú. Knihy tejto talian
skej autorky vychválil aj Juraj Heger. „Od svojej 
manželky môžem odkázať, že závidí tomu, kto 
ich bude čítať ešte len prvýkrát.“
 Jurajovi Koudelovi sa páčila kniha Naničhodný 
poet od Lyrika, ktorá vyšla v Občianskom združe
ní Diverzita, tiež Šum času, a vôbec knihy z Art
fora, a rovnako aj kniha fotografií Andreja Bána 
Na juh od raja (Vydavateľstvo Slovart).
 Valéria Malíková kolegov prekvapila. Nevy
brala si žiadnu knižku od nich, lebo všetkých ich 
obdivuje a ich knihy považuje za nádherné. No 
spomenula oddychovku z vydavateľstva Noxi od 
Toma Michella –  Môj priateľ tučniak. „Je to vyslove
ne oddychové čítanie o tučniakovi, ktorý sa stane 
maskotom basketbalového tímu. Absurdná kniž
ka, veľmi vtipná. A keďže sa blížim k penzijnému 
veku, tak som si kúpila – nič pre dôchodcov! – ale 
knihu o tom, ako podnikať s názvom s názvom 
Support od Michala Trubana z Vydavateľstva 
Premedia.“ 

Odsúdení na spoluprácu
Vydavatelia vraj veľmi nemajú čas čítať knihy 
iných vydavateľov, lebo musia denne prelúskať 
množstvo rukopisov. Eva Mládeková si však 
v Panta Rhei zvykne pri káve prelistovať šty
ripäť kníh, aby vedela, čo robí konkurencia. 
„Rozmýšľam nad tým, že sme tu všetci akoby 
konkurenti. Ale to hovorím len v úvodzovkách,“ 
povedal Daniel Kollár, „lebo my , čo sme v zdru
žení vydavateľov, sme na jednej lodi. Pre mňa je 
veľmi príjemná alebo pekná vlastnosť človeka 
prajnosť. A keď si budeme všetci navzájom viac 
priať a dokážeme sa tešiť aj z úspechov druhého, 
tak sme na najlepšej ceste k tomu, aby sa nám 
samým lepšie darilo. Mám pocit, že v poslednom 
období na to mnohí prichádzajú, a preto vidím 
tiež zmysel v našom združení. Sme tu odsúdení 
na spoluprácu.“

Iris Kopcsayová



7. 3. 1972 – Tomáš REPČIAK, prozaik
8. 3. 1934 – Ján SOLOVIČ, dramatik
8. 3. 1955 – Peter VALČEK, prozaik, esejista, scenárista
9. 3. 1954 – Dana PODRACKÁ, poetka, esejistka, spisovateľka pre deti

11. 3. 1924 – Jozef TOMKO, kultúrny historik 
11. 3. 1941 – Jozef MOKOŠ, básnik, dramatik, spisovateľ pre deti
11. 3. 1946 – Jozef FEDOR, básnik
13. 3. 1938 – Jozef ZBIHLEJ, básnik
13. 3. 1949 – Eva TKÁČIKOVÁ, literárna historička
14. 3. 1948 – Dušan MIKOLAJ, prozaik, esejista
14. 3. 1951 – Gabriela ROTHMAYEROVÁ, prozaička, esejistka
15. 3. 1938 – László CSELÉNYI, básnik, prekladateľ
15. 3. 1967 – Veronika ŠIKULOVÁ, poetka, prozaička
16. 3. 1943 – Milan LECHAN, básnik, aforista, spisovateľ pre deti
16. 3. 1957 – Ján PETRÍK, básnik, dramatik
17. 3. 1961 – Anton PIŽURNÝ, básnik, prozaik
19. 3. 1942 – Roman BEDNÁR, autor literatúry faktu, prozaik, básnik
21. 3. 1969 – Renata BHUJUN, prozaička
22. 3. 1942 – Milan ZELINKA, prozaik
22. 3. 1945 – Alexander HALVONÍK, prozaik, literárny kritik, prekladateľ
22. 3. 1966 – Adam BŽOCH, literárny kritik a vedec, prekladateľ
25. 3. 1934 – Ján FINDRA, literárny vedec, lingvista 
25. 3. 1943 – Peter TELÚCH, básnik
25. 3. 1951 – Zdenka BECKEROVÁ, prozaička, dramatička, prekladateľka
26. 3. 1976 – Peter MOSKAĽ, prozaik
27. 3. 1958 – Katarína GILLEROVÁ, prozaička
28. 3. 1943 – Oľga FELDEKOVÁ, prozaička, esejistka
28. 3. 1947 – Juraj TAKÁČ, autor kníh pre deti a mládež
29. 3. 1934 – Ludwig RICHTER, literárny historik, slovakista, prekladateľ 
29. 3. 1951 – Ján TUŽINSKÝ, prozaik, esejista

jubilanti
od 23. februára do 29. marca

23. 2. 1932 – Anton HYKISCH, prozaik, dramatik, publicista
23. 2. 1971 – Gabriela FUTOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež, scenáristka
24. 2. 1928 – Viliam TURČÁNY, básnik, prekladateľ, literárny vedec
24. 2. 1943 – Juraj BINDZÁR, dramatik, scenárista, publicista
24. 2. 1946 – Emil BORČIN, rozhlasový dramatik, prozaik
25. 2. 1942 – Vladimír ŠTEFKO, teatrológ
25. 2. 1946 – Ján ŠTRASSER, básnik, textár, prekladateľ, esejista
26. 2. 1950 – Irena BREŽNÁ, prozaička, prekladateľka, spisovateľka pre deti
26. 2. 1964 – Peter VRLÍK, autor literatúry faktu, publicista
27. 2. 1987 – Diana MAŠLEJOVÁ, prozaička, autorka kníh pre deti
28. 2. 1948 – Július BALCO, prozaik, autor kníh pre deti
28. 2. 1969 – Ľudo JAMBRICH, publicista
28. 2. 1981 – Hana LASICOVÁ, prozaička

1. 3. 1929 – Vladimír PETRÍK, literárny historik a kritik
1. 3. 1932 – Eduard GOMBALA, literárny vedec, básnik
1. 3. 1936 – Anna DUDÁŠOVÁ, poetka, autorka pre deti, prekladateľka
1. 3. 1948 – Milan ZÁLETA, dramatik, prozaik
1. 3. 1951 – Peter SALNER, autor literatúry faktu
1. 3. 1955 – Bohuš BODACZ, prozaik, literárny kritik, publicista
1. 3. 1963 – Ivica RUTTKAYOVÁ, poetka, prozaička
1. 3. 1974 – Laco JAKUBČIAK, básnik
2. 3. 1946 – Elena KRŠŠÁKOVÁ, poetka, prekladateľka
3. 3. 1950 – Ján TAZBERÍK, básnik, literárny kritik
3. 3. 1972 – Petra NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, prozaička
3. 3. 1976 – Eva URBANÍKOVÁ, prozaička
7. 3. 1963 – Marián GAVENDA, autor literatúry faktu a odbornej literatúry, 
   publicistas.

 0
8

/0
9

KOMENTÁRE

Prozaik mnohých žánrov 

 Spisovateľ uzrel svetlo sveta v Banskej Štiav
nici. Narodiť sa v tomto meste, kde na nás na 
každom kroku dýchajú dejiny, prežiť tu detstvo 
a mladosť, stať sa prozaikom a nepísať historic
ké romány, hádam ani nie je možné. A z môjho 
pohľadu literárneho kritika to najlepšie a naj
dôležitejšie, čo z pera Antona Hykischa vzišlo, 
sú práve diela tohto žánru: Čas majstrov (1977), 
Milujte kráľovnú (1984), Spomeň si na cára (2007) 
a najnovšie Verte cisárovi (2016). Autor nám 
v nich okrem iného ukazuje, že naše dejiny nie 
sú len dejinami práce, ale že mali aj intelektuál
nu, vznešenejšiu či priam aristokratickú podobu 
a že do nich patria aj dejiny RakúskoUhorska. 
Ide tak trocha proti mináčovskej koncepcii ple
bejskej histórie Slovákov. 
 Zaželajme spoločne majstrovi Antonovi Hyki
schovi do ďalších rokov života veľa zdravia a tvo
rivých síl!

Igor Hochel

V týchto dňoch oslávi spisovateľ Anton 
Hykisch okrúhle životné jubileum, bude 

mať 85 rokov. Literárna historiografia ho zara
ďuje medzi autorov označovaných v minulos
ti ako Generácia 56, dnes skôr ako Generácia 
Mladej tvorby. Ide o mimoriadne silné prozaické 
pokolenie (V. Šikula, R. Sloboda, J. Johanides, J. 
Blažková, P. Vilikovský a ďalší), ktoré vstupovalo 
do literatúry s nepísaným programom odmiet
nutia metódy socialistického realizmu. Nemohli 
ho deklarovať prostredníctvom manifestov, ale 
realizovali ho svojimi dielami. A keďže nerešpek
tovali povinnosť stvárňovať realitu v intenciách 
budovania „svetlých zajtrajškov“, ušli sa im ústr
ky i potrestania. A vo väčšine prípadov i dvakrát: 
raz na začiatku spisovateľskej dráhy a druhý 
raz v ére normalizácie. Medzitým však dokázali 
výrazne ovplyvniť vývin slovenskej prózy. 
 S totalitným režimom má svoje skúsenosti 
aj Anton Hykisch. Ako gymnazista sa v roku 
1949 pokúsil s kamarátom utiecť na Západ. 
Útek sa však nevydaril, chlapcov zadržali na 
hranici, uväznili, vypočúvala ich smutne známa 
ŠtB. Neskorší prozaik bol vzhľadom na neplno

letosť, našťastie, odsúdený len na podmienečný 
trest. Tieto zážitky stvárnil v románe Námestie 
v Mähringu, ktorý vyšiel v roku 1965, avšak s cen
zúrnymi škrtmi. (Pôvodná, necenzurovaná ver
zia vyšla až v roku 2000.) 
 Autorovým debutom mal byť román Prvé kro-
ky, v roku 1959 bol aj vytlačený, ale náklad zošro
tovali. K čitateľom sa dostal až v roku 1963 pod 
názvom Krok do neznáma. Napriek počiatočným 
ťažkostiam sa však Hykisch predsa radí k tým 
autorom Generácie Mladej tvorby, ktorým sa po
darilo knižne debutovať pomerne skoro. Jeho 
faktickou prozaickou prvotinou sa stal román 
Sen vchádza do stanice z roku 1961. Potom už 
pribúdali knihy rôznych žánrov, z ktorých naj
známejšie sú novela Naďa (1964), romány Vzťahy 
(1978), Túžba (1980) a Atómové leto (1988), scifi 
poviedky Dobre utajený mozog (1979), diela litera
túry faktu Volanty do nebies (1975) a Budúcnosť je 
už dnes (1987) či cestopis Kanada nie je „kanada“ 
(1968). Mimochodom, Kanada sa pre Hykischa 
stala tak trochu osudovou krajinou, lebo v ro
koch 1993 – 1997 tu pôsobil ako prvý veľvyslanec 
Slovenskej republiky.

Foto Peter Procházka



č. 02/17

„Písať znamená ostať.“ To nie je iba pôsobivý bonmot, ale 
svojím spôsobom kľúčová veta tvorby a poslania lite

ratúry. Náš popredný spisovateľ, autor asi tridsiatky 
kníh a tohtoročný jubilant Anton Hykisch (1932) ju 

pripísal jednej z postáv svojho najnovšieho historic
kého románu.

Okno do histórie
Verte cisárovi / Anton Hykisch / Vydavateľstvo 

Spolku slovenských spisovateľov 2016

Komponoval ho ako voľné pokračovanie 
svojho čitateľsky asi najúspešnejšieho  

diela Milujte kráľovnú. Odohráva sa koncom 
18.storočia, v predvečer Francúzskej revolúcie, 
keď sa po smrti Márie Terézie ujal vlády jej syn 
Jozef II. Približuje v ňom cisára ako človeka, 
ktorý musel pridlho čakať na to, aby začal 
uskutočňovať svoj sen o spravodlivej vláde 
a múdrom panovníkovi – obšťastňovateľovi – 
a počas desiatich rokov vlády sa mu ho, napriek 
všetkému úsiliu, nepodarilo naplniť. Zároveň 
ho však spoznávame ako muža, ktorý v horúč
kovitej, sebazničujúcej práci chcel zabudnúť na 
svoje problémy v súkromnom živote (vzťahové 
i zdravotné) a nakoniec predčasne umiera.

Milovaný aj nenávidený Jozef II.
Hovorieva sa, že cesta do pekla je vydláždená 
tými najlepšími úmyslami. Jozef II. nekompro
misne zavádzal významné, ale občas aj pomerne 
nezmyselné reformy, bez ohľadu na možnosti 
ich realizácie a dosah. Na jednej strane význam
ný Patent o zrušení nevoľníctva či Tolerančný 
patent o zrovnoprávnení nekatolíckych nábo
ženstiev, budovanie chudobincov, nemocníc, 
dôraz na školstvo i pragmatická snaha, aby 
kňazi rôznych vierovyznaní slúžili omše nie 
v latinčine, ale v zrozumiteľných národných 
jazykoch. Na druhej strane je však absencia dip
lomacie v nekonečnom súboji s predstaviteľmi 
vysokej šľachty i kléru, nepochopenie psycho
lógie jedincov i národov. Vyhlasoval, že „robiť 
dobro si nevyžaduje lásku, skôr bystrý rozum. 
Vytrvalosť. Zbaviť sa zbytočných citov. Rozlomiť 
okovy súcitu. Zasmiať sa prekvapenému oko
liu…“ Lenže: „ Možno milióny ľudí obšťastniť 
rýchlo, bez lásky a často aj proti ich vôli?“ 

Cisára Jozefa II. milovali i nenávideli. Nikto však 
nemohol spochybniť to, že prioritou bol preňho 
život ako služba iným. Jeho reformy napríklad 
ovplyvnili túžbu po vlastnej identite a kultúre, 
myslenie a konanie aj nejedného slovenské
ho vzdelanca. Autor na pozadí historických 
udalostí a Jozefovho príbehu predstavuje rad 
významných osobností vtedajšej európskej kul
túry a politického diania, ale rozvíja aj motív 
osudov obyčajných dedinských kňazov, ktorí sa 
zapísali do našej histórie. Či to bol Jozef Ignác 
Bajza (autor prvého slovenského románu René 
mládenca príhody a skúsenosti), Anton Bernolák 
(autor prvých pokusov o kodifikáciu slovenčiny) 
alebo Juraj Fándly (autor prvej knihy v berno
lákovskej slovenčine) a ďalší. 

Najpôsobivejšia je Štefánia
Protagonistami knihy sú predovšetkým muži. 
Ženský element je zastúpený skôr ako niečo, čo 
ich skúša, je hlasom svedomia alebo spomien
kou. Napríklad tieň Márie Terézie, ktorého sa 
Jozef II. nikdy nedokázal zbaviť, alebo vydatá 
kňažná Lori, ktorú ako dvojnásobný vdovec 
platonicky obdivoval v takzvanom salóne pia
tich kňažien v Lichtensteinskom paláci. Naj
pôsobivejšou ženskou postavou knihy je však 
dedinské dievča Štefánia s komplikovaným 
osudom a neopätovanou láskou ku kaplánovi 
Bajzovi. Jej je venovaná aj záverečná 45. kapi
tola s názvom Modlitba ženy. 

Realita aj fikcia
Autor vytvoril zaujímavú, i keď nie vždy vyváže
nú a občas trochu „hrboľatú“ skladačku osudov 
a udalostí. V románe sa prelína realita s fikciou, 
rôzne prostredia a krajiny, postrehy z cisárových 

ciest, rozprávanie o túžbe po moci a vášni, vnú
torné monológy, citácie z listov, ale aj úvahy na 
tému hľadania šťastia, ľudského poslania, nábo
ženstva, vedy, umenia a podobne. Mimochodom, 
práve príbeh Jozefa Ignáca Bajzu je svojskou psy
chologickou štúdiou o pokušeniach i žiarlivosti 
a závisti, ktorá mení a ničí charakter. Pasáže 
nielen o písaní či o vzťahoch medzi literátmi, 
o vzájomnej ľudskej nevraživosti a nepochopení 
vôbec, sú témy viac ako aktuálne. Lebo darmo, 
dejinné kulisy sa menia, človek nie.
 Mimoriadne cenná je na knihe práca s ar
chívnymi materiálmi a historickými prameň
mi i dôkladný poznámkový aparát, v ktorom 
nechýba kalendárium, dôsledne spracovaný 
register osôb a zemepisné názvy s uvedením 
názvu historického, slovenského i dnešné
ho úradného. Zaujmú aj ilustratívne mapky 
Habsburgských dŕžav v Európe (1740 – 1780) 
a Európy v 18. storočí.

Stretnutie s Mozartom
Pre niekoho, ak si odmyslíme školské vedomos
ti, sa môže postava Jozefa II. spájať iba s vtipnou 
scénou z Formanovho filmu Amadeus, keď ci
sár hodnotí Mozartovo dielo slovami: „Priveľa 
nôt“. Zaznamenal ju aj Anton Hykisch, ale je to 
iba sklíčko v mozaike iných faktov a udalostí. 
Svojím dielom otvára okno do histórie. Je to 
poučné a zaujímavé čítanie nielen pre študujú
cu mládež, ale každého čitateľa, ktorý sa chce 
dozvedieť viac o dobe dávno minulej a živote 
ľudí v nej. V každom prípade je román Verte 
cisárovi pôsobivá freska historického obdobia 
a kronika osudov s presahom do súčasnosti. 

Elena Ťapajová

KOMENTÁRE

Foto archív E. Ť.
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Vladimír 
Petrík:

Literatúra 
pre nás 

znamenala 
niečo iné

Foto Peter Bilý

ROZHOVOR

Legenda literárnej kritiky si na nás 
našla čas niekoľko dní pred svojimi 

88. narodeninami. Vladimír Petrík 
aj v takom úctyhodnom veku naďalej 

číta a pozerá sa na svet bez pomoci 
okuliarov – či už dioptrických alebo 

ružových. 

ale aj napríklad reportáže. Ako dieťa som mal 
predplatený časopis Slniečko a dá sa povedať, 
že čítanie som mal v krvi. 

Čítala vaša generácia viac ako tie dnešné?
Pamätám sa, že ani na gymnáziu, kde nás bolo 
v triede tridsať študentov, to nebola žiadna 
sláva. O literatúru sme mali záujem asi takí 
piatišiesti, čo sa prejavovalo potom aj na pí
somkách, kde sa odrážal náš vnútorný vzťah 
ku knihám. Tí ostatní čítali nanajvýš povinnú 
literatúru. Teda „nečítanie“ a nezáujem o lite
ratúru má dlhšiu „tradíciu“, nie je to len otázka 
dnešnej doby.

Gymnázium ste vychodili v Liptovskom Mi-
kuláši, a potom ste prišli ako vysokoškolák 
do Bratislavy…
Trochu ma sklamalo, že na vysokej škole som 
sa nedozvedel o literatúre oveľa viac ako na tej 
strednej. Bolo to dané asi tým, že sa zväčša iba 
opakovalo, čo sme sa už učili na strednej ško
le. Pred rokom 1948 si profesor mohol dovoliť 
prednášať o jednom autorovi celý semester. 
Bolo to zrejme produktívnejšie ako všestranný 
prehľad o celom literárnom vývine. Na druhej 
strane, keď sme boli druháci či tretiaci, mali 
sme nový predmet – literárna veda – a začali sme 
písať. Boli 50. roky, keď sa pohľad na literatúru 
zjednodušil, až zvulgárnil, preto nám mladým 
kritikom a recenzentom bolo dosť ľahké písať, 

všímali sme si iba niektoré aspekty. Napríklad 
ako blízko či ďaleko je dielo od reality, koľko je 
v ňom ideológie, ale pokiaľ ide o otázky, ktoré 
zaujímali literárnu obec dobu predtým, tak gene
rácia, čo bola pred nami, vedela o literatúre viac 
ako my. Bola aj teoreticky pripravená, prešla 
napríklad štrukturalizmom. Za našich čias to už 
nebolo možné, napriek tomu, že literárnu vedu 
nám prednášal bývalý štrukturalista, profesor 
Mikuláš Bakoš.

A po vysokej?
Mysleli sme si, že pôjdeme učiť na stredné školy, 
no práve vznikla Slovenská akadémia vied a pia
tich z môjho ročníka nás zobrali do Ústavu slo
venskej literatúry. Päťdesiate roky poznačili dosť 
negatívne aj literárnu vedu. Začali sme v ústave 
písať Dejiny slovenskej literatúry, no bolo to také 
nepresvedčivé a závislé od politických požiada
viek, že celá prvá verzia Dejín bola zmietnutá zo 
stola. Potom sa spoločenská realita zmenila, 
prišiel koniec stalinizmu a s ním aj požiadavka 
hovoriť pravdu, aj keď práve nie je príjemná. Po 
uvoľnení v roku 1956 nebola nová verzia Dejín, 
hoci poznačená svojou dobou, celkom na zaho
denie. Vzniklo päť zväzkov, za ktoré sa Ústav 
slovenskej literatúry nemusí hanbiť – napriek 
tomu, že doba, v ktorej vznikali, prehnane vy
zdvihovala niektoré veci a iné, ktoré objektívne 
mali hodnotu, podceňovala. Každá generácia by 
sa mala pokúsiť znovu „napísať Dejiny“ a pred

Milan Rúfus kedysi parafrázoval názor, 
podľa ktorého, keď kritik píše o nejakom 
diele či autorovi, píše predovšetkým o sebe. 
Súhlasíte? 
Pravdepodobne to platí pre všetko, čo kritik 
napíše. Kritik sa jednoducho nemôže odosob
niť. Jednak ma istý názor na literatúru alebo 
na konkrétne dielo a ten názor nemusí zdieľať 
druhý kritik, čiže je na jednej strane osobný a na 
druhej strane prezentuje sám seba všetkým, čo 
píše. Nie je to vždy rovnako intenzívne, ale autor 
sa musí svojím spôsobom v texte prejaviť. Boli 
kritici skôr esejistického charakteru, ktorí sa 
zámerne vkladali do textu: taký bol napríklad 
Alexander Matuška, s ktorým som niekoľko 
rokov spoločne pracoval v Ústave slovenskej 
literatúry a dosť dobre som ho poznal. Vždy, 
keď ho čítate, vidíte za tým textom jeho, nech 
už písal o akomkoľvek autorovi. Napokon, sám 
to formuloval tak, že nechcel, aby čitateľ, ktorý 
ho bude čítať, hneď naňho zabudol.  

Ako sa zrodilo vaše prvotné priblíženie 
sa k literatúre? V detstve či neskôr? Bol 
to nejaký zlomový okamih alebo to prišlo 
postupne? 
Študovať literatúru som sa rozhodol na gym
náziu, aj preto, lebo prírodovedné predmety 
ma dosť nebavili a niekedy som im nerozumel. 
Literatúru som mal rád od detstva, už ako žiačik 
ľudovej školy som kdečo čítal, nielen rozprávky, 
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a rozhodovali funkcionári, a nie radoví straníci 
s legitimáciami. Začiatkom 70. rokov nás v pre
vierkach skoro všetkých vyhodili.

Ak už spomínate Špitzera, viacerí disi-
denti 70. a 80. rokov – Špitzer, Tatarka, 
Rozner – boli v 50. rokoch dosť radikálni 
komunisti, človeku sa derie na jazyk až 
prívlastok „besní“, najmä ak si prečíta, 
ako sa správali a čo publikovali v období 
zmanipulovaných procesov. Vyjadrovali 
sa k tomu obdobiu o desaťročia neskôr, 
keď už „zmúdreli“?
Nie, nie… So Špitzerom som bol kamarát aj 
v 70. rokoch, občas sme šli spolu na víno. Pri
pomenul som mu, ako v 50. rokoch odsudzoval 
Novomeského, ktorý už bol vtedy v base, alebo 
nadrealistickú poéziu Štefana Žáryho, lebo „ne
bola socialistická“. On sa vtedy, jemne povedané, 
nahneval, a povedal mi: „Ja som tomu veril.“ No 
mne sa nechce veriť, že tomu veril, lebo on ne
bol ten typ. Taký Tatarka napríklad mohol byť 
či bol „veriaci komunista“, no Špitzer nemohol 
byť „veriaci komunista“, na to bol priveľmi ra
cionálny a liberálny. Takisto si nemyslím, že 
napríklad Mináč bol „veriaci komunista“, on skôr 
uveril marxizmu, ale straníckych funkcionárov 
a stranu ako takú nemal rád. Ale v 70. rokoch 
sa k tomu obdobiu bývalí radikáli ako Rozner 
a Špitzer vyjadrili iba jednou, dvoma nenápad
nými vetami, pritom boli v tých 50. rokoch dosť 
exponovaní. Aj Agneša Kalinová, ktorá bola tiež 
dosť radikálna, v spomienkových rozhovoroch 
Mojich sedem životov tých desať rokov svojho 
života odbavila dvoma vetami – skôr kritizo
vala iných. 

Po nadšení z konca 60. rokov prišla nová 
realita normalizácie aj do literatúry a li-
terárnej vedy…
Z vyšších miest to bol v kultúrnej politike po
kus o návrat do 50. rokov, do socialistického 
realizmu. Ale vďaka skúsenosti s atmosférou 
60. rokov, aj pachuti z rokov 50tych, ten návrat 
už nebol celkom možný. Ale bola to veľmi ubíja
júca atmosféra, takú situáciu v kultúre a umení 
nemali ani v Poľsku či v Maďarsku. Boli veci, 
ktoré sme čakali – napríklad, že nás vyhodia 
zo strany. No netušili sme, že môžeme prísť aj 
o zamestnanie. Len nedávno mi syn Alexandra 
Matušku dal odpisy listov, ktoré jeho otec po
sielal na stranícke miesta, kde sa nás zastával 
a argumentoval, aby nás nevyhodili z práce. Ani 
raz sa nám s tým nepochválil. Bolo to od neho 
veľkorysé gesto.

S vaším menom som sa prvýkrát stretol ako 
gymnazista, keď som si čítal výbery poézie 
z pozostalosti Jána Smreka s vašimi do-
slovmi – Noc, láska a poézia (1987), a najmä 
svojho času absolútne prekvapenie, výber 
občianskej poézie z konca 40. a začiatku 
50. rokov Proti noci (1993). Poznali ste sa 
aj osobne?
S Jánom Smrekom sme boli susedia, býval v byte 
pod nami posledné dve desaťročia svojho živo
ta. Mal rád spoločnosť, nielen ženy a dievčatá, 
ako sa to často prízvukuje, ale on bol všeobecne 
veľmi dobrý spoločník do diskusie. Vedel nielen 
dobre rozprávať, ale mal aj veľmi vyhranené 
názory – na literatúru, na politiku… Keď zomrel, 
prišiel som za jeho pani manželkou a opýtal som 
sa, či po ňom neostal nejaký archív, kde by boli 
veci, ktoré neuverejnil. Tak som editoval dva 
výbery z jeho poézie a aj druhý zväzok jeho pa
mätí – Poézia, moja láska.

A protikomunistické verše Proti noci?
Šokovalo ma, koľko toho napísal. A že to vôbec 
napísal. Tak som z toho vybral asi také dve 
stovky básní. Bolo to zjavenie, komunizmus 
síce mal aj nepriateľov, napríklad z radov ľu
dákov – alebo neskôr dodatočne po rokoch –,  
no Smrek vystihol podstatu komunizmu ako 
totalitného režimu hneď v jeho prvých dňoch: 
„pokladám to za totalitu, demokracia zaniká, 
nemôžem s tým súhlasiť…“ Vo februári '48 na
písal päť výrazných protikomunistických bás
ní. Pri každej mal dátum, pretože jemu záležalo 
na tom, aby sa vedelo, ako zmýšľal v konkrét
nom časovom úseku. Nebol teda „dodatočný 
antikomunista“. 

A aký máte dojem zo súčasnej slovenskej 
literatúry?
Nemám z nej veľmi dobrý pocit, ja som bol nau
čený na to, že literatúra znamená niečo iné. 
Literatúra nás nielen zabávala, ale hovorila 
nám aj podstatné veci o realite, v ktorej sme 
žili. Súčasná literatúra mi nie je taká blízka, 
ako mi bola tá predtým – nehovorím o socia
lizme, ale o dvadsiatom storočí. Akoby sa au
tori uspokojili s tým, že budú robiť miniatúry, 
akoby sa báli mať nejakú celostnú koncepciu 
„reality a človeka“. Akoby sa literatúra vzdala 
poznávacej funkcie, ktorú sme my považovali 
za jednu z jej podstatných funkcií. Nie som teda 
veľký milovník súčasnosti, ani spoločenskej. 

Peter Bilý

staviť svoj pohľad na literatúru, v ktorom by sa 
odrážal záujem a názor práve aktívnej generá
cie. Literatúra, ktorá už je napísaná, sa nemení, 
ale menia sa pohľady a názory na ňu. 

Narodili ste sa za prvej ČSR, počas detstva 
ste prežili vojnu a ako vysokoškolák ste sa 
ocitli v novom, komunistickom režime…
Socializmus, ktorý nastúpil v štyridsiatom
ôsmom, získaval sympatie mladej generácie. 
Všetci sme chodili na brigády, všetci sme chceli 
pomáhať a ak by som to prehnal, všetci sme 
chceli vytvárať „nový svet“. Ale potom sa všetko 
pokazilo procesmi. Bolo pre nás neprijateľné, 
aby sa generálny tajomník KSČ stal naraz zločin
com, ktorého dokonca popravili. Ako sa mohol 
taký čestný komunista, ako bol Clementis, do
stať na stranu zradcov? To bolo také neuveri
teľné, že s tým nemohol súhlasiť nikto, kto mal 
zdravý rozum. A keďže sa oficiálne presadzovali 
tieto zvrátené pohľady, tak nás to odradilo od 
prvotného elánu, ktorý mala mladá generácia 
po vojne – robiť niečo pre celú spoločnosť, to 
sa úplne vytratilo. Bola to jazva na socializme, 
z ktorej sme sa nevedeli dlho vymotať. Aj po 
1964, keď boli niektorí rehabilitovaní, to bolo 
iba také polovičné. Novomeský, ktorý mal vlast
nú koncepciu socialistickej literatúry, sa zdal 
politikom priveľmi liberálny. Koncom 60. rokov 
to vyústilo do pohybov, ktoré chceli socializmus 
zreformovať a poľudštiť, no pod pásmi soviet
skych tankov sa všetko rozsypalo. Dnes sa ho
vorí, že socializmus bol nereformovateľný, hoci 
reformovať sa dá vlastne všetko.

Vstúpili ste aj do Komunistickej strany?
Mňa do strany dostal Ďuro Špitzer, s ktorým 
som pracoval v jednej miestnosti. Mal také 
argumenty, že sme mu nevedeli priveľmi pro
tirečiť. Všetci moji spolužiaci – až na jedného –, 
vstúpili do strany. Väčšina sme sa vyhovárali, 
že nie sme vyrovnaní s náboženstvom. No ja 
som mu nechcel klamať, aj keď som mal brata 
evanjelického farára, nejakým spôsobom som 
sa s náboženstvom vyrovnal…

Aké používal argumenty?
Napríklad také, že „vy ste tu mladí čestní ľudia. 
Ak nevstúpia do strany takí ako vy, budú tam 
samí oportunisti“. To bol jeden argument. Druhý 
bol, že ak budeme v strane, budeme môcť hovo
riť, čo si myslíme. „Teraz to, čo povieš, neberie 
nik do úvahy. Tam môžeš rozhodovať o veciach.“ 
Ukázalo sa, že to rozhodovanie o veciach sa 
nedá robiť ani v strane, aj tam vládla poslušnosť 
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keď ma Vydavateľstvo Slovart oslovilo s návr
hom knihy o remeslách, vybrala som si textilné 
remeslá, nie však domácku textilnú výrobu. 
Mala som totiž pocit, že na knižnom trhu chýba 
práve kniha o profesionálnych textilných reme
selníkoch minulých storočí, ktorí boli dôležitou 
súčasťou našich hospodárskych dejín a histórie. 

Rovnováhu medzi informačnou hutnosťou 
textu a jeho zrozumiteľnosťou ste našli v po-
dobe vlákna, ktoré tvoria vysvetľujúce vsuv-
ky v prvej osobe a ktoré sa nenápadne tiahnu 
celou knižkou poukazujúc na súvislosti. 
Chceli ste uľahčiť čítanie laickému čitateľovi 
alebo je za touto taktikou niečo iné?
Mojou snahou vždy bolo ísť ďalej ako do začiatku 
19. storočia a nevenovať sa len ľudovej kultúre. 
Všetko sa totiž muselo začať ešte predtým, mu
seli v správnom čase nastať vhodné podmienky, 
vždy boli dôležité súvislosti. Nemám rada tému 
vytrhnutú z celku, ktorú niečím ohraničím. Preto 
som chcela i laickému čitateľovi ponúknuť kni
hu o vzniku a vývoji profesionálnych textilných 
remesiel, o vzniku cechov, o ich význame, sorti
mente výrobkov, o spôsobe života majstrov profe
sionálov i o tom, ako a čo ich spájalo s ostatnými 
krajinami Európy. Neboli izolovaní, vytvárali 
obdivuhodné textílie, zanechali nám bohaté 
dedičstvo a úžasné inšpirácie, o ktorých často 
nič nevieme. Cez to množstvo informácií sa ne
dalo prejsť strohým odborným textom. Vždy sa 
snažím dej knihy oživiť, vniesť do nej atmosféru 
doby. Píšem teda o odbornej téme, ale čitateľovi ju 
predkladám skôr formou rozprávania. No a keďže 
dnes, tak, ako v minulosti, sa každý, bez rozdielu 
sociálneho a spoločenského postavenia, musel 
obliekať, vďaka príbehu vlákna môžeme spoznať 
našu dávnu textilnú kultúru počas jednotlivých 
storočí iným spôsobom ako prehľadom strohých 

faktov a rokov. Mojím prianím bolo vzbudiť záu
jem o vyššiu textilnú kultúru minulých storočí 
na území Slovenska, vnímať a správne pochopiť 
jej odkaz. Zároveň som chcela poukázať na dô
ležitosť historických súvislostí, na ktoré sa pri 
vzdelávaní na školách so zameraním na textil 
či módne odievanie často zabúda. Priala som si, 
aby kniha pomohla vyplniť práve túto medzeru. 

Pred vznikom manufaktúr existovali okrem 
krajčírov, tkáčov, súkenníkov a ďalších aj 
také profesie, ktoré sa orientovali len na 
jednu súčiastku odevu – gombičkári, vý-
robcovia pančúch či baretov. Zdá sa mi to 
alebo možno tento trend pozorovať aj v sú-
časnosti?
V čase dávnych remesiel existovali cechy špecia
lizovaných kvalifikovaných majstrov remeselní
kov, ktorí mali svoje dielne, vychovávali učňov 
a tovarišov. Ctili si svoje remeslo, mali artikuly, 
ktoré prísne dodržiavali. V nich boli body o ma
teriáloch, rozmeroch výrobkov i o ich predaji, 
o výučbe učňov či tovarišov. Každý majster sa 
venoval svojej špecializácii, nemohol fušovať 
do iného remesla, lebo by ho vylúčili z cechu, 
dokonca i z mesta. Dnes, keď sa rôznym techni
kám začínajú venovať mnohí domáci výrobcovia, 
často aj ženy na materskej dovolenke, pretože 
ručná práca nadobúda hodnotu, nemôže jedinec 
vytvárať doma, vo svojej dielni, široký sortiment, 
mať učňov či tovarišov. Nakoniec ide o domácku 
výrobu, nie o profesiu majstrov remeselníkov. 
Každý musí všetko zvládnuť sám. Preto jedna 
výrobkyňa pletie ponožky, druhá čiapky, tretia 
šije vrecúška či vankúše, ďalšia plstí klobúčiky, 
iná šije textilné bábiky. Časom získajú zručnosť, 
pochopia marketing, nájdu odbyt pre svoje vý
robky a potom uvidia, ako ďalej.

Beáta Beláková

Za posledné obdobie vám vyšli knižky (Všet-
ko okolo stola I a II, Vianoce na Slovensku, 
Pečieme na Vianoce), v ktorých sa venujete 
histórii stravovania či kulinárskej histórii, 
medzi nimi je i kuchárska kniha. Vaša bo-
hatá publikačná prax však prezrádza, že je 
vám blízke i ľudové staviteľstvo a história 
textilu. Ako sa tieto témy vo vašich výsku-
moch prelínajú?
V mojej profesii som mala šťastie, že som od 
konca 60. rokov 20. storočia vyše tridsať rokov 
pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Mar
tine. Išlo o roky, keď sme pre Múzeum sloven
skej dediny (múzeum v prírode) robili na celom 
Slovensku výskum ľudového staviteľstva, býva
nia, nábytku, odevu, textilu, stravy, sviatkov či 
obyčají. Navyše sme na základe vypracovaných 
kritérií získavali do múzea v prírode objekty, do 
nich ľudový nábytok, odev, textil či náradie tak, 
aby návštevník získal v zariadených objektoch 
čo najkomplexnejší obraz o spôsobe života našich 
prarodičov, o ľudovej kultúre aspoň od polovice 
19. storočia. Ja som zároveň budovala muzeálne 
zbierky, venovala som sa štúdiu zbierok v mú
zeách na Slovensku i v zahraničí, výskumom 
v archívoch, štúdiu odbornej literatúry. Jedna 
téma zapadala do druhej, spolu začali vytvárať 
úžasné súvislosti a celky. 

Témou vašej najnovšej knižky Príbeh vlák-
na sú textilné remeslá na Slovensku. Ako 
vznikol tento nápad?
Pôvodne som vyštudovala národopis, doktorát 
som však získala aj z histórie, asi preto, že ma 
to do nej vždy ťahalo. V SNM v Martine som 
bola okrem iného kurátorkou textilnej zbierky, 
pripravovala som výstavy, písala štúdie a odbor
nopopularizačné články, ale nikdy som nemala 
možnosť uchopiť tému textilu ako celok. Preto, 

Ručná práca 
nadobúda 
hodnotu

Folklór, tradície, zvyky a s tým súvisiaci lokálpatriotizmus 
v súčasnosti zažívajú renesanciu. Teší sa tomu i etnografka, 
historička a múzejníčka Zora Mintalová Zubercová (1950), 
ktorá nám prostredníctvom knihy Príbeh vlákna (Vydava
teľstvo Slovart 2016) vysvetľuje, ako správne pochopiť odkaz 
poctivej práce niekdajších textilných remeselníkov.
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  KUPÓN
do 30. marca

O knihu Zory Mintalovej Zubercovej Príbeh vlákna môžete súťažiť 
zaslaním kupónu Vydavateľstvo Slovart na adresu redakcie.

Foto bb. Fotografia vznikla v predajni ÚĽUV Predná izba v Bratislave.
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zdá, že my to už nezvládame vôbec, ale, chva
labohu, rozpamätávame sa. Prepukla revolúcia 
v chlebopečení preto, aby sme objavili už dávno 
objavený kváskový chlieb, ktorý sa piekol už pred 
desaťtisíc rokmi? Aby sme zistili to, čo už dávno 
vieme, že bez chleba nedokážeme žiť? Domnie
vam sa, že v tom majú prsty opäť naše gény. 

Stretnutie s detstvom
Pravdaže, životný štýl väčšiny z nás nám už 
nedovoľuje stravovať sa tak sýto ako to do
kumentuje publikácia etnologičky Kataríny 
Nádaskej Rok v slovenskej ľudovej kuchyni. 
Preto ani táto kniha už dnes nemôže fungovať 
ako praktická kuchárka do každej domácnosti. 
Takto jedli ľudia pred 100 – 150 rokmi, keď sa 
celé dni lopotili na poliach. Publikácia je skôr 
vedľajším produktom etnologického výskumu, 
no nemenej dôležitým, v ktorom treba čítať me
dzi riadkami.
 Spoza všetkej tej šošovice, zemiakov či mlie
ka vykúka čosi elementárne. Láskavé polievky 
a teplé kaše nacápané na tanieri, kuľaša babičky 
z východného kúta Slovenska, drsné dedkove 
ruky od okopávania krumplí. Veľký peceň chle
ba, väčší, než bolo naše detské náručie, s ktorým 
sme sa trmácali po ceste a ždibkali do chrum
kavej kôrky. Obrazy a konotácie spúšťané touto 
knihou sú individuálne. Azda i preto má podtitul 
Farby, chute a vône Slovenska. Listovanie v nej 
hrá na všetky zmysly a oživuje spomienky. Ak 

sa chceme stretnúť s detstvom, tu v ňom čítame 
ako v otvorenej knihe.

Autentickosť a úprimnosť
Recepty sú v takej rýdzej forme, v akej len dnes 
môžu byť. Zasadené do konkrétnych regiónov, 
rozdelené podľa ročných období. Cyklickosť, 
spätosť s prírodou a lokálnosť tu nie sú prida
nou marketingovou hodnotou, ale príčinou toho, 
prečo tie jedlá pôsobia tak úprimne. Napokon aj 
autorka na prezentácii knihy vyzdvihla fakt, že 
si nepriala, aby boli hotové jedlá pred fotením 
dodatočne estetizované. Jej zmysel pre auten
tickosť vychádzajúci z vedeckého bádania je 
predchnutý celým dielom. 
 Nádaskej poznatky o živote a stravovaní na
šich predkov nás môžu ešte mnohému naučiť. 
Najmä ak prídu časy nedostatku. Keďže sa vtedy 
používalo len to, čo príroda ponúkla, v podstate 
sa v jednotlivých receptoch opakujú stále tie isté 
suroviny – zemiaky, mlieko, hríby, strukoviny, 
cibuľa, bravčová masť… Fascinujúce sú preto 
rozmanité technologické postupy prípravy jedál 
z minima surovín. Vycibrené do detailov. 
 Nádaská aj iní etnológovia zdôrazňujú niekdaj
šiu posvätnosť stola, ktorá sa z našich domácností 
takmer celkom vytratila. Verím však tomu, že 
naše gény opäť zapracujú a oživia spomienky na 
tento kultový predmet, za ktorým sa stretávala 
celá rodina. 

Beáta Beláková

Uvediem príklad z oblasti architektúry, 
pretože tá je všetkým blízka. Ak sa cítime 

príjemne v storočnej drevenici, hoci sme prišli 
z bytu, ktorý je zariadený nábytkom z obchod
ných reťazcov a najmä imitáciami, tváriacimi 
sa ako niečo, čím nie sú, stojí to za zamyslenie. 
Sledovanie textúry dreva, jeho vôňa a vŕzga
nie pod nohami pôsobí na náš nervový systém 
upokojujúco, ako balzam. Je to uložené v našej 
slovanskej genetickej pamäti. Od kolísky až po 
hrob sme kedysi dávno boli obklopení drevom. 
Európa má stovky rokov dlhú tradíciu roľníc
keho spôsobu života, ktorého neodmysliteľnou 
súčasťou bola aj práca s prírodnými materiálmi. 
Preto ten dobrý pocit. To je naša kultúra, azda 
aj prapodstata, to sme my, aj keď to nie vždy 
chápeme a vieme si to racionálne vysvetliť. Podľa 
mňa má rovnaké korene aj naše pohostinstvo, 
zmysel pre rodinu a vzťah k svojim príbytkom, 
ktoré len neradi meníme za iné. A strava.

Chlieb náš každodenný
Alfou a omegou našej gastronómie je chlieb. No 
zďaleka nielen u nás. Žiaden pokrm si neprešiel 
toľkými úpravami a vylepšeniami, len aby mohol 
byť stále tu. Pre celiatikov, pre tých, čo preferujú 
celozrnnú múku, nadšencov raw, zemiakových, 
tradičných bielych a neviem ešte akých. Jeho pre
meny zrkadlia našu dobu. Slovania, roľnícky ná
rod, piekli voňavé bochníky v hlinených peciach. 
Naše mamy v elektrických trúbach. Občas sa 

Obrazy 
spomienok 
a pamäti
Rok v slovenskej ľudovej kuchyni 
/ Katarína Nádaská / Fortuna Libri 2016

Genetická pamäť je zaujímavá vec. Obsahuje informácie uložené na úrovni génov a, zjednodušene povedané, tento faktor dedič
nosti nás ovplyvňuje nezávisle od toho, či si to uvedomujeme alebo nie. Daný fakt je vedecky dokázaný – informácie zakódova
né v našej DNA môžu byť stovky, ba až tisícky rokov staré. S genetickou pamäťou, ktorej signály dokážeme zachytiť na inštink
tívnej úrovni, pracujú psychológovia, umelci, dizajnéri, sociológovia, architekti. Vďaka tomu môžeme lepšie porozumieť našim 
potrebám a pohnútkam.

Foto bb. Fotografia vznikla v predajni ÚĽUV Predná izba v Bratislave. Foto bb. Fotografia vznikla v predajni ÚĽUV Predná izba v Bratislave.
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dostáva autorov podobne tematicky ladený ro
mán Chlapec na vrchole hory. 
 Rozpráva o rozpadoch vzťahov, odcudzení, 
zlých rozhodnutiach, samote a prelomení ml
čania. Pierrot je dieťa vychovávané v multikul
túrnej rodine: matka je Francúzka a otec Ne
mec. Vyrastá v časoch, kedy si tieto dva národy 
nevedeli odpustiť a pozerali sa na seba s abso
lútnou nedôverou, čo prechádzalo z verejnej aj 
do súkromnej sféry. Pierrota sa tieto okolnosti 
dotýkajú najprv zľahka. Žije skromne, no spo
kojne, voľné chvíle trávi s najlepším kamarátom 
– hluchonemým židovským chlapcom Anšelom 
Bronsteinom. Avšak nielen do Pierrotovej rodi
ny, ale do celého Paríža sa vkráda tieň minulosti 
a celé vojnové besnenie začína odznova. Nie 
je to síce priamo vojna, kvôli ktorej sa Pierrot 
stáva sirotou, ale traumy z nej útočiace na jeho 

rodinu – otec zomiera ako alkoholik, a matka, 
robotou strhaná žena, umiera na ťažkú chorobu. 
 Podľa jednej z postáv sú deti vo veku sied
mich rokov najšťastnejšie, svet ich neprestajne 
privádza do úžasu, no Pierrot neprežíva detské 
radosti, ale pocity osamelosti a zdesenia nad 
neistou budúcnosťou. Sirotinec, kam sa dostá
va po smrti oboch rodičov, náhle vymieňa za 
rakúske mestečko Obersalzberg. Privádza ho 
tam teta Beatrix, ktorá pracuje ako chyžná pre 
neobvyklú klientelu. Horská chata prezývaná 
aj Orlie hniezdo je nezvyčajným miestom pre 
výchovu malého chlapca. V tomto sídle moci 
totiž Adolf Hitler spriada plány na ovládnu
tie sveta a hľadá konečné riešenie židovskej 
otázky. Chlapec musí ihneď zabudnúť na svoje 
korene, priateľov, rodinu, dokonca je donútený 
zmeniť si vlastné meno na nemecky znejúce 

Svetové čítanie
O literatúre prichádzajúcej k nám z rôznych kútov sveta môžeme povedať, že v nej stále rezonuje téma druhej svetovej 
vojny (Chlapec na vrchole hory) a holokaustu (Slávik), rôznych vojenských konfliktov sa dotýka i Frederick Forsyth 
v autobiografii Outsider. Život protagonistov sa však komplikuje aj pre neoblomné náboženské zásady (Právo na život) 
a traumu zo smrti svojich blízkych zase prežíva hrdinka románu Život je ľahký, nerob si starosti.

Chlapec 
na vrchole hory

John Boyne
Preklad Alena Redlingerová
Vydavateľstvo Slovart 2016

Za posledné obdobie sa ocitlo na našom trhu 
hneď niekoľko prekladov svetových románov 
venujúcich sa fenoménu druhej svetovej vojny. 
Zvlášť zaujímavé sú tie, ktoré ju reflektujú z po
hľadu detí. Za všetky spomeňme sugestívny 
autobiografický román Môj sused Hitler Edga
ra Feuchtwangera. Originálne príbehy z tohto 
obdobia prináša aj írsky prozaik John Boyne, 
ktorého knižka Chlapec v pásikavom pyžame sa 
stala svetovým bestsellerom. Teraz sa k nám 



č. 02/17

TÉMA

hybuje v prostredí presiaknutom liberalizmom 
a individualizmom, kde právo a pravda sú neraz 
ťažko uchopiteľné pojmy – najmä ak do toho vstú
pi náboženstvo. Mayeová rozhoduje o životoch 
iných a ťažoba vlastných rozsudkov (akokoľvek 
podložených logickými argumentmi, faktami 
a právnymi výkladmi) zanecháva na nej nezma
zateľné stopy. Uzatvára sa do seba.
 Dej románu čitateľa zavedie do siení Kráľov
ského súdneho dvora v Londýne. Sudkyňa sa 
špecializuje na rodinné právo a brilantne pozná 
všetky právnické kľučky. Vo svojej profesii do
siahla takmer všetko, no pre kariéru (ako to už 
býva) musela obetovať veľa: najmä deti, ktoré sa 
rozhodla nikdy nemať a nakoniec aj jej dlhoroč
né manželstvo, nečakane sa ocitajúce (pre ňu) 
v kríze. Ako sudkyňa videla veľa rozpadajúcich 
sa partnerstiev, ale keď sa sama dostane do rov
nakej situácie, je zmätená a bezbranná. Snaží 
sa uniknúť a útočisko jej ponúkne komplikova
ný a médiami ostro sledovaný prípad – takmer 
dospelý chlapec odmieta život zachraňujúcu 
liečbu pre náboženské presvedčenie. Ona má 
rozhodnúť. Má ho zachrániť aj proti jeho vôli, 
proti vôli jeho rodičov, proti tomu, čo hlása jeho 
náboženstvo? „Súdy by mali veľmi dobre zvážiť, 
či budú v záujme dieťaťa vynášať rozsudky v roz
pore s náboženskými zásadami rodičov.“ Kde je 
hranica, ktorú už nesmie prekročiť?
 Anglický prozaik Ian McEwan je na sloven
skom knižnom trhu dobre známy a preklady 
jeho diel (Operácia Medový motúz, Na pláži, Po-
kánie a i.) vyšli vo viacerých slovenských vyda
vateľstvách . V románe Právo na život načrtol 
aktuálne náboženské a etické otázky, ktoré 
ostro narážajú na liberálne princípy modernej 
spoločnosti. V tejto próze však tematicky ostá
va iba na povrchu. Dejová línia rozprávania je 
pokojná, autor sa príliš neponára do psychic
kého prežívania hlavných hrdinov. Osobné aj 
manželské turbulencie sudkyne Mayeovej pre 
jej „masku“ odmeranej profesionálky ostávajú 
v rovine výmeny trefných argumentov so za
trpknutým manželom (patriace skôr do súd
nej siene ako do obývačky manželov). Adam, 
zomierajúci na leukémiu, je tiež vlastne iba 
siluetou ľudskej bytosti bez ostrých kontúr 
a detailov. Oproti tomu sa čitateľ dozvie po
merne veľa o špecifikách britského právneho 
systému a zvykového práva. Krátkymi vsuvka
mi nás  McEwan oboznamuje s viacerými kom
plikovanými prípadmi hlavnej hrdinky, ktoré 
narážajú na hranice náboženskej a osobnej 
slobody jednotlivca. Práve tieto časti románu 
nútia k zamysleniu o skutočných hodnotách 

dnešného človeka a jeho dôstojnosti. Prekla
dateľka románu Katarína Jusková čiastočne 
uľahčuje čítanie nenásilnými vysvetľujúcimi 
vsuvkami pri niektorých menej známych re
áliách anglického súdneho systému.
 Román Právo na život, napriek svojmu náz
vu, nie je žiadnym trilerom ani melodrámou. 
Má ambíciu ponúknuť čitateľovi zamyslenie sa 
nad čoraz aktuálnejšími otázkami, ktoré otvára 
dnešná liberálna spoločnosť pri stretoch s ri
goróznou až fanatickou formou náboženstva 
– témy, ktoré možno vďačne hlbšie rozvíjať aj 
v ďalších dielach.

Lucia Mattová

Outsider
Frederick Forsyth

Preklad Vladislav Gális
Ikar 2016

Frederick Forsyth vo svojej najnovšej knihe − 
autobiografii Outsider – opäť dokazuje talent 
výborného rozprávača a vnímavého reportéra. 
S ľahkosťou spája zaujímavé postrehy z osob
ného života s dôležitými svetovými problém
ami, pričom podáva fascinujúce svedectvo 
o dobe, v ktorej žil, a o miestach, na ktorých sa 
pohyboval. Ide o kompozične podmanivú skla
dbu s premyslenou štruktúrou. Outsider je 
exhibičným letom autorovho života s nejedným 
prekvapením, stúpaním, klesaním a správne 
načasovanými otočeniami. 
 Forsytha celý život v práci novinára viedla 
vpred skepsa, vžitý postoj k prečítanému či 
počutému s pochybnosťami, nedôverou. Tá 
sa stáva aj kľúčovým motorom v dynamike 
rozpráva nia životného príbehu. Autor nekĺže 
iba po povrchu zobrazovaných udalostí, ale 
sústredene sa prediera k ich jadru, príčinám. 
Raz pri tom využíva strohú deskripciu so zame
raním na detail, inokedy metaforické podanie 
či vzrušujúce napätie alebo prvky humoru. 
Toto sústredené hľadanie i odhaľovanie, umoc
nené faktom, že ide o geograficky mimoriadne 
zaujímavé lokality a historicky významné mo
menty, neustále udržiava pozornosť čitateľa 
a zvyšuje jeho čitateľský pôžitok.
 A tak je Forsythova schopnosť realistickej 
kres by výnimočne zaujímavá najmä svojím 
pohľadom „zvnútra“. Pre autora, ako sám na 
stránkach svojej knihy uvádza, je pri písaní 
dôležitá osobná návšteva miest, ktoré v diela
ch spomína, pretože „osobná návšteva odhalí 

Pieter. Okamžite sa konfrontuje s ľudskou 
nenávisťou, je čoraz zmätenejší, netuší, či je 
pre Adolfa a Evu iba neželaným nájomníkom, 
sluhom alebo domácim zvieratkom.
 Román má najsilnejšie miesto v psychologicky 
vykreslenom vzťahu medzi Pierrotom a Adolfom. 
Odkazuje v ňom na stratu rodičov, osamelosť 
a izolovanosť. Chlapec sa bojí toho, že príde o na
dobudnutú lásku Führera, v ktorom nachádza 
črty vlastného otca, a tak jeho lojalita začína hra
ničiť s fanatizmom. Boyle vysvetľuje, ako možno 
získať empatiu k človeku, akým bol Adolf Hitler. 
Keď vyrastáte v strachu a zrazu príde niekto, kto 
sa o vás postará, cez ilúzie neuvidíte prichádza
júci súmrak. Chlapec sa v ňom videl, podobne 
ako státisíce ďalších Nemcov: „ Aj jemu by sa 
páčilo ničoho sa nebáť. A niekam patriť. Mať takú 
moc ako on, brať si, čo sa mu zachce, kedykoľ
vek a od kohokoľvek, namiesto toho, aby sa dal 
okrádať.“ Autor vníma detskú dušu ako symbol 
nevinnosti, s ktorou sa dá najlepšie manipulovať, 
a táto manipulácia sa stala základom organizácie 
Hitlerjugend, do ktorej patril aj chlapec z vrcholu 
hory. Z Pierrota sa stáva skutočný Pieter a pri
búdajúce zlé skutky si pred vlastným svedomím 
obhajuje čoraz suverénnejšie. Túto premenu rieši 
autor v rozsahu celého románu chronologickými 
skokmi v rozmedzí piatich rokov. 
 Román Chlapec na vrchole hory je urče
ný viacmenej detskému čitateľovi, niektoré 
okolnosti sú schválne zjednodušené a podané 
cez témy lásky, pomsty, priateľstva či zrady. 
Teda všetko to, čo deti tak radi nachádzajú aj 
v súčasných moderných príbehoch. Tu však cez 
ne spoznávajú skutočné dejiny. Dospelých zase 
John Boyne varuje, ako ľahko sa dá manipulovať 
s detskou dušou. Je skutočne také jednoduché 
skaziť nevinného? Boylov žalospev nie je žalo
bou, ale konštatovaním, že hoci môže byť ľud
ská pamäť selektívna, spomienky a skutky vždy 
dobehnú naše svedomie. A kto raz pocíti hanbu, 
pochopí aj krutosti, ktorých bol súčasťou. Ako 
malý chlapec z vrcholu hory.

Daniel Hevier ml.

Právo na život
Ian McEwan

Preklad Katarína Jusková
Vydavateľstvo Slovart 2016

Sudkyňa Fiona Mayeová, hlavná postava ro
mánu z pera britského spisovateľa a laureáta 
Bookerovej ceny, Iana McEwana (1948), sa po  ››



viac než čítanie materiálov a rozhodne oveľa 
viac, než sa dá nájsť na internete.“ (s. 351) Toto 
autentické svedectvo, ktorým sú obohatené aj 
jeho romány, hmatateľne vystupuje z každ
ého slova knihy Outsider. Forsyth famózne 
demonštruje náplň práce reportéra i realisti
ckého spisovateľa v plnom svojom rozsahu: 
pohotové reakcie, okamžité rozhodnutia, 
bleskové analýzy, získavanie informácií neraz 
okorenené strachom o vlastný život, spory, 
prekonávanie demagógií, ilúzií a klamstiev. 
Tento slovný let húževnatého, vytrvalého 
a nikdy sa nevzdávajúceho človeka, novinára, 
spisovateľa i letca, môže byť inšpiráciou pre 
všetkých.
 Slovenskému čitateľovi prináša kniha na
vyše aj zaujímavé a predovšetkým pravdivé 
postrehy z obdobia studenej vojny. Autor sa 
viackrát vyjadruje k životu ohraničenému žel
eznou oponou. Všíma si ťažkosti a problémy, 
ktoré sa s ním spájali, no i zopár výhod očami 
človeka zo západnej krajiny. Rozdelený Ber
lín sa v jeho rozprávaní opäť oživuje a zdvíha 
varov ný prst. Napokon, rovnako ako druhá 
svetová vojna, boj o nezávislosť Biafry, hladová 
kríza v Afrike, smrť J. F. Kennedyho a viaceré 
iné udalosti, ktoré v knihe spomína.
 Nádherná exhibícia života, pretkaná 
láskou k človeku a kritikou ku svetu, v sebe 
nesie ešte jedno prekvapenie − fotografickú 
prílohu, ktorá dopĺňa výpovede a knihe dodáva 
príjemnú atmosféru rozprávania nad rodinným 
albumom. Outsider rozhodne nestojí stranou 
a má šancu na víťazstvo, na víťazné pristátie 
v rukách svojich čitateľov. 

Ľubica Psotová

Život je ľahký, 
nerob si starosti

Agnès Martin-Lugand
Preklad Zuzana Szabóová

Nakladateľstvo Motto 
v Albatros Media 2016

Veta Šťastní ľudia čítajú a pijú kávu pôsobí ako 
vtipný bonmot, ale je to názov parížskej lite
rárnej kaviarne z rovnomenného úspešného 
knižného debutu francúzskej spisovateľky 
Agnès Martin Lugand (1979), ktorý poznajú 
i slovenskí čitatelia. Teraz ich určite poteší 
voľné pokračovanie Život je ľahký, nerob si 
starosti. Zaujme však bez ohľadu na to, či ste 
prvú knihu čítali alebo nie. Príbehom i štýlom. 
 O čo vlastne ide? Majiteľkou spomínanej li
terárnej kaviarne je mladá Parížanka Diane, 
ktorá sa nevie vyrovnať s traumou zo smrti 
milovanej dcérky a manžela. Márne sa o to 
pokúšala počas krátkeho pobytu v Írsku, kde 
prežila búrlivý vzťah s fotografom Edwardom. 
Po návrate do Paríža však nečakane vstúpi do 
jej života citlivý, ohľaduplný lekár Olivier a zdá 
sa, že by ich mohla čakať spoločná budúcnosť. 
Lenže na výstave fotografií náhodne stretne 
opäť Edwarda. Navyše sa dozvie, že sa objavil 
malý Declan, Edwardov syn, o ktorom predtým 
netušil a chce sa oňho starať, aby neskončil 
v detskom domove, lebo nikoho nemá. Staré 
rany sa otvorili a Diane si uvedomí, že pred ne
doriešenými problémami z minulosti nemôže 
utekať, ani ich ignorovať. Lenže podarí sa jej 
zvíťaziť nad osudom i nad samou sebou?
 Je to ženská literatúra v dobrom zmysle slova. 
Na rozdiel od zaužívaného úzu sa však nekrúti 
všetko okolo toho, ako sa protagonistka vyrov

ná so stratou lásky a rozhoduje sa, kto je pre 
ňu ten pravý. Tu sa chce hrdinka postaviť na 
vlastné nohy, nechce žiť pod ochrannými kríd
lami. Ešte vážnejšia, temnejšia až zničujúcej
šia téma je trauma zo smrti blízkych. Prejavuje 
sa nielen v depresii, ale až psychosomaticky. 
Najmä vo vzťahu k deťom, ku ktorým sa Diane 
nemôže ani priblížiť bez toho, aby nedostala 
niečo ako záchvat, lebo má pocit, že zrádza svoju 
malú mŕtvu dcérku. Zrazu sa však objaví malý 
Declan, ktorý sa k nej upína a netuší, s akými 
démonmi Diane bojuje vo svojom vnútri.
  Autorka pracovala ako klinická psychologič
ka. Možno aj preto sú jej sondy do vnútorné
ho sveta Diane a jej priateľov také prirodzené 
a uveriteľné. Napríklad Diane a jej kompliko
vaný vzťah s rodičmi, jej homosexuálny priateľ 
a spolupracovník Felix, ktorý jej pomáha v pa
rížskej  kaviarni, či susedia v írskej dedinke 
Mulranny – mladá priateľka Judith, ale hlavne 
Abby a Jack, ktorí jej pomohli z najhoršieho a zra
zu sa ocitli v krízovej situácii s hrozbou smrti.
 Postavy mužov, ktorí jej vstúpili do snov – 
Edward, Olivier, Declan – sú z trochu iného súd
ka. Akoby mali literárne predobrazy už v klasike 
– príťažliví muži s temnou stránkou.  Nevraviac 
o motíve dieťaťa, potrebujúceho rodinu, ktorý sa 
v súčasnej romantickej knižnej i filmovej tvorbe 
objavuje vari až pričasto.
 Možno mať isté výhrady k rozprávkovosti 
záveru, ale prečo ho neprijať, keďže autorka 
vie, ako pohladiť dušu, keď je človeku ťažko? 
Inšpiratívna je aj samotná voľba motta: „Nor
málny smútok sa nekončí tým, že zabudneme 
na toho, koho sme stratili, ale tým, že mu dáme 
správne miesto v príbehu, ktorý sa skončil, 
staneme sa schopnými znova sa naplno zapojiť 
do kolobehu života, do plánov a túžob, vďaka 
ktorým má život zmysel.“

Súťažiť môžete o tieto tituly z prekladovej literatúry: 
Boj o čas – Patrick Lee (Slovenský spisovateľ 2016, 
preklad Vladislav Gális), Knižnica duší: Neobyčajné 
deti slečny Peregrinovej, Kniha tretia – Ransom 
Riggs (Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2016, 
preklad Martina Fedorová) a Tma – Bernard Minier 
(Nakladateľstvo XYZ v Albatros Media 2016, preklad 
Mária Gálová). Viac informácií o týchto knihách náj
dete na www.kniznarevue.sk
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nemeckí vojaci či francúzski kolaboranti. Takto 
sa jej podarí zachrániť devätnásť detí a odovzdať 
ich rodičom alebo ostatným príbuzným.
 Zvolená optika autorky je veľmi prínosná, lebo 
pomáha narúšať klišé o druhej svetovej vojne, 
keď sa spomínajú len príklady hrdinstva vojakov 
bojujúcich na rôznych frontoch proti fašistickým 
silám, prípadne partizánov, ktorí bojom proti 
armáde či narúšaním dopravnej infraštruktúry 
sťažovali presun vojsk a výzbroje v týchto kra
jinách. Román ukazuje aj na postave Isabelle, 
spurnej, niekedy ľahkomyseľnej, ale hlavne 
tvrdohlavej a hrdej mladej ženy, že to často boli 
ženy, bez ktorých pomoci a účasti by nijaké par
tizánske hnutie odporu proti fašizmu nemohlo 
byť úspešné. V románe je to zdôraznené aj pohŕ
davým postojom otca sestier Juliena či milenca 
Isabelle Gaëtana k jej rozhodnutiu bojovať proti 
nacistickým okupantom.
 Odborná kritika ako aj priaznivci románu klad
ne hodnotia napínavosť diela, ale i majstrovstvo 
v evokovaní atmosféry aj dejovo vypätých scén. 
Ako príklad by som vyzdvihol veľmi účinný opis 
emocionálnej scény nemeckého bombardovania 
francúzskych utečencov: „Svet sa scvrkol, zostali 
iba zvuky: guľometné ratata, tlkot jej srdca, 
výkriky ľudí. Guľky vyhrýzali pásy z trávy, ľudia 
kričali a vrieskali. Isabelle videla ženu, ktorá ako 
handrová bábika vyletela do vzduchu a vzápätí 
ju šmarilo o zem“ (s. 51).
 Silným prvkom románu je jeho formálna strán
ka. Rozprávačské pásma oboch sestier paralelne 
prebiehajú celým dielom a sú rámcované spomí
naním jednej z nich. Tá sa na začiatku románu 
sťahuje do domova pre seniorov, ale dostane tiež 
pozvánku na stretnutie bývalých prevádzačov 
a ich príbuzných pri príležitosti výročia konca 
vojny. Autorka aj týmto spôsobom zaujímavo 
zvýšila atraktívnosť diela.
 Popri nesporných kladoch má román aj jeden 
veľký zápor, a tým je silný sklon využívať me
lodramatické sentimentálne motívy. Prozaička sa 
vybudovaním príbehu a úpornou snahou dojímať 
čitateľov dostáva nebezpečne blízko ku klišé te
lenoviel a dielam tzv. červenej knižnice. V úvode 
románu venovala pomerne rozsiahly priestor 
detstvu a dospievaniu oboch hrdiniek, ktorých 
sa otec po smrti manželky zriekol a dal ich do 
starostlivosti pestúnky. Tento motív silne pripo
mína známe Dickensove melodramatické opisy 
ťažkého detstva, napríklad v románoch Oliver 
Twist či David Copperfield. Myslím, že v tomto diele 
to nebolo epicky nevyhnutné a na pochopenie 
vzťahu oboch sestier k otcovi stačilo ich dospie
vanie len načrtnúť. Autorka by tým ušetrila na 

 Príbeh Diane je napísaný sviežo, miestami 
dojímavý, miestami úsmevný. Dobre vystavané 
charaktery a vykreslené vzťahy podobne ako 
zápletky. Možno nie vždy originálne (veď už kráľ 
Šalamún hovoril o tom, že nie je nič nového pod 
slnkom), ale zaujmú a pôsobia sympaticky. Sa
motný titul Život je ľahký, nerob si starosti – 
považujem trochu za zavádzajúci, ale priznávam, 
že už po jeho prečítaní som mala lepšiu náladu 
a tobôž, keď som si prečítala celú knihu. Akoby 
mala terapeutické účinky. Každý čitateľ je iný, 
zovšeobecňovať sa neopláca, ale ani sa nečudu
jem tomu, že vraj záujem už prejavili aj americkí 
filmári.

Elena Ťapajová

Slávik
Kristin Hannah

Preklad Eva Budjačová
Nakladateľstvo Plus 

v Albatros Media 2016

Už na obálke románu úspešnej americkej au
torky bestsellerov Kristin Hannah je uvedená 
zaujímavá myšlienka: „V láske zistíme, kým by 
sme naozaj chceli byť, vo vojne, kým naozaj sme.“ 
Zdá sa, že táto všeobecne uznávaná maxima sa 
potvrdzuje aj v hodnotenom historickom románe 
venovanom osudu neznámych ženských hrdiniek 
vo Francúzsku okupovanom fašistickým Nemec
kom počas druhej svetovej vojny.
 Autorka sa vo svojom románe sústredila na 
osudy dvoch sestier, Vianne a Isabelle Rossig
nolových, ktoré sa snažia vyrovnávať a naprá
vať krivdy páchané okupantmi. Každá to robí 
podľa vlastných povahových dispozícií. Mladšia 
Isabelle sa nechce prispôsobovať prísnym naria
deniam okupačných orgánov, zapojí sa do hnutia 
odporu a čoskoro odíde do Paríža. Tu príde na 
myšlienku prevádzať spojeneckých letcov cez 
Pyreneje do Španielska. Spolu s ďalšími prevá
dzačmi vybuduje ilegálnu sieť a zachráni vyše 
stovku letcov, ktorých dostane do Anglicka. Isa
belle dostane ako agentka krycie meno Slávik 
(preklad priezviska Rossignol vo francúzštine). 
Jej postava je založená na konkrétnej historickej 
osobnosti – devätnásťročnej Belgičanke Andrée 
de Jongh, ktorá zachránila mnoho pilotov rovna
kým prechodom cez hory ako v knihe. Staršia 
sestra Vianne Mauriacová je vydatá, má malú 
dcérku a jej manžel Antoine sa ako vojak do
stáva do zajatia v Nemecku. Vianne vyhľadáva 
a odvádza do bezpečnej skrýše v kláštore deti 
židovských rodičov ešte skôr, ako si po ne prídu 
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Foto bb. Fotografia vznikla v spolupráci 
s kníhkupectvom Adkabooks.
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O knihu Slávik od Kristin Hannah môžete súťažiť 
zaslaním kupónu Slávik na adresu redakcie.

rozsahu. Podobne „telenovelistické“ vyznenie má 
aj vzťah milencov Isabelle a Gaëtana. Na začiatku 
sa úplne odcudzia, aby napokon našli cestu k sebe 
a opäť sa zaľúbili. Z estetického hľadiska nie je 
problémom vývin ich vzťahu. Vysokú úroveň 
prózy znižujú len ošúchané klišé, ako napríklad 
v scéne ich opätovného stretnutia: „Nezáležalo na 
tom, že bola zlomená, nepekná a chorá. Ľúbil ju 
a ona ľúbila jeho. Celý život čakala… aby ju ľudia 
milovali. Teraz však spoznala, na čom skutočne 
záleží. Spoznala lásku a požehnanie…“ (s. 434).
 Napriek tejto kritike musím uznať, že v románe 
nájdeme takéto miesta len občas. Človek na to 
však rád zabudne pri vnímaní kongeniálneho 
a veľmi citlivého prekladu Evy Budjačovej. Prekla
dateľka si poradila s náročnou syntaxou originálu 
a mnohými reáliami francúzskej krajiny. Niekedy 
som však mal pocit, že to prekladateľka preháňa 
(výraz Arc de Triomphe nepreložila ako Víťazný 
oblúk, ale ako Eiffelova veža). V jej preklade sa na
chádzajú aj celé vety vo francúzštine. Čitateľ bez 
znalosti jazyka tak môže mať problém. Miestami 
sa nájdu i problematickejšie pasáže. Keď pominie
me štylistické chyby: „na menovke, ktorú držím 
v mojej ruke“ (v akej inej by ju postava držala?,  
s. 440), tak sporné miesto predstavuje aj výraz 
„zrakový kontakt“ (s. 139) – je neprirodzený a dal 
by som prednosť výrazu „očný kontakt“. No toto 
sú len drobnosti. V prevažnej väčšine znie pre
klad prirodzene, ľahko a na vysokej úrovni vy
jadruje aj náročné miesta originálu.
 Napínavý historický román s témou holokaus
tu Slávik odporúčam všetkým. Dnes, keď oží
vajú v istých skupinách obyvateľstva rasistické 
a xenofóbne nálady, je takáto literatúra veľmi 
potrebná na to, aby si každý uvedomil, že podobné 
názory vedú do záhuby.

Marián Gazdík
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Anatómia zla

Moruša / Iboja Wandall-Holm 
/ Absynt 2016

„Svoj život poznám len zo spomienok. Vynárajú 
sa z katastrofami poznačeného fondu mojich 
vnemov a zážitkov, keď na ne padne náhodné 
svetlo alebo tieň.“
 Moruša je rozdelená na štyri časti, chrono
logicky, lineárne. Prvá má názov 1. Kniha: Kde 
bolo, tam bolo. Ako rozprávka. Mohla by mať aj 
názov „Ako sa žilo v Liptovskom Mikuláši“. Ale 
nemá. Kde bolo, tam bolo… Má to svoj dôvod. 
 Už tu, na začiatku, je jasné, že autorka od
malička podliehala mágii slov a vie s nimi aj 
pracovať. Minuciózne opisy detstva a mladosti 
v tolerantnom Liptovskom Mikuláši s jeho vyše 
tridsiatimi spolkami, filozofickými debatami, 
zábavami, policajtmi, žobrákmi a prostitútka
mi, prvými láskami a bozkami, tancovačkami 
a divadelnými predstaveniami… To všetko 
a ešte i mnohé iné sa preplieta v rekonštruk

cii detailov geografického a spoločenského 
časopriestoru. Klavírne stupnice u autorky 
– dievčatka vyvolávali predstavu vyblednu
tých zaprášených umelých kvetov, neskôr 
ju spomienka privedie k detailnému popisu 
roztrúsenej dubovej kôry na dvore garbiar
ne… Dobre, tu už si poviete, že to začína byť 
fakt nuda. Nepíše zle, tá dáma s fascinujúco 
zvláštnym menom, metafory pekne zvŕta, ale 
koho už toto zaujíma, načo toľko slov – nuž na 
to, že keď ešte chvíľku vydržíte, tak to stojí za 
to. Pretože atmosféra šťastne rozprávkového 
dospievania, vôňa a chuť textu sa brilantne 
mení, vstupujú sem akési tmavé tóny, smut
ná krása melancholickej ozveny. Stmieva sa. 
Prichádzajú prví emigranti z nacistického 
Nemecka, začínajú akési protižidovské reči, 
prvé skupiny študentov si obliekajú operetné 
gardistické uniformy, zaštrngajú ceremoni
álne dýky. A vtedy sa všetko rozbilo na malé 
črepiny. Všetko prehlušil dupot čiernych či
žiem. Koniec prvej časti je kontrastom k jej 
začiatku.

 Druhá časť sa zaoberá útekom a aj sa tak 
volá. 2. Kniha: Útek. Začíname v Trebišove, 
v noci, vo vestibule lacného staničného hotela 
Excelsior páchnucom varenou kapustou, hotela 
s neónovým názvom, z ktorého odpadlo písme
no c a na čiernobielych kachličkách z falošné
ho mramoru kľačiaca Cigánka utiera mokrou 
špinavou handrou stopy po zablatených to
pánkach. Chudý recepčný s hrdlom viackrát 
omotaným kockovaným šálom kašle, chrchle 
a smrká. Vedľa neho stojí klietka so zeleným 
papagájom visiacim dolu hlavou. Autorka ne
mení štýl, ale skôr poetiku – zrazu sme akoby 
v románe Raymonda Chandlera. Ale nie nadlho. 
Príbeh/spomienka pokračuje v dôslednom pre
viazaní so svojou smutnou referenčnou reali
tou. Autorka so sestrou unikajú dobro družne 
a dramaticky po pašeráckych cestičkách do 
Maďarska. A všelikde. Stretávajú rôznych ľudí, 
dobrých, zlých. Samaritánov i udavačov. Útek 
nie je ako Namaľované vtáča Jerzyho Kosinské
ho, to je, pravdaže, iná liga, ale miestami sa 
tomuto skvelému románu vzdialene podobá. 

Foto bb. Fotografia vznikla v spolupráci s kníhkupectvom Adkabooks.
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A nielen témou. Ide v podstate o to, že spo
mienka prerastá do románovej štruktúry, na
dobúda skoro až románovú podobu, začínajú 
sa objavovať a prevládať dialógy, presnejšie 
asi ich rekonštrukcie, ale to už nevnímame, 
Moruša sa odrazu stáva napínavou knihou, 
i keď ju stále prestupuje akýsi formálne ťažko 
definovateľný pocit zla a predurčenosti, tušenie 
osudu, ktorý príde a nebude sa na nič pýtať. 
Tak sa aj stane, jedného skorého rána tajní 
všetkých pozatýkajú. Začína chaotický čas 
transportov a tranzitných táborov.
 3. Kniha: Tma. Osvienčim. Birkenau. Ra
vensbruck. Najhrôzyplnejším a zároveň naj
fascinujúcejším segmentom svetovej literatúry 
je táborová literatúra. Nikdy jej nie je dosť, či 
už rozpráva o gulagoch alebo o nacistických 
koncentračných táboroch. Má funkciu pamät
níka, psychologického pamätníka. Okolo ka
menných pripomienok minulosti totiž chodíme 
a zabudneme, ale kniha vydrží v pamäti dlhšie. 
A toto zlo pripomínať treba. Neustále. 
 Autorka v tejto časti akoby trochu stratila 
zmysel pre kontinuálny opis, čas sa úplne vy
mkol z normálu, zmrštil a potom roztiahol, 
spomienky sú síce stále relatívne presné a ply
nulé, ale predsa len selektívnejšie. Ako sama 
píše, tkanivo jej pamäte má niektoré miesta 
prepálené. „Cítili sme zápach na poliach a keď 
sa zvečerievalo, videli sme na nebi v žiare ob
rovskej vatry tiene detských mŕtvoliek napich
nutých na vidly. Pre nedostatok kapacity pecí 
pálili mŕtve deti pod holým nebom.“
 4. Kniha: Dlhé brieždenie je záverom, neve
selým. Pretože návraty na Slovensko vtedy 
nebývali veselé. Povojnový osud Iboje Wan
dallHolm je príznačný pre židovských intelek
tuálov, ktorí prežili. Ale čas už nie je vypadnutý 
z kalendára, plynie normálne a autorka rezig
nuje na detaily a filigránske opisy, ponáhľa sa 
dopovedať fakty, odrazu a v krátkom textovom 
úseku vybaví mnoho rokov. Rýchlo a štylistic
ky surovo povie, čo povedať treba. Emigrovať 
do Dánska sa jej podarilo v roku 1956. 
 Moruša opisuje na základe spomienok 
autorkin vlastný príbeh. Tento príbeh by ste 
nechceli prežiť, ale asi by ste chceli mať jej 
schopnosť pamäte a nadanie tieto spomienky 
formulovať. Pretože u väčšiny z nás platí, že 
spomienky sú len také klebety mozgu. U Iboje 
WandallHolm to tak nie je. 
 Moruša sa vzpiera štandardnej analýze. 
Nie je to román. Bolo by nezmyslom určovať 
hlavný a vedľajšie motívy, naratívne motivácie 
a funkcie. Ide o dokument, o popis udalosti, 

pretrval (aj ponad smrť svedka). Lyrický hr
dina sa v spomienkach akoby „stráca“. A hoci 
autor používa aj všetky možnosti slovesnej 
osoby a všetky spomínané časy, v básňach ide 
o jednotu sémantiky a formy vyjadrenia.
 Pre túto Štrpkovu poéziu by sme si mohli po
žičať termín z výtvarného umenia – zlatý rez. 
Tu však nejde iba o kompozíciu, ale o harmo
nické riešenie vzťahov medzi človekom a jeho 
okolím. Ako u mystika Majstra Eckharta ide 
o vzťah duše k Bohu, o hriech a vykúpenie 
a o základné etické otázky. Ten pomyselný 
zlatý rez platí pre poéziu Ivana Štrpku oso
bitne v prírodných úkazoch, alebo aj v urbán
nom pokojnom, symetrickom prostredí, ktoré 
vyhovuje ľudskému vnímaniu. Človek však 
spozornie, zneistie, stane sa emočne pozitívne 
alebo negatívne naladený, ak sa v „skúmanom“ 
prostredí či objekte objaví znepokojujúci prvok 
alebo kontrast, v ktorom vynikne krása. Tu je 
miera kontrastov vyvážená, periférne motívy 
nezatláčajú hlavný. Štrpka neobchádza ani 
motívy prírodné, ktoré nie sú len „ozdobou“, 
ale paralelou s niečím základným, čo báseň 
obsahuje. Tým zlatým rezom je v každom prí
pade všetko esteticky príťažlivé. 
 Rozrušenosť lyrického subjektu nemusí 
mať definovateľnú príčinu, ide najmä o spôsob 
zachytenia silných okamihov v prítomnosti 
i na základe obnovujúcich sa spomienok. Pre 
Štrpkovu poéziu sú príznačné otázky – bás
nický subjekt sa pýta spolu s čitateľom. Jediný 
okamih prináša rozsiahle asociácie a hlbokú 
reflexiu, dojmy lyrického subjektu sú často 
nevysvetliteľné, jednoducho sú – tento pochod 
myšlienok nemôže byť totožný s príjemcovým, 
lebo je jedinečný, nie spoločný.
 „Pomaly mávame nad hlavami útržkami / 
tmavnúcich fotiek našich náhle nehybných / 
nezvestných a stratených až navždy.“
 Lyrický hrdina často zažíva úzkosti, ktoré 
sa premietajú a sústreďujú na najrôznejšie 
súčasti skutočnosti. A tú skutočnosť akoby 
podriaďoval svojmu stavu, veci a javy priam 
usporadúva do istého systému – geometricky, 
farebne, zvukovo. Impresionistické zážitky 
pôsobia ako zábery kamery – môžu rýchlo miz
núť, zostávajú iba v pamäti, v spomienkach 
(„Čosi sa opakuje. V každom kroku, v každom 
dychu.“). Dojem z okamihu v spomienke i dojem 
skutočný sú v jednote, pocit je dvojnásobný 
(„krátky exil. / A tieň sa k nemu pridáva. Tieň 
mení farbu, bledne.“; „Všetko, čo v tejto chví
li treba vedieť / o veci, je obsiahnuté v nej.“). 
Spomienky na minulosť sa jemne dotýkajú aj  ››

KUPÓN 
MODRÝ PETER
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do 30. marca

O básnickú zbierku Ivana Štrpku Fragment (rytierskeho) lesa 
súťažte zaslaním kupónu Modrý Peter na adresu redakcie.

ktorá sa skutočne stala. Udalosti, ktorá úplne 
zmenila svet. A veríme, že sa stala takto. Takže 
je to podľa môjho názoru dobrý dokument. 

Martin Ciel

Vrátiť sa dá iba 
v spomienkach

Fragment (rytierskeho) lesa / Ivan Štrpka 
/ Modrý Peter 2016

Ide o tretie básnické dielo Ivana Štrpku v edícii 
Mušľa, ktorej dizajn robí Erik Jakub Groch, pô
sobivé a zaujímavé ilustrácie vytvorila Dorota 
Sadovská. Kniha pozostáva z dvoch kompo
zičných častí: 19 básní/Krátky exil; Fragment 
(rytierskeho) lesa (26 básní).
 Poézia tejto knihy má (pre Štrpku nezvyklo) 
epický charakter, nosnými pojmami na celej 
ploche sú čas, cesta, pohyb, svetlo, tieň, zr
kadlo, videnie, ruka, spánok, sen. Základný 
motív či myšlienka sa len pomaly, postupne 
vylupuje z „príbehu“, ktorý svojou realitou 
nepomenúva, len pripomína to základné. Na 
jednej strane metafora či symbol, ktoré sú jas
né až z celku, na druhej strane metonymia, 
čo svedčí o prozaických znakoch tejto poézie. 
Bežný, príliš reálny svet je alegóriou duševných 
stavov lyrického subjektu. Pri opätovnom čí
taní sa odkrývajú súvislosti medzi začiatkom 
a koncom, medzi jednotlivými výpoveďami 
v obidvoch častiach tohto básnického diela.
 Lyrický hrdina si veľmi intenzívne sprítom
ňuje („stávaš sa v mihu dýchajúcim súčasní
kom“) dávne zážitky, ale v podobe minulých 
pocitov a asociácií. V textoch tak nájdeme 
všetky možné časy – gramatické i tie biologic
ké, a to všetko v podobenstvách a symboloch 
sprítomnenia. Ide o ohromnú „hru“ s možnos
ťami myslenia, premýšľania a predstavivosti. 
Prostredníctvom reálií, bežných vecí, javov 
predstavuje pohyby mysle, duše, psychiku člo
veka pod vplyvom impresií. Niekedy je to len 
spomienka na okamih, ktorý svojou intenzitou 
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 ›› erotických vzťahov, „toho dávneho pohľadu nás 
dvoch“. „A láska / bez lásky a bez opätovania.“
 Celý oblúk spomienok sa začína motívom det
stva, keď „Uzly na šnúrkach topánok sú rozvia
zané. Deti sú na úteku. / V náhlení ľudí si ich 
oči vyjavene svietia na útržky sveta,“ – a pokra
čuje po časovej sínusoide poznačenej dojmami. 
Pohyb od detstva je pohybom v priestore a vo 
vzťahoch, čo kontrastuje so stagnáciou („A nič 
sa nehne. Nič sa nemení“; „Dno klesá. Rýchlo 
sa šerí.“). Prostredím lyrického hrdinu sú ulice 
mesta, byt, pohľady z okna: obdiv k úseku ulice, 
ku chôdzi nôh „a letmý úsmev sochy“ – krátke, 
ale silné okamihy, aj tie však rýchlo odchádzajú; 
pozorovanie všedných detailov s nevšednými 
asociáciami lyrického subjektu, pohyb zvnútra 
von alebo opačne; predstava alebo stav v spán
ku – tieň, „ktorý… si náhle len tak / zo mňa 
odchádza?“ Až napokon „Aj tvoje topánky sú 
prázdne a horúce“. „Nadýchni sa, si ten istý 
chlapec, ktorý / hľadá toho, ktorý hľadá.“ 
 Vrátiť sa dá iba v spomienkach. „Čo to v nás 
sníva?“

Gabriela Rakúsová

Rozdupať 
pseudohodnoty

Len sa nepozri do očí / Tomáš Straka
/ Marenčin PT 2016

Po dvoch básnic
kých zbierkach 
vydaných vlast
ným nákladom 
Paper back (2012) 
a Hrdina robotníc-
kej triedy (2014) 
prichádza Straka 
s knihou Len sa 
nepozri do očí. 
Rozsahom neveľ
ká próza zobrazu

je javy, ktoré nie sú až tak na periférii súčasného 
života, ako by sa pri prvom nahliadnutí do kni
hy mohlo zdať. Vypovedá o zažitých, počutých, 
šiestym zmyslom zachytených, zdrvujúcich, ale 
skutočných javoch, určených podmienkami ešte 
nedozretej, a už rozkladajúcej sa spoločnosti. 
Krvavá sonda do súčasného sveta bez hľadania 
alibi, bez výhovoriek, bez ukrývania čepele noža 
v semišovom puzdre. 
 Text presahujúci klasické žánre je napísa
ný na prestupujúcej sa hranici prózy a poézie. 

Vyrastá z mestského prostredia Košíc, z be
tónových sídlisk, uskutočňuje sa na uliciach, 
kde sprejer Santiago sprejuje na steny domov 
skoncentrované sarkastické výpovede. „Sme 
v pekle, a tak nemá zmysel byť naštvaní za to, že 
plačeme a škrípeme zubami“ (s. 6). Santiagove 
nápisy na domoch v Košiciach sú reálne. Sedem 
z nich do knihy odfotografovala Lucia Erneková. 
Straka ich zasadil do svojho textu medzi obrazy 
ničoty a bezvýchodiskovosti mladých ľudí v spo
ločných bytoch, v internátoch, starcov v domove 
dôchodcov, intelektuálov a umelcov, ktorí už 
nechcú ďalej žiť svoj život. Žiadne pohodové 
čítanie, ale zatrasenie čitateľom, nech sa pre
berie zo sna o krásnej prítomnosti. Skutočnosti, 
o ktorých Straka píše, sú tu, vedľa nás, aj keď 
by sme ich radšej nevideli.
 Zlé f luidum napĺňa vnútro mesta. Súvisí 
s rozkladom, ničotou, vyprahnutosťou, neschop
nosťou dvojíc utvárať trvalejšie partnerské či 
medzigeneračné vzťahy. Strakov text je patoló
giou spoločnosti. Strata tradičných hodnôt vedie 
k nihilizmu, nihilizmus k zrúteniu psychiky, zrú
tenie psychiky k samovraždám, nezvládnutým 
laktačným psychózam a vraždám novorodencov. 
Ukrutné, otriasajúce čítanie plné hrôzy zo zlých 
a ešte horších skutkov. Keď je najhoršie, zvyčajne 
nastupujú sarkazmus a groteska. Aj v Strakovom 
texte ich v náznakoch nájdeme. Ibaže autor reže 
a otvára rozkladajúce sa „brucho spoločnosti“ 
a vyvrhuje jeho vnútro. Razantná expresia nihi
lizmu a depresie. Svedectvo nie je jednoznačné. 
Mení sa podľa kontextu a dáva rôzny význam ob
razom, výjavom a záznamom situácií s výbuchmi 
agresivity či zlosti. Je prejavom vzdoru, nenávisti 
ku zlu napájanému jalovosťou spriemerovaných 
skutočností, televíznych programov, počítačo
vých hier, určeným absenciou hodnôt tradičných 
v tunajšom prostredí. 
 Strakovi vyprahnutí ľudia konajú ako bez 
duše. Ženie ich nenávisť a očividný odpor 
proti rozpoloženiu, v ktorom sa nachádzajú. 
Náhradou nemôže byť množstvo sexu, ktorý 
autor otvorene opisuje. Dvojice nie sú schopné 
naplniť vzájomnú lásku. „Šukáme. Nič iné ne
zostalo. Žiadne spomienky, žiadni mŕtvi blíz
ki, žiadne povinnosti či priania, žiadny život 
drobiaci sa pomedzi prsty, sklamaní rodičia 
či neuskutočniteľné sny“ (s. 66). 
 Rozprávač Marek istý čas pracuje ako soci
álny pracovník. Pochybuje o spoločnosti, v kto
rej vyrástol, plnej individuálneho nešťastia, 
duchovnej biedy a zlyhávajúcich ľudí. Neverí 
v rodinu, v ktorej všetci rodičia zlyhali. Ale 
zlyhali aj ich deti, ktoré strčili svoju matku 

do ústavu, len čo oslepla. Zlyhali prvorodičky, 
ktoré sa zbavili svojho plodu. Zlyhal lekár, kto
rý nezvládol pôrod dvojičiek. Zlyhal sociálny 
ústav, ktorý neposkytol starenám dostatočnú 
starostlivosť, no nezabudol na svoj účet dô
sledne prevádzať ich dôchodok. 
 Straka rozdupáva klasické hodnoty, ktoré 
sa javia v zmysle jeho textu konvenčné a kon
formné. Začína stavať nanovo. Ešte nie je cel
kom jasné, čo z toho bude, môžeme tušiť čosi 
o materiáli, ktorý použije, výsledok je zatiaľ 
nejasný. A tak paradoxne dupe a zároveň tvorí 
pomyselnú stavbu, výsmech tej polorozpad
nutej, ošarpanej, zdanlivo pretrvávajúcej v tu 
prítomnom dome, v tejto ulici, v tomto mes
te, v tejto krajine, v ich ťažko vykynožiteľnej 
prázdnote. Búri sa proti cnostiam poddajnej 
spoločnosti, kde je „jednoduché nešukať, nepiť, 
nehádať sa, nefetovať, nekradnúť a neklamať“ 
(s. 13). 
 Strakove postavy nemajú žiadnu vieru 
a žiadny zmysluplný pocit zo svojej činnos
ti. V texte je naznačený filozofickoumelec
ký priestor. Mihnú sa v ňom mená filozofov 
(Nietzsche, Patočka, Strýko), básnikov a pes
ničkárov (Ginsberg, Kryl), aj mená umelcov 
košického okruhu (Márai, Jasusch, Jakoby), 
ktorí sú niekde nad horizontom literárneho 
priestoru Strakovej knihy. Je v nej Ginsbergov 
Moloch kričiaci nad ukrutnosťou a ohavnos
ťou, mestská špina, mestské odpadky, pach 
rozkladajúceho sa mesta, ktoré si odžilo éru 
reálnej i symbolickej stavby košického dómu, 
aj paradoxy košických železiarní a sídlisk. Mo
loch zavýja. Pseudohodnoty sa považujú za 
skutočnosť. A už sa ako na podnose predo
stierajú hodnoty nové, podávajú sa elegantne 
a povrchne, s vedomím možnosti a schopnosti 
manipulovať nimi. Sú ako na pohľad čerstvé 
ovocie zrejúce počas prepravy zo vzdialeného 
kontinentu, ktoré má príchuť skrytej hniloby. 
 Koncentrácia odstrašujúcich pôrodov, samo
vrážd, neporozumenia a straty hodnôt, videná 
Strakovou optikou, zachvacuje spoločnosť v jej 
aktuálnom časopriestore. Je sprevádzaná bo
lesťou za hranicou znesiteľnosti, ktorá nemôže 
postavy knihy Len sa nepozri do očí zachrániť. 
Kniha je provokáciou. Za obrazmi nihilizmu, 
beznádeje a bezvýchodiskovosti či neschop
nosti porozumieť je však úpenlivá potreba zno
vunájdenia porozumenia a „človečiny“. Kniha 
je krikom nad priepasťou, v ktorej sú ukryté 
ľudské duše; nie všetky sú zatratené navždy.

Rút Lichnerová
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KUPÓN 
ARTIS OMNIS

KUPÓN  »
do 30. marca

Knihu Janka Išu Kladivák: Temnota z Pressburgu môžete získať 
zaslaním kupónu Artis Omnis na adresu redakcie.

Za Ruku testosterónu

Kladivák: Temnota z Pressburgu / Janko 
Iša / Artis Omnis 2016

Vianoce boli po
žehnaním aj pre 
slovenský žánrový 
a subžánrový kniž
ný trh. Menšie vyda
vateľstvá zamerané 
na čitateľov fantas
tiky dokázali dostať 
na trh niekoľko titu
lov. Napríklad žilin
ské Artis Omnis sa 
môže okrem iného 

pochváliť až tromi fantastickými titulmi z kon
ca roku 2016. Jedným z nich je aj prvotina Kla-
divák: Temnota z Pressburgu od Janka Išu.
 Janko Iša nie je vo fantastických vodách 
neznámy, pravidelne prispieva do žánrových 
súťaží a má aj nejaké to umiestenie. Naprí
klad v roku 2015 získal v rámci Martinus Ceny 
Fantázie Cenu Béla za najlepší horor. Práve 
v ocenenej poviedke predstavil svojho hrdinu 
s magickou kovovou rukou – Kladiváka.
 Kladivák je drsňák každým kúskom. Živí 
sa špinavou robotou – lebo čo iné budete robiť 
s nezničiteľnou rukou a takmer nadľudskou 
silou? Dvíhať na stavbe lešenie? Dej sa odohrá
va v alternatívnej, temnejšej verzii Bratislavy 
90. rokov 20. storočia zvanej Pressburg. Histo
rické odlišnosti Iša neuvádza, ale zdá sa, že ko
munizmus tam neskončil, možno ani cisárstvo. 
Akurát mesto reálne ovláda nie establišment, 
ale gangy a mafia.
 Je to vlastne jedno, kde sme, v akom zria
dení, lebo toto všetko sú len kulisy pre akciu. 
Parádnu akciu.
 O tú ide v knihe v prvom rade. Román sa nehrá 
na nič, ani na brak, hoci ním je. Ak niečo pripo
mína, tak známu komiksovú sériu Franka Mil
lera Sin City. Pomáhajú tomu podobne farebne 
kombinované ilustrácie Martina Cuca Luciaka. 
Tak ako v Sin City, i tu dominuje čierna a biela 
v kombinácii s jednou výraznou farbou – krva
vočervenou. Atmosféru však netvoria iba ilu
strácie. Komiksy majú podobnú stavbu ako filmy 
a podobne narábajú aj s rozprávačom. Sin City 
môže využívať aj „ich formu“, ale kvôli akémusi 
filmovému efektu v ňom nájdeme i „prestrihy“ na 
záporákov. To isté sa deje aj v Temnote z Press-
burgu. Väčšina príbehu je rozprávaná z pohľadu 

Kladiváka s výrazným nádychom drsnej školy 
a detektívky noir, do ktorej v jadre kniha spadá, 
občas nám však Iša naservíruje aj intermezzo 
v podobe diania u antagonistov.
 Na niekoho môže takéto prestrihovanie pô
sobiť rušivo, hlavne preto, že prechody medzi 
sekvenciami sú veľmi splývavé. Ako problém 
sa môže javiť aj naoko epizodický dej. Na za
čiatku sa Kladivák ocitne v otroctve, potom sa 
pridá k drogovým dílerom, následne vyšetruje 
smrť svojho priateľa… Na prvý pohľad sa skáče 
z témy do témy, ale všetko prepája jasná tema
tická linka – tajomný a magický kov ukrytý 
pod kanálmi Pressburgu.
 Príbeh nie je žiadny unikát, práve naopak, 
miestami je predvídateľný, stereotypný. Ale – 
ešte raz – kvôli nemu tu nie sme. Sme tu kvôli 
akcii.
 Akciu Iša popisuje veľmi dôsledne, no nepôso
bí to zdĺhavo, stále je dynamická, umne vystava
ná a prehľadná. A zaberá väčšinu knihy. Lebo to, 
čo sa nedeje mimo akciu, mimo streľbu, výbuchy 
a demoličné práce v baroch, to je brané iba ako 
z rýchlika. Na niekoľkých stranách máme roz
písanú dvojminútovú prestrelku, ale niekoľko 
týždňov „pokojnejšieho“ života Iša vtesná do 
jedného odseku. Vytvára tým zvláštny časový 
paradox – to, čo má byť rýchle, je spomalené 
a naopak. Textu to však pomáha, je plynulej
ší a rýchlejší. Takisto i ploché, nahraditeľné 
postavy a minimum emócií si v tomto kolotoči 
mačizmu nevšimneme, a tak nás nevyrušujú.
 Mačizmus nespomínam náhodou. Kniha 
nesie v sebe aj výrazné črty akčných filmov 
80. rokov, v ktorých boli hrdinovia svalnatí 
a ženy poddajné. 
 Z knihy sa dá testosterón takmer žmýkať. 
Nič pre slabé žalúdky a zženštilé povahy, Iša to 
berie pekne po starom, bez nejakej genderovej 
citlivosti – muži sú rázni, ženy sú len objekty 
a dôležité je množstvo vystrelených nábojov, 
nie hlbokomyseľné úvahy. Ironické je, keď na 
obale vidíme zdrobneninu mena – Janko. Iša 
je totiž v skutočnosti mohutný chlap zo starej 
školy. Taká je i jeho kniha. Drsná, priamočiara 
a akčná. Braková oddychovka, jednohubka na 
dlhú noc. Ak hľadáte niečo intelektuálne, ste na 
zlej adrese. Toto je Die Hard s démonmi, kultami 
a drogovými dílermi. Slovenské Sin City. Ak vám 
ani jedna zo spomínaných vecí nevonia, knihe 
sa vyhnite. Ak však máte pre podobné príbehy 
slabosť, poteším vás – Temnota z Pressburgu 
je len prvý diel pripravovanej série.

Juraj Búry

Keď známe meno 
nestačí

Nie som básnik / Peter „Expl0ited“ Altof 
/ Ikar 2016

Mali sme tu už 
všeličo. Príručku 
mladých jútube
rov s „originál
nym“ názvom Já, 
JůTuber (2015), 
ktorá mala inter
netovým priaz
nivcom ponúk
nuť poh ľad do 
zákulisia tvorby 

ich obľúbených osobností YouTubeu (dokopy 
má tri časti). Komiksový časopis, obsahujúci 
epizódy zo života známeho českého jútubera 
Jirku Krále, tiež s ultimátne kreatívnym ozna
čením Jirka (2016). A aby sme nezabudli, tak 
aj minuloročný bestseller v podobe autobio
grafie slovenského najpopulárnejšieho tvorcu 
videí na YT (počet odoberateľov sa tu šplhá už 
k miliónu a pol) Daniela Štraucha alias GoGa 
opätovne s nápaditým titulom Gogo – Chalan 
z internetu (2015). Tentoraz sa však nebude 
písať o strastiach a slastiach zo života jútu
bera, ale básniť.
 Peter Altof figuruje pod prezývkou „Ex
pl0ited“. Na YouTube sa vo svojej videotvor
be venuje prevažne videoblogom, sociálnym 
experimentom, videohrám, tagom či skečom. 
Altof má momentálne na svojom kanáli viac 
ako 600tisíc odoberateľov, čím sa z neho 
stáva jeden zo skupiny masovo populárnych 
slovenských mladých tvorcov videí v rámci 
spomínanej webstránky. V už uplynulom roku 
dorazila na pulty našich kníhkupectiev jeho 
debutová básnická zbierka Nie som básnik 
(lepšie by sa hádam ani nedala nazvať), ktorá 
má podľa autorových slov v predslove odhaliť 
to, že nie je iba „internetovou obdobou cirku
sovej atrakcie bez akýchkoľvek emócií“. Nuž 
atrakcia ako atrakcia. Smiech cez slzy. Baví
me sa na netalentovanosti jeho písania. Čo 
teda – už konkrétne – môže čitateľ (dodávam, 
že naozaj veľmi poľahky) nájsť v Altofovom 
debute? 
 V básňach prevládajú témy ako mladá láska: 
„A ja som prekvapený / tým, ako moc / si pre 
mňa stvorená“ (s. 22), „Nikdy totiž / neodídem, 
/ lebo vieme / obaja, / že patríš / ty mne / a ja 
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 ›› tebe“ (s. 27), „Ty jediná. / Ja každý. / Keď nie ty, 
/ tak nikto. / Prosím, už navždy“ (s. 56); intro
vertizmus, depresie: „Ak odídeš, / zostanú len 
ruiny a prach. / A z toho, / láska moja, / mám 
najväčší strach“ (s. 45), „Prosím, buď vždy pri 
mne. / Nikoho iného nemám. / Ani nechcem“ 
(s. 50), „Ak zmizneš / zničím sa. / Zostanem / 
sám“ (s. 63); či vyrovnávanie sa s dospievaním 
– texty sú často sprevádzané motívmi pádu, 
chaosu, deštrukcie, životnej dezorientácie či 
písania o tom, ako lyrický subjekt (Altof) píše: 
„A mám chuť tvoriť / rýmy, potom / padnúť na 
kolená / a ďakovať Bohu“ (s. 22), „A prisahám, 
/ že raz napíšem takú báseň, / ktorá ukáže 
ľuďom / radosť, lásku, vášeň“ (s. 32), „Trieš
tim sa / a na zem padám. Kusy seba / do slov 
vkladám“ (s. 59), „Keď v noci bdiem / a píšem 
básne, / nech o teba neprídem“ (s. 64). Tieto sú 
naformátované do hranej štylizácie lyrického 
subjektu. Na jednej strane hrá pózu bohéma 
cez obraz fajčenia či popíjania alkoholu, na 
strane druhej sa vkladá do romantického 
konceptu hrdinu divného Janka a svoje lásky 
do postavy zakliatej panny. Nepresvedčivé, 
prázdne, bez ďalšieho významového plánu, 
interpretačne neatraktívne. 
 Okrem spomínanej Kráľovej Zakliatej panny 
vo Váhu a divného Janka je však možné v bás
ňach nájsť aj iné odkazy – Čakanie na Godota, 
odkaz na Bukowského či postavu Werthera, 
Jozefa Maka, Hamleta, Malého princa, mu
zikanta Curta Cobaina, maliara Van Gogha 
a podobne. Tieto pseudointelektuálne naráž
ky pôsobia zväčša na čitateľa dojmom lacného 
využitia naučenej látky na vyučovacích ho
dinách literatúry. Na druhej strane sú zase 
spomínané odkazy do takej miery štandar
dizované, že sa reflektujú v našej kultúrnej 
pamäti už ako stereotypy. Zhoršuje to fakt, že 
s nimi autor zbierky ďalej nepracuje a nepo
súva ich do inej významovej roviny. Kapitolu 
samu o sebe tvorí samotná forma autorových 
básní. Explicitná, jednoduchá, nevýrazná. 
Školácke rýmovačky typu „láska – páska“ 
a veršový presah, ktorý – vypožičanými slo
vami Jaroslavy Šakovej (doktorandka v Ústa
ve slovenskej literatúry SAV) – až nečakane 
fyzicky bolí celkové nezaujímavé vyznenie 
zbierky iba podčiarkuje.
 Básnický debut Nie som básnik od Petra 
Altofa patrí do kategórie komerčných obchod
ných produktov pre „fanúšikovskú“ základňu. 
V rade šiltoviek, vankúšov, pier, bižutérie, 
odznakov či iných propagačných predmetov 
sa táto zbierka určite nestratí. Bude vložená 

do pomyselnej sklenenej vitrínky s varova
niami: Iba sa pozerať! Nedotýkať sa! A určite 
nie čítať!

Lenka Macsaliová

Alternatívy voči 
súčasnému kapitalizmu

Roman Michelko / Eseje o kríze / Politolo-
gický odbor Matice slovenskej 2016

Erudovaný au
tor a vydavateľ 
Roman Michel
ko sa už dlhšie 
explicitne zao
berá morálnou 
a ekonomickou 
problematikou 
súčasnej globa
lizácie. Ak na 
uvedenú proble
matiku nahliad

neme komplexne, len nedávno vydal úspešnú 
knihu Eseje o globalizácii (Matica slovenská 
2009). Logicky na ňu teraz nadviazal proble
matikou v spoločnosti a osobitne v médiách 
mimoriadne frekventovanou – Esejami o krí-
ze. Téma je natoľko silná a s dokumentáciou 
jednotlivých a navzájom prepojených exempiel 
natoľko veľavravná a výstižná, že zverejňované 
recenzie sa zväčša zameriavajú na komento
vanie plnohodnotného obsahu. Podľa môjho 
názoru je však potrebné upriamiť pozornosť 
aj na ďalšie dôležité momenty.
 Prvým takýmto aspektom je autorov štýl. 
Michelko nezostáva iba v konštatačnej po
lohe, tým, že na rôznych miestach sa vracia 
k už spomenutému, tým, že funkčne opakuje 
určité fakty, pravda, v iných, aj keď obdobných 
kontextoch, alebo minimálne ich zvýrazňuje, 
približuje sa k revolučným prejavom z tribún. 
Expresivita, ktorá je tematicky pochopiteľná, 
znie burcujúco. Napriek tomu sa Michelko 
neuchýlil k prílišným zjednodušeniam, aj 
keď, ak chcel ostať zrozumiteľný širším, i laic
kejším vrstvám, najmä v oblasti ekonómie, 
musel pristúpiť k istým redukciám. Z textu 
priamo vyplýva aj autorovo ľavicovejšie soci
álne zmýšľanie, občanmilión (Jozef Mak) je 
mu bližší ako zbohatlícka vrstva. S ohľadom 
na naše demografické pomery preto logic
ky navrhuje ako jeden z krokov pre tvorbu 
dodatočných zdrojov aj na dôchodky väčšie 

zdaňovanie bohatších vrstiev, a najmä ban
kového sektora. 
 To už vlastne načíname ďalší pozoruhodný 
aspekt Michelkových textov. Eseje nezameral 
iba na zmapovanie súčasného stavu, aby potom 
nechal čitateľa plávať v dezilúziách deprimo
vaného a dokonca až s pocitom demencie voči 
takzvane úspešným (rozumej finančne zazoba
ným). Nie, takto to u Michelka nefunguje. Na 
niekoľkých príkladoch, niektorých aj overených 
praxou, ponúka alternatívy voči súčasnému 
kapitalizmu. Najmä voči tomu nášmu, sloven
skému, či rozšírenejšie postsocialistickému, 
ktorý sa však v súvislosti s hromadením novej 
pracovnej sily (imigranti) začína čoraz viac pre
sadzovať aj na kedysi sociálnejšie orientovanom 
Západe. Na margo tohto sa žiada pripomenúť 
slová Mahátmu Gándhího: „Najprv ťa ignoru
jú, potom sa ti smejú, následne s tebou bojujú 
a nakoniec vyhráš!“ V ktorej fáze sa nachádza 
Michelkov náhľad na pretrvávajúcu krízu (na
priek niektorým ekonomickým ukazovateľom, 
ktoré naznačujú jej ukončenie), ťažko presne 
definovať. Vo svojom úsilí však nie je osamote
ný, za všetkých možno spomenúť nemeckého 
publicistu, podnikateľa a dobrodruha Michaela 
Morrisa s jeho rozsiahlymi knihami Co nesmíte 
vědět! a Co nesmíte vědět 2 (vyšli v slovenskom 
vydavateľstve Anchbooks v českom preklade 
2012 a 2016), v ktorých často čerpá aj z interne
tu, čo mu viacerí kritici zazlievajú, zdroje nie sú 
overené. Tiež sa pokúša nájsť východiská, av
šak skôr inklinuje k rozpracovaniu niektorých 
konšpiračných teórií. Navyše viac „korzuje“ po 
svete, európske pomery, a najmä stredoeuróp
ske so skúsenosťou pokusu o komunizmus nie 
sú preňho tie hlavné. Michelko naproti tomu 
uznáva globalizáciu, ale dokáže flagrantne nájsť 
aj odlišnosti, často prameniace v skúsenostnom 
potenciáli národov.
 Ak už hovoríme o rozsahu, treba podotknúť, 
že Michelko je aj vo vzťahu k riešenému mo
rálnemu problému (nadmerné odmeny a zlaté 
padáky supermanažérov a podobne) lapidárny 
a presný, táto prednášková stručnosť je však 
občas až na škodu, iste sa nájde nejeden per
cipient, ktorý by sa tiež rád začítal hlbšie do 
problematiky, porovnal si svoje skúsenosti 
a názory s autorovými. Na druhej strane, je 
nutné priznať, neveľká knižka má na knižnom 
trhu väčšiu šancu osloviť aj internetových či 
denníkových čitateľov. Rozhodne sa však oplatí 
po nej siahnuť.

Ľuboš Svetoň
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Eichmannov Kant pre 
domácnosť a drobného 
človeka

Eichmann v Jeruzaleme / Hannah 
Arendtová / Preklad Igor Otčenáš 
/ Vydavateľstvo Premedia 2016

Reportážna správa 
o súdnom procese 
s Adolfom Eichman
nom z pera filozofky 
Hannah Arendtovej 
už v čase jej prvého 
uverejnenia (1963) 
vyvolala rozporupl
né reakcie, ktoré 
často vyúsťovali do 
absurdných osob

ných invektív voči autorke – mimochodom, 
Židovke, žiačke Martina Heideggera a Karla 
Jaspersa. Predmetom kritiky sa však, para
doxne, stala pre svoje úsilie o objektivitu. Na 
základe reportáže Eichmann v Jeruzaleme 
z procesu s nacistickým byrokratom par ex
cellence, sa pred čitateľom rozovrie oblasť 
zvláštneho tušenia, že v určitých extrémnych 
prípadoch, akým nepochybne bol tento dosiaľ 
nevídaný zločin proti ľudskosti, sa spravod
livosti dostane naplnenia práve nekompro
misným použitím „čiernobielej“ optiky. To 
je základný rámec, pozícia obžaloby. Na čo 
však chcela svojím filozofickým prístupom 
Arendtová upozorniť, je, že najdôležitejším 
– najmä z hľadiska historického poučenia 
človeka vôbec – sa stáva to, ako k naplneniu 
spravodlivosti pristupujeme, akou cestou 
privedieme, alebo aspoň priblížime zločinca 
k rozpoznaniu zločinného charakteru jeho 
(ne)konania. Práve preto Arendtová svojim 
kritickým pohľadom umožnila hlbšie pochopiť 
vopred jasný rozsudok; inak by sa z procesu 
mohla stať – k dehonestácii obetí i pozosta
lých – divadelná melodráma.
 Arendtová opisuje komplexnú problematiku 
procesu s Eichmannom – od jeho „nezákonné
ho“ zatknutia a únosu z Argentíny, čím boli 
porušené medzinárodné dohody, cez problém 
vecne korektnej formulácie otázok obžaloby 
a formulácie obvinení, až po reflexiu Eichman
nových reakcií a jeho osobnostného profilu.
 Treba chápať, akou veľkou udalosťou mu
sel byť tento proces nielen pre Židov, ktorí 
konečne vo svojom štáte mohli manifestačne 

zúčtovať s neľudskou ideológiou, konkrétne 
v podobe byrokrata zabezpečujúceho logis
tiku transportov. Všetci očakávali, že pred 
súd predstúpi fanatický antisemita a nacis
tické zviera. O to väčšie boli rozpaky, keď sa 
tam objavil „len“ veľmi ctižiadostivý, dôsledný 
úradníček, ktorý nedisponoval žiadnou mimo
riadnou inteligenciou, navyše bez priznaných 
sklonov k antisemitizmu. Naopak, tento až 
zarážajúco priemerný človek pokrytecky do
kazoval, ako sa v rámci svojich kompetencií 
usiloval podporovať sionistické snahy Židov, 
ako vypracovával emigračné plány v súvislosti 
s vysťahovaním Židov na Madagaskar. Tento 
človek, ktorého jediným snom bolo patriť do 
„lepšej spoločnosti“, vyniknúť bezchybným 
plnením zadaných úloh, nebol schopný plne 
pochopiť, v čom tkvie jeho vina – veď on bol 
len poslušný, a to je predsa cnosť…
 V knihe sme konfrontovaní so životom 
a fungovaním molocha nacistickej byrokracie, 
v rámci ktorej medzi sebou v plnení príkazov 
súperilo niekoľko organizácií. Na nedostatok 
pokoja pri riešení svojej „agendy“ sa Eichmann 
niekoľkokrát pred súdom sťažoval, či dokonca 
sa chvastal tým, ako opovrhoval všetkými, 
ktorí sa nechali podplatiť a sabotovali tak 
rozkazy.
 Za povšimnutie stojí aj to, ako sa nacisti 
pri prerokúvaní a riešení takzvanej židov
skej otázky riadili „jazykovým usmernením“, 
ktoré eufemisticky kamuflovalo hrôzu spo
čívajúcu vo vykonaných skutkoch. Tak sa 
postupne mohol modifikovať i hlas poten
ciálneho svedomia. Na morálku a svedomie 
predsa ako správni Nemci, národ veľkých 
duchov, dbali – od počiatočnej likvidácie ne
pohodlných ľudí strieľaním, čo spôsobovalo 
mužom v SS traumu, sa prešlo k efektívnejšie
mu riešeniu, relatívne bez zašpinených rúk: 
ku splynovaniu. Ďalším z trikov proti hlasu 
svedomia bolo presvedčenie, že sa predsa 
účastnia čohosi historicky jedinečného, že sú 
vykonávateľmi akejsi „svetovej vôle“. A tam, 
kde sú vinní všetci, nie je de facto vinný nik. 
Samotný Eichmann sa považoval za riadneho 
občana, ktorý si „ctí zákon“. Prehlasoval sa za 
kantovca – konal predsa podľa kategorického 
imperatívu! Kategorického imperatívu Tretej 
ríše. Na záver vojny ho jeho neochvejné idea
listické svedomie, uvedomujúce si rozpornosť 
Himmlerovho rozkazu na zastavenie trans
portov s rozkazom Führera, prinútilo ostať 
verným zákonu, ktorým je predsa Hitlerovo 
slovo.

 Arendtová v knihe podrobne načrtáva jed
notlivé oblasti, ktoré z hľadiska transportov 
organizačne spadali pod Eichmanna. Nah
liadnuť možno aj na situáciu na Slovensku. 
Nechýba ani sumarizačný prehľad právnych 
problémov procesu, či námietok voči nemu.
 To, čo však vyvolalo pobúrenie, bol Aren
dtovej náležitý akcent položený na úlohu ta
kzvaných židovských rád, ktoré kooperovali 
pri súpisoch Židov a ich majetku, organizova
ní ľudí určených do transportov, vybavovaní 
výnimiek a podobne. Ako sa ukazovalo, vina 
má viacero odtieňov. Arendtová svojim filozo
fickým prístupom predsa nemohla – sledujúc 
otázku spravodlivosti – obísť hlbší koreň viny 
(principiálne nás všetkých), a tým je „akcep
tovanie kategorizácie ľudí“. Mnohí to však 
nesprávne pochopili, viniac autorku z „očis
ťovania“ Eichmanna. Naopak, jej pohnútkou 
bolo rozkryť univerzálne rysy zločincatech
nokrata, pretože hrozba jeho historického zno
vuvynorenia sa v budúcnosti je v planetárnej 
ére techniky veľmi pravdepodobná. Z každého 
sa totiž môže (nevedomky) stať poslušný vyko
návateľ čiastkovej úlohy v systéme zákonov, 
ktoré môžu byť v konečnom dôsledku radikál
ne neľudské, vyhladzovacie. 
 Kniha ponúka nadčasové pútavé čítanie, 
ktoré na pozadí otázky spravodlivosti nazna
čuje, že absencia vlastného myslenia, výdatne 
podporovaná funkcionárstvom, môže vyústiť 
do ľudskej tragédie historických rozmerov.

Eva Dědečková

Príbeh viac zakliaty 
než čarovný 

Chlapec a červený dom / Angelika Zöll-
nerová / Preklad Róbert Gáfrik / Perfekt 
2016

Mestský chlapec 
Martin sa nevie 
dočkať prázdnin. 
O d  p r ob l é m o v 
v škole uniká do 
severskej prírody 
švédskeho leta za 
jednoduchými ra
dosťami detstva, 
oz vláš t nený m i 
stretnutím s ne
obyčajným pria
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KUPÓN 
OČI SKÁL

  KUPÓN
do 30. marca

O knihu Gergelya Vidu Oči skál môžete súťažiť zaslaním kupónu na 
tejto strane na adresu redakcie.

teľom – škriatkom. Solídny základ príbehu 
s ambíciou zaujať nielen detského čitateľa 
rozvíja ďalej postava starého pastiera, ktorého 
životný štýl i rozprávanie o mýtoch tmavých 
lesov malého hrdinu očaria a majú mu ukázať 
cestu k sebe samému. 
 Starý otec pozná tajomstvo červeného domu, 
typického sídla švédskeho vidieka. Jeho komor
ná drsná atmosféra sa šíri stránkami v podrob
nom opise rutinných činností a zručností múd
reho muža, tkáča farebných kobercov a hráča 
na takmer magické violončelo. Rozpráva svojmu 
novému vnukovi legendu o škaredej Liv z rodu 
škriatkov, ktorej život zachráni ľudská láska. 
Chlapec u starého otca nájde pochopenie pre 
svoju fantáziu a objavuje „živé slová“, odlišné od 
umelých školských poučiek a pravidiel – slová, 
ktoré oživujú príbehy a prinášajú poznanie. 
 Martinov autentický záujem o fungovanie 
deduškovho sveta, jednoduchého a číreho, 
pocity slobody a úľavy, ktoré prináša, pripo
mínajú inú s prírodou bytostne spätú detskú 
postavu z nemecky písanej literatúry – dievčat
ko z hôr Heidi. Citovo zafarbené opisy krajiny, 
prchavá poetika a náznak pátosu zvýrazňujú 
vzťah a úctu dieťaťa k prostrediu, ktoré po
skytuje útočisko a odpočinok od náročného 
života v meste, kde mu málokto rozumie. 
 Ľudia tam neveria v existenciu podivných 
stvorení, nezáleží im na nich o nič viac ako na 
matke prírode. Práve jej význam a všadeprí
tomnosť kniha subtílnym vykresľovaním de
tailov chlapcovho leta neustále zdôrazňuje. 
Pôvab a pokoj takmer panenského švédskeho 
kraja pomáhajú ozdravovať Martinovu myseľ 
a obnovovať puto medzi ním a jeho najbližšími. 
 V meste sa deti vonku nehrajú – „mohlo by 
sa im niečo stať, keď sa na okná izieb zavesili 
nočné strašidlá“. Vo Švédsku je však všetko 
inakšie, každodenné prirodzené bytie je pre 
chlapca zmysluplným a podnetným. Pookrieva, 
„na duši sa mu usadilo ticho“. 
  Idea autorky, aby človek veril v samého seba, 
v krásu čias rozprávkových, dobro a lásku 
a spoluvytváral ich, sa zrkadlí aj v bezprostred
nej lyrike, ktorú votkáva do textu. Štýl písania 
napodobňujúci staré príbehy však nemusí byť 
tou najprístupnejšou cestou k mladému čitate
ľovi. Navyše, ak je sprevádzaný mentorovaním, 
hoci s dobrým úmyslom. 
 Spočiatku precítené náladové opisy a ori
ginálna estetika nadobúdajú v deji určitú 
kostrbatosť a prepchávajú ho situačnou syn
tetickosťou. Tvrdohlavo zastaraná forma bola 
azda už aj pre mladú generáciu 90. rokov mi

o zachovaní čistoty a hľadaní svojho miesta 
v živote stáva v súčasnej mládežníckej lite
ratúre outsiderom. Síce chvályhodne ponúka 
overené ľudské hodnoty a svojskú identitu, 
no s nedostatočnou vitalitou formy, zvolených 
výrazových prostriedkov a stratenou cestou 
za vlastnou víziou.

Edita Treščáková

Horory naše 
každodenné 

Oči skál / Gergely Vida / Preklad Elvíra 
Haugová a Mila Haugová / Spoločnosť ma-
ďarských spisovateľov na Slovensku 2016

Uvedenie bás
nickej zbierky 
m a ď a r s k é h o 
autora žijúceho 
n a S loven s k u 
Gergelya Vidu 
s   ná z vom Oči 
skál v preklade 
Mily Haugovej 
a Elvíry Haugovej 
s ilustráciami El
víry Haugovej sa 

konalo v novembri uplynulého roka v brati
slavskom Artfore. Gergely Vida, básnik, pe
dagóg a historik literatúry, laureát Ceny Imre 
Madácha a Ceny Imre Forbátha je popredným 
predstaviteľom súčasnej maďarskej literatúry 
na Slovensku, výrazným básnikom strednej 
generácie, uznávaným nielen regionálne, ale aj 
v kontexte celej maďarskej literatúry. Doteraz 
publikoval päť básnických zbierok, jeho poézia 
bola uverejnená vo viacerých antológiách. Je 
tiež autorom štúdií z oblasti maďarskej litera
túry. Básnická zbierka Oči skál je autorovou 
prvou zbierkou v slovenskom preklade.
 Jej pôvodný názov bol Horror klasszikusok 
(2010), čiže Klasické horory. Jednotlivé básne 
zbierky sú pomenované na základe klasických 
hororových filmov, ale výjavy z týchto slúžia 
iba ako kulisy, medzi ktorými sa odohráva 
každodenný život muža a ženy, ich vzťah plný 
každodenných trápení, neistôt a otázok, ktoré 
ich počas tohto spolužitia sužujú.
 Zbierka sa člení na tri časti, prvá a tretia 
operuje s názvami klasických diel hororovej 
kinematografie zo 70., 80., 90. rokov, ale aj 
s názvami diel vzniknutých po roku 2000, ako 
sú Úsvit mŕtvych, Noc oživených mŕtvol, Invá-

nulého storočia, kedy knižka vyšla v Nemecku 
prvýkrát, nepútavou. Martinova románová 
rojčivosť, príliš čitateľná naivná oduševnenosť 
a krotkosť, ktorou ho autorka núti poddávať sa 
logicky neopodstatneným okolnostiam, môžu 
byť pre čitateľa prekážkou pri stotožnení sa 
s postavou a myšlienkou diela.
 Pôvodnú fabulu s neodhadnuteľným, a pre
to sympatickým škriatkom, sľubujúcu záha
du i jemné dobrodružstvo, zrazu nahrádza 
ťažkopádny zdĺhavý príbeh o živote Liv. Ten 
Martin pasívne prijíma a čitateľ stráca kon
takt s hrdinom a orientáciu v súvislostiach. 
„Príbeh v príbehu“ pôsobí nalepene, nedokáže 
si získať spriaznenú pozornosť tak, ako per
spektíva chlapcovho kamarátstva s bizarným, 
no šľachetným stvorením. O to viac, ak je len 
účelovým poúčaním o ľudských vlastnostiach 
a charaktere, pričom toto rozprávanie samotné 
nanucuje priveľa prázdnych stereotypov a vo 
svojej predvídateľnej lineárnosti neprináša 
nič nové. Potenciálne silné miesta, ktoré chcú 
dojímať, sa topia v útlocitnosti a zanikajú tak 
určujúce momenty vývoja deja.
 Je otázne, pre koho bola kniha písaná. Uni
verzálnosť, ktorú prezentuje obálka, keď ho
vorí o čítaní pre celú rodinu, sa ukazuje byť 
skôr nejednoznačnosťou žánru s nerozhodným 
autorským zámerom. Menších môže odradiť 
rozvláčnosť textu a miestami a čaká ich surové 
rozčarovanie z prechodu od takmer rozpráv
kového slohu k naturalistickým pohľadom na 
ľudské bytie (pôrod, bitka ženy). Oproti tomu 
stoja často nepotrebné rozpačité zdrobneniny, 
čo však možno prisúdiť prekladu. Nejasne po
užité zámená takisto k zrozumiteľnosti textu 
neprispievajú, škriatkovia zrejme úradovali aj 
v redakcii.
 Kniha akoby hľadala svojho čitateľa. Otvo
rení konzumenti nekomerčnej detskej lite
ratúry sa tu tiež musia popasovať s nekom
plexnou formou a zložitou štruktúrou, ktoré 
uberajú na uveriteľnosti prejavu, príbehu 
a opodstatnenosti odkazu. Ilustrácie v sloven
skom vydaní pomáhajú neurčitej, s detstvom 
nekorešpondujúcej estetike, ktorá akosi ne
funguje. Po s umnou ľahkosťou načrtnutom 
začiatku vyzerá zvyšok ako zmätene spísaná 
kópia spomienok na románové príbehy pre 
mládež z minulých čias. Tie majú v knižnici 
iste svoje miesto, otázkou však je, do akej 
miery je táto publikácia samostatnou voľbou 
mladého čitateľa.
 Tak sa, žiaľ, samotný – v podstate úprim
ný a inšpirujúci – príbeh chlapca outsidera 
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zia lupičov tiel, Na prahu temnôt, Kruh, Vreskot. 
V jednotlivých básňach vzájomne splývajú 
detailne opísané scény filmov s podrobným 
opisom výjavov z každodenného života, to 
všetko pod drobnohľadom kamery/ľudského 
oka, všetky scény zachytené v blízkom detaile. 
 V zbierke sa objavujú niektoré básne v roz
ličných verziách, no s rovnakým názvom, napr. 
Vreskot – táto báseň má dokonca štyri verzie – 
Opakovanie, Versus, Near Dark, Oči skál, Obnova 
žánrovej poézie, týmto počinom akoby autor 
evokoval zaužívanú prax z oblasti filmového 
priemyslu, čiže nakrúcanie takzvaných re
makeov. 
 Druhá časť nesie názov Stekanie – Poznám-
ky k básni Obnova žánrovej poézie (2). Túto časť 
tvorí devätnásť básní. Obnova žánrovej poézie 
(2), ktorá sama je akýmsi zoznamom pozná
mok očíslovaných od jedna po devätnásť, sa 
rozvíja ďalej práve v tejto druhej časti zbier
ky. Každý očíslovaný odsek pôvodného diela 
vytvára ďalšiu báseň/ďalšie poznámky. Ako 
autor píše: „všetko sa nedá / odfajknúť označiť 
poradovým číslom / zaškatuľkovať zdôrazniť 
neónovou fixkou / dať do rámčeka zakrúžkovať 
/ poznamenať na margo zelenou / zakončiť vý
kričníkom otáznikom / podčiarknuť vlnovkou / 
dať horný index ceduľku hviezdičku“ – a napriek 
tomu, alebo aj práve preto v týchto devätnástich 
poznámkach/básňach používa takého označe
nie jednotlivých riadkov a častí riadkov, ktoré 
sa môžu navzájom nahradiť, a tým sa otvára 
možnosť, aby sa scéna odohrala znova a znova 
s mierne pozmenenými kulisami.
 Hlavným motívom je jednoznačne oko, či 
už ľudské alebo „oko“ kamery, pozorovanie 
scén/výjavov z každodenného života. Jazyk 
tejto básnickej zbierky azda najvýstižnejšie 
charakterizuje prekladateľka Mila Haugová: 
„Presným až nebásnickým jazykom (je to ako 
vivisekcia) spája dva uhly pohľadu – kameru 
& oko až napokon splynú do básne: do prvého 
a posledného riadka.“ Jazyk, ktorý autor pou
žíva, je kombináciou vznešeného básnického 
vyjadrovania a hovorového jazyka plného ex
presívnych výrazov, pričom rôzne jazykové 
registre so sebou dokážu dokonale splynúť 
a vytvoriť tým nerušený zážitok z „pozorova
nia“. Čitateľ si však nakoniec uvedomí, že scé
ny, ktorých sa stáva akýmsi očitým svedkom, 
nie sú zo žiadneho filmu, ale zo samotného 
života: „Lebo v istom zmysle tu nie je / záchra
nársky tím, / prikrývka na naše telá, / titulky, 
posledné predstavenie. / Nič z toho nerob, to 
sa stáva.“ 

 Ilustrácie, ktoré vznikli na základe kresieb 
Elvíry Haugovej, charakterizuje – podobne, 
ako aj texty – vysoký stupeň expresívnosti, 
dominantné sú figúry a siluety muža, ženy 
a tvár či skôr akási maska tváre zdeformovaná 
od hrôzy a strachu do výkriku, pripomínajúc 
známu maľbu Edvarda Muncha Výkrik, ako 
aj masku vraha z filmu Vreskot. Ruka držiaca 
nôž, nástroj, pomocou ktorého sa usiluje roz
pitvať svoj objekt – spolužitie dvoch ľudí – do 
najmenších detailov. 
 Táto kniha bude zaujímavým čítaním pre 
každého, kto sa neobáva zájsť do „kina“ na 
premietanie blízkych záberov zo scén spolu
žitia muža a ženy, ktoré môžu miestami pôso
biť rušivo; pre každého, kto sa neobáva zájsť 
pomyselným skalpelom pod kožu a odkryť 
jednotlivé vrstvy koexistencie.

Judita Dobrá

Kniha, v ktorej sa dejú 
zázraky

Šabesový poklad a iné poviedky / Jicchok 
Lejbuš Perec / Preklad Peter Ambros / 
Vydavateľstvo Európa 2016

„ Je  to  pr í r uč k a 
s mno hými pestro
farebnými obráz
kami a listovanie 
v nej prebúdza sny, 
v ktorých ožívajú 
nadprirodzené by
tosti a dejú sa tie 
najčudnejšie veci, 
ba povedzme si to 
rovno – dejú sa zá
zraky.“

 Je to rozprávanie o svete židovskej komu
nity zo začiatku 20. storočia. O svete, ktorý 
(spustošený genocídou nacistického Nemecka) 
nenávratne zmizol a ostali z neho iba fragmen
ty. Čierne kaftany a synagógy, rituály a ná
dych tajomna. Zbierka Perecových poviedok 
je sondou do sveta, ktorému dnešný čitateľ už 
nedokáže dokonale porozumieť. O to viac ho 
však môže zaujímať a lákať.
 Jicchok Lejbuš Perec (1852 – 1915) bol po
predným predstaviteľom duchovného života 
svojej epochy. Vo svojich dielach sa snažil 
(na svoju dobu) moderným jazykom osloviť 
rovesníkov, ukázať im cestu, ako sa nestratiť 

vo svete veľkomiest a zároveň sa nesprene
veriť kultúrnej a duchovnej tradícii predkov. 
Perec naznačuje jedno z možných východísk 
– „chcel zachovať chrániace múry židovskej 
tradície a vyzdobiť ich nadôvažok nástenný
mi maľbami, láskyplne zvečňujúcimi to, čo 
ako zariadenie nábytkom preplneného domu 
bránilo slobodnému rozhľadu a pohybu“.
 Ak čítame Perecove dielo dnes, môže byť 
pre mnohých z nás jeho jazyk a symbolika 
neľahkou hádankou. Prekladateľ a znalec ži
dovskej kultúry Peter Ambros (1948) ponúka 
slovenskému čitateľovi ochutnávku z tejto 
u nás pomerne neznámej literatúry. Všetko 
židovské a teda aj židovská literatúra (písaná 
v jazyku jidiš) zvykne vyvolávať dojem tajom
na. Recipient môže pri čítaní očakávať, že sa 
stretne so vžitými asociáciami a klišé, ktoré 
sa nie vždy zakladajú na pravde.
 Pri preklade Perecovej zbierky Ambros vy
chádza, ako sám uvádza, zo známeho prostre
dia. Ukazuje svoj pohľad a ponúka „návod na 
použitie“. Početné vysvetlivky zakomponované 
priamo v texte a bohatý slovník, o ktorý je táto 
zbierka poviedok doplnená, poukazuje na to, 
že dielo bolo naozajstným prekladateľským 
orieškom. Netreba sa však obávať, Ambros 
dokázal dokonale skĺbiť úskalia prekladu 
z jazyka jidiš (alebo, ako on uvádza, z „mame
lošonštiny“ – ako prišiel na tento novotvar, sa 
dočítate v doslove zbierky, ktorý určite nepre
hliadnite) a očakávania „moderného“ čitateľa 
dnešnej uponáhľanej doby.
 Aj napriek rýchlemu tempu dnešných dní od
porúčam každú jednu zo zaradených poviedok 
vychutnávať skôr doma v pokojnej atmosfére 
pri čaji ako narýchlo „zhltnúť“ pri čakaní na 
autobus do práce. Pri rýchlom čítaní by vám 
totiž mohli uniknúť drobné nuansy, na ktoré 
nie je táto zbierka vôbec skúpa. Poviedky nútia 
k zamysleniu aj vyvolávajú úsmev na perách. 
V neposlednom rade poodhaľujú mnohé fakty 
z bežného života židovskej rodiny a židovskej 
komunity na začiatku 20. storočia, kde aj zá
zraky majú svoje pevné miesto. 
 Vydavateľstvo Európa, v ktorom Perecova 
zbierka poviedok vychádza, je známe publi
kovaním prekladov a reedícií diel najvýznam
nejších európskych autorov. Vydanie titulu 
Šabesový poklad a iné poviedky je ďalším 
dielikom do mozaiky európskej literatúry, 
ktorý má na slovenskom knižnom trhu bez
pochyby svoje miesto.

Lucia Mattová
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Zopár poznámok k Novomeského  
básni Rendezvous

(Nedeľa, 1927)

Ó, malá interpretka exotických tancov
s výzorom parížskeho apača,

čuj moje slová,
hoci viem: sa ti nepáčia. 

Som ako decko poslušný a prostý
a hovoriť chcem smutne o radosti,

lebo tvoj smiech – to ešte radosť neni,
ten smiech je túžbou ľudí vykúpený. 

Ó, malá interpretka exotických tancov
s výzorom parížskeho apača,

čuj moje slová, 
a ony sa ti zapáčia.

K radosti, smiechu treba srdce, ústa,
veď bôle srdca ústa k smiechu nepripustia

a radosť srdca treba k smiechu plesu,
bankovky nikdy srdce k perám nevynesú. 

Však
pre slová moje miesta tuná niet

v ovzduší šampanského vína
a jemných cigariet, 

dnes som jak decko poslušný a prostý,
príď, budem ti rozprávať smutne o radosti,

ktorá sa rodí v srdci, v žhavom plame. 

Príď, 
budem ťa čakať po programe. 

Poézia Laca Novomeského (1904 – 1976), ktorý patrí k našim najvýznamnejším 
básnikom, nesie znaky konštruktivizmu, poetizmu a iných smerov, predovšet
kým je ale výpoveďou o človeku. Aj jeho tvorbu skúma vo svojej monografii 
Básnik v čase literárny vedec Michal Habaj. Tu prinášame interpretáciu básne 
Rendezvous od Márie Stankovej i jej recenziu na Habajovu knihu.

Foto Anton Šmotlák

Foto archív M. S.

Táto Novomeského báseň vyšla v jeho debuto
vej zbierke Nedeľa (1927). Už na prvý pohľad 

do nej motivicky zapadá, miesia sa v nej sociálne 
problémy, rozpor medzi „ozajstnou“ a predajnou 
láskou, odkazy na detstvo, exotické motívy s me
lanchóliou lyrického subjektu. Z uvedeného vy
plýva, že aj v tejto básni, tak, ako vo viacerých zo 
zbierky Nedeľa, je podstatný paradox a kontrast. 
Ten sa prejavuje najvýraznejšie v dvoch veršoch 
(„hovoriť chcem smutne o radosti“ a „príď, budem 
ti rozprávať smutne o radosti“), ktoré možno chá
pať ako formulovanie Novomeského básnického 
programu, ako na to upozorňuje Habaj (2016, s. 
76 – 77). V tejto básni však autor nepodáva len 
svoju predstavu o poézii, ale aj o živote, o rados
ti a šťastí, ktoré stavia do kontrastu so svetom 
tanečníc, barov. Explicitne hovorí, že „bankovky 
nikdy srdce k perám nevynesú“ a zdôrazňuje, že 
radosť nesúvisí s telesným pôžitkom, ani mate
riálnym zabezpečením. 

umiestnenou v posledných dvoch veršoch básne 
(„Príď, / budem ťa čakať po programe.“), ktorá 
svedčí o tom, že ani lyrický subjekt neodolá 
„ovzdušiu šampanského a jemných cigariet“. 
Navyše, rozkazovací spôsob, ktorý využíva 
v prehovoroch k tanečnici (dvakrát zopakova
né „čuj moje slová“ a najmä záverečné „príď“), 
zvýrazňuje aspekt nerovnosti v ich vzťahu a moc 
peňazí. Nadradenosť zákazníka nad prostitút
kou ale zároveň popiera v dvakrát opakovanom 
prirovnaní lyrického subjektu k decku („decko 
poslušný a prostý“). Prostitúcia patrí k častým 
motívom zbierky Nedeľa, ale takéto jeho využitie 
je v jej kontexte jedinečné. 
 Báseň má formu fiktívneho rozhovoru lyrické
ho subjektu s tanečnicou. Z lexikálneho hľadis

Básnik a tanečnica
Báseň je vystavaná na viacerých kontrastoch: 
svet poézie – svet barov a kabaretov; tanečnica 
– lyrický subjekt/básnik; radosť, smiech – bôle 
srdca; radosť, smiech – peniaze; realita – ideálny 
stav. Tieto rozpory umocňujú sociálny rozmer 
básne, ktorý nie je explicitný, ale je leitmotívom 
celého textu. Autor si neodpúšťa morálny a etic
ký postoj, ktorý mu na jednej strane umožňuje 
kritizovať („lebo tvoj smiech – to ešte radosť 
neni, / ten smiech je túžbou ľudí vykúpený“) 
a naznačovať, ako by mala vyzerať ideálna si
tuácia („K radosti, smiechu treba srdce, ústa, 
/ veď bôle srdca ústa k smiechu nepripustia / 
a radosť srdca treba k smiechu plesu“). Na strane 
druhej je ale morálka umlčaná krutou pointou 

s. 26/27
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KUPÓN 
LIC

KUPÓN  »
do 30. marca

O monografiu Michala Habaja Básnik v čase môžete súťažiť 
zaslaním kupónu LIC na adresu redakcie.

ka v básni dominujú substantíva, čo naznačujú 
viaceré genitívne spojenia („bôle srdca“, „radosť 
srdca“, „smiechu plesu“, „výzor parížskeho apa
ča“), či parataktické spájanie jednotlivých slov 
(spojka „a“). Prívlastkov, a teda adjektív, je v básni 
pomenej, za to však vo významovo zaťažených 
pozíciách („malá interpretka exotických tancov“, 
„výzor parížskeho apača“), ktoré zdôrazňujú No
vomeského využívanie exkluzívnych, cudzokraj
ných motívov v básni (apač, Paríž, exotické 
tance). Iné využitie prívlastkov reprezentuje už 
spomínaná charakteristika lyrického subjektu 
ako poslušného a prostého decka. Tieto motívy 
stavia Novomeský do opozície k nepriaznivej 
sociálnej situácii, na ktorú vo svojich veršoch 
poukazuje.
 Báseň Rendezvous sa vyznačuje nepravidel
ným rýmom s využitím daktylotrochejských 
veršov. Z hľadiska zvukovej výstavby zaujme 
dvakrát využité zvolacie „Ó“ v úvodných veršoch 
prvej a tretej strofy, ktoré podčiarkuje obdivný 
vzťah lyrického subjektu k exotickej tanečnici. 
Práve v týchto dvoch strofách sa do rýmovej po
zície dostáva exkluzívne slovo apač (apačane
páčia, apačazapáčia), ako na to upozorňuje 
Ján Zambor (2005, s. 51). Novomeský využíva 
vo výstavbe básne princíp opakovania, stačí sa 
pozrieť na už spomínané prvú a tretiu strofu, ide 
však aj o návratnosť jednotlivých lexém (slová, 
srdce, radosť, smiech). Práve tieto slová tvoria 
motivickosémantický základ básne. 

Nedeľná dezilúzia
Báseň sa vyznačuje aj aspektom sujetovosti, v jej 
pozadí badať príbeh, ktorý sa vyvíja, o čom sved
čia aj formálne minimálne, ale obsahovo značne 
obmenené prvá a tretia strofa. Slová lyrického 
subjektu sa v prvej strofe tanečnici nepáčia (prí
tomnosť, negatívne konotácie vyplývajúce zo 
spojky „hoci“ na začiatku verša), v tretej strofe 
už ale lyrický subjekt tvrdí, že sa jej zapáčia, čím 
navodzuje istú možnosť, budúcnosť a zároveň aj 
istotu, že to tak bude. Táto istota pramení z jeho 
poznania pravdy o skutočnej podstate radosti. 
Z veršov „a hovoriť chcem smutne o radosti, / 
lebo tvoj smiech – to ešte radosť neni“ vyplýva, 
že dôvodom toho, prečo chce hovoriť smutne o ra
dosti, je aj umelý smiech tanečnice bez radosti. 
Je v nich cítiť dvojaká obžaloba – nielen sveta 
a obživy prostitútky, ale aj života lyrického sub
jektu. Aspekt sujetovosti v básni Rendezvous 
potvrdzuje aj nečakaná a deziluzívna pointa 
v posledných veršoch, ktorá svojím spôsobom 
popiera všetko doposiaľ vypovedané, aj určitú 
vyčlenenosť lyrického subjektu z povrchnej bo

Nejde teda o knihu, ktorá charakterizuje len sa
motnú tvorbu toho či onoho básnika, ide o dielo, 
opierajúce sa o paralely v ich tvorbách.
 Najväčší priestor je venovaný poézii Ján Roba 
Poničana. Habaj tu interpretačne, literárnohis
toricky a literárnokriticky približuje Poničanove 
zbierky z obdobia rokov 1923 – 1942. Okrem zná
mych „čítankových“ faktov zdôrazňuje napríklad 
autorovu inšpiráciu ľudovým veršom (zbierka 
Demontáž), upozorňuje na Poničanovu osciláciu 
medzi ideologickou a avantgardnou poéziou či na 
jeho orientáciu na národnú tematiku v zbierke 
Póly. Z hľadiska spomínaných paralel sa venuje 
mestskej a civilizačnej poézii vo vzťahu k Novo
meského Nedeli a Smrekovej zbierke Cválajúce 
dni. V súvislosti s tým Habaj konštatuje, že u Po
ničana chýba morálny a etický postoj. 
 Na poéziu Laca Novomeského nazerá Habaj cez 
optiku „rozdvojeného“ sveta v lyrickom subjekte, 
už v úvode prichádza so zaujímavým pohľadom 
na mladú generáciu básnikov v prvej polovici 
20. storočia, ktorú nazýva „epochou chlapcov“ 
a v nej Novomeskému vymedzuje miesto medzi 
Poničanom (mladícky rozhnevaným a buričským) 
a Smrekom (chlapčensky naivným). Rovnako 
zaujme autorovo chápanie vývinu Novomeského 
poetiky smerom k pesimistickému gestu (od Ne-
dele k Romboidu, s. 95) či interpretácia básnických 
modelov sveta v Smrekovej zbierke Cválajúce dni 
ako „ekonómie prebytku“ a v Novomeského Nedeli 
ako „ekonómie deficitu“ (s. 102). 
 Kapitola o Lukáčovi sa začína paralelou so 
Smrekom, keďže obaja publikovali svoj debut 
v roku 1922. Venuje sa v nej aj toposu domova, 
ktorý bol významný pre všetkých štyroch bás
nikov, a z hľadiska literárneho priestoru sa Ha
baj nevyhol ani zásadnej otázke medzivojnovej 
slovenskej literatúry – opozícii mesto / dedina. 
 Keď sa čitateľ dostane k poslednej interpretač
nej časti, venovanej poézii Jána Smreka, už má 
nadobudnuté isté povedomie o básnikovej tvorbe 
z 20. až 40. rokov, pretože slúžila ako zrkadlo 
pri uvažovaní o textoch ostatných troch auto
rov. Táto kapitola je časovo posunutá, zaoberá 
sa Smrekovou poéziou v povojnovom období, 
kedy nemohol publikovať. Habaj tu okrem iného 
konštatuje autorskú orientáciu na budúcnosť 
a neustálu snahu o prebudenie ľudskosti pro
stredníctvom poézie. 
 V závere sa autor zaoberá otázkou Aký je zmy-
sel poézie, ktorú nastolil v úvode. Cez stručné zhr
nutie najzásadnejších poznatkov, ktoré v knihe 
uviedol, načrtol aj možnú odpoveď. 

Mária Stanková

hémskej spoločnosti, ktorá sa v básni objavuje 
ešte v predposlednej strofe. No v jej úplnom zá
vere lyrický subjekt splýva s tým, čo kritizuje. 
 Báseň sa na prvý pohľad môže javiť ako kritika 
predajnej lásky, ktorá vyplýva z porovnávania 
smiechu tanečnice a ozajstnej radosti, či proti
kladu sveta kabaretov a sveta básnika. V kon
texte zbierky Nedeľa a celej Novomeského tvorby 
sa však ponúka aj iné chápanie. Zásadnou opozí
ciou v nej totiž je reálny stav vecí a ideálny stav, 
ktorý lyrický subjekt pozná, ale nevie, ako ho 
dosiahnuť. Novomeský napriek vedomiu a pozna
niu lyrického subjektu neprichádza s riešením, 
nenavodzuje atmosféru ideálnej spoločnosti. 
Necháva svoj lyrický subjekt klesnúť na úroveň 
kritizovaných ľudí, tanečníc, prostitútok a ich 
zákazníkov. Deziluzívnosť, ktorá sa objavuje 
v Novomeského básňach so sociálnou proble
matikou v neskorších zbierkach, má teda svoje 
pevné postavenie už v jeho prvotine. 
 Zároveň je však dôležité nezabúdať na nazna
čenie vlastnej poetiky, ktoré Novomeský vyjad
ruje túžbou lyrického subjektu „smutne hovoriť 
o radosti“ a zároveň aj trpkým uvedomením si 
toho, že pre jeho „slová miesta tuná niet“.

LITERATÚRA:

HABAJ, M.: Básnik v čase. Bratislava: LIC, 2016. 204 s. 

ZAMBOR, J.: Interpretácia a poetika. Bratislava: AOSS, 2005. 272 s. 

Štyria básnici v čase 

Básnik v čase / Michal Habaj / Literárne 
informačné centrum 2016 

Literárny vedec 
a básnik Michal 
Habaj vydal v mi
nulom roku mo
nografiu o tvorbe 
štyroch význam
n ý c h  p o e t o v 
medzivojnového 
(a povojnového) 
obdobia. V knihe 
s názvom Básnik 
v čase sa zaoberá 

poéziou Jána Roba Poničana, Laca Novomeské
ho, Emila Boleslava Lukáča a Jána Smreka. Hoci 
jednotlivé kapitoly sú budované ako autonómne 
celky venované danému autorovi, je to práve 
Habajovo nazeranie na ich poetiky cez súvislosti 
a podobnosti medzi nimi, ktoré ponúka nové 
interpretačné kľúče k básňam týchto autorov. 



KLASIKA

„Človek, ktorý sa dlho trmáca 
pustatinou na konskom chrbte, zatúži 

v istej chvíli po meste.“

Foto bb. Fotografia vznikla v spolupráci s kníhkupectvom Adkabooks.

Podoby 
skrytého sveta

Neviditeľné mestá / Italo Calvino 
/ Preklad Stanislav Vallo / Artforum 2016

Uvedomoval si, že vo svete slov sa veci dejú 
podľa zákonov fantázie, ktoré nemusia 

rešpektovať pravidlá sociálnej a fyzickej sku
točnosti okolo nás. Priťahoval ho svet rozprávok 
a neskutočných príbehov, ako editor pripravil 
vydanie Talianskych rozprávok a napísal tri histo
rickofantastické knižky o možných spôsoboch, 
ako sa môže realizovať ľudská bytosť: Rozpolený 
vikomt, Stromový barón a Nejestvujúci rytier. 
 V 60. a 70. rokoch minulého storočia sa v Ta
liansku, ale aj v ostatnom svete, teoretické úva
hy o literatúre inšpirovali výsledkami skúma
nia v semiotike a štrukturalizme. Calvino sa do 
tohto diania zapojil teoretickými príspevkami 
i literárnymi dielami. Pri skúmaní znakovej 
povahy umeleckého textu sa analyzujú všetky 
zložky literárnej komunikácie, autor, dielo, čita
teľ a interpretačný kód. Postupne sa pozornosť, 
aj v Calvinovom prípade, sústredila na čitateľa 
a na jeho podiel pri aktualizácii napísaného 
textu. Najvýraznejším príkladom takejto Cal
vinovej orientácie je román Keď cestujúci jednej 
zimnej noci…, kde sa hľadá pôvodný text, jeho 
autor i čitateľ. Do tejto línie zapadá aj súbor 
krátkych textov, ktoré potom vydal pod názvom 
Neviditeľné mestá.

Čítať ich treba ako zbierku básní 
Písal ich postupne, často s veľkými prestávka
mi, inšpiráciu čerpal z rôznych zdrojov a keď 
Neviditeľné mestá vydal, napísal o nich aj nie
koľko článkov. Celkom v súlade s jeho účinko
vaním v literatúre, ktoré nikdy jednoznačne 
nečlenil na písanie beletrie, esejí či teoretických 

 Vízia, z ktorej sme sa nepoučili
Svoju zbierku reflexií Calvino bral aj ako „po
slednú ľúbostnú skladbu na mestá vo chvíli, keď 
je stále ťažšie žiť v nich ako mestách“. Hovorí 
o tom Oktávia, mestopavučina. Visí nad hlbo
kou priepasťou, zavesená na lanách a reťaziach. 
Základňu mesta tvorí sieť, po ktorej sa možno 
premiestňovať, a zároveň slúži ako opora. „Život 
obyvateľov Oktávie visiaci nad priepasťou je 
menej neistý ako život v iných mestách. Vedia 
totiž, že väčšiu záťaž sieť neunesie.“ My sieť 
napíname stále viac. Neviditeľné mestá vyšli 
v roku 1972 – Mexiko vtedy malo 4,5 milióna 
obyvateľov. V roku 2000, keď sa knižka objavila 
v slovenskom preklade, to bolo 15,6 milióna oby
vateľov a v roku 2016 v čase vydania v Artfore až 
21,3 milióna. Podobne rástli aj ostatné svetové 
metropoly a počínali si pritom ako obyvatelia 
Leónie, lebo „blahobyt Leónie sa väčšmi než 
predmetmi deň čo deň vyrábanými, predáva
nými, kupovanými meria predmetmi, čo sa deň 
čo deň vyhadzujú, aby urobili miesto novým“. 
 Vydanie Neviditeľných miest z roku 2016 ve
nuje veľkú pozornosť všetkým stránkam knihy, 
počnúc výberom papiera, typom písma, preba
lom a ilustráciami. Vďaka skúsenému prekla
dateľovi Stanislavovi Vallovi, „ktorý od roku 
1991 pracuje v diplomatických službách a z času 
na čas preloží niečo z taliančiny“, s prispením 
ilustrácií Daniely Olejníkovej a práce vydava
teľstva Artforum sa dostala do rúk slovenských 
čitateľov naozaj pekná knižka, ktorú sa oplatí 
kúpiť i darovať.

František Hruška 

príspevkov do novín alebo na konferencie. Kni
hu si predstavoval ako priestor, do ktorého by 
mal mať človek možnosť vojsť, pochodiť si po 
ňom, azda sa aj stratiť, no po čase by mal nájsť 
východ, alebo aj viac, mal by dostať možnosť 
urobiť si cestu von. Pripúšťal, že jeho zbierku 
treba čítať podobne ako zbierku básní, esejí ale
bo aspoň poviedok, ale keďže bol presvedčený 
o tom, že každá kniha, nielen román, musí mať 
svoju stavbu, začiatok a koniec, a že sa v nej 
musí dať odhaliť zápletka, príbeh, rozuzlenie, 
hľadal pre svoje postrehy zjednocujúci model 
a našiel ho v archetypálnom modeli rozpráva
nia Marca Pola o ceste do Číny. Benátsky ku
pec referuje Veľkému Chánovi o tom, čo videl 
počas svojich ciest po jeho ríši. Nie je to však 
jednostranné informovanie, ale dialóg medzi 
panovníkom a cestovateľom, pričom základ
nou metaforou, pomocou ktorej odvíjajú svoje 
úvahy, je mesto.
  Mesto je predovšetkým príležitosť na zamys
lenie. Ako v prípade Zory, ktorá má tú zvlášt
nu vlastnosť, že človeku utkvie v pamäti bod 
po bode a hoci sa už nedá navštíviť, lebo sa 
rozpadla a zanikla, nevytratí sa z pamäti, lebo 
toto mesto „je ako prázdny rám, mriežka, a do 
jej jednotlivých okienok si každý môže zasadiť 
to, čo si chce zapamätať: mená významných 
dejateľov, cnosti, čísla, zoznamy rastlín a kame
ňov, dátumy bitiek, súhvezdia, citáty z prejavu“. 
Keď si spomenieme, akú dôležitosť prisudzovali 
štrukturalisti modelom poznania, neprekvapí 
nás veta, že „najmúdrejší ľudia na svete sú tí, 
ktorí spamäti poznajú Zoru“.

s. 28/29

Na jednom z portrétov Itala Calvina mu autor prikreslil čertove rožky ako symbol jeho nepokojného a zvedavého ducha, 
ktorý nenechá svojich čitateľov na pokoji a stále ich provokuje novými otázkami a nápadmi. Po druhej svetovej vojne sa 
v talianskej literatúre ustálil kánon sociálne a ideologicky orientovaného realizmu, no viacerí autori hľadali nové cesty, 
ktoré by literatúru priblížili k tomu, čo sa dialo v ostatnom svete. Calvino bol jeden z nich.
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Ak nemáš sny, 
peniaze sú ti nanič
Quincas Borba / Machado de Assis / Preklad Lenka 
Cinková / Veľvyslanectvo Brazílskej 
federatívnej republiky 2016
 

„Rubião, zmätený a neistý, uvažoval o lojalite, ktorú 
priateľovi dlhoval, ale svedomie sa mu akoby rozdelilo 
na dve rovnako dezorientované časti – jedna karhala, 
druhá sa bránila...“

Brazílsky spisovateľ Joaquim Maria Machado de Assis sa narodil v roku 1839 a jeho známy román Quincas Borba vyšiel kniž
ne v roku 1891. Sú v ňom priamo i nepriamo zachytené udalosti počínajúce vyhlásením nezávislosti Brazílie od Portugalska 
v roku 1822, cez zrušenie otroctva v roku 1888, následnú hospodársku krízu v dôsledku nedostatku lacnej pracovnej sily, až 
po vojenský puč vedúci k zrušeniu cisárstva a vyhláseniu Brazílskej republiky v roku 1891.

Národnooslobodzovacie a zjednocujúce sna
hy na európskom kontinente smerujúce 

k vytvoreniu národných štátov boli výrazne pod
porované aj vo svete umenia. V tomto zmysle 
Machadove romány nesú viaceré znaky spolo
čensky angažovanej literatúry s cieľom prispieť 
ku konsolidácii politických a sociálnych pomerov 
novovzniknutého štátneho celku – Brazílskej 
federatívnej republiky.

Nielen romantický realizmus
Machadova tvorba je osobitne ovplyvnená ro
mantizmom zo začiatku 19. storočia a európ
skym realizmom (v národných formách známym 
ako francúzsky naturalizmus, taliansky veriz
mus a podobne) z jeho druhej polovice. Ak pre 
romantizmus bolo charakteristické zobrazo
vanie citového života literárnych postáv – ich 
najvnútornejších, spravidla nenaplnených túžob, 
nesúlad medzi životnou realitou a politickými, 
sociálnymi a morálnymi ideálmi protagonistov, 
ich iracionálne správanie, „Weltschmerz“, du
ševný nepokoj a úniky do idealizovaného sveta 
prostredníctvom fantázie, bláznovstva, snov či 
vízií, realizmus sa zameriaval na vykreslenie 
života spoločensky ukotveného jedinca inte
ragujúceho so životným okolím v konkrétnom 
dobovom kontexte a podliehajúceho rôznorodým 
spoločenským dynamikám.
 Tento hybridný literárny žáner zlučujúci v sebe 
subjektivizmus romantizmu a objektivizmus rea
lizmu – nazývaný aj romantický realizmus – je au
torskou konštantou väčšiny Machadových diel. 
Jeho príbuznými formami, rozšírenými v literár

nej tradícii druhej polovice 19. storočia, ktorých 
vplyv nachádzame aj v románe Quincas Borba, 
boli literárny impresionizmus a dekadentizmus. 
V pozícii revolty voči dominujúcemu klasicistic
kému vkusu zdôrazňoval dekadentizmus pocity 
márnosti, prázdnoty, nudy, osobného a spoločen
ského sklamania a následnej beznádeje a oproti 
výchovnému poslaniu umenia presadzoval jeho 
svojbytnosť. Spisovatelia sa sústreďovali pre
dovšetkým na novosť a prekvapivosť – v oblasti 
použitých výrazových prostriedkov, kompozície 
deja alebo pri vykresľovaní postáv. Naznačenú 
estetickú preferenciu dokázali zvyčajne realizo
vať práve prostredníctvom protagonistov osob
nostne rozvrátených či nezrelých, akými sú aj 
hrdinovia románu Quincas Borba. Klasicistické 
prvky sa však z Machadovho príbehu o neča
kanom zásahu Šťasteny do života chudobného 
učiteľa nevytratili celkom a nadobudli podobu 
citátov z klasických literárnych diel, odvolávok 
na ich autorov či na postavy, ktoré v nich vystu
pujú. Frekventované sú aj odkazy na kresťanskú 
a grécku mytológiu.

Moderný román
Autor sa pri písaní románu inšpiroval prevažne 
Schopenhauerovými a Kierkegaardovými tézami 
(„Ľudia nežijú ako jednotlivci. Dav je pravda.“), 
čo sa na úrovni jeho štýlu následne prejavilo 
v podobe pochmúrnej nálady, pocitov zmaru, 
mysticizmu, ale aj narcizmu a jemnej erotiky. 
Úvod knihy môže spočiatku vyvolávať dojem 
toho, že ide o filozofický román, avšak v skutoč
nosti sa tak autor, ako aj hlavná postava Rubião, 

dotýkajú základných filozofických otázok len 
okrajovo. Ústredná dejová línia sa odvíja v podo
be takmer bezcieľnej životnej púte protagonistu, 
ktorej definitívny ráz nedokázala ovplyvniť ani 
výrazná zmena vonkajších – ekonomických, soci
álnych, kultúrnych – okolností. Rubiãov životný 
príbeh sa tak stáva obrazom krízy pozitivistickej 
filozofie (vyvolanej počiatočným optimizmom 
priemyselnej revolúcie v druhej polovici 19. sto
ročia), ktorá prisudzovala ľudskému rozumu 
(raciu) a s ním spojenému pokroku v oblasti vedy 
a techniky postavenie jediného a univerzálneho 
nástroja ľudského poznania.
 Román Quincas Borba – ako celé Machadovo 
dielo – je poznačený iróniou a skepsou pramenia
cimi v autorovej pochmúrnej povahe. Súčasne 
oplýva fascinujúcimi a detailnými psychologic
kými analýzami duševných pohnútok protago
nistov, čo z neho robí predchodcu existenciálne 
a psychologicky ladených románov nasledujú
cich rokov z prelomu 19. a 20. storočia. 
 Napriek historicky vzdialenému obdobiu 
svojho vzniku pôsobí Quincas Borba dojmom 
moderného románu, ktorý sa vyznačuje nie
len plynulým a pútavým štýlom – vynikajúco 
sprostredkovaným prácou prekladateľky – kom
binujúcim v sebe viaceré rozprávačské techni
ky, ale aj nadčasovou existenciálnou tematikou 
odkazujúcou na základné ľudské pocity a túžby 
vo svete, ktorý nežičí autentickým prejavom 
osobnosti a skláňa sa pod tlakom spoločenských 
konvencií a malomeštiackej morálky.

Pavol Štubňa

KUPÓN 
QUINCAS BORBA

KUPÓN  »
do 30. marca

O román Machada de Assis Quincas Borba môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na tejto strane na adresu redakcie.

Slovenský preklad Machadovho 
románu Quincas Borba budú 
krstiť 2. marca o 19.00 hod. 
v bratislavskom Artfore 
na Kozej.
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  3 SPOLOČENSKÉ    
  VEDY

32 Politika

VAGOVIČ, Marek
Vlastnou hlavou 
Bratislava, Vydavateľstvo Preme
dia 2016. 1. vyd. 248 s. Viaz.
Publikácia investigatívneho žur
nalistu (1974) s podtitulom Ako 
predal Fico krajinu oligarchom 
skúma prepojenie politiky s pod
nikateľskou sférou.
ISBN 978-80-8159-441-0

33 Ekonomika

FILKO, Martin
Svet podľa Filka. Doslov Ľ. Ódor, 
K. Čikovský
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 224 s. Viaz.
Výber článkov o ekonómii, hos
podárskej politike, spoločnosti 
a zdravotníctve ekonóma (1980 
– 2016).
ISBN 9788055625980

39 Etnológia. Mravy a zvyky. 
Folklór

MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora
Príbeh vlákna. Ilust. M. On
drušková. Foto M. Fabian
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Monografia etnografky s podti
tulom Textilné remeslá na Slo
vensku.
ISBN 978-80-556-2365-8
 

  6 APLIKOVANÉ  
  VEDY

62 Psychológia. Psychiatria. 
Psychoanalýza. Sexualita

FARKAŠOVÁ, Kristína
Stále som mama 
Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 384 s. 
Viaz.
Pokračovanie knihy Som mama 

(2014) herečky a moderátorky o vý
chove dvojičiek.
ISBN 978-80-551-5323-0

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

KÓŇOVÁ, Monika
La Petit: Spolu pri stole 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 256 s. 
Viaz.
Recepty na rýchle večere aj víken
dové varenie prispôsobené sezón
nym surovinám.
ISBN 978-80-551-5301-8

  7 UMENIE. ŠPORT.  
  VOĽNÝ ČAS

74 Sochárstvo. 
Figuratívne umenie

BAJCUROVÁ, Katarína
Slovenské sochárstvo 1945 – 
2015. Socha a objekt 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 320 s. Viaz.
Publikácia historičky umenia 
načrtáva historickú panorámu 
vývoja 70 rokov slovenského so
chárstva.
ISBN 978-80-971847-1-1

77 Fotografia. Kinematografia. 
Audiovízia

BÁN, Andrej
Na juh od raja 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 208 s. Brož.
Publikácia reportéra a fotografa 
prináša 82 čiernobielych doku
mentárnych fotografií z 25 krajín 
(Kosovo, Gruzínsko, Pakistan a i.).
ISBN 978-80-556-2448-8

78 Hudba. Tanec. Scénické 
umenie. Iné múzické formy

MIŠOVIC, Karol
Javiskové osudy 
Bratislava, Divadelný ústav 2016.  
1. vyd. 512 s. Viaz. Edícia Sloven
ské divadlo
Slovenské ženské herectvo od 

20. rokov 20. storočia po rok 1989.
ISBN 978-80-8190-004-4 

    8 LITERATÚRA. 
  BELETRIA

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

BERNÁT, Libor a kol.
Korešpondencia Jána Kvačalu 
s Josefom Krumpholcom 
Bratislava, Ekokonzult 2016.  
1. vyd. 441 s. Brož.
Korešpondencia konzervatívneho 
luterána a liberála Kvačalu (1862 
– 1934) s učiteľom (1870 – 1950). 
ISBN 978-80-8079-238-1

LASICA, Milan
Piesnenie. Zost. a ilustroval  
M. Ormandík
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 128 s. Viaz.
Výber piesňových textov napísa
ných pre Petra Lipu či zoskupenie 
Lasica, Satinský, Filip a pretexto
vané americké evergreeny od vý
znamného autora (1940).
ISBN 978-80-556-0967-6

81 Poézia

ALTOF, Peter „Expl0ited“
Nie som básnik 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 80 s. 
Viaz. Edícia YOLi
Debutová básnická zbierka you
tubera.
ISBN 978-80-551-5163-2
 
BADÁŇ, Ján
Čakanie na zázrak. Foto JUH, 
J. Uhliarik
Bratislava, Komprint 2016. 1. vyd. 
100 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora 
(1967) prináša výber z básní, ktoré 
neboli doteraz publikované. Debut: 
Voňavé lásky (2014).
ISBN 978-80-89720-07-1
 
BODICKÝ, Daniel
Jesenné mesto 
B. m., Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 71 s. 

Viaz.
Debutová zbierka osobnej lyriky 
autora.
ISBN 978-80-8061-954-1

HÁBER, Stanislav
Administrátor hry len miluje. 
Ilust. J. Háberová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 64 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1966).
ISBN 978-80-8061-914-5
 
LYRIK
Naničhodný poet 
B. m., diveRzita 2016. 1. vyd. 136 s. 
Brož.
Piesňové texty hudobníka (vlast
ným menom Pavol Remiaš ml.), 
s raperom Benem založil kapelu 
Modré hory.
ISBN 978-80-9724-710-2
 
MIHALKOVIČ, Boris
Môj nebeský kôň 
Bratislava, F. R. & G. 2016. 1. vyd. 
68 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1961).
ISBN 978-80-8949-939-7
 
MIHÁLIKOVÁ, Ľubomíra
Kvitnúca oskoruša. Doslov  
Z. Matláková. Foto J. Mihálik
Suchá nad Parnou, RUAH 2017.  
1. vyd. 58 s. Viaz.
Zbierka ľúbostnej a reflexívnej 
lyriky modranskej autorky (1954).
ISBN 978-80-89604-26-5
 
POKORNÝ, Jakub
Záblesk. Ilust. M. Kultánová
Bratislava, DAXE 2016. 1. vyd. 
52 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora 
(1989). Debut: Stačí vedieť málo 
(2013).
ISBN 978-80-89429-53-0
 
ŠTRPKA, Ivan
Fragment (rytierskeho) lesa. 
Ilust. D. Sadovská
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
80 s. Viaz. Edícia Mušľa
Zbierka poézie významného bás

ANOTÁCIE
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nika (1944).
ISBN 978-80-89545-50-6
 
TALLO, Michal
Antimita 
Bratislava, Drewo a srd 2016.  
1. vyd. 60 s. Brož.
Debutová básnická zbierka autora 
(1993).
ISBN 978-80-89550-27-2
 
ZBRUŽ, Kamil
Azoth 
Bratislava, Drewo a srd 2016.  
1. vyd. Nestr. Brož.
Experimentálna poézia básnika 
(1964).
ISBN 978-80-89550-26-5
 
82 Divadelné hry. Scenáre. 
Dramatické texty

Severská dráma. Z dán., švéd., 
nór. orig. a faerčiny prel. A. Fosse, 
M. Žitný, K. Motyková. Zost. A. Fosse
Bratislava, Divadelný ústav 2016.  
1. vyd. 240 s. Brož. Edícia Nová 
dráma
Výber obsahuje päť hier sever
ských dramatikov (J. H. Khemiri, 
J. Fosse, A. Lygre, A. Saalbach,  
J. Nielsen). 
ISBN 978-80-8190-011-2 
 
SOFOKLES
Antigona. Z gréc. orig. prel.  
J. Špaňár, Ľ. Feldek
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 79 s. Viaz.
Divadelná hra starogréckeho 
dramatika, ktorej prebásnenie 
vychádza z jazykovej interpretá
cie J. Špaňára z roku 1970.
ISBN 978-80-8061-932-9

83 Román. Novely. Poviedky

BALOGHOVÁ, Mary
Vášeň ako liek. Z angl. orig. prel. 
T. Chovanová
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2017. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Ľúbostná historická romanca 
o vdove Imogen Hayesovej a jej 
vzťahu ku grófovi Hardfordovi. 
ISBN 978-80-220-1954-5

BRAUN, Ján A.
Kvantové víly alebo neznámi 
hrdinovia tvoria dejiny 
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 
156 s. Brož.
Zbierka fantasy a scifi poviedok.
ISBN 978-80-89840-26-7
 
BUDZAK, Dušan
Údolie 
B. m., Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 408 s. 
Viaz.
Kriminálny triler, prvý z trilógie 
Sine Metu a debut autora. Novi
nár, psychológ, policajný vyše
trovateľ a burzový maklér riešia 
sériu vrážd.
ISBN 978-80-9724-830-7
 
BUKOWSKI, Charles
Faktótum. Z angl. orig. prel. N. Mor  
genstein
Bratislava, Citadella 2016. Bez vyd. 
195 s. Viaz.
Próza amerického spisovateľa 
(1920 – 1994).
ISBN 978-80-89628-58-2
 
CALVINO, Italo
Neviditeľné mestá. Z tal. orig. 
prel. S. Vallo. Ilust. D. Olejníková
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
288 s. Viaz.
Portréty miesta rámcované rozho
vormi Marca Pola a Kublaj Chána 
od významného talianskeho spi
sovateľa (1923 – 1985).
ISBN 978-80-8150-145-6
 
ČERVENÁK, Juraj
Diabol v zrkadle 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 280 s. Viaz.
Štvrtá časť historickej detektívky 
zo série Barbarič a Stein od popu
lárneho spisovateľa (1974). Stein, 
Barbarič a Jaroš pátrajú po vrahovi 
vo Viedni.
ISBN 978-80-556-2457-0
 
DAX, Mariana
…a iné odtiene ženy 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 160 s. Brož.
Satirická próza o zlatokopke a ne

skôr zanedbávanej manželke. Au
torka napísala viacero próz.
ISBN 978-80-8114-833-0
 
DÁN, Dominik
Smrť na druhom brehu 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 94 s. Viaz.
Kriminálka autora píšuceho pod 
pseudonymom. Detektívi Krauz 
a Fischer riešia v 90.  rokoch 
20. storočia vraždu muža súvisia
cu s podsvetím.
ISBN 978-80-556-2593-5

 
HOŠTAJ, Ján
Krátke prózy. Zost. G. Hoštaj. 
Ilust. K. Slaninková
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
2. vyd. 109 s. Viaz.
Zbierka prozaických textov, po
viedok a čŕt z pozostalosti autora 
(1972 – 1998).
ISBN 978-80-8114-647-3
 
CHOPIN, Linda
Všetci si zaslúžime ranný sex 
a palacinky 
Košice, Meridianopress 2016.  
1. vyd. 223 s. Viaz.
Erotický príbeh o čakaní na toho 
správneho muža.
ISBN 978-80-89808-28-1
 
JAMBOROVÁ, Vita – MREKAJ, 
Dušan
Sršeň vrahom? 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
244 s. Brož.
V detektívnom príbehu poštár Pe

ter pátra po páchateľovi vraždy.
ISBN 978-80-8982-123-5
 
JUHÁS, Jakub
Novoročný výstup na Jaseninu 
Praha, Rubato 2016. 1. vyd. 96 s. 
Brož.
Debutová próza autora (1990) za
chytávajúca život v hladovej doline 
na juhu Slovenska.
ISBN 978-80-87705-51-3
 
KARDOŠOVÁ, Barbora
33 prípadov Kristy B. 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 260 s. Viaz.
Román scenáristky, dramaturgič
ky a spisovateľky (1969) o Kriste, 
ktorá pre lásku dokáže obetovať 
čokoľvek.
ISBN 978-80-556-2456-3
 
KULICH, Roman
Prekliatie 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 220 s. Brož.
Tretí román autora (1980). Príbeh 
o dedine a jej obyvateľoch, ktorých 
sužuje zohavená bytosť.
ISBN 978-80-8114-821-7
 
MATKIN, Maxim E. 
Milovať, povedala 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 200 s. Viaz.
V poradí 11. kniha populárneho 
autora píšuceho pod pseudony
mom. Zobrazuje príbeh vzťahu 
dvoch mladých ľudí.
ISBN 978-80-556-2599-7

NEUER, Václav
Vražda s pridanou hodnotou 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 376 s. 
Viaz.
Kriminálny príbeh zo súčasnosti 
voľne nadväzuje na autorov debut 
Krkavčí súd (2015).
ISBN 978-80-551-5067-3
 
ORAVCOVÁ, Angie
Zmija 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 304 s. Brož.
Druhá próza autorky (1972). Ero

ANOTÁCIE

„Stáli pod stromom, kam 
chodili obesenci, odkedy si 
pamätala, lebo každý les musí 
mať svojich obesencov a rieka 
utopených, aby sa o nich mohli 
rozprávať príbehy a občas ich 
mohli vídať na mostoch decká, 
čo chodia poza školu fajčiť 
a pozorovať duchov.“
Zadné izby
Alena Sabuchová
Amma 2016
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tický príbeh o tajomnej tanečnici 
Stele. Debut: Spoveď opatrovateľ
ky (2015).
ISBN 978-80-8114-800-2
 
Poviedka 2016. Predslov M. Mikšík
Bratislava, KK Bagala 2016. 1. vyd. 
136 s. Brož. Edícia Nová slovenská 
próza
Zborník najlepších poviedok 
20. ročníka literárnej súťaže Po
viedka obsahuje texty autorov:  
I. Dobrakovová, N. Hochholcze
rová, K. Kolbas, R. Komžíková,  
D. Madro, A. Rasin, E. Ryšavá. 
ISBN 978-80-8108-034-0
 
RYCHTARECH, Richard
Na smrť pekná 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Tretia próza autora (1977) ponúka 
príbeh bratislavských tridsiatnikov, 
ktorých ambíciou je mať sa lepšie.
ISBN 978-80-8114-830-9
 
SABUCHOVÁ, Alena
Zadné izby 
B. m., Amma 2016. 1. vyd. 144 s. 
Brož.
Zbierka poviedok je debutom autor
ky mladej generácie, ktorá v nich 
reflektuje svet aj ľudí okolo seba.
ISBN 978-80-972501-0-2
 
SHEMESH, Jana
Spálenisko 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Román spisovateľky (1975) s pod
titulom Hriechy dym neprekryje. 
Príbeh sa odohráva v Izraeli.
ISBN 978-80-551-5152-6
 
SOYKA, Katarína
Svedomie temnej časti 
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 
200 s. Viaz.
Fantasy próza o magických bytos
tiach, ktoré môžu konať dobré aj 
zlé skutky.
ISBN 978-80-8984-034-2

STERN FISCHEROVÁ, Viola – HO
MOLOVÁ TÓTHOVÁ, Veronika

Mengeleho dievča 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 368 s. 
Viaz.
Autobiografický román ženy, ktorá 
prežila štyri koncentračné tábory.
ISBN 978-80-551-5188-5
 
STRAKA, Tomáš
Len sa nepozri do očí 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 104 s. Viaz.
Novela košického básnika, spi
sovateľa a výtvarníka, ktorý de
butoval samizdatom (Paper back, 
2013), v roku 2014 vydal básnickú 
zbierku Hrdina robotníckej triedy.
ISBN 978-80-8114-806-4
 
THELEN, Marko
Krvavá karikatúra 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 328 s. Viaz. Edícia Slo
venské Top krimi
Druhá kniha autora píšuceho pod 
pseudonymom. Kriminálka odha
ľuje fanatizmus islamistov a hro
ziace teroristické útoky. Debut: 
Dlhé tiene Karibiku (2015).
ISBN 978-80-556-2486-0
 
TICHÁ, Andrea
Čo som komu urobila? Ilust. M. Vo 
láková
Poprad, Region Poprad 2016. 1. vyd. 
96 s. Viaz.
Knižka poviedok a fejtónov je 
voľným pokračovaním prvotiny 
autorky Čo si to za matku? (2010).
ISBN 978-80-89881-00-9
 
TÓTH, Anikó N.
Úlomky svetla. Z maď. orig. prel. 
J. Rožňová
Bratislava, Kalligram 2016. 1. vyd. 
216 s. Viaz.
Rodinný román prozaičky (1967), 
laureátky Ceny Imre Madácha.
ISBN 978-80-8101-943-2
 
Zombie apokalypsa. Zost. M. E. Po 
cha. Ilust. M. C. Luciak, E. Kubíčko
vá, N. Danišová, J. Šimjak a i.
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 
448 s. Brož.
Zbierka 15 poviedok od viacerých 

autorov (K. Soyka, L. Štiblaríková, 
M. E. Pocha, A. Olejárová a i.) v slo
venskom a českom jazyku na tému 
zombie s esejou Juraja Búryho.
ISBN 978-80-8984-022-9

831 Iné písomné formy

Žena moja drahá – P. O. Hviezdo-
slav manželke Ilone. Zost. J. Ju
ráňová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Kompletná zachovaná korešpon
dencia P. O. Hviezdoslava (1849 – 
1921) a jeho manželky Ilony (1856 
– 1932) so sprievodnými textami.
ISBN 978-80-556-2355-9

84 Eseje. Prednášky

Detská rozprávková Žilina 
2016. Zost. S. Řeháková
Žilina, Krajské kultúrne stredisko 
2016. 1. vyd. 44 s. Brož.
Zborník prác z IX. ročníka celoslo
venskej literárnej súťaže.
ISBN 978-80-85161-96-0

Dynamické procesy v súčasnej 
slavistike. Zost. K. Koporová
Prešov, Prešovská univerzita 2016.  
1. vyd. 361 s. Viaz.
Zborník príspevkov z medzi
národnej vedeckej konferencie  
(3. – 4. november 2016).
ISBN 978-80-555-1638-7
 
O dúhovú lampu z krajiny Zá-
zračno. Zost. S. Řeháková
Žilina, Krajské kultúrne stredisko 
2016. 1. vyd. 48 s. Brož.
Zborník prác z XXIV. ročníka celo
slovenskej literárnej súťaže.
ISBN 978-80-85161-95-3

ŠTÚR, Ivan
Zázraky života. Ilust. K. Kulová
Bratislava, Millerka 2016. 1. vyd. 
130 s. Brož.
Eseje o láske, živote a smrti det
ského psychológa (1933 – 2015) 
zostavené z publikovaných i ne
publikovaných článkov.
ISBN 978-80-972426-0-2

841 Literatúra faktu

ČERVENKA, Juraj
Letci z Prešporka vo veľkej 
vojne 1914 – 1918 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 256 s. Viaz.
Kniha autora (1982) približuje 
osudy slovenských letcov slúžia
cich počas 1. svetovej vojny v le
tectve RakúskoUhorska.
ISBN 978-80-8114-788-3

FULMEKOVÁ, Denisa
Konvália. Zakázaná láska Ru-
dolfa Dilonga 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 190 s. Viaz.
Príbeh židovského dievčaťa Vali 
Reiszovej a básnika Rudolfa Dilon
ga od autorky (1967). 
ISBN 978-80-556-2484-6
 
MURÍN, Gustáv
Mafiáni 1. Sýkorovci – sýkorky 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 304 s. Brož.
Príbeh najväčšieho a najdlhšie 
pôsobiaceho mafiánskeho gangu 
od známeho spisovateľa a vedca 
(1959).
ISBN 978-80-8114-824-8
 
MURÍN, Gustáv
Mafiáni 2. Danišovci: Peter 
„Žaluď“ Steinhübel – Diničovci 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Ďalšie príbehy o postavách brati
slavského podsvetia.
ISBN 978-80-8114-843-9

842 Rozhovory

Dvanásť statočných. Zost. Ľ. Be 
chný
Žilina, VIFO 2016. 1. vyd. 146 s. 

ANOTÁCIE
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„…spomienky na to, ako sa 
doma žilo, ako rodičia trávili 
svoje dni, nás sprevádzajú 
po celý život. Rodičovstvo 
znamená úctu k životu 
a láska k dieťaťu predpokladá 
predovšetkým sebanápravu.“
Zázraky života
Ivan Štúr
Millerka 2016
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Viaz.
Kniha rozhovorov s osobnosťami, 
ktoré sa dokázali postaviť zlu (A. Sr 
holec, Z. Wienk, J. Kudiak, J. Te
leki a i.).
ISBN 978-80-9714-623-8
 
SME: Rozhovory 
Bratislava, Petit Press 2016. 1. vyd. 
160 s. Brož. Edícia Knižná edícia 
autorov denníka SME
Kniha obsahuje 15 rozhovorov 
o Slovensku, ktoré pripravili re
daktori denníka SME.
ISBN 978-80-559-0183-1

86 Literatúra pre deti a mládež

BENDOVÁ, Krista
Osmijanko rozpráva. I lust.  
S. Mydlo
Bratislava, Buvik 2016. 1. vyd. 
216 s. Viaz.
Kniha 64 veselých príhod Osmi
janka pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-8124-086-7
 
DUŠEK, Dušan
Pištáčik. Ilust. Ď. Balogh
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 2. vyd. 192 s. Viaz.
Reedícia obľúbeného veselého prí
behu od významného spisovateľa 
(1946) s novými ilustráciami. 
ISBN 978-80-556-2394-8
 
GREGUŠOVÁ, Andrea
Svetozár. Ilust. A. Raticová
Bratislava, Egreš, o. z. 2016. 1. vyd. 
48 s. Viaz.
Kniha o mestských holuboch a po
rozumení medzi nimi a ľuďmi. Pre 
deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-972134-1-1

HELLAND LARSENOVÁ, Elisabeth
Ja som Smrť. Z nór. orig. prel.  
E. Lavríková. Ilust. M. Schneiderová
Banská Bystrica, Knižná dielňa 
2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Nórska autorka a arteterapeutka 
(1973) spracúva tému smrti prija
teľným spôsobom pre deti.
ISBN 978-80-970776-7-9

KARDOŠOVÁ, Barbora
Traja kamoši a fakticky fantas-
tický poklad. Ilust. K. Slaninková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 94 s. Viaz.
Pokračovanie knihy Traja kamoši 
a fakticky fantastický bunker od 
scenáristky, dramaturgičky a spi
sovateľky (1969). Dobrodružný prí
beh o hľadaní pokladu.
ISBN 978-80-556-2352-8
 
KUBICSKO, Marián
Potvorobijci. Ilust. J. Šimjak
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 
368 s. Viaz.
Dobrodružnofantastická próza 
pre mládež o priateľstve, odvahe, 
láske a mágii.
ISBN 978-80-8984-038-0
 
LIE, BJØRN R.
Na horách v Závejove. Z nór. 
orig. prel. E. Lavríková. Ilust. autor
Banská Bystrica, Knižná dielňa 
2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Vtipný príbeh nórskeho autora 
o horskom mestečku a jeho zim
nej atmosfére.
ISBN 978-80-970776-6-2
 
MIADOKOVÁ, Milica
Babičkine uspávanky 

Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
112 s. Brož.
Zbierka rozprávkovo ladených 
príbehov vysokoškolskej učiteľky.
ISBN 978-80--972429-1-6

PASTIRČÁK, Daniel
Rozprávka o lietajúcej Alžbetke 
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
64 s. Viaz.
Poeticky prerozprávaný príbeh spi
sovateľa a kazateľa (1959) o Alžbet
ke, ktorá prišla o svoje krídla, ale 
i o bolesti, smútku, radosti či láske.
ISBN 978-80-8150-157-9

RAKÚS, Stanislav
Mačacia krajina. Ilust. J. Kli
maszewska
Levoča, Modrý Peter 2016. 2. vyd. 
152 s. Viaz.
Rozprávky spisovateľa a vedca 
(1940), určené aj dospelému čita
teľovi.
ISBN 978-80-89545-54-4
 
WEISS, Pavol
Tajomný mlyn v Karpatoch. 
Ilust. J. Gertli Danglár
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 118 s. Viaz.
Príbeh o pätici kamarátok a ich 
dobrodružstvách pri mlyne pod 
Karpatmi od autora (1962). Vhodné 
od 9 rokov. 
ISBN 978-80-556-2473-0
 
87 Humor. Satira. 
Kreslený humor

Humor_zasináč.sk 2010 – 
2015. Zost. B. Jakubáčová. Ilust. 
I. Bajo, V. Haring, S. Kopúnková a i.
Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave 2016. 1. vyd. 101 s. Brož.
Zborník Fóra humoristov pri Kniž
nici Juraja Fándlyho v Trnave.
ISBN 978-80-88695-53-0
 
88 Cudzojazyčná literatúra. 
Viacjazyčné vydania

GROCH, Erik Jakub
Píšťalkár / The Piper. Z angl. 
orig. prel. R. Welch, J. Gavura. Ilu
st. J. KiselováSiteková
Banská Bystrica, Knižná dielňa 
2016. Bez vyd. Nestr. Viaz.
Dve prózy známeho básnika 
a autora pre deti a mládež (1957) 
o hmotných a duchovných hod
notách.
ISBN 978-80-970776-8-6
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91 Zemepis. Turistika. 
Cestovanie

VACULÍKOVÁ, Silvia
Svet na dlani 
Bratislava, Tourimpex 2016. 1. vyd. 
242 s. Viaz.
Voľné pokračovanie cestopisu 
Túlanie svetom. Autorka sa delí 
o skúsenosti s návštevou Mjan
marska, Indonézie, Jemenu, Etió
pie a ďalších krajín a miest.
ISBN 978-80-972406-0-8
 
921 Pamäti. Spomienky. 
Autobiografie

BYSTRICKÝ, Viliam
Polstoročie na Záhorí 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 144 s. Viaz.
Spomienky autora na redaktorské 
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Najpredávanejšie knihy
Adkabooks
Zelená ulica 6, 811 01 Bratislava
zelena@adkabooks.sk
www.adkabooks.sk
0911 853 366

Elena Ferrante
Geniálna priateľka
Inaque

Viola Stern Fischerová, 
Veronika Homolová Tóthová
Mengeleho dievča
Ikar
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časy v okresných novinách Záho
rák, vo Zväze novinárov a iných 
športových funkciách.
ISBN 978-80-8114-812-5
 
ŠIMKO, Vlado
Z oboch strán železnej opony. 
Ilust. autor. Foto archív autora
Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 
240 s. Viaz. Edícia Efigies
Kniha spomienok významného 
lekára a vedca, o jeho živote a pô
sobení v USA.
ISBN 978-80-8923-391-5
 
ŽBIRKA, Miroslav
Miro Žbirka: Zblízka 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 248 s. Viaz.
Publikácia o populárnom speváko
vi (1952), jeho profesionálnej dráhe 
i súkromnom živote.
ISBN 978-80-556-22699

95 Dejiny Slovenska

DEMMEL, József
Panslávi v kaštieli. Z maď. orig. 
prel. G. Sándorová
Bratislava, Kalligram 2016. 1. vyd. 
240 s. Viaz.
Publikácia maďarského historika 
(1982), v ktorej sa zameriava na 
osudy slovenskej šľachty v 19. storo
čí, predovšetkým Turčianskej župy.
ISBN 978-80-8101-940-1
 
97 Dejiny slovenských 
regiónov a miest

BOSÁK, Ľubomír – KÝŠKA, Patrik
Pečeňady v súradniciach dejín 
Pečeňady, Obecný úrad (Pečeňady) 
2016. 1. vyd. 317 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce v Trnav
skom kraji.
ISBN 978-80-972374-1-7
 
HLADKÝ, Juraj a kol.
Príbeh Leopoldova 
Leopoldov, Ústav na výkon odňatia 
slobody a Ústav na výkon väzby 
2016. 1. vyd. 103 s. Viaz.
História a súčasnosť pevnosti 
a väznice vydaná k 160. výročiu 
premeny pevnosti na väzenie.
ISBN 978-80-972409-3-6

HLADKÝ, Juraj
Sta viator: kapitoly z dejín  
Leopoldova 2. Foto V. Moravčík a i.
Leopoldov, Mestský úrad (Leopol
dov) 2016. 1. vyd. 183 s. Brož.
Druhý zväzok prináša ucelený po
hľad na prerod pevnosti na väznicu.
ISBN 978-80-972419-6-4
 
MAGYAR, Július
Potulky Sečovcami a okolím. 
Ilust. M. Magyar. Foto autor, K. Ma 
gyarová, P. Sklenčár
Sečovce, Pastel 2016. 1. vyd. 101 s. 
Viaz.
Prírodné zaujímavosti okolia Se
čoviec v Košickom kraji.
ISBN 978-80-971276-8-8

MIŠÍKOVÁ, Alena – MACHOVÁ, 
Jana – MOLNÁR, Martin
Vybrané historické osobnosti 
Michaloviec: špacirki po varošu 
Michalovce, Photovision 2016.  
1. vyd. 29 s. Brož.
Významné budovy mesta a osob
nosti späté s dejinami Michaloviec.
ISBN 978-80-89857-01-2
 
MIŠÍKOVÁ, Emília
Viničné 
Viničné, OZ Adams 2016. 1. vyd. 
464 s. Brož.
Dejiny a súčasnosť obce v Brati
slavskom kraji.
ISBN 978-80-972335-6-3

Naše Hody slovom a obrazom. 
Zost. Marta Vajdová a kol. Foto 
Monika Zvonárová a i.
Galanta, OZ pre HODY 2016. 1. vyd. 
102 s. Brož.
K 725. výročiu najstaršej písom
nej zmienky o mestskej časti Hody 
v Galante.
ISBN 978-80-972392-8-2
 
Trhovište. Zost. M. Molnár
B. m., Excel Media Group 2016.  
1. vyd. 36 s. Brož.
Dejiny a súčasnosť obce nachádza
júcej sa v Košickom kraji.
ISBN 978-80-972436-0-9

991 Archeológia

História výroby fajok a arche-
ologické nálezy fajok na Slo-
vensku II. Zost. J. Dano
Levice, Tekovské múzeum 2016.  
1. vyd. 191 s. Brož.
Materiály a technológie výroby 
fajok, zbierky a ich zberatelia.
ISBN 978-80-88831-19-8
 
992 Historické dokumenty. 
Archívy. Múzeá

Marek z Káltu
Viedenská maľovaná kronika 
/ Chronica Dicta. Z lat. orig. prel. 
J. Sopko, T. Lengyelová. Ilust. minia
túry Viedenskej maľovanej kroniky
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
287 s. Viaz.
Kronika prisudzovaná Markovi 
z Káltu v úplnom preklade a so 
štúdiou Jána Lukačku.
ISBN 978-80-8046-770-8
 
Sereď. Stála expozícia Múzea 
holokaustu. Foto K. Gáliková, M. 
Korčok, N. VeseláCohen, 
Bratislava, SNM – Múzeum židov
skej kultúry 2016. 1. vyd. 128 s. 
Viaz.
Publikácia prináša informácie o Mú
zeu holokaustu v Seredi – o jeho 
otvorení, prevádzke a histórii.
ISBN 978-80-8060-379-3

993 Rozličné fakty. Aktuality

BARTA, Peter
Bratislavský hrad na grafikách 

zo zbierok SNM – Historického 
múzea 
Bratislava, Slovenské národné 
múzeum 2016. 2. vyd. 101 s. Viaz.
Katalóg k výstave.
ISBN 978-80-8060-376-2
 
FABIAN, Pavol
Najlepší priateľ Hitlera alebo 
o psoch známych majiteľov.  
Ilust. M. Pavlíček. Foto archív vyd. 
Perfekt, Fotobanka ČTK, Wikipé
dia, Kongresová knižnica a i.
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
264 s. Viaz.
Kniha zverolekára, spisovateľa 
a cestovateľa približuje svet psov 
známych majiteľov (A. Warhol,  
S. Freud, B. Obama a i.).
ISBN 978-80-8046-772-2
 
Regionálne čitateľské súťaže 
v Žilinskom samosprávnom 
kraji. Zost. I. Jančulová
Žilina, Krajská knižnica v Žiline 
2016. 1. vyd. 72 s. Brož.
Bibliografický súpis prináša pre
hľad čitateľských súťaží od roku 
2006 v žilinskej Krajskej knižnici, 
Kysuckej knižnici v Čadci, Orav
skej knižnici A. Habovštiaka, 
Turčianskej knižnici v Martine 
a Liptovskej knižnici G.  Fejérpa
takyBelopotockého.
ISBN 978-80-85148-91-6
 
TROPKOVÁ, Andrea – TROPKO, 
Miro
Oslobodenie 
B. m., Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 303 s. 
Brož.
Príbehy z najchudobnejších osád 
na východe Slovenska.
ISBN 978-80-972093-1-5
 
Veľká vojna a Bratislavská 
župa. Zost. R. Šenkirik, H. Bakal
harová, M. Škrovina, L. Gembešová
Bratislava, Bratislavský samospráv
ny kraj 2016. 1. vyd. 111 s. Brož.
Zborník príspevkov z konferencie 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Dni európskeho kultúrne
ho dedičstva.
ISBN 978-80-972433-2-6
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„Bol raz jeden človek. Bol 
celkom nahý, chodil za svojím 
nosom a pískal si stále tú istú 
pieseň. Ale keď ho voľakto 
stretol, hneď sa ho opýtal: 
„A prečo sa neoblečieš?“ „Nikdy 
mi to nenapadlo,“ odvetil 
človek. „A kam ideš?“ pýtali sa 
ho. „Neviem,“ povedal človek. 
„A prečo si pískaš stále tú istú 
pieseň?“ vypytovali sa ho znova 
a znova. „Nikdy som o tom 
nepremýšľal,“ hovoril človek. 
A pískal si ďalej.“
Píšťalkár/The Piper
Erik Jakub Groch
Knižná dielňa 2016
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Kniha roka

Debut roka

Vydavateľstvo roka

1. Alexandra Pavelková: Medzi nami – Artis Omnis (197)
2. Monika Kompaníková: Na sútoku – Artforum (184) 
3. Fedor Gál: Cez ploty – Absynt (117)
4. Denisa Fulmeková: Konvália – Vydavateľstvo Slovart (84)
5. Jana Bodnárová: Náhrdelník/Obojok – TRIO Publishing (58)

1. Michal Havran: Analfabet – Marenčin PT (380)
2. Alžbeta Horecká: Živel menom Viola – Štúdio LJ (356)
3. Marek Boško: Vtáčkar – Vydavateľstvo Tatran (223)
4. Ivan Štulajter: Animátor – Marenčin PT (164)
5. Michal Tallo: Antimita – Drewo a srd (72) 

1. Ikar (305)
2. Vydavateľstvo Slovart (250)
3. Absynt (245)
4. Albatros Media (98) 
5. Marenčin PT (86)

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.

Foto bb

„Myslím, že autorkinmu textu 
nechýba talent, chýba mu len skú
senosť a dostatočná literárna zruč
nosť, čomu sa dalo v mnohých sme
roch pomôcť väčšou dôslednosťou 
pri príprave rukopisu. Svedčí o tom 
aj viac „tlačoviek,“ ako je na bežnú 
knihu slušné.“
z recenzie Ľubice Kepštovej – KR 01/2017

Alžbeta Horecká (2001)Fo
to
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„Žánrovo ľahko identifikovateľný 
Vtáčkar ponúka presne to, čo od dob
rodružného románu na štýl edície 
Stopy možno očakávať. Charakterovo 
typické postavy, akčný a rýchly dej, 
nečakaná zápletka a ešte prekvapi
vejšie rozuzlenie.“
z recenzie Veroniky Jánošíkovej  

– KR 05/2016

Marek Boško (1976)Fo
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„Kniha Medzi nami je žánrovo 
pestrá. Čitateľ si v nej nájde fantasy, 
urban fantasy, ale aj scifi poviedky. 
Rozdelená je do troch častí a obsahu
je šestnásť príbehov, ktoré vznikali 
dve desaťročia.“
z recenzie Stanislava Repaského 

– KR 09/2016

Alexandra Pavelková (1966)Fo
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„...táto kniha môže pomôcť ľuďom, 
ktorí sa hľadajú, vybrať si inú cestu, 
ako neproduktívny hnev.“z recenzie Branislava Brezu – KR 09/2016

Fedor Gál (1945)Fo
to
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SC Mirage
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Justin Cronin:
Mesto zrkadiel
Svet, aký sme ho poznali, 
sa navždy zmenil 
po nevydarenom vládom 
experimente. Čo vyrastie 
na jeho mieste? Úchvatné 
záverečné fi nále apokalyp-
tickej trilógie je príbeh 
o prežití a sebaobetovaní.

Krystal Sutherlandová:
Srdcu nerozkážeš
Henry Page nebol nikdy naozaj 
zamilovaný. Ale keď v maturit-
nom ročníku nastúpi do jeho 
triedy Grace, niečo sa v ňom 
pohne. Postupne zisťuje, 
že v jej živote sa muselo 
stať niečo, čo ju hlboko 
poznačilo...

Kristína Farkašová:
Stále som mama
O živote s dvojičkami, 
ktoré rastú a menia 
sa z Knedlí na Dievčatá, 
napísala Kristína Farkašová 
druhú knihu. Humor jej 
ani teraz nechýba, hoci 
sa často smeje pomedzi 
slzy a sople. 

Angela Marsonsová:
Diabolské hry
Podivuhodná hra sa začína 
a detektívka Kim Stonová 
musí čeliť nemilosrdnému 
protivníkovi, ktorý sa zabáva 
vlastnými zvrátenými 
pokusmi. Lenže zatiaľ nemá 
v rukách žiadne dôkazy...

NAJSILNEJŠÍ 
KNIHOMOĽ 

Každá kniha z vydavateľstiev 
Ikar, Príroda, Odeon, YOLi 
a Stonožka zvyšuje vašu 
šancu na výhru!

www.martinus.sk/najsilnejsiknihomol

Vyhrajte toľ ko kníh,  koľ ko unesiete!

Po veľkom úspechu 
prvého martinusáckeho 
zápisníka a univerzálneho 
plánovača sme sa rozhodli 
priniesť hneď dve nové 
originálne obálky :-)

Viac info a všetky motívy na: 
www.martinus.sk/zapisnik

Nové motívy 
knihomoľského 
zápisníka

Pozývame vás na besedy

ŽILINA

V. Homolová Tóthová:

autorka knihy 
Mengeleho dievča

štvrtok 9. 3. o 18:00

NITRA

Pavol Weiss a Danglár:

autor a ilustrátor knihy 
Tajomný mlyn v Karpatoch

štvrtok 23. 3. o 17:00

všetky besedy nájdete na: 
www.martinus.sk/besedy


