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AKTUALITY

s. 02/03

Nový klenot 
na slovenskej 
knižnej scéne

Erik Ondrejička (vľavo) napísal k novej básnickej zbierke Jána Buzássyho (uprostred) Nábrežie doslov, verše 
zo zbierky recitoval Štefan Bučko (vpravo). Foto Peter Procházka

Vallovci v pezinskej 
Radnici

Foto Veronika Nouzová

Je slovenská literatúra svetová? Na túto tému 
diskutovali v rámci pezinského cyklu Lite-
ratúra v Radnici Stanislav Vallo a Miroslava 
Vallová. Besedu moderovala spisovateľka Ve-
ronika Šikulová, ktorá pôsobí v Malokarpatskej 
knižnici v Pezinku – práve pezinská knižnica 
v spolupráci s pezinským Artforom besedu zor-
ganizovala. Podujatie sa už tradične konalo 
v príjemnom prostredí reštaurácie v historic-
kej budove starej radnice a malo výnimočnú 
atmosféru.
 Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho 
informačného centra, prekladá knihy z román-
skych jazykov, podobne aj jej manžel Stanislav 
Vallo, ktorý pôsobí ako veľvyslanec Slovenska 
v Belgicku. Na provokatívnu otázku Veroniky 
Šikulovej, či môžeme byť v tomto smere pokojní 
a spokojní, pretože všetky dôležité diela sú už 
preložené, odpovedali hostia prirodzene zápor-
ne. Z klasiky podľa Miroslavy Vallovej chýba 
okrem Proustovho Hľadania strateného času 

napríklad Torquato Tasso, ale 
aj mnohí súčasní autori. Ešte 
komplikovanejšia je otázka 
povedomia zahraničných 
vydavateľov a kníhkupcov 
o literatúre písanej po slo-
vensky. Medveďou službou 
v tomto smere bolo rozhod-
nutie ministerstva školstva 
o zrušení slovenských lekto-
rátov na európskych univerzitách, pritom nie-
ktoré, napríklad v Taliansku, boli slovakistami 
veľmi dobre personálne obsadené. 
 Cesta detskej literatúry zo Slovenska do za-
hraničia tiež nie je jednoduchá. Napriek tomu, 
že o vysokej kvalite mnohých kníh nemožno 
pochybovať, žiadna detská knižka zo Slovenska 
nedostala literárnu cenu v západnej Európe, 
a to z trochu kuriózneho dôvodu: v porovnaní 
s obrázkovou zložkou vraj obsahovala priveľa 
textu.

 Hostia si zaspomínali aj na obdobie strávené 
pracovne v Taliansku – napríklad na stretnutie 
s Umbertom Ecom. Situácia s propagáciou slo-
venskej kultúry v Belgicku je komplikovanejšia, 
keďže v tejto krajine neexistuje slovenský inšti-
tút ani kultúrne centrum. Prekladateľ okrem 
iného prezradil, že po svojich povinnostiach 
veľvyslanca relaxuje pri preklade románu Gio-
vannina Guareschiho do slovenčiny, hoci kniha 
ešte nemá vydavateľa. 

Jana Matejovičová

Smutno-krásnou básňou privítal Erik Ondrejička divákov v Letnej 
čitárni U červeného raka: „Sme tu preto, aby sme knihe Nábrežie 

(Petrus) od Jána Buzássyho vdýchli život.“ Pri prezentácii knihy samo-
zrejme nechýbal autor, no podporiť ho prišiel aj celý „Dream Team“ 
slovenskej literatúry v zložení Ján Štrasser, Pavel Vilikovský, Dušan 
Dušek a Tomáš Janovic. Kniha Nábrežie predstavuje zbierku 82 básní, 

z ktorých každá má jedinečný charakter. 
Počas prezentácie sa básne čítali a nejeden 
divák ostal v nemom úžase pri počúvaní 
emotívnych a ušiam lahodiacich úryvkov. 
Jedna z mnohých krásnych básní s názvom 
Nábrežie ukrýva v sebe melanchóliu za sta-
rou Bratislavou. „Nie je dôležitý rým, ale 
text, ktorý sa medzi rýmami nachádza,“ 
povedal Ján Buzássy a dodal, že za úspe-
chom dobrej básne sa často skrýva dobrá 
slovenčina. Spoločne si uctili minútou ticha 
aj pamiatku jedného z najvýznamnejších 

umelcov slovenského výtvarného umenia, ktorý im bol nielen priateľom, 
ale aj inšpiráciou – sochára a grafika Jozefa Jankoviča. Sentimentálnu 
a ponurú náladu dopĺňali aj gitarové sóla Pavla Malovca. Večer s poéziou 
ukončilo skromné prianie autorov, ktorí želali Jánovi Buzássymu ešte 
veľa zdravia, síl a inšpiratívnych rokov strávených písaním.

Marta Fandlová
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Vlka a dýku pokrstili na MDD
Keď príde Juraj Červenák do Martinusu na Obchodnej 
v Bratislave, vždy je tam plno – tentoraz sa ale autor 
i s moderátorom Rudim Rusom začudovali, keď nevi-
deli žiadnych „metalistov“, ktorí tradične k publiku 
nášho najznámejšieho fantasy autora patria (ale vraj 
tam boli, iba v prestrojení za „bezpríznakových“).
     Červenákova novinka Vlk a dýka spadá do série 
príbehov o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi, 
konkrétne táto knižka je však písaná bez Steina z po-
hľadu Barbariča, o ktorom autor už dlhšie uvažuje, či 
ide o zliterárnenie jeho samotného (čo dokonca môže 
zájsť tak ďaleko, že Barbarič v budúcnosti už nebu-

de taký sukničkár, ako doteraz, keďže jeho autor je spokojný vo svojom 
usporiadanom živote).
 Svojím spôsobom sa celá séria vracia k východisku – príbeh tohto dielu 
sa odohráva v okolí Banskej Štiavnice. Podľa slov autora ide o komornú 
detektívku (s motívmi historických jedál, pri ktorých Červenák čerpá 
z kníh Tünde Lengyelovej) tak trochu à la Hercule Poirot, na pozadí ktorej 
sa odohráva turecká invázia z roku 1599.
 Okrem tradičnej otázky na jedlo sa spomínala aj ďalšia obligátna zále-
žitosť – soundtrack, ktorý sa autorovi spája s aktuálne písanou knihou. 
Červenák musel nad otázkou chvíľu porozmýšľať, potom povedal, že s Vl-
kom a dýkou sa mu zladil hudobný žáner symfonického metalu – dodal, že 
to bude asi kvôli legende o Sitnianskych rytieroch. Najnovší Červenákov 
počin krstila na MDD Monika s vlkom na tričku zárezom dýkou – našťastie 
nie do autora, ale do knihy (a ani tej napokon nebolo ublížené, pretože išlo 
o zárez neinvazívny).

Matúš Mikšík

Nebola to pravda, ale…
V bratislavskom KC Dunaj sa uskutočnilo autor-
ské čítanie Michala Hvoreckého z novej knihy 
Trol (Marenčin PT). Tradíciou čítaní v rámci uve-
denia svojich kníh do života je Hvorecký známy 
už dávno, a tak si vybudoval stabilné publikum 
aj čitateľskú základňu, ktorá sálu kácéčka hra-
vo zaplnila. Autor najskôr porozprával o vizuále 
knižky, pričom sa poďakoval Evelyn Benčičovej 
a Adamovi Csoka Kellerovi, zodpovedným za foto-
grafiu pod názvom Asymptote na prebale, a tiež Pavlíne Morháčovej za dizajn. 
 Na záver anekdoticky zaspomínal na fakt, že ho Tibor Žilka kedysi označil 
za jedného z mála autorov generácie debutujúcej koncom 90. rokov, ktorý 
nepoužíva vulgarizmy, čo však pre najnovšiu knihu Trol rozhodne neplatí, 
keďže obsahuje aj hip-hopom inšpirované pasáže. Práve na tie však publi-
kum spontánne reagovalo, prítomní sa smiali. Nie autorovi, ale s ním. A to 
je v kontexte súčasnej slovenskej literatúry vzácne. Hvoreckého text a jeho 
jemne teatrálny prednes dokázal vyvolať reakciu. Bolo zaujímavé sledovať, 
ako sa smiech z publika kde-tu zasekol, keď si diváci uvedomili dôležitosť 
príbehu, ktorý sa pred nimi odohráva. Smiali sa, pretože to nebola pravda, 
ale smiech náhle utíchol, keď si uvedomili, že by mohla byť.

Jaroslava Šaková

Tešiť sa z toho, že sme rôzni
Po niekoľkých prozaických knihách pre dospelých 
sa spisovateľka Hana Lasicová podujala osloviť aj 
deti. Napísala prvú knižku pre čitateľov od štyroch 
rokov – Pupo a Fazuľka (Ikar – Stonožka) – a do sve-
ta najmenších ju uviedla na Medzinárodný deň detí 
v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej v Bratislave.
 Podľa moderátora podujatia Dada Nagya je to 
„duchaplná, vtipná a dojímavá“ kniha, ktorá nesie 
niekoľko dôležitých posolstiev, jedno z nich hovorí 
aj o tom, „aby rodičia deťom dovolili mať vlastný 
názor“. Ďalšie autorka zdôraznila na konci knižky, 
jej záver tvorí niečo ako kapitolu pre rodičov. Obsahuje dvanásť bodov, 
ktoré by sa mali naše deti naučiť. Napríklad, že „je normálne robiť chyby, 
ba dokonca ich treba robiť“. Krstná mama knihy Adela Banášová pridala 
tiež jednu svoju radu: „Deti málo počúvame. Máme pocit, že sú to nejaké 
pokazené výrobky, ktoré sa snažíme celý život opravovať“.
 Kniha citlivo poukazuje na to, ako sa možno tešiť z toho, že sme takí 
rôzni a že detský svet je skrátka úžasný. Aj Hana Lasicová „písala tieto 
príbehy dieťaťom, ktoré v nej stále je“, myslí si Adela Banášová, ktorá zá-
roveň vyslovuje jasný názor na to, čo sa stane, ak si zabudneme pestovať 
dieťa v nás ukryté: „Keď to dieťa v nás zanedbáme, tak je ten náš život 
veľmi smutný a vlastne to už nie je život.“

bb

Tatran U červeného raka
Pri ďalšom z podujatí v Letnej čitárni U červeného 
raka ste v tradičnom čase okolo šiestej hodiny ve-
černej mohli zažiť neobvykle neformálnu atmosféru. 
Po hudobnom úvode kapely Jablko noci tam totiž 
Dado Nagy prezentáciu dvoch knižných debutov 
z Vydavateľstva Tatran viedol presne v takomto 
duchu. Uvoľnene a nestrojene. Také sú ostatne aj 
knihy oboch autorov. Terézia Šimová predstavila 
do veľkej miery autobiografickú prózu Smiešna 
osobná dráma a Martin Kubuš román inšpirovaný 
svetom bulváru Ani ryba, asi rak.
 Moderátor poznamenal, že Vydavateľstvo Tatran 
na jeseň oslávi 70. výročie nepretržitej existencie 
a v posledných rokoch dáva čoraz viac priestor aj 
začínajúcim autorom. Následne obaja prítomní 
autori otvorene a veľmi vtipne porozprávali o skú-
senostiach, ktoré predchádzali vydaniu kníh, ale 
prezradili aj čo-to zo svojho života. Šimová popísala 
predstupeň Smiešnej osobnej drámy v podobe blogových zápiskov 
a Kubuš zase svoju spisovateľskú pozíciu rozšíril aj na oblasť prekladu 
– porozprával o prekladoch Woodyho Allena, na ktorých pracoval. 
 Na záver moderátor vyzval oboch autorov, aby niečo zo svojej tvorby 
sami prečítali, to sa však nestretlo s nadšením ani u jedného z nich. Kubuš 
čítanie kategoricky odmietol, Šimová sa ale napokon nechala prehovoriť 
a prečítala zopár odsekov, ktoré rozosmiali okrem publika aj ju, čím len 
podčiarkla unikátnu neformálnosť celého večera.

Jaroslava Šaková
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Keď som si obliekol biele rozťahané tričko plné malých chodiacich 
knižiek, na ktorom sa po mnohých praniach už len nejasne črtá 

program prvého ročníka Bratislavského knižného festivalu, uvedomil 
som si dve veci: na jednej strane to, že mám prvú vetu tejto reportáže – a to je vždy 
úľava –, na druhej strane mi udrelo do očí, ako veľmi sa festival za posledné štyri roky 
posunul. Kým ale niečo k tomu posunu a k poslednému ročníku BRaKu poviem, musím 
ešte upozorniť na jednu dôležitú vec: k organizátorom festivalu i k vydavateľstvu BRaK 
mám veľmi blízko, profesionálne i priateľsky, preto vopred varujem, že tento text ne-
ašpiruje na žiadnu nestrannosť. Ak vás zaujíma nezaujatá reportáž z knižného festivalu, 
odporúčam hneď teraz prestať čítať a nájsť si to niekde inde. 

Nová tvár BRaKu

Divadlo Aréna

 ľudia

knihy

knihy

knihy

Foto Katarína Bell
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K to s tým problém nemá, môže sa so mnou 
vrátiť k tomu vyšúchanému tričku. 

Skromný program prvého ročníka pozostával 
z niekoľkých workshopov, koncertov sloven-
ských kapiel a stretnutí so spisovateľmi Micha-
lom Ajvazom a Tarasom Prochaskom. Festival 
sa na začiatku profiloval ako platforma pre 
stredo- a východoeurópsku literatúru, s čím 
korešpondoval aj výber menších vydavateľstiev 
a hostí. V tomto duchu sa niesli prvé dva roč-
níky, ktoré sa konali v krásnych priestoroch 
Pisztoryho paláca. Festival nebadane rástol, 
program sa rozširoval, hostí i vydavateľstiev 
pribúdalo. Nasledujúci rok sa premiestnil do 
Zichyho paláca. 

Sprievodný line-up silnejší než predaj
Nemenili sa iba miesta konania, ale pomaly 
i celý koncept festivalu. Táto zmena bola najviac 
zrejmá tento rok, keď sa festival sťahoval znovu, 
tentoraz do Divadla Aréna. Už samotná téma 

ľudí počul, že majú úplne opačný pocit – ako-
by boli vydavatelia len ozdobou k bohatému 
programu. Viem si však predstaviť, že v tomto 
ohľade je veľmi ťažké udržať rovnováhu, ak sa 
vám v priebehu pár dní podarí predstaviť ar-
gentínskeho spisovateľa, Borgesovho nasledov-
níka a veľkého znalca kníh Alberta Manguela; 
francúzskeho spisovateľa, autora bestselleru 
Klub nenapraviteľných optimistov Jeana-Michela 
Guenassiu; majstra poľskej reportážnej školy 
Jaceka Hugo-Badera, ktorého Kolymské denníky 
vyšli nedávno vo vydavateľstve Absynt; sláv-
nu nemeckú autorku komiksov Birgit Weyhe, 
a mnohých ďalších. Naviac Agon Orchestra 
predstavili na výbornom koncerte projekt Ty-
pornamento, v ktorom viacerí skladatelia upra-
vili a realizovali partitúry Milana Adamčiaka. 

Zle využitý dobrý priestor
Nie je to však iba program, ktorý tento rok za-
tienil vydavateľov, problémom sa skôr ukázal 

tohto ročníka – „Za zrkadlom“ –, odkazujúca 
k magickému realizmu a snovým kvalitám lite-
ratúry, poukazovala na to, že BRaK sa odkláňa 
od akcentácie na krajiny Vyšehradskej štvorky. 
Súvisí s tým aj výber prominentných, ale veľmi 
rôznorodých hostí. Festival, ktorý sa už rozrás-
tol na štyri dni, otváral koncert fenomenálneho 
kanadského klaviristu Lubomyra Melnyka. Mel-
nyk je veľmi svojská postava, jednotlivé skladby 
uvádza dlhými predhovormi, ktoré sa pohybujú 
na hranici umeleckých úvah a trochu komickej 
ezoteriky. Jeho takzvaná kontinuálna hudba sa 
– spolu so spomínanými príhovormi – ukázala 
ako veľmi trefný úvod do magicko-realistickej 
témy celého festivalu. 
 Predtým, než sa dostanem k ďalším hosťom, 
vráťme sa opäť k tomu starému tričku. To, čo 
vyblednutými písmenami inzeruje, je sprievod-
ný program – doplnok k prezentácii menších 
a stredných vydavateľov zo Slovenska a okoli-
tých krajín. Tento rok som však od viacerých 
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Weronika Murek (PL)

Divadlo Aréna

ľudia

Peter Balko (SK)

Imre Bartók (HU)

Alberto Manguel (AR – CA)

 ľudia

Foto mišenka

Foto mišenka

Foto mišenka

byť spôsob, akým festival pracoval 
s priestormi divadla. Veľká sála na 
koncerty a literárne ťaháky festivalu 
a menšia sála na diskusie – to fungo-
valo výborne. Horšie to bolo s malou 
halou, v ktorej sa tlačilo na malých 
stolíkoch viac než tridsať vydavateľov. „Nejak 
sa ten BRaK zmenšil,“ hovoril mi jeden z náv-
števníkov. Keď som mu povedal, že počet vyda-
vateľstiev sa nezmenil, iba neveriacky pokrútil 
hlavou. V porovnaní s dvomi poschodiami, ktoré 
festival naplnil na svojich posledných dvoch 
pôsobiskách, to skutočne vyzeralo tak, že sa 
výrazne zmenšuje. Návštevníkom i vydavateľom 
by viac priestoru a menej hluku určite prospelo. 
 Pritom presťahovanie sa do priestorov Arény 
je veľmi pozitívnym krokom. Ťažko si pre bra-
tislavský knižný festival predstaviť vhodnejšiu 
lokalitu, než je divadlo pod Starým mostom, na 
brehu Dunaja, v Sade Janka Kráľa. Pred divad-
lom je množstvo stolov, lavičiek a občerstvenia; 

očividné, že rastie veľmi rýchlo, trochu ako 
Maxipes Fík. Okrem toho, že dokáže priniesť 
množstvo veľkých mien a kvalitných hudobných 
a literárnych projektov, sú to aj menej nápad-
né veci, ako napríklad vynikajúci festivalový 
katalóg, v ktorom si návštevníci mohli nájsť 
eseje od Michala Ajvaza a Alberta Manguela, 
alebo poviedky od Jeana-Michela Guenassiu, 
Weroniky Murek, Imre Bartóka či Petra Bal-
ka. Všetky tieto veci poukazujú na to, že ak sa 
BRaKu podarí zakotviť na jednom mieste, bude 
sa aj jeho koncept naďalej vyvíjať a upevňovať. 
Zatiaľ tomu aspoň všetko nasvedčuje. 

Tomáš Hučko

návštevníci sedia s nakúpenými knižkami, pi-
vom, priateľmi a výhľadom na rieku – idyla. Ak 
by organizátori v budúcnosti lepšie pracovali 
s ponúknutým priestorom – napríklad rozdelili 
predajné stánky do viacerých poschodí, alebo 
využili pri priaznivom počasí areál pred divad-
lom – určite by stálo za to, aby sa na tomto mieste 
festival udomácnil. Pevné miesto by mu pomohlo 
definovať si jasne svoju tvár a udržiavať tradíciu, 
ktorá následkom – bohužiaľ vynúteného – ko-
čovania chýba. 

Trochu ako Maxipes Fík
Zásadnou otázkou pre organizátorov teraz 
je, akým smerom sa bude festival vyvíjať. Je 
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Najvýznamnejšie európske filmové festi-
valy Cannes, Berlinale či aspoň Karlovy 

Vary poznajú asi všetci filmoví diváci – vrátane 
tých, ktorí sa ich nezúčastňujú. Kto však vie 
vymenovať najvýznamnejšie európske festi-
valy poézie? Niekedy ani sami básnici… Aj ja 
som svet festivalov donedávna poznala len 
zo slovenskej perspektívy: Vlna naživo, Dni 
slovenskej literatúry, BRaK… Prípadne z per-
spektívy domácko-medzinárodnej: Ars Poeti-
ca, Cap à l’Est. Z počutia som vedela o Dňoch  
poézie a vína v slovinskom Ptuji či o Printemps 
de Poètes v Paríži. Tým sa to viac-menej končí. 
Zahraničné aktivity Literárneho informačného 
centra sa zameriavajú – logicky a napokon aj 
adekvátne – hlavne na knižné veľtrhy, a tak 
festivaly ostávajú skrytým rajom, kde sa stre-
távajú ani nie tak autori a čitatelia, ako skôr 
básnici s básnikmi. 
 Takýmto rajom je aj rotterdamský festival 
Poetry International (PIFR). Na prelome mája 
a júna sa konal už po 48. raz a hostil 18 bás-

Počas tridsať jeden večerov navštívi päť 
veľkých európskych miest (Košice, Brno, 

Ostravu, Ľvov a Wroclaw) až 62 autorov zo Slo-
venska, Česka, Poľska, Ukrajiny a Gruzínska, 
aby tam predstavili nielen svoju tvorbu, ale 
cez príbehy aj svoju krajinu a ľudí. Festival 
tak autorskými čítaniami pomôže lepšie spo-
znať literatúru týchto krajín s ich rôznorodými 
národnosťami a mentalitami. „Večerné čítania 
v Košiciach štartujú 4. júla 2017 v LitParku, 
v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice 

nikov a poetiek z celého sveta. Nie je to veľa. 
No ak si uvedomíme, čo vieme o súčasnej 
mjanmarskej, jamajskej, moldavskej, filipín-
skej alebo hoci aj súčasnej holandskej poézii, 
nepochybne sa pred nami otvára nový svet. 
 K pôvabu PIFR nepochybne prispieva aj 
genius loci Rotterdamu, toho mesta s vytrh-
nutým srdcom, ktorého centrum bolo počas 
druhej svetovej vojny kompletne zničené. Jeho 
základ však tvoria formáty, spájajúce – ako to 
už v poézii býva – veľké s malým, ale aj slo-
vo s obrazom. Okrem slávnostných a hojne 
navštevovaných ceremoniálov na začiatku 
a konci festivalu tvoria program komornejšie 
čítačky každého autora, diskusie, workshopy 
venované prekladu či 3D poézii, ale aj atrak-
tívny a kalokagaticky koncipovaný „Gallery 
Tour“, kde sa publikum presúva na bicykloch 
po početných rotterdamských galériách a cen-
trách umenia a na každom mieste ich čaká 
básnik alebo poetka čítajúci zo svojej tvorby. 
Tento rok sa predstavili slávne a známe mená 

na Kukučínovej ulici,“ informuje za organizá-
tora slovenskej časti festivalu Iveta Hurná, 
riaditeľka knižnice. „Prvá polovica literárneho 
večera patrí slovenským, poľským, ukrajin-
ským alebo českým autorom a druhá zástup-
com z aktuálne hosťujúcej krajiny, v tomto 
roku sú to Gruzínci.“ Hostia čítajú vo svojom 
jazyku. „U zahraničných je však k dispozícii 
paralelne premietaný preklad čítaného textu.“ 
Podrobnejšie informácie o priebehu, programe 
a hosťoch festivalu budú dostupné a pravidelne 

ako Gozo Jošimasu alebo Michael Palmer, no 
najmä inšpiratívne nové tváre: fantastická per-
formerka a poetka Anne Kawala z Francúzska, 
nenápadný, no tým väčší moldavský básnik 
Dumitru Crudu, triezvy, citlivý i vtipný Angli-
čan Harry Man, ktorý bol už aj v Bratislave, či 
mladučká barmská poetka Mae Yway, ktorú 
PIFR objavil vďaka dokumentárnemu filmu 
uvedenému na sesterskom Medzinárodnom 
filmovom festivale v Rotterdame.
 PIFR má každý rok ústrednú tému. Tentoraz 
ňou bolo „JA“. Lyrické, autorské, angažované, 
stierané aj potvrdzované. A keďže festivaly 
poézie nedostávajú veľa priestoru na strán-
kach slovenských novín, azda neprekáža, že 
o festivale píšem – zaujato, z pozície jeho účast-
níčky – práve ja. V minulosti PIFR navštívili 
Ivan Štrpka a Mila Haugová. Pevne verím, že 
v nasledujúcich rokoch bude mať Rotterdam 
možnosť spoznať aj ďalšie tváre slovenskej 
poézie.

Mária Ferenčuhová

aktualizované na facebooku a webovej strán-
ke knižnice, www.kosicekmk.sk. „Tešíme sa 
na všetkých milovníkov literatúry, každý deň 
v týždni, vždy v rovnakom čase od 18.00 do 
20.00, denne až do 3. augusta 2017.“ 
 Festival sa koná pod záštitou veľvyslanca 
Gruzínska v Slovenskej republike jeho ex-
celencie profesora Revaza Gachechiladzeho 
a primátora mesta Košice Richarda Rašiho. 
Finančne ho podporil z verejných zdrojov Fond 
na podporu umenia.

Viera Ristvejová

Viac informácií o festivale nájdete na oficiálnej stránke: www.poetryinternationalweb.net

Skrytý pôvab 
Poetry International

Literárny festival Mesiac autorského čítania sa do Košíc vracia, aby v rámci  
VII. ročníka predstavil nové mená, nové tváre a sprostredkoval možnosť  
započúvať sa do literatúry rôzneho žánru a jazyka. 

Literatúra rôznych 
národov a jazykov
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AKTUALITY

Literatúra rôznych 
národov a jazykov

Informácie nájdete na stránke www.mestskakniznica.sk 
a na facebooku U červeného raka / Letná čitáreň.

Poviedka 2017 vyhlásená
Tento rok sa súťaží o tisíc eur 

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala vyhlásil 21. ročník literárnej súťaže  
Poviedka 2017. Uzávierka prijímania príspevkov je 21. augusta 2017. Súťaže 
sa môže zúčastniť autorka alebo autor s jednou súťažnou prácou v rozsahu 
najviac 15 strán. Prihlášku si účastníci môžu stiahnuť na www.poviedka.sk. 
 Práce bude posudzovať porota zložená z literárnych vedcov a spisovateľov, 
ktorá vyhlási výsledky 21. septembra v priamom vysielaní v Rádiu Devín. 

Slávnostné odovzdávanie cien bude 21. októbra 2017.

Hlavným partnerom literárnej súťaže Poviedka je Fond na podporu umenia, 
mediálnymi partnermi sú Rádio Devín, Rádio_FM, Knižná revue a Denník N.  

Sponzorom je stavebná spoločnosť Renoving.
 Porota v tomto ročníku udelí hlavnú cenu honorovanú sumou 1000 € 
a päť prémií po 300 €. Už tradične po ukončení súťaže vyjde zborník, v ktorom 
budú publikované všetky ocenené poviedky a laureáti dostanú ponuku na 

publikovanie samostatnej prozaickej knihy.

Literárna súťaž Poviedka je každoročne vyhlasovaná od roku 1996, zúčastnilo 
sa jej doteraz viac ako 10 000 autorov a bolo udelených takmer 200 ocenení. 
Víťazmi sa stali aj dnes už známi spisovatelia, napr. Balla, Zuska Kepplová, 
Ivana Dobrakovová, Soňa Uriková či Peter Balko. Niekoľko desiatok autorov 
knižne debutovalo na základe úspechu v tejto literárnej súťaži, zmyslom 

ktorej je hľadať a podporovať talentovaných.

Literárne informačné centrum vypisuje 
výberové konanie na miesto manažérky/
manažéra šírenia literatúry v zahrani-
čí. Predpoklady: ukončené vysokoškolské 
vzdelanie, vzťah k literatúre, širší rozhľad 
v oblasti kultúry, manažérske schopnos-

ti, výborná znalosť angličtiny. Nástup od 1. 9. 2017. 
Presný termín výberového konania bude zverejnený  
na webstránke LIC.
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 U červeného raka
Centrom literárnych podujatí 
v rámci bratislavského Kultúrne-

ho leta je Letná čitáreň U červeného 
raka. Tým sa líši od množstva progra-

mov v centre hlavného mesta. K dispozícii sú tlač a časopi-
sy, ale i pokoj a zeleň uprostred mestského zhonu. Každý 
pracovný deň o šiestej je pripravený program, správny 
mix relaxu a kultúry. Ľudia – zďaleka nielen čitatelia – si 
prichádzajú oddýchnuť, počúvať príbehy a dobrú muziku.
 Publikum je veľmi rôznorodé, taký je i program. Účin-
kujú profesionáli i amatéri, zvučné mená aj debutanti. 
Rekordné počty návštevníkov prilákal spisovateľ Ro-
bert Fulghum či publicista Gregor Martin Papucsek. 
Keď swing, jazz, alebo blues naplní čitáreň, desiatky 
ľudí počúvajú aj zhora, z mosta pod Michalskou bránou. 
Ako dramaturgičku ma teší, že za posledných päť rokov 
výrazne vzrástol záujem umelcov prezentovať sa v letnej 
čitárni do tej miery, že hoci organizujeme okolo 90 podu-
jatí za sezónu, nemáme už kapacitu umiestniť v programe 
všetkých.
 Genius loci historickej priekopy ľudí láka. O to väč-
šia zodpovednosť je ponúknuť im zaujímavý a kvalitný 
program. Počúvanie veršov nie je masová záležitosť, ale 
k letnej čitárni rozhodne patrí. Návštevníci objavujú dobré 
knihy a projekty, kluboví umelci a spisovatelia zas nové 
publikum. Knihy chceme prezentovať tak, aby mali diváci 
po akcii chuť prečítať si ich. 
 Vďaka podpore FPU a BSK sme literárne akcie mohli 
obohatiť o recitály, improvizácie, scénické čítania, dra-
matizácie textov, zhudobnené básne, experimenty, kde 
spolupracujú rôzne umelecké disciplíny. V zásade sa však 
držíme textov, či už poézie alebo prózy. Podpora literatúry 
a čitateľskej kultúry je povinnosťou knižnice. 
 Kombináciu jedinečného miesta a dobrého progra-
mu môžeme vyčísliť: v lete 2016 prišlo do čitárne vyše 
20 000 návštevníkov. Na literárne akcie prišlo priemerne 
80 ľudí, čo je slušné číslo, a tiež výzva na sezónu 2017. 

Zuzana Liptáková



s. 08/09

AKTUALITY

Literárny fond odovzdal ceny

Literárny fond odovzdal Literárne ceny a prémie za rok 2016, 
ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu. 
Podujatie v bratislavskom Zichyho paláci otvoril predseda výboru 
Sekcie pre pôvodnú literatúru Erik Ondrejička. Ceny a prémie 
odovzdali riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély, predseda 
výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru Erik Ondrejička a predsedo-
via porôt.

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 
Anton Hykisch za dielo Verte cisárovi (VSSS)
Cena Ivana Kraska
Alena Sabuchová za dielo Zadné izby (AMMA) 
Cena Imre Madácha
– za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:
Árpád Tőzsér za dielo Imágók – Imága (Kalligram)
– za preklad zo slovenčiny do maďarčiny:
Anikó Polgár za preklad diela Peter Juščák: … és ne feledd a hattyúkat! – … 
a nezabudni na labute! (Kalligram)
Cena Ivana Franka
– za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:
Július Paňko za dielo Karby kamjanistoho polia – Zárezy kamenistého poľa (SUSS)
– za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:
Ivan Jackanin za preklad diela Ján Hrušovský: Dve sestry – Dvi sestry (LIRA)

Prémie za literárnu tvorbu 
V rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2016:
– v kategórii poézia:
Ján Tazberík za dielo Svetlo a iné stroje (VSSS)
– v kategórii próza:
Viola Stern Fischerová a Veronika Homolová Tóthová za dielo Mengeleho dievča 
(Ikar)
– v kategórii dráma:
Stanislav Štepka za dielo To nemá chybu (RND)
– v kategórii literatúra pre deti a mládež:
Viera Švenková za dielo Anička má prázdniny (VSSS)
– v kategórii literatúra faktu:
Ivan Mrva za dielo Slovenské dejiny pre každého (Perfekt)
– v kategórii literárna veda: 
Ján Zambor za dielo Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (LIC)
– v kategórii esejistika:
Dalimír Hajko za dielo Antické provokácie (VSSS)
V rámci Ceny Ivana Kraska:
Michal Baláž za dielo Ø (VSSS) 
Ivana Kladivíková Miháliková za dielo Kovanie v krokoch (VSSS)
V rámci Ceny Imre Madácha:
István Veres za dielo Széchenyi, Pozsonyi mesék – Széchenyi – Bratislavské roz-
právky (Pozsonyi Kifli Polgári Társulás)
Attila Mizser za dielo Cselek hallgatásra – Finty na mlčanie (Kalligram)
Zoltán Németh za dielo Állati férj – Zvierací manžel (Kalligram)
Judit Dobry za preklad diela Balla: Az apa nevében – V mene otca (Kalligram)
V rámci Ceny Ivana Franka:
Ivan Jackanin za dielo Med i siľ – Med a soľ (Terno-graf)
Jozef Šelepec za dielo Oleksandr Duchnovyč. Tvorčisť – Alexander Duchnovič. Tvorba

Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

vyhlasujú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska 

i Slovákov žijúcich v zahraničí:

          

Literárny salón Trnava 2017

Kategórie: poézia / próza 
Vekové kategórie: 15 – 20 rokov / 21 – 40 rokov / 
nad 40 rokov

Pravidlá:
Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky 
alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazy-
ku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej 
súťaže. Téma prác je ľubovoľná (vítané sú práce zamerané 
na súčasnosť). Každý autor môže zaslať práce do obidvoch 
kategórií súťaže – najviac 5 básní a 2 prózy. Rozsah jednej 
práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 
1800 znakov s medzerami).
 Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať meno, 
priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail) a vek 
autora. Súťažné práce je potrebné poslať písomne v štyroch 
papierových kópiách na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, pošt. prieč. 29, Rázusova 
1, 918 20 Trnava – v ľavej časti obálky je potrebné uviesť: 
LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2017.
 Zároveň je súťažiaci povinný poslať príspevky aj elektro-
nickou poštou na adresu bjakubacova@kniznicatrnava.
sk. Do predmetu treba vpísať LITERÁRNY SALÓN.

Uzávierka súťaže je 20. augusta 2017. Vyhodnotenie sa uskutoč-
ní v novembri 2017. Autori víťazných prác budú pozvaní poštou, 
resp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na 
webovej stránke knižnice. V obidvoch kategóriách budú udelené 
po tri ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou ceny je diplom 
a vecná odmena. Organizátori ocenia zvláštnou cenou literárnu 
prácu na tému: Rok Jozefa Miloslava Hurbana.
 Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literár-
nych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav 
Matejov. Každá kategória bude hodnotená samostatne. Porota 
môže niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.
 Rukopisy prác sa nevracajú ani na vyžiadanie autorov. 
Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným 
uverejnením po náležitom zredigovaní v zborníku súťaže, 
v médiách a na stránke organizátora súťaže.

Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na 
tel. č. 033/5511782, e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk
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KOMENTÁRE

11. 7. 1951 – Otília DUFEKOVÁ, poetka

12. 7. 1972 – Juraj RAÝMAN, prozaik

13. 7. 1929 – Libor KNĚZEK, literárny historik, publicista

13. 7. 1937 – Ján VILIKOVSKÝ, prekladateľ

15. 7. 1944 – Ireney BALÁŽ, básnik

15. 7. 1954 – Edmund HLATKÝ, prozaik

15. 7. 1974 – Marek KUPČO, prozaik

16. 7. 1924 – Július PAŠTEKA, literárny vedec, esejista

16. 7. 1952 – Miloš JANOUŠEK, básnik, textár, prozaik, dramatik

16. 7. 1956 – Václav ŠUPLATA, autor kníh pre deti, dramatik, textár

16. 7. 1958 – Robert HAKALA, básnik

17. 7. 1943 – Peter ANDRUŠKA, básnik, prozaik, literárny vedec

17. 7. 1970 – Martin SOLOTRUK, básnik, vydavateľ, literárny vedec

19. 7. 1936 – Blanka POLIAKOVÁ, poetka, prozaička, spisovateľka pre deti

20. 7. 1936 – Ján MAJERNÍK, básnik, prozaik, prekladateľ

20. 7. 1975 – Andrea CODDINGTON, prozaička

21. 7. 1943 – Ján JANKOVIČ, prekladateľ, scenárista, publicista

22. 7. 1951 – Zlatko BENKA, básnik, prozaik

24. 7. 1949 – Ľudovít ŠRÁMEK, prozaik

25. 7. 1937 – Jana ŠIMULČÍKOVÁ, spisovateľka pre deti a mládež

25. 7. 1948 – Milan RICHTER, básnik, prekladateľ

26. 7. 1922 – Albert MARENČIN, prozaik, básnik, prekladateľ

26. 7. 1944 – Stanislav ŠTEPKA, dramatik, scenárista

26. 7. 1968 – Martin KASARDA, básnik, prozaik, literárny kritik

jubilanti
od 29. júna do 26. júla

29. 6. 1990 – Evelin ČERVIENKOVÁ, prozaička

30. 6. 1944 – Ivan ŠTRPKA, básnik, esejista, prozaik, prekladateľ

30. 6. 1949 – Boris FILAN, prozaik, textár, publicista, scenárista

2. 7. 1955 – Juraj KUNIAK, básnik, prozaik

2. 7. 1956 – Tina Van der HOLLAND, prozaička

3. 7. 1964 – Jarmila REPOVSKÁ, prozaička

4. 7. 1948 – Peter VALO, prozaik, dramatik, publicista

4. 7. 1949 – František ROJČEK, autor kníh pre deti 

4. 7. 1967 – Katarína HRICOVÁ, poetka

5. 7. 1944 – Dalimír HAJKO, literárny kritik, filozof, esejista

7. 7. 1944 – Ondrej HEREC, teoretik literárnej fantastiky

8. 7. 1964 – Eva VITÉZOVÁ, literárna teoretička a kritička

9. 7. 1931 – Irina BOGDANOVOVÁ, slovakistka, slavistka, prekladateľka

9. 7. 1939 – Ivan SZABÓ, autor literatúry faktu, prozaik

9. 7. 1944 – Jozef JUNAS, básnik, prekladateľ

9. 7. 1953 – Jozef HERIBAN, prozaik, scenárista, autor rozhlasových hier

9. 7. 1964 – Miroslav BRÜCK, básnik, prozaik

9. 7. 1980 – Viktória LAURENT-ŠKRABALOVÁ, prozaička

10. 7. 1947 – Ivan HUDEC, prozaik, dramatik, publicista

10. 7. 1980 – Eva DEDINSKÁ, prozaička

Vie to, 
robí to, 

a zároveň 
to učil

Ján Vilikovský (vľavo) so svojím bratom, spisovateľom Pavlom Vilikovským. Foto Peter Procházka
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Ján Vilikovský priniesol do slovenskej literatúry preklady základ-
ných diel predovšetkým americkej literatúry 20. storočia – autorov 

ako Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner, 
Norman Mailer, Phillip Roth a ďalších. Z anglickej literatúry treba 
spomenúť napríklad diela Georgea Orwella. Jeho preklady vychádzajú 
z dokonalej znalosti originálu nielen po stránke jazykovej, ale aj kul-
túrno-spoločenskej a vždy ich vedel pretaviť do adekvátnej a umelecky 
výrazne pôsobivej slovenskej podoby.
 Nemenej významný je jeho prínos k teórii prekladu a prínos pe-
dagogický. Napísal knihu Preklad ako tvorba, ktorá vyšla aj v češtine 
a mnohé literárnokritické štúdie venované umeleckému prekladu. 
Pôsobil aj pedagogicky a je vzácnou výnimkou z pravidla „kto to vie, 
ten to robí, kto nevie, ten to učí“. Ján Vilikovský to vie a robí to, a zá-
roveň to učil. Ako docent anglosaských literatúr pôsobil dlhé roky na 
katedre anglistiky UK v Bratislave a neskôr bol aj dekanom FF UMB 
v Banskej Bystrici. Z pamätí študentov tak ľahko nevymizne jeho neraz 
originálny štýl výučby, podložený erudíciou siahajúcou do šírky aj  
do hĺbky. 

 Ak o ňom môžeme povedať, že je dvojdomý – literárna prax i literárna 
teória – pridal by som aj prívlastok trojdomý. Týmto jeho tretím domom 
sa stala diplomacia – bol prvým veľvyslancom samostatnej Slovenskej 
republiky v Londýne.
 Jeho prekladateľská tvorba sa, prirodzene, dočkala aj ocenenia. 
Je trojnásobným nositeľom Ceny Jána Hollého za preklady Williama 
Faulknera Augustové svetlo a Bľabot a Bes a za preklad románu Salmana 
Rushdieho Bes. Rovnako tri razy bol odmenený prémiou Literárne-
ho fondu za preklady románov Phillipa Rotha Rozhorčenie a Nemezis 
a za preklad románu Normana Mailera Evanjelium podľa syna. Roku 
2014 dostal Cenu Mateja Bela v kategórii dejín a kritiky prekladu  
za dielo Shakespeare u nás. Ide o vyčerpávajúce dielo tejto problematiky 
so všetkými kultúrnymi súvislosťami a v tom zmysle ho možno ozna-
čiť za pramenné. Roku 2016 mu Výbor sekcie pre umelecký preklad 
Literárneho fondu udelil Cenu Blahoslava Hečka za celoživotné dielo.
 Milý Jano, som rád, že Ťa môžem pozdraviť aj takto „verejne“ a za-
želať Ti všetko, čo si my takto narodení môžeme želať. A zároveň Ti 
poďakovať za to, čo som sa od Teba naučil.

Oto Kořínek
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Univerzitná knižnica je obrovský kolos, kto-
rý vám sedí na pleciach. Ako sa dá zvládnuť 
jeho riadenie?
To je len také vonkajšie zdanie. Samozrejme, je 
to obrovská inštitúcia, ale v rezorte kultúry sú 
aj oveľa väčšie. Univerzitná knižnica v Bratislave 
je inštitúcia dislokovaná na relatívne jednom 
mieste s funkciami, ktoré sú pevne dané a nejako 
dramaticky sa nerozširujú. A hlavne si svoju živo-
taschopnosť na trhu ponuky služieb kultúrneho 
života už historicky dávno pevne zaistila. UKB 
je najväčšou a najstaršou vedeckou knižnicou 
na Slovensku, bola a je súčasťou študentské-
ho a spoločenského života mnohých generácií, 
máme veľkú výhodu v tom, že nemusíme úporne 
ľudí presviedčať, že sme niekto nový a sme tu 
pre toto. Ctíme si svoju históriu, nadväzujeme 
na to, čo tu bolo, ale popritom prinášame aj nové 
vývojové trendy, ktoré ponúka knihovnícky svet, 
a tým skvalitňujeme a rozširujeme ponuku slu-
žieb pre používateľa. Takže sa to dá zvládnuť.

Profesne sa zaoberáte knižnicami vyše 
dvadsať rokov. Ak by ste mali porovnávať 
medzi tým, čo bolo vtedy, keď ste začínali, 

a teraz, čo prvé vám napadne?
Obrovský posun v kvalite služieb, v možnostiach 
– nová doba, nové technológie, nové zariadenia, 
ktoré priniesli a uľahčili proces sprístupnenia 
a urýchlili ho v prospech používateľa.

Technológie však môžu život aj skompli-
kovať.
Určite áno, ale zatiaľ výhody jednoducho pre-
važujú nad negatívami. Možno keď niekto raz 
vypne prúd, potom oceníme kvalitu systému 
lístkových katalógov. Tým, že sa doba zrýchľuje, 
požiadavky a potreby sa znásobujú, každý chce 
mať hneď všetko „na stole“ a naozaj nie je možné 
ignorovať nové technológie, nové formy kniž-
nično-informačných služieb, nové zariadenia, 
ktoré sprístupňujú a umožňujú vyšší komfort 
pre používateľa.

Vo vašej prednáške v rámci verejného od-
počtu činnosti a hospodárenia UKB za rok 
2016 ste často prízvukovali, že za všetkými 
číslami a štatistikami sú konkrétni ľudia, 
zamestnanci knižnice. Koľko ich pripadá 
na Úsek knižničných činností?

123,5 je presný počet z celkového počtu 237 za-
mestnancov knižnice v roku 2016 a plus-mínus 
je to tak doteraz. 

Zároveň ste naznačovali, že knihovníci 
často robia činnosti nad rámec svojho pra-
covného času. 
Nie je to ani tak nad rámec, ale ide skôr o ich 
flexibilitu a operatívnosť. Komplexne a uspokoji-
vo vybaviť požiadavku používateľa znamená, že 
musia vedieť veľmi rýchlo vyhodnotiť situáciu 
– používateľ nie vždy presne definuje, čo potre-
buje, preto ho často treba naviesť –, musia mať 
prehľad v mnohých oblastiach, vedieť poradiť 
mu bez toho, aby odďaľovali splnenie požiadav-
ky podmieňovaním potreby opýtania sa iných. 
Ich úloha nie je len v tom, že sedím, sledujem, 
podám knihu, zapíšem knihu, odovzdám kni-
hu používateľovi, ale musia ho vedieť usmerniť 
a nasmerovať, sledovať trendy v oblasti kniž-
nej a knižničnej kultúry, musia vedieť, aký fond 
nakupujeme, sledovať ponuku elektronických 
informačných zdrojov, ktoré môžu uspokojiť in-
formačnú požiadavku používateľa. Popritom sa 
snažia skultúrňovať prostredie pre používateľov 

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) poskytuje zázemie, kde sa rodia veľké veci, aj keď v tichosti a nebadane. Štatis-
tiky však ukazujú, že na pozadí pomerne dynamických procesov. Len za minulý rok inštitúciu navštívilo 190 000 náv-
števníkov a knihovníci zabezpečili 750 000 absenčných a prezenčných výpožičiek. Nad tým všetkým drží pevnú ruku 
Monika Lopušanová (1972), odborníčka na knižnice a knižničné systémy SR, už vyše roka riaditeľka Úseku knižničných 
činností. V rokoch 1995 – 2016 pracovala na sekcii kultúrneho dedičstva MK SR, z toho sedem rokov bola riaditeľkou 
odboru múzeí, galérií a knižníc tejto sekcie. 

Kultúru stále 
vnímame ako 
niečo navyše

Foto Ľ. Zupko

s. 10/11



č. 06/17

ROZHOVOR

tým, že pre nich robia tematické výstavky, pra-
cujú s knižničným fondom, robia výstavy a pre-
zentácie nových akvizícií, ktoré sme nadobudli, 
robia iné sprievodné podujatia, ktorými sa snažia 
propagovať naše služby a výstupy a samozrejmé 
je vedecké bádanie knižničného fondu. To je veľ-
mi dôležité, lebo vtedy vieme presne poukázať 
na vedeckú, historickú, spoločenskú a kultúrnu 
hodnotu toho, čo uchovávame.

To je enormné množstvo činností.
To je dnes podľa mňa v každej práci, dnes musí 
byť kultúrny zamestnanec „multifunkčný“ na 
každej pracovnej pozícii, keď chce uspieť na trhu 
práce a v konkurencii, ktorá na Slovensku je. 
Myslím si, že je to tak všade, že doba nás núti 
orientovať sa a ponúkať kultúru, ktorá sa, žiaľ, 
v spoločnosti stále berie ako nejaký prídavok, 
niečo navyše, niečo voľnočasové. A aby sme za-
ujali dnešnú mládež (často znudenú), dnešnú 
spoločnosť, ktorá prijíma kultúru len pasívne, 
musíme vymýšľať nové formy, ako ich osloviť, ako 
im ponúknuť naše služby, čím ich prekvapiť, čím 
ich zaujať, aby zistili, aké bohatstvo písomného 
kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky je 
v tejto inštitúcii uchovávané. 

To je vaša cieľová skupina? Mládež, štu-
denti?
V UKB je vítaný každý, kto potrebuje získať od-
poveď na svoje otázky. Samozrejme, že mládež, 
najmä študujúca, je tá, ktorá najviac potrebuje 
informácie, sú vo veku, kedy nasávajú množstvo 
nových vecí, lebo ich k tomu núti škola, vzdela-
nie, núti ich možno aj samotné presvedčenie, že 
chcú byť v témach dobrí, preto je najviac našich 
používateľov z radov študentov.

Na druhej strane, veľké percento zamest-
nancov UKB má vek nad 50 rokov. 
Veková štruktúra u nás je dosť na hranici až za 
hranicou prirodzenej obnovy a vychovávania si 
nových nástupcov. Na verejnom odpočte hovorila 
o tom generálna riaditeľka UKB, Silvia Stasse-
lová –  viac ako 40 percent zamestnancov má 
viac ako 50 rokov. 

Ak by sme to trochu pritiahli za vlasy, zna-
mená to, že mladšia generácia nemá záujem 
o túto profesiu?
Aj má, aj nemá záujem, odrádzajú ju hlavne fi-
nančné možnosti, ktoré im na začiatku ich ka-
riéry vieme ponúknuť. Tým, že platové tabuľky 
vo verejnej správe sú také, aké sú, príde k nám 
absolvent vysokej školy bez praxe a my mu mô-

Myslím si, že si to tvrdí každý sektor tohto štátu, 
ktorý je nevýrobný, vrátane kultúry. Neviem, či 
je to tým, že je kultúra podfinancovaná alebo sú 
tie pravidlá nastavené možno diskriminačne, 
najmä v oblasti štátnych kultúrnych organizácií, 
kde sme vylúčení z uchádzania sa o finančnú 
dotáciu z Fondu na podporu umenia. Tým pádom 
nemôžeme súťažiť s našimi projektovými zámer-
mi s inými inštitúciami na Slovensku, nemáme 
možnosť podať si projekt v podobných oblastiach 
ako x iných knižníc. Projektové súťaženie by nám 
umožnilo vzájomne sa porovnať nielen kvalitou 
projektu, ale aj sa v danej téme viac profilovať, 
špecializovať, či rýchlejšie napredovať. 

Máte nejaký sen alebo cieľ, ktorý by ste 
chceli dosiahnuť v rámci UKB?
Poviem úprimne, že zatiaľ mám len také krát-
kodobejšie ciele, lebo doba ide v našej oblasti 
veľmi dopredu. Ja tvrdím, že nič nie je staršie 
ako včerajšie noviny. Mojím cieľom je to, aby 
táto inštitúcia zostala a posilnila svoje miesto 
v rámci ponuky knižnično-informačných služieb 
na Slovensku. Povedané súčasným eco-bio-raw 
jazykom – využívajte knižnice, sú zdraviu (najmä 
duševnému) prospešné, ekologické (neponúkajú 
nadprodukciu, ale pritom majú bohatý výber pre 
každého) a môžu byť vzorom pre iných ako zák-
lad recyklácie (keďže v knižnici knihy cirkulujú).
 Ale vrátim sa k otázke. Určite je nielen mo-
jím cieľom posilniť miesto Univerzitnej kniž-
nice v Bratislave v ponuke kultúrnych služieb 
hlavného mesta, obstáť v konkurencii v rámci 
knižnično-informačných služieb, dať o sebe ešte 
viac vedieť, ponúknuť cielené a špecializované 
knižnično-informačné služby všetkým odbor-
ným kapacitám, ktoré v rámci Bratislavy sú, lebo 
tu je kumulácia vedecko-výskumných pracovísk, 
vysokých škôl, je tu Slovenská akadémia vied, sú 
tu výrobné podniky, zastúpenia mnohých pod-
nikov, dokonca medzinárodných. Už aj u nás sa 
vytvárajú logistické a inovačné centrá a mozgové 
zázemia týchto veľkých firiem, ktoré potrebujú 
kvalitné, profesionálne, odborné, cielené a do-
stupné informačné zázemia, vrátane odbornej 
selekcie elektronických zdrojov. Druhým snom 
je, aby sa nám podarilo ešte výraznejšou mierou 
pohnúť vo vedeckom bádaní nášho historického 
fondu. U nás sú skvosty písomného dedičstva, 
ktoré potrebujeme vedecky prebádať a výstupy 
ponúknuť odbornej verejnosti na ďalšie bádanie 
a výskumy. My urobíme ten prvý krok a po nás 
môžu nastúpiť historici, politológovia, socioló-
govia a iní. 

Beáta Beláková

žeme podľa tabuľky ponúknuť necelých 500 euro 
brutto, čiže naozaj len veľmi málo nad minimál-
nou mzdou, ktorú je povinný zamestnávateľ ga-
rantovať zamestnancovi v plnom pracovnom 
úväzku bez ohľadu na náročnosť vykonávanej 
činnosti a požadovaného vzdelania. Je to veľmi 
frustrujúce, ak prijmeme kvalifikovaného za-
mestnanca s praxou alebo niekoho s vysokou 
školou, koho si chceme vychovať v našej pro-
filácii, kto bude robiť odbornú robotu, bude sa 
musieť vzdelávať a dostane plat len o málo vyšší, 
ako niekto prijatý na výkon remeselných, či ma-
nuálnych prác (a nemyslím to dehonestujúco). 
Podmienky zvyšovania platu podľa tabuliek vo 
verejnej správe podľa rokov priznanej praxe, 
teda približne každé tri roky, pričom sa plat zvy-
šuje iba o malú sumu, tiež nie sú motivujúcim 
benefitom. 
 Finančné dôvody sú tie, ktoré nám znemož-
ňujú vychovať si silnú generáciu mladých ľudí. 
Ich tá robota aj baví, no odchádzajú od nás a pri 
odchode priznajú, že chcú mať rodinu a nedajú im 
hypotéku, takže idú robiť prácu, ktorá je úplne 
mimo ich profesného záberu – žiaľ, všetci žije-
me z peňazí. Ako rozpočtová organizácia máme 
aj obmedzené možnosti vo vzťahu k priznaniu 
osobných príplatkov, lebo máme mzdový fond 
rozpočtovaný, nie sme príspevková organizácia, 
ktorá si môže zarobiť a tieto peniaze použiť na 
hmotnú motiváciu zamestnancov. Medzi zamest-
nancov vieme rozdeliť iba to, čo nám dá štát, 
a toho teda veľa nie je.

Je nejaká nádej, že sa to zlepší?
Možno ste zachytili v médiách, že z úrovne štátu 
sa pripravuje zmena platových tabuliek aj vo 
verejnej správe, lebo viac ako polovica tabuľky 
je pod minimálnou mzdou. Tým, že štát zvyšuje 
minimálnu mzdu, tak to musí riešiť, preto verí-
me, že sa schvália tabuľky, ktoré budú rovnako 
prívetivé pre všetkých zamestnancov, ktorí 
chcú robiť vo verejnom záujme, to je jedno či 
v kultúre, školstve, zdravotníctve alebo v oblasti 
sociálnych vecí.
 Dúfame, že posun minimálnej mzdy spôsobí aj 
adekvátne zvýšenie odborných platových tried, 
aby sa oddelila od minimálnej mzdy odborná 
práca, ktorá by bola kvalifikovaná nejakým mo-
tivačným rozdielom. To nám umožní postupne si 
vychovávať mladú generáciu. Problém väčšiny 
týchto inštitúcií je práve to, že tam chýba silná 
generácia tridsiatnikov, štyridsiatnikov.

Máte pocit, že tento sektor kultúry je finanč-
ne poddimenzovaný?
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Mystická dualita
Srna pozerajúca na Polárku / Mila Haugová / Ilustrácie Osmo Rauhal, 
Lívia Kožušková / Ars Poetica 2016

Najnovšia básnická zbierka Mily Haugovej neopúšťa záhradu. 
Dáva jej však novú dimenziu: mystickú dualitu. Napovedá tomu 
aj ilustrácia na obálke od Osmo Rauhalu, kde sú dve srny pod 
súhvezdím Malej Medvedice, ktorého súčasťou je aj Polárka. Srny 
obrátené k sebe chrbtami pôsobia heraldicky. Zdvojenie (ako dva 
levy či dva orly na erboch) znásobuje silu posolstva, ale symbolizuje 
aj dualitu tela a duše, väzbu medzi smrteľnosťou a večnosťou. 

Foto Lucia Papčová

Foto bb

ESEJ

Príťažlivý návrat 
k prameňom

Viedenská maľovaná kronika / Marek z Káltu / 
Preklad Július Sopko, Tünde Lengyelová / Perfekt 2016

S lovo ananké sa v Haugovej básňach viackrát 
opakuje. Ananké ako sila sa vyskytuje nie-

len vo filozofii, ale aj v psychoanalýze. Napríklad 
pre Platóna (kniha Timaios) je ananké jedným 
z dvoch princípov kozmológie: prvým je nous, 
logos, a druhým ananké, nevyhnutnosť. Pre Aris-
totela je ananké nástrojom, podieľajúcim sa na 
osudových rozhodnutiach, udávajúcich smer jed-
notlivým etapám života. A podľa Freuda sú eros 
a ananké generátormi ľudskej kultúry, pretože 
majú podiel na poľudšťovaní vzťahov. V poetic-
kých priestoroch Haugovej básní je ananké silou, 
patriacou k prvému dňu stvorenia a je partnerkou 
Chrona, zosobňujúceho čas. V partnerstve osu-
dovej dvojice bohyne Ananké, bohyne osudovej 
nevyhnutnosti, a Chrona, boha času, nachádza 
priestor prieniku do mystickej duality.

Záhrada so záhadou
Na počiatku času je „srna hľadajúca Polárku“. 
Je nevyhnutné, aby „chytila do zreničiek svet-
lo“, aby sa ním premieňala na „srnu pozerajú-
cu na Polárku“ a stala sa súčasťou kozmológie  
so svetlom Polárky „v oku“. Svetlo Polárky v oku 
je akt na hranici vedomia, do ktorého musí vstú-
piť logos ako princíp, aby sa svetlo stalo reflekto-
vaným svetlom, a tak sa pohľad na Polárku stal 
vedomým aktom bytia. Spolupatričnosti so sebou 
i s inými, so svetom tu i s celou kozmogóniou.
 Prienik, ktorý sa stáva vedomým, považuje 
poetka za nástroj transformácie. Pohotovosť 
duše, ktorá podporuje sprítomnenie tela – hovorí 
aj o úlohe predstáv a predstavivosti vo všetkých 

pohyb sláčika, / čo v jeden tón dve struny zladí 
presne“ (Ľúbostná pieseň). V širokom kontexte 
Haugovej písania to značí: každý máme svoj part 
vo veľkom orchestrióne hviezd, počnúc svetlom 
Polárky v oku a končiac slovom, premeneným  
na vedomý čin. 
 Predtým bola užovka v záhrade. Nevošla ešte 
do izby. Poetka ju pozorovala v tráve, v mali-
nách sa mihlo jej „striebornožlté úzke telo: 
užovka mizne za hrdzavým vedrom s dažďo-
vou vodou: / zvedavosť. Strach: ako ju dostať  
zo záhrady?“ Arabský otec jej vnučiek užovku 
„trpezlivo nalákal do 5 litrovej zaváraninovej 
/ fľaše a vyniesol do lesa“, ale vrátila sa. Vošla 
do domu a ovinula sa okolo nohy stola. Poetka 
sa pýta: „Je to tá istá? Iná? Musia byť niekde 
/ aj mladé hady. Mám tu ešte bývať?“ (s. 19). 
Dom, ktorý bol predtým domom sveta, je teraz 
domom srdca, ba čo viac: „had v srdci je tajom-
stvo“ (s. 38). Do tohto tajomstva vstupuje spolu 
so symbolickou srnou, pozerajúcou na Polárku, 
aby jej prisúdila atribút vedomia. Nie pasívne 
pozeranie na Polárku, ale aktívne pozeranie sa 
na Polárku, kým to dovoľujú jazyk a čas. Tak 
sa s tajomstvom spája aj Srnková, nomen omen 
poetkinho pseudonymu z mladosti. 
 Polárka bola v starých kultúrach považo-
vaná za pupok sveta. Poskytovala fixačný bod 
pre navigáciu námorníkov či astrológov a aj 
umelcov, vrátane básnikov. V starých textoch 
sa môžeme dočítať, že Polárka má žiarivosť 
5 000 sĺnk a kniha môže mať silu až 1 000 škor-
piónov. Tešme sa z kníh, ktoré prichádzajú, 
aby nám poskytovali duchovný azyl, v ktorom 
sa odohráva zveľaďovanie predstáv. To všet-
ko má podiel na našej vnútornej kultúre, na 
transformácii jednotlivcov i spoločenstiev.

Dana Podracká 

podobách ľudskej komunikácie. 
Literatúra je jedným zo spôso-
bov, ako takéto impulzy vytvá-

rať, pestovať a vysielať.
         Čas smrteľnosti „má tvár več-

ného / milenca ktorého stále pochová-
vaš / jeho ústa“ (s. 14). To je jeden z ústredných 
uzlov písania. Čas má tvár, ktorá starne a stráca 
sa v smrti, ale má aj ústa, v ktorých je jazyk, 
reč, slovo. Smrteľné ústa tak môžu v mystic-
kej dualite prúdiť ústami času bez času, ktoré 
spravuje logos. Chronos požiera svoje deti, ale 
ananké vstupuje do slov (za slová, nad slová 
aj pod ne), aby mohla ako osudová nevyhnutnosť 
prehovoriť.
 Jedným z Haugovej podobenstiev záhrady je 
záh(r)ada reči. Záhrada ako záhada. Záhrada 
v Srne pozerajúcej na Polárku je mystická. Pri-
pomína záhradu so zlatými jablkami Hesperidiek. 
Zlaté jablká hviezd sa vynárajú ako navigačné 
znamenia, podľa ktorých sa má duša orientovať 
v priestore, ktorý pozná len intuitívne, ale bude 
sa s ním musieť konfrontovať, keď bude bez tela.

Záhrada s užovkou
Na poetickej scéne záhrady zo slov sa vynára 
had. Užovka. Nie je jedovatá. Symbolizuje prvotné 
kozmické sily, vrátane božskej emanácie a smrti: 
„v tichom jazyku bytia // v chladnej izbe je stuh-
nutá užovka / zabijem ju drevom ešte predtým 
sa / na mňa pozrie okom z času pred / stvorením 
sveta: ľútosť: zúrivá hanba / (moja) / una corda 
sempre legato // nechcem zomrieť v zime“ (s. 99). 
 Una corda sempre legato sú hudobné termíny, 
znamenajúce: jedna struna (una corda), vždy, 
neustále (sempre), viazane (legato), čo značí 
všetko so všetkým zviazané dohromady, aby 
zaznela harmónia. Rilkeovsky povedané: „Lež 
všetko, čo sa nás dvoch dotýka, / spája nás jak 
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Foto bb

Zrekonštruovať informácie
Viedenská maľovaná kronika tvorí jednu 
z dvoch zachovaných verzií takzvanej Kroni-
kárskej kompozície štrnásteho storočia – teda 
hlavného naračného prameňa k najstarším 
uhorským dejinám. Druhou skupinou sú ru-
kopisy sledujúce takzvanú Budinskú kroniku. 
Viedenská maľovaná kronika dostala svoj 
názov podľa miesta jej zachovania. Jej vznik 
sa prevažne datuje medzi roky 1358 – 1370  
a za autora textu sa považuje Marek z Káltu, 
hoci pre nedostatok prameňov to nemožno jed-
noznačne dokázať. Nepochybne však vznikla 
na dvore uhorských Anjouovcov, čo dokladá 
aj bohatá ilustračná časť kroniky. Jej finálna 
verzia pochádza teda z dvora uhorského kráľa 
Ľudovíta Veľkého (1342 – 1380), no usiluje sa 
podať dejiny Uhrov a Uhorska od počiatkov až 
do autorovej prítomnosti. Je pravdepodobné, 
že kronikár vychádzal zo starších predlôh a že 
najstaršie pasáže sledovali tradíciu zachova-
nú v takzvanej Najstaršej uhorskej kronike, 
ktorá sa dodnes už nedochovala. Práve preto 
sú viacerí historici kritickí a vyjadrujú vážne 
pochybnosti nad poznávacou hodnotou kro-
niky pre najstaršie obdobie uhorských dejín. 
Pre nedostatok iných naratívnych prameňov 
k uhorským dejinám 11. a 12. storočia nemož-
no však Viedenskú maľovanú kroniku jed-
noznačne zavrhnúť. Skôr ide o to dokázať in-
terpretovať a zrekonštruovať informácie v nej 
zachytené v komparácii s inými prameňmi, 
ako napríklad s listinami, listami či kronika-
mi pochádzajúcimi z okolitých krajín. Snahu 
o objektivitu deklaruje aj úvod do kroniky, kde 
autor píše: „pustil som sa do tejto kroniky…
zozbieral som to zo starých kroník, vypísal 
odtiaľ, čo je pravda, a v každom prípade som 
spochybnil, čo je falošné“.

Treba ju vedieť čítať
Viedenská maľovaná kronika je výnimoč-
ná aj vďaka svojej vizuálnej stránke. Desiat-
ky miniatúr ponúkajú autentický pohľad  
do skriptória umelca 14. storočia, sú vzácnym 
prameňom k dobovej móde či architektúre. 
Poskytujú tiež cenné informácie ku genealó-
gii uhorských šľachtických rodov, k štátnej 
symbolike uhorského štátu či k predstavám, 
aké mali umelci a literáti anjouovskej doby 
o svojich dejinách a predchodcoch. Kronika 
napríklad poskytuje aj najstaršie (aj keď vy-
soko idealizované) zobrazenie bratislavského 
hradu.
 Návrat k prameňom, teda ich vydávanie 
v moderných príťažlivých edíciách je jedným 
z najúčinnejších spôsobov, ako priviesť mladú 
generáciu k čítaniu a poznaniu svojej histórie. 
Zároveň dáva možnosť byť v priamom kontakte 
s našimi dejinami, zamyslieť sa nad pôvodným 
textom a vytvoriť si vlastný názor na historické 
udalosti. Pre odborníkov ide o dôležitý text tvo-
riaci základ uvažovania o našich najstarších 
dejinách, pre laických čitateľov zase o príťažli-
vé, poučné a často prekvapivo zábavné čítanie. 
Čitateľ sa dozvie rozmanité informácie prezen-
tované vo forme anekdot: ako pohanskí starí 
Maďari dobýjali Európu pomocou Božej milosti 
(!); ako odvážni Bratislavčania prevŕtali lode 
cisárskej armáde kotviacej na brehu Dunaja; či 
ako vyzeralo naplánovanie a vykonanie aten-
tátu na kráľovský pár v polovici 14. storočia. 
„Viedenská maľovaná kronika ani po viac ako 
650 rokoch od jej vzniku nestratila nič zo svojej 
neobyčajnej krásy,“ uzatvára v predslove Ján 
Lukačka. Stačí len vedieť, ako ju čítať a ako 
správne pochopiť, čo nám chce povedať.

Dušan Zupka

Táto otázka je práve dnes vysoko aktuál-
na. Knižný trh je (a platí to rovnako aj 

o internetových portáloch) zaplavený brako-
vými, často až diletantskými prácami, ktoré 
sa usilujú podať „alternatívny“, „utajený“, či 
„práve objavený“, „profesionálnymi historik-
mi úmyselne zatajovaný“ výklad dejín. Tieto 
práce stoja na nekritickom prístupe k dejinám, 
nezvládnutí metodológie a interpretácie, no 
a predovšetkým na absolútnej neznalosti do-
bových prameňov. Práve tie sú pritom alfou 
a omegou písania o dejinách.

Prvý kompletný preklad
Vydavateľstvo Perfekt dlhodobo publikuje 
práce venované slovenským dejinám. V roku 
2014 prišlo s mimoriadne podnetným nápa-
dom publikovania základných prameňov k slo-
venským (v prípade starších dejín uhorským) 
dejinám. Po Kronike Jána z Turca (2014) sa ob-
javil ako druhý zväzok najdôležitejší prameň 
uhorských stredovekých dejín – takzvaná Vie-
denská maľovaná kronika. Významné časti 
tejto práce síce vyšli v slovenskom preklade 
Júliusa Sopka v edícii Kroniky vo vydavateľstve 
Rak, no terajšia edícia je prvým kompletným 
prekladom tohto kronikárskeho diela do slo-
venčiny. Zvyšné časti preložila historička Tün-
de Lengyelová a o úvodnú štúdiu o kronike 
sa zaslúžil profesor Ján Lukačka. Tak, ako 
v prípade Kroniky Jána z Turca, aj Viedenská 
maľovaná kronika vyšla vo faksimile edícii, 
a čitatelia tak majú jedinečnú možnosť vziať  
do rúk kroniku aj s jej originálnym latinským 
textom. Navyše, ako už prezrádza samotný ná-
zov kroniky, jej zachovaný rukopis z druhej po-
lovice 14. storočia bol zhotovený s desiatkami 
prekrásnych miniatúr tvoriacich samostatnú 
vrstvu tohto historického prameňa.

Príťažlivý návrat 
k prameňom

Viedenská maľovaná kronika / Marek z Káltu / 
Preklad Július Sopko, Tünde Lengyelová / Perfekt 2016

ESEJ

Heslo humanistických vzdelancov ad fontes, zname-
najúce návrat k prameňom, kládlo dôraz na priamy 

kontakt so zdrojmi informácií a nespoliehanie sa 
len na interpretáciu povolanými, či samovyvolený-

mi vykladačmi dejín.
Foto archív D. Z.
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Slniečko na špagátiku

Foto Peter Procházka

Spisovateľ, literárny folklorista, scenárista, autor rozhlasových hier, editor, pedagóg a literárny historik 
Ondrej Sliacky (1941) už niekoľko desaťročí figuruje v literárnovednej oblasti ako uznávaný historik literatúry 
pre deti a mládež. Viac ako 47 rokov zasvätil redakčnej práci v Slniečku, ktoré si v septembri tohto roku pripomína 
90. výročie svojho založenia.

Po normalizačnej likvidácii Kultúrneho 
života si nastúpil ako redaktor do vyda-
vateľstva Mladé letá. V roku 1977 si začal 
figurovať v tiráži časopisu Slniečko ako 
zástupca vtedajšieho šéfredaktora Jána 
Turana. V tom čase si sa etabloval aj ako 
autor literatúry pre deti a mládež emotív-
nou knihou literárnych reportáží proti 
fašizmu Odpusťte, mamička (1974) a zbier-
kami poviedok Altamira (1976) a Krásna 
modrá mušľa (1977). Kedy sa však v sku-
točnosti Slniečko po prvý raz objavilo 
v tvojom súkromnom a profesionálnom 
živote?
Slniečko som spoznal ešte ako žiačik v mojej 
rodnej podlavickej ľudovej škole. V tej škole 
učili manželia Ján a Viera Švecovci. Boli to 
učitelia, ktorých z iného sveta priviedol do 
Podlavíc Jan Ámos Komenský. Tí dvaja man-

„Rozprávka nie je len prvým 
dotykom dieťaťa s pravdou 

a krásou. Je aj materskou školou 
ľudskosti. A touto školou by 

malo prejsť čo najviac malých 
ľudských tvorov, ak len odveká 

túžba človeka po víťazstve dobra 
nad zlom nemá zostať večnou 

rozprávkou. “
Ondrej Sliacky

Vedecké publikácie Ondreja Sliackeho zaznamenávajú dvestoročný vývin sloven-
skej literatúry pre deti a mládež, reflektujúc aj dramatickú, prekladovú a literár-
no-kritickú tvorbu. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria Dejiny slovenskej literatú-
ry pre deti a mládež do roku 1960 (2007) a kolektívne dielo s jeho dominanciou Slovník 
spisovateľov pre deti a mládež (1970 – 2009). V súčasnosti je profesorom na Pedagogic-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom 24 knižných titulov pre 
deti a mládež, množstva televíznych scenárov a rozhlasových hier. Zostavil desiatky 
antológií a výberov z tvorby pre deti a mládež, jeho najnovším – sám hovorí životným 
– titulom je kniha Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia z Vydavateľstva Matice 
slovenskej a výber z básnickej tvorby Tomáša Janovica Dínom – Dánom, ktorý vyšiel 
v Literárnom informačnom centre. Je držiteľom niekoľkých cien vydavateľstva Mladé 
letá a Literárneho fondu, laureátom Ceny Trojruža (1996), Pocty Pavla Dobšinského 
udelenej ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995), Ceny ministra kultúry 
Slovenskej republiky za celoživotnú tvorbu pre deti a výnimočný prínos do literár-
no-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež (2012). 

V súťaži Najkrajšie a najlepšie detské knihy zimy 2016 organizovanej BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti, vybrala literárna porota ako 
najlepšiu detskú knihu Povesti a príbehy z medenej Bystrice a okolia Ondreja Sliackeho z Vydavateľstva Matice slovenskej. Ostatné ocenené knihy 
nájdete na www.litcentrum.sk.

TÉMA – 90 ROKOV SLNIEČKA
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preverovacej komisie ju v tichosti odvolal. 
V tom čase som už bol redaktorom Mladých 
liet. Prečo si ma Moric po roku, čo som po 
zlikvidovaní Kultúrneho života žil z milosti 
Slovenského literárneho fondu, pánbohzaplať 
dávni priatelia, prizval do Mladých liet, netu-
ším. Nebol som totiž komunistom, ani takým 
ani onakým, nemohli za mňa intervenovať ani 
eštebáci, ani iní priatelia… Len jedného dňa 
som sa ocitol v Mladých letách, v miestnosti, 
v ktorej od vzniku Národného literárneho 
centra (neviem z akých dôvodov premenova-
ného na LIC) sedia odborní pracovníci tejto 
inštitúcie, a v nej mi Moric oznámil, že už ne-
budem redigovať knižné rukopisy ako dovte-
dy, ale slovenskú časť federálneho časopisu 
o detskej literatúre Zlatý máj a navyše ešte 
aj Slniečko. Verte, neverte, bohvieako som sa 
necítil. Zo Slniečka z ideologických dôvodov 
vyhodili výnimočný talent Máriu Ďuríčkovú, 
zo Zlatého mája zas naslovovzatého znalca 
detskej literatúry Jána Poliaka. Či som ich 
zastúpil alebo nie, to už musia povedať iní, 
ja len dodávam, že Moric mi vtedy povedal: 
„Nech vás Boh chráni, aby ste sa v Slniečku 
pod niečo podpísali.“ O pár rokov som to už 
mohol urobiť, nepochybne nielen jeho, ale 
predovšetkým zásluhou šéfredaktora Jána 
Turana, komunistu, ktorý síce prešiel inkvi-
zičnými previerkami, no napriek všetkému 
zostal presvedčený, že zemeguľa sa točí. Ako 
dokázal byť slušným človekom v neslušnom 
čase, neviem, no vtedy, keď šéfredaktori 
iných časopisov na sedem západov zatvára-
li dvere pred nepohodlnými spisovateľmi, 
v Slniečku títo ľudia publikovali naďalej. Mne 
zas Turan prijal návrh objednať a redigovať 
náučný seriál môjho učiteľa z Filozofickej fa-
kulty historika Matúša Kučeru, ktorý si nikde 
inde nemohol ani pípnuť. A tak v čase, keď sa 
preferoval komunistický internacionalizmus, 
Slniečko svoj výchovný koncept postavilo na 
utváraní tabuizovaného národného vedo-
mia. A necúvlo ani vtedy, keď ho vtedajšie 
ministerstvo školstva vyradilo (!) zo zoznamu 
odporúčaných školských časopisov. V tejto 
súvislosti treba poopraviť mýtus, že zlaté 
časy Slniečka spočívajú v Hronského medzi-
vojnovom období. Vrcholný čas Slniečka bol 
v 80. rokoch minulého storočia. Vtedy popri 
Ďuríčkovej, Feldekovi, Šikulovi, Janovicovi, 
Vladovi Bednárovi začali v ňom publikovať 
Dušek, Hevier, Uličiansky, Milčák a ďalší 
mladí autori. Ako je to možné? Asi tak, že 
vtedajší minister kultúry Miroslav Válek, 

ktorý nejedného umeleckého rebela držal 
nakrátko, na rozdiel od ministrov školstva 
mal slabosť pre detskú literatúru. Napokon 
nie v pionierskych časopisoch, ale v Slniečku 
publikoval väčšiu časť svojich veršov pre deti.

Uda lost i Nežnej r evolúcie v  roku 
1989 ovplyvnili aj osud vydavateľstva 
Mladé letá. V roku 1990 si sa stal šéfre-
daktorom Slniečka a v januári 1996 sa ča-
sopis ocitol pod vydavateľskou kuratelou 
Literárneho informačného centra (vtedy 
Národného literárneho centra). Slniečko 
v tom čase zaznamenalo niekoľko výraz-
ných koncepčných zmien, rozšíril sa aj 
okruh jeho autorov a ilustrátorov. Ako 
s odstupom času vnímaš toto dynamické 
obdobie? Ako vidíš budúcnosť Slniečka 
v súčasnom kultúrnom kontexte?
Priestor, veľkoryso vymedzený na tento roz-
hovor v dňoch môjho posledného účinkovania 
v Slniečku, sa naplnil. A tak len stručná reakcia 
na druhú otázku. Predovšetkým chcem upo-
zorniť, že konštatovanie o rozšírení autorské-
ho kádra po „nežnej revolúcii“, je zmätočné. 
Akoby Slniečko do prevratu autorov selekto-
valo, či tabuizovalo. Slniečko to nikdy nerobilo. 
Umožňovalo publikovať každému, kto mal čo 
len štipku talentu. Za týmto faktom si stojím 
a budem ho neustále pripomínať všetkým, čo 
majú buď krátku pamäť alebo to tvrdia z iných 
dôvodov. Alebo ty vieš o niekom, koho Slnieč-
ko do prevratu ignorovalo? V deväťdesiatych 
rokoch, ako vždy po nejakom časovom období, 
do literatúry vstupovali nové mená, a tie sa 
pochopiteľne objavili aj v Slniečku. A nakoniec, 
ako vidím budúcnosť Slniečka v súčasnom 
kultúrnom kontexte? Nebolo by vhodnejšie 
použiť slovo „marazme“? Vieš, v mojom veku 
s nevyliečiteľným glaukómom už toho veľa 
nevidím. Trúfam si však povedať, že Slniečko 
bude len také, akí budú jeho šéfredaktori. Ak 
budú schopní oslovovať nespochybniteľných 
spisovateľov a výtvarníkov, ak sa budú s ne-
kompetentnými vedieť ruvať o svoju umeleckú 
koncepciu, o budúcnosť Slniečka netreba mať 
strach. Najdôležitejšie však je, aby v každej 
slovenskej škole, čo len v jednej z jej tried, tak 
ako v mojej dávnej podlavickej škole, viselo 
na špagátiku čo len jedno Slniečko – s aspoň 
jednou rozprávkou!

Ľubica Kepštová

želia vedeli všetko, no o knižkách, najmä po-
vesťových a rozprávkových, vraveli tak, že 
v triede nebolo počuť letieť muchu. A nielen 
rozprávali. Raz do týždňa, vo štvrtok, nám 
z neveľkej starej skrine, ktorá stála v kúte 
triedy, tie knižky aj požičiavali. Panebože, do-
mov sme si ich niesli ako poklad, no poklad, 
ako teplý chlieb, ktorý práve v ten deň, ako 
jediný deň v týždni, privážali do Podlavíc 
z bystrickej pekárne. Slniečko som si domov 
neniesol. V škole sme mali len jedno. Viselo 
na špagátiku vedľa tabule, no každý deň sme 
sa tešili na poslednú hodinu, pretože vtedy 
nám pani učiteľka kúsok z neho prečítala. 
Pochybujem, žeby bola čo len tušila niečo 
o tom, čo dnes tak múdro nazývame čítaním 
s porozumením. My sme však všetkému, čo 
nám čítala, rozumeli. Nechápali sme len jed-
no, prečo v treťom ročníku, po roku 1950, už 
Slniečko na špagátiku v triede neviselo. Ne-
skôr sme sa, pravda, dozvedeli, že namiesto 
neho tam mohli visieť časopisy, ktoré z nás 
mali vychovať iných ľudí, než boli naše ma-
tere, otcovia, starkí a starké. O tých však 
moji drahí učitelia, nech im dá pán Boh večnú 
slávu, odrazu nemali ani poňatia. A kedy som 
si so Slniečkom znova skrížil cestu? Bolo to 
na konci šesťdesiatych rokov. Pár rokov pred-
tým som sa ešte počas štúdia na Filozofickej 
fakulte UK dostal do Kultúrneho života. Medzi 
ľudí, ktorí pochopili, že režim, v ktorom ne-
viselo na špagátiku len Slniečko v podlavic-
kej škole, ale na Pankráci, či na devínskych 
ostnatých drôtoch i ľudia, čo na rozdiel od 
mojich vzácnych novinárskych učiteľov Juraja 
Špitzera a Ladislava Mňačka už na začiatku 
päťdesiatych rokov vytušili, že červená tma 
za nami i červená tma pred nami je našou 
národnou tragédiou. A koniec šesťdesiatych 
rokov, koniec sníčka o možnosti zreformo-
vať nezreformovateľné, dal tomu za pravdu. 
A, paradoxne, práve vtedy opäť vyšlo Slniečko. 
Tí, čo sa dali presvedčiť Rudovi Moricovi, vte-
dajšiemu straníckemu stúpencovi obrodného 
komunizmu, aby sa medzivojnový legendárny 
časopis vrátil medzi deti, to pravda v čase, 
keď normalizační komunisti opäť chytili ná-
rod, jeho slušnejšiu časť, pod krk, to pravda 
horko oľutovali. Slniečko totiž mala v rukách 
Mária Ďuríčková, spisovateľka, ktorá ako 
jedna z mála ľudí vtedajšej doby nezabudla na 
Kuzmányho slová „koho dar nezvedie, hrozba 
neskloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní“. 
A čo vyznávala, to aj žila. Rudo Moric, ktorý 
ju najprv menoval, pod nátlakom straníckej 
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„Aj hravosť, aj humor sú plodom radosti zo života, v ktorom neplatia kožené a nudné zákony konvencie. Deti zasadia 
do zeme telefón a čakajú, kedy z neho vyrastie strom, na ktorom bude vyzváňať najmenej tristo telefónov. A smejú sa, lebo 
sú šťastné. A dospelí sa zase smejú im, lebo si myslia, že sú hlúpe. Približne v tom je rozdiel medzi humorom a svetom detí 
a dospelých,“ povedal Tomáš Janovic v jednom rozhovore.

Primúdra múdrosť 
pre dospelých
Dínom – Dánom / Tomáš Janovic / Ilustrácie Tomáš Klepoch / 
Literárne informačné centrum 2017
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Foto Peter Procházka

Literárne informačné centrum venovalo knižku Dínom – Dánom do súťaže.
KUPÓN 

LIC

  KUPÓN
do 27. júla

Je viac ako potešujúce, že s odstupom desia-
tich rokov sa objavili takmer súčasne dva 

výbery poézie pre deti z autorskej dielne legen-
dárneho básnika Tomáša Janovica. V súvislosti 
s jeho aktuálnym jubileom vyšiel vo Vydava-
teľstve BUVIK výber poézie pre najmenšie deti 
Zažmúr očká s ilustráciami Márie Nerádovej. 
Druhým titulom je výber Janovicovej poézie 

Zimka, si autorove texty doslova vyžiadali rov-
nako invenčných a progresívnych ilustrátorov 
z radov mladšej generácie.
 Janovicova tvorba pre deti ostáva nadčaso-
vá a moderná vďaka láskavému humoru a od-
vážnej, miestami až futuristickej metaforike, 
priateľskému a vľúdnemu pohľadu na svet, aj 
napriek tomu, že tento svet nebýva vždy vľúdny 

pre deti mladšieho školského veku Dínom – 
Dánom, ktorý zostavil Ondrej Sliacky. Kniha 
vyšla v LIC v majstrovskom dizajne Pala Bálika 
s ilustráciami držiteľa Zlatého jablka BIB‘2011 
Tomáša Klepocha. Je viac ako jednoznačné, že 
po takom bravúrnom ilustračnom sprievode 
Janovicových kníh pre deti, aký dokázal vytvo-
riť jeho dlhoročný „dvorný“ ilustrátor Ondrej 
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a priateľský. Zostaviť reprezentatívny výber 
z básnikovej poézie pre deti, ktorý by vytvoril 
nový syntetický celok, je slušnou šachovou 
partičkou s neodmysliteľnými rošádami a tvo-
rivými peripetiami. Štyri básne nového výbe-
ru pochádzajú z prvého „zväzku“ neoficiálnej 
rodinnej trilógie Rozprávkové varechy (1975, 
Mladé letá), najviac – jedenásť – z druhého 
knižného celku Dín a Dán (1977, Mladé letá), 
dve z titulu Drevený Tato, ktorý vyšiel v roku 
1979 s ilustráciami Ondreja Zimku vo vydava-
teľstve Mladé letá a v druhom vydaní v roku 
2007 s ilustráciami Martiny Matlovičovej, drži-
teľky Zlatého jablka BIB‘2009 vo vydavateľstve 
Marenčin PT. Tri básne sú vybrané z básnikovej 
knižky Jeleňvízor, ktorá vyšla vo vydavateľstve 
Mladé letá v roku 1982. Zodpovedným redak-
torom tejto knihy bol Ján Turan, vtedajší šéfre-
daktor časopisu Slniečko, v ktorom sa postupne 
objavovali prvé Janovicove básne pre deti. 

ločnosti. Na zdôraznenie svojej apelácie sa au-
tor nevyhýba ani jemnej satire a zmysluplnej 
paródii. Humorne nazerá na deformity a zá-
vislostné tendencie v živote súčasnej detskej 
populácie, konkretizované v postavách svojich 
erbových literárnych hrdiniek Táne a Katy.
 Báseň Jeleňvízor  v ýborne funguje aj 
v dnešnom kontexte, možno by sme televízor 
vymenili za tablet alebo mobil, ale televíznych 
maniakov je aj dnes medzi deťmi viac než dosť. 
Janovic však nemoralizuje, ani nerezignuje. 
Odzbrojuje čarom fiktívneho kompromisu, vy-
tvára pre svojho čitateľa pôvabnú fantazijnú 
pascu, do ktorej sa nebadane presmeje, ani 
nevie ako. A tak sa chtiac-nechtiac vždy do-
pracuje k sebapoznaniu, možno až precitnutiu, 
no prinajmenšom k inému pohľadu na davovo 
zafixované, mediálne podporované spoločen-
ské dogmy. Autor zdanlivo lakonicky, civilne 
a pritom doslova prozaicky predostrie čitateľovi 

Čarovný nonsens so statusom magickej 
reality
Zo spomínanej knižky je rovnomenná báseň 
Jeleňvízor. Na rozdiel od rodinnej trilógie Roz-
právkové varechy, Dín a Dán a Drevený tato sa 
autor v tejto knižke venoval predovšetkým 
ekologickým motívom s parodovanými, v jad-
re vážnymi víziami blížiaceho sa, v dobovom 
kontexte priam magického, roku 2000. Také sú 
aj názvovo príznačné básne Moje mesto v roku 
2000, Moje výlety v roku 2000 a Moja sliepka 
v roku 2000. V podobnom duchu sa nesie aj 
báseň Jeleňvízor, ktorá sa však nezakladá na 
futuristických prognózach, ale vychádza z ak-
tuálneho problémového sujetu. Aj pre túto bá-
seň je príznačná hyperbola, nonsens a paródia. 
Humorom a smiechom posúva čitateľa k príjem-
nému zážitku uvoľnenia, a zároveň ho nabáda 
k myšlienkam, ktoré zákonite vedú k reflexii 
znepokojujúcich javov v prírode a ľudskej spo-

Jeleňvízor

Kde bolo, tam bolo, boli raz dve dcéry a tieto 
dcéry boli náramne lenivé. Kým ja som kráčal 
hore kopcom, ony vysedávali doma. Zatiaľ čo ja 
som kráčal dolu kopcom, ony vylihovali doma. 
Veru také boli lenivé, a preto viete, čo som 
spravil? Chytil som v lese jeleňa a skrížil som ho 
s naším televízorom. A tak vzniklo nové krásne 
zviera jeleňvízor.

Hrozný strach ma teraz zviera.
Ako prijmú toto zviera?

Na Slovensku totiž je len
jeden taký zvláštny jeleň.

V strede tela obrazovka.
Dcéry nepovedia slovka.

Obdivujú anténu
pekne hrdo vztýčenú.

Dcéry, však má krásny výzor
tento zvláštny televízor?

Anténa sú parohy.
Dívajte sa pod nohy.

S gombíkmi sa trochu pohrám.
Prvý program, druhý program.

Ani halier nepýta.
Klop-klop, klopú kopytá.

Kráča jeleň skrotený.
A ja za ním. Spotený.

A kto za mnou kráča? Dcéry.
Kto tu nebol, neuverí.

Poza bučky, poza peň.
Ale máme krásny deň.

Dcéry nie sú napálené,
Ale krásne opálené.

Cez bystriny, cez skaly.
Vtom ma dcéry bozkali.

Na kopci im horia líčka.
Hľadia dcéry na Horníčka.

Pod kopcom je dolina.
Už sa program prepína.

Hľadia dcéry na Kukuru.
Už sme prešli veľkú túru.

Poza bučky, poza peň.
Ale máme krásny deň.

S gombíkmi sa trochu pohrám.
Prvý program, druhý program.

A tak sme na ceste po Malých Karpatoch uvideli 
všetky televízne rozprávky pre deti i pre dospe-
lých a zároveň sa nadýchali čerstvého vzduchu 
na týždeň do zásoby.

Čo vy na to, milé deti?
Poďte s nami na výlety.

Kráča jeleň bez porúch: 
V zdravom tele – zdravý duch.

Ale pozor, lebo je len
jeden taký zvláštny jeleň.

Parohy sú anténa
televízno-jelenia.

Komu sa ten výlet páči –
zraz je zajtra ráno v Rači! 

 ››
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učiteľky a liberálni rodičia by to mohli 
chápať ako provokáciu… udri dnes dec-
ko, a máš v tom lepšom prípade na krku 
jeho štátnu ochrankyňu. Ale veď… 
zrozpačitel som. Janovic nebije, a ak, 
tak len rozprávkovými varechami. 
 V tej chvíli som už vedel, že nebu-
dem hovoriť o svojom výbere, ale pri-
pomeniem knižočku, ktorá Janovicovej 
slávnej trilógii Drevený tato a jeho Roz-
právkové varechy, východisku výberu 
LIC, predchádzala a ktorá ho vlastne 
ako tvorivý erb sprevádza celý život. 
Pár rokov po tom, čo sa tiež priatelia 
detskej poézie posťažovali na bratislav-
skej Hlbokej ulici, že Feldekovej Hre 
pre tvoje modré oči nerozumejú, a pre-
to ju treba spáliť, zošrotovať, Janovic 
vydal svoju prvú zbieročku pre deti. 
Volala sa Malá samoobsluha a údajnými 
nezrozumiteľnými metaforami bala-
mutiacimi detské mysle sa to v nej len 
tak hmýrilo. Autodafé, ako som napísal 
v Kultúrnom živote v roku 1963 na jej 
obhajobu, sa však nekonalo. Nie preto, 
že by vtedajší priatelia detskej poézie 
dostali rozum a neplietli sa do toho, čo 

im nebolo dané. Nekonalo sa preto, že Tomáš 
Janovic prišiel s poéziou, ktorá nebola len Dí-
nom, metaforou na jedinečnosť detského sveta, 
ale aj Dánom, to jest obranou jeho slobodnej 
existencie. Jednoducho knižka nezhorela. Jej 
múdrosť bola primúdra na to, aby ju mohol 
ktokoľvek z dospelých pochopiť.
 A už len dodatok.
 Ak by sa mala konať ešte raz prezentácia vý-
beru z básnického diela Tomáša Janovica, ži-
júceho klasika klasickej modernej slovenskej 
poézie pre deti, malo by to byť pod jesennou 
oblohou na slávnom Radvanskom jarmoku. Tu 
by nikomu neprekážalo, keby medzi bystrický-
mi mládencami s vareškami v rukách pobe-
hoval aj náš jubilant a len tak dínom-dánom 
vycápal všetkých, čo by mu to jeho jubileum 
chceli pripomínať.“

Ľubica Kepštová, autorka je novou 
šéfredaktorkou časopisu Slniečko

Alexander Bröstl venoval Tomášovi Janovicovu pri príležitosti jeho osemdesiat-
ky svoju najnovšiu knižku aforizmov Tomášovo spomníkovatenie (Kalligram). 

Získať ju môžete v súťaži.

svoj nový genetický vynález – krížen-
ca jeleňa s televízorom – jeleňvízora. 
Čarovný nonsens nadobúda status 
reality, ba dokonca akejsi vážnosti, 
s akou autor dôsledne pokračuje vo 
svojej mystifikácii. Jeleňvízor vytiah-
ne básnikove dcéry z nudného leňoše-
nia, dokáže zasiahnuť do ich zažité-
ho gaučového stereotypu. S očami 
zavesenými na televíznej obrazovke 
uháňajú dcéry so spokojným otcom 
horami-dolami a naberajú zdravý ad-
renalín. Pred záverečným finále autor 
preruší osemnásť gradujúcich dvoj-
verší druhým prozaickým vstupom, 
v ktorom podáva uspokojujúci komen-
tár svojho vydareného zámeru. Finále 
prichádza v podobe apelatívnej výzvy 
k ďalším potenciálnym účastníkom 
jeleňvíznej teletúry. Ani tu neskĺzne 
k didaktizmu, udržiava si svoj hravý, 
navonok nezáväzný hovorový štýl, 
akoby sa napokon o nič neusiloval. 
Výsledný efekt pôsobí, paradoxne, 
apelatívnejšie než dospelácky auto-
ritatívna, uzurpatívna dikcia.

Všetko najlepšie, pán Janovic
Formálne jednoduché, civilné, miestami až 
úseč ne pôsobiace dvojveršia sú viazané pres-
nými, dobre stavanými združenými rýmami (je 
len – jeleň, pohrám – program, nepýta – kopytá). 
Ani v tomto smere však Janovic nie je stereotyp-
ný. V rýme spontánne využíva aj homonymum 
podstatného mena a slovesa (zviera – zviera), 
asonanciu s humorným významotvorným pod-
textom (napálené – opálené, skrotený – spote-
ný) a iné básnické triky, ktoré majú estetický 
a dynamizujúci efekt. Diskutabilnými sa môžu 
javiť dve dvojveršia, v ktorých sa autor odvo-
láva na konkrétne, v dobe vzniku básnikovho 
diela notoricky známe a populárne herecké 
osobnosti. Je viac než pravdepodobné, že tieto 
mená v súčasnosti nemajú pre detského čita-
teľa kontextuálny ani noetický význam. Autor 
však v prípade dvojveršia, v ktorom figuruje 
Horníček, vytvoril zaujímavú nadčasovú aso-
ciáciu: „Na kopci im horia líčka. / Hľadia dcéry 
na Horníčka.“ V prípade dvojveršia s Kukurom 
nám s odstupom času ostane len foneticky za-
ujímavá, zvukomalebná rýmová paráda. 
 Jeleňvízor je v detskom čitateľskom kontexte 
jednou z nafrekventovanejších básní Tomáša 
Janovica. Svedčia o tom aj desiatky obrázkov, 
ktoré vytvorili deti v celoslovenskej výtvarnej 

súťaži k básnikovmu jubileu Všetko najlepšie, 
pán Janovic, ktorá v apríli vyvrcholila vernisá-
žou v piešťanskej Elektrárni na Dňoch detskej 
knihy organizovanými Mestskou knižnicou 
Piešťany. 
 Dínom – Dánom je reprezentatívny výber 
básní Tomáša Janovica, ktorý nájde svojich 
nadšencov nielen v radoch čitateľov mladšie-
ho školského veku, ale aj všetkých dospelých, 
ktorí nezabudli cítiť, myslieť a vnímať tento 
svet s láskou, radosťou a porozumením. 

Varechy a dínom-dánom
Pri uvádzaní titulu Dínom – Dánom pri príle-
žitosti jubilea Tomáša Janovica v predajni LIC 
povedal zostavovateľ knižky Ondrej Sliacky:
 „Povedali mi, že ako zostavovateľ výberu 
z básnickej tvorby Tomáša Janovica pre deti, 
mal by som pri tejto príležitosti čo-to povedať. 
Dobre, ale čo? Niečo o vzťahu k Janovicovi. Ale 
ja, ošívam sa, som s Janovicom žiadny vzťah ne-
mal. Ale s jeho poéziou vari áno. To hej, prikývol 
som, s tou áno. A začal som uvažovať, čo teda 
poviem. Prirodzené by bolo stratiť slovko-dve 
o tom, ako sa výber Dínom – Dánom rodil. A zá-
roveň poďakovať priateľom, ktorí mi radili, čo 
doň dať a čo nie. Hlavne nie tú básničku o va-
rechách, vystríhali ma. Niektoré moderné pani 
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O knihu povestí Ondreja Sliackeho môžete súťažiť zaslaním 
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Žánre ľudovej slovesnosti – teda aj poves-
ti – majú zásadný význam pre zachovanie 

zdravého fungovania príslušníkov kolektívu. Vy-
gúglená, encyklopedická, príručkovská či dotaz-
níková informácia nemôže ani v tzv. vedomostnej 
spoločnosti nahradiť hlbinnú skúsenosť komuni-
ty. Tá sa totiž pretavila do závažných procesov; 
mnohorakým a mnohonásobným pozorovaním, 
rozmýšľaním, rozjímaním nad opakujúcimi sa či 
podobnými udalosťami. Môže byť nahradená, 
keď utvára naše symbolické vedomie, fantáziu 
a dokonca i jazyk? 
 Aj zbierka Tren-
čianske povesti 
zozbieraná Jánom 
Skovajsom v poda-
ní Petra Mišáka je 
podnetná najmä 
v tom, že odkazuje 
na hodnoty, otáz-
ky, predmety úvah 
a sporov, s ktorý-
mi sa dlhodobo 
vyrovnával kolektív obývajúci trenčiansky 
región. V historickom, diachrónnom priereze. 
Odkazuje na udalosti, známe i neznáme osob-
nosti, ktoré sa podieľali na vytváraní symbolic-
kého naratívu. Opakovane sa v rozprávaniach 
objavujú otázky vernosti voči súkmeňovcom, 
autoritám, obetovanie sa v prospech komuni-
ty. Spojme ich s polohou regiónu, s vplyvmi, 
udalosťami v historickom kontexte, s osobnos-
ťami ako napríklad Matúš Čák Trenčiansky. 
Je zrejmé, že príbehy zachytávajú skúsenosti 
aktuálne aj dnes. Veď formovali mentalitu 
kolektívu, ktorý z tohto regiónu pochádza. 
 V Mišákovom podaní je povesťová látka za-
chytená v základnej podobe. Sú to rozprávania 
o postavách a udalostiach s priamočiaro vyjad-
renými referenciami na témy a myšlienkové 
obsahy (ako sú hodnoty, názorová orientácia 
špecifických skupín, predstavy o moci, o život-
ných prioritách), ktoré boli podstatné pre daný 
kolektív.
 S odlišným prístupom spracoval povesťo-
vú látku Ondrej Sliacky v najnovšom titule  

Povesti a príbehy z medenej Bys-
trice a okolia. Jeho podanie pô-
sobí ako vzácna esencia, získaná 
čistou destiláciou, bez kontami-
nácie umelými prísadami. Slúži 
teda na to, aby obnovila v kolek-
tíve „vnútorné zmysly“, potrebné 
k orientácii v životnom priestore. 
Sliackemu nejde len o odkaz na škály prob-
lémov a tém, ktoré sa s bystrickým regiónom 
spájajú. Istou rukou majstra vedie čitateľa 
k ich zažitiu, k osobnému spojeniu sa s ich 
obsahom. K degustácii ich odrôd a variet. 
Vie odkryť naratívne kontexty, farbisto mo-
delovať prostredie i v dôveryhodne podanej 
historickej perspektíve. Postavy sú zrastené 
so svojím príbehom, nie sú figúrkami deja. 
Funkčne pracuje s príznakmi jazyka, dialek-
tom i archaizmami. V jeho texte nie sú de-
koratívnou kulisou, ani informáciou – takto 
sa kedysi hovorilo. Podobne ako iné prvky 
sú jeho živou súčasťou, modelujú ho. Zmiz-
nuté jazero zo Starohorskej doliny nie je iba 
legendou. No kladie na čitateľa výzvy k pre-
žívaniu, rozmýšľaniu o tom, aké to vlastne 
je, keď človek žije osobitým štýlom uprostred 
komunity s istým zvykovým režimom. Po-
núka mu vnútorne precítiť podstatný smer, 
životnú stratégiu, ako si uchrániť vzácny 
osobný priestor. Zmiznuté jazero je boľavou 
ranou, ktorá má pripomínať skúsenosť spo-
ločenstva, že chamtivosťou, a tiež slepým 
poslúchaním a nasledovaním tzv. mocných 
ziskuchtivcov, spoločenstvo i jeho vodcovia 
prichádzajú o dôležité zdroje, dary, ktoré mali 
v komunite slúžiť k zabezpečeniu a blahu.
 Z povesťovej látky, no len na úrovni prvotnej 
inšpirácie, vychádza Ján Milčák v knihe Levoč-
ské povesti. Pre jeho autorskú stratégiu je pod-
statné doviesť čitateľa k hlbinnému vnímaniu 
mesta a toho, čo mesto symbolizuje ako arche-
typ spoločenstva. Poukazuje na to (a aj v iných 
svojich dielach), že životnú klímu mestského 
spoločenstva utvárajú okamihy rozhodnutia 
jednotlivcov, ich túžby, ich hlad po živote, spra-
vodlivosti či skaze, ich láska alebo bezuzdnosť. 

Podobne ako to býva v povestiach, dominanty 
priestoru sú zároveň symbolickými obrazmi 
kľúčových oblastí, v ktorých sa spoločenstvo 
vyrovnáva so životne dôležitými problémami 
a ktoré sú určujúce pre jeho ďalšie smerovania. 
Mestská brána bude naveky vyjadrovať miesto 
zásadných rozhodnutí. Tadiaľ sa totiž do mesta 
môže dostať dobro alebo skaza. Strážcovia sú 
preto aj symbolickými postavami. Rovnako 
richtár, ktorý by mal po správnosti vnímať klí-
mu mesta z vyššej, večnej perspektívy, alebo 
i kat, ktorý vyjad-
ruje, čo prevláda 
„vo svedomí“ ko-
munity. „Domi-
nantami“ sú aj 
sociálne skupiny. 
Profesie, ktoré 
by mali v meste 
vytvárať zdravé 
podmienky pre 
zabezpečenie, 
blaho a pokojné súžitie. Ale i bohatší a chu-
dobní. Šebastián z domca pri križovatke ciest 
ochotne pomôže zdvihnúť voz z bahna. A len 
za to, čím človek naplní jeho klobúk. Múdry 
však nezľahčuje plácu ochotného robotníka. 
Nezneužíva jeho dobroprajné srdce. Klobúk sa 
môže stať váhou súdu, na ktorom sa ukáže, aké 
hodnoty kupec skutočne do komunity prináša.
 Vzťah k ľudovej slovesnosti je v našej komunite 
značne rozpačitý. Aj v dôsledku ideologických 
stereotypov minulosti. Čo však, ak sú v tejto 
klenotnici nástroje a poklady, ktoré nám pomô-
žu v nasledujúcich rokoch vidieť, porozumieť 
a prežiť? 

Timotea Vráblová
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Rapovať poéziu, poetizovať rap
Modré hory sú pre mňa najmä album Big Beat (Slnko records 2013), ktorý mám 

stále v telefóne a keď som ho kúpil, nešiel som do školy, ale vychutnať si tých 
trinásť trekov na Slavín. Modré hory knižne sú Dobré slohy (Artforum 2016), 

ale aj Beneho texty v útlom zošitku Slovenčina pre samoukov / Spam Poetry  
(KK Bagala 2011) a Lyrikova básnická zbierka Naničhodný poet (Diverzita 

2016). Modré hory sú Marián Bene Benkovič a Pavol Lyrik Remiáš.
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Bene a Lyrik. Foto Miro Nôta

Poďme si na úvod trochu zakonšpirovať, 
to sa teraz nosí – čo majú Modré hory spo-
ločné s Austráliou a čo s Ivanom Štrpkom 
a Dežom Ursinym?
Bene: Jediný skutočný príbeh názvu Modré hory 
je uvedený v našej knižke, ktorá vyšla minulý 
rok v Artfore – odkazuje to na jednu zbierku 
kórejskej zenovej poézie, ktorú Paľo čítal, z čoho 
vznikol úplne náhodou názov jedného foldra 
v jeho počítači, a ten sme použili potom, keď 
sme v nejakom návale začali robiť veľmi veľa 
pesničiek. A čo sa týka Ivana alebo Deža, tak – 
ten odkaz primárne na nich nebol, aj keď, samo-
zrejme, Modrý vrch máme radi kvôli obom. Pred 
desiatimi rokmi, keď sme robili prvé skladby 
s tým, že nahráme 50 cédečiek a rozdáme ich ka-
mošom, by nám nenapadlo ani v najdivokejších 
snoch, že sa niekto bude pýtať na túto spojitosť.

Ale potom ste vydali album Big Beat, ktorý 
túto konšpiráciu celkom podporuje…
Lyrik: Lebo to bol bigbít ako štýl? No, to sú 
naozaj všetko náhody – čo vlastne ukazuje, aký 
je svet konšpirácií, že sa vo väčšine prípadov 
nezakladajú na pravde. Najmä tie, ktoré kolujú 
v našich končinách. Čiže naozaj aj táto konšpi-
rácia sa ukazuje  iba ako konšpirácia.
Bene: V tom názve išlo iba o obyčajnú blbos-
tičku, že v hip-hope sa hudba volá beat a že my 
zbožňujeme tých ľudí, ktorí nám dodávajú to 
niečo, cez čo my rozprávame a bol to kvázi tri-
bute všetkým tým ľuďom, čo nám dodali beaty, 
že nám dodali big beaty.
Lyrik: A k takýmto slovným hračkám u nás 
netreba chodiť ďaleko.

V knižke Dobré slohy čitateľ nájde najprv 
debut Modré hory a hneď vzápätí zatiaľ po-
sledný album Big Beat – ako vidíte vývin 
vašej poetiky? Mne sa zdajú tie prvé texty 
také urozprávané, neučesané – čo má tiež 
svoje čaro – tie ďalšie sú vypilovanejšie.
Lyrik: Odpovedal by som odkazom na ďalší al-

bum, ktorý robíme, má názov Luxus Klan a dúfa-
me a veríme, že vyjde na jeseň tohto roku – čiže 
my máme možnosť sa na to pozrieť z perspektívy 
ďalších štyroch rokov a je pravda, že vždy dochá-
dza k istému posunu a vo vybrúsenosti a úspor-
nosti teraz zachádzame ešte ďalej. Myslím si, 
že je to prirodzená evolúcia – začali sme z také-
ho výtrysku radosti, že sme sa vôbec s Benem 
našli, že si rozumieme v textoch a rape, z toho 
živelne vznikali veci a neskôr, samozrejme, aj 
my samých seba poznávame cez tvorbu, takže 
túto teóriu, ktorú si načrtol, by som podporil…

Čiže smerujete k nejakému zenovému haiku 
hip-hopu?
Lyrik: Nevieme úplne, k čomu to smeruje, ale 
je to asi čím ďalej, tým menej uvravené a vieme 
presne, čo asi chceme riešiť. Stále si ale myslím, 
že je tam dostatok toho elementu, že sú to také 
– ako to my nazývame – „bláboly“.
Bene: Každopádne, keďže toto je rozhovor pre 
literárny časopis, veľmi lahodí nášmu egu, keď 
otázka znie tak, že na druhom albume sú tie 
texty menej ukecané ako na tom prvom – keby 
to bolo naopak, asi sme niečo neurobili dobre.
Lyrik: Dovolím si ale poznamenať, že predsa 
len toto nie sú básne v tom pravom slova zmysle, 
ale texty, ktoré majú určitú formu a mali by mať 
nejaký rozsah, pretože skladby majú nejakú 
dĺžku, takže aj toto tu hrá rolu…
Bene: Hýbeme sa v nejakých mantineloch – my 
ich osobne máme veľmi radi, lebo kebyže ne-
máme mantinel, tak neviem, či by sme písali 
120-veršové alebo 4-veršové slohy…
Lyrik: … a v Big Beate sa to už skoro stalo, jemne 
boli posunuté mantinely a Bene dal vyše 40-riad-
kovú slohu – čo je ale super, lebo to koncept vy-
žadoval. Ale nemáme problém „grafomaniačiť“.

Takže možno to nebude zen haiku, ale ne-
jaký rapový epos.
Lyrik: Ak hovoríme o albume, ktorý pripra-
vujeme – Luxus Klan –, tak určite nie epos, sú 

to klasické veci, pesničky, ani to nie je nejaký 
globálny koncept, skôr mikrokoncepty, takže 
stále ako keby pokračujeme v tom, čo sme začali 
pred desiatimi rokmi.
Bene: Len pevne veríme, že za tých desať ro-
kov sa aj naše písanie a vôbec prístup k tomu 
a celková produkcia skladieb nejako posunuli 
– ale toto je vec, ktorú musí posúdiť poslucháč.

Čo zmena paradigmy z hudby na literatúru?
Lyrik: U mňa sa toto rozvinulo do podoby kniž-
ky a pokiaľ viem a môžem to povedať, tak u Be-
neho sa to tiež rozvíja do podoby jeho knižky, 
ktorú pripravuje.
Bene: Lyrik vydal podľa mňa veľmi peknú zbier-
ku – naozaj zbierku básní, kde nie sú použité 
žiadne texty – a myslím si, že pritom zvolil úplne 
inú cestu a ani jednu z tých básní si neviem 
predstaviť ako text, a to nie je zlé, je to super, 
len vidím, že keď písal tú knihu, pristupoval 



č. 06/17

ROZHOVOR

k tomu tak, že píše 
zbierku básní.
Lyrik: Tak, presne. 
Dík.
Bene: A  ja mám 
rozpísanú nejakú 
dlhšiu formu, s kto-
rou sa už trápim pár 
rokov a v posled-
ných mesiacoch 
sa k tomu vraciam 
a škrtám a možno 
to tiež raz niekedy 
dokončím a  t iež 
k tomu pristupujem 
ako k niečomu úpl-
ne inému. Píšeme 
primárne texty, ale 
Palino si už odsko-
čil k Naničhodnému 
poetovi a možno – ak 
vytrvalosť dá – tak 
aj ja si odskočím 
k niečomu, nazvime 
to novelou.

Vy a literatúra? 
Inšpiračné zdro-
je? Obľúbení au-
tori?
Bene: Keďže som 
sa narodil v Čes-
koslovensku, tak aj 
českú scénu beriem 
za svoju a mám veľ-

mi veľmi veľmi veľmi veľkú slabosť pre Jana Těs-
nohlídka, je pre mňa veľmi zábavné čítať jeho 
veci, a to príliš veľakrát – a on je jeden z tých, 
pri ktorých si príliš veľakrát poviem, že som 
naňho nasratý preto, že to napísal on a nena-
písal som to ja.
Lyrik: Ja som vyrastal v Prievidzi, mali sme tam 
literárny klub a veľmi rád som mal povedzme 
Ondreja Čiliaka. A keď som bol už na výške, 
tak Andrej Hablák a – ja si neviem spomenúť 
na tie mená, tyvole, môžem ti potom poslať 
mená – Lucia Eggenhoferová, Martin Hattala, 
mal som slabosť pre poéziu môjho kamoša Mi-
chala Briadku, ktorý už nepíše… a Bene je môj 
obľúbený básnik, aj keď si to nepripúšťa, ale on 
sa so mnou o tom hádať nebude.
Bene: Každopádne, čo sa týka kníh – knihy sú 
super, asi 80 percent toho, čo čítam, je beletria, 
väčšinou svetová. Jasné, že v puberte sme čítali 
všetkých tých beatnikov a máme to radi a furt to 

v tomto kontexte a ja som práve pozeral seriál 
Band of Brothers a preto Bastogne. Vojna, žiaľ, 
tvorí masívnu súčasť histórie, a preto je úplne 
prirodzené, že má miesto na našich albumoch, 
keďže sa zaoberáme životom ako takým a okrem 
tej každodennosti si sem-tam uletíme aj k takej-
to reminiscencii globálnejších udalostí.

A čo ten Nový svet?
Bene: Text Nového sveta bol napísaný ešte pred-
tým, ako vznikol napríklad Bastogne – Nový svet 
sme písali chvíľu po vydaní prvého albumu, len 
potom sme to nechali v šuflíku.
Lyrik: Myslím si, že mňa a Beneho zaujíma evo-
lúcia ako taká – hoci nehovorím, že som úplný 
ateista –, a preto ju vo svojom svetonázore re-
flektujeme. My sme to v tom treku akoby vrátili 
naspäť, hovoríme o tom, že vždy nám hrozí to, 
že keď niečo dobre neuchopíme, skončíme opäť 
v totálnom praveku.
Bene: Ja pevne verím, že či už Bastogne, Shi-
mabara, alebo hocičo, tak je v našich textoch 
jasne čitateľný náš svetonázor, či už to, že sme 
pacifisti, alebo to, že si nemyslíme, že niektorý 
človek je viac ako iný človek a podobne – to my 
dávame viac-menej do každého textu…
Lyrik: … a volá sa to ľudskosť.

Potrebuje svet poéziu, rap, hip-hop?
Bene: Ja by som v prvom rade povedal, že to 
potrebujem ja – znova sa vraciam k tomu, ako 
sme pôvodne plánovali mať tých 50 cédečiek 
napálených a rozdať to kamošom a teraz to, 
našťastie, už robíme trocha vo väčšom, ale 
furt je to u mňa vnútorná potreba písať, takže 
neviem, či to potrebuje svet, jasné, že by bolo 
krásne povedať, že áno, ale primárne ide o to, že 
ma to setsakramentsky baví a môj život by bol 
podstatne prázdnejší, kebyže nemám písanie.
Lyrik: Ja osobne mám rád také šimranie tajom-
na a magické veci a jednou z nich je určite aj 
slovo a vôbec práca so slovom a s obrazmi, ktoré 
nejak ovplyvňujú moje vnímanie – a túto prácu 
stále považujem za veľmi magickú a tajomnú, 
takže pre mňa to je veľká vec.
Bene: Múdro. A tak, ako som hovoril, že potre-
bujem písanie, tak je pre mňa nepredstaviteľný 
život bez čítania – a to je úplne jedno, či sa roz-
plývam nad novou knihou Austera alebo čítam 
fantasy od Petra V. Bretta alebo čítam o behaní 
s Keňanmi. Popri tých úplne jednoduchých ve-
ciach, ako je vysedávanie v kaviarňach alebo 
behanie, alebo hocičo iné, je aj čítanie úplne 
super strávený čas.

Matúš Mikšík

v nás niečo vyvoláva, no pre mňa je v súčasnos-
ti najlepším žijúcim spisovateľom Paul Auster, 
ktorého naozaj nekriticky obdivujem a mojím 
najobľúbenejším nežijúcim spisovateľom je 
Márquez a v poslednej dobe – i keď priznávať to 
v literárnom časopise môže byť ponižujúce – som 
prepadol knihám o behaní, v ktorých vychádza 
veľa skvelého čítania.
Lyrik: Ja teraz počúvam audioknihu Terryho 
Pratchetta, mám rád fantasy a sci-fi a potom 
mám rád literatúru faktu, beletriu čítam menej. 
Ale naozaj, keďže som sa teraz pripojil k Benemu 
v behávaní a motivuje ma to, tak mi podaroval 
jednu knihu o behaní a – je naozaj dobre napísa-
ná. A to je pôžitok, čítať dobre napísanú knihu 
o behaní – ale to sa podarí väčšinou vtedy, keď 
si nejaký dotyčný megasuperskvelý športovec 
prizve na pomoc človeka, ktorý písať vie a ten na-
píše to, čo športovec chce. Bene totiž mal – podľa 
toho, čo mi hovoril – možnosť čítať aj knihy, ktoré 
sa nedajú čítať, a to aj napriek tomu, že ten bežec 
je vynikajúca, úžasná osobnosť. Možno by sme 
teda mohli rozlišovať medzi dobre a nie dobre 
napísanými bežeckými knihami…
Bene: Ale tak… to by sa dalo aj o obyčajnej 
knihe.

Čo vnímate ako neuralgický bod súčasnej 
spoločnosti? Vaše texty sú istým spôsobom 
spoločensky angažované, aspoň niektoré.
Lyrik: Je to nevyhnutnosť žitia v globálnom kon-
texte – nemôžeme uvažovať tak, že „tu je nejaké 
Slovensko“, „tu je iba nejaká Európa a ostatné 
nás nezaujíma“, alebo na druhej strane, že „toto 
je iba Uganda, to nás nezaujíma“, pretože všetko 
je veľmi prepletené. Musíme teda na svet nazerať 
v kontexte globálnom, inak nás to zabije.
Bene: Súhlasím.

Odráža sa to aj v historických témach, ktoré 
si občas vyberiete? Shimabara, Bastogne, 
prípadne Nový svet, tam je to také expli-
citnejšie.
Lyrik: Skôr to vidím tak, že my sa určite ne-
chceme pri koncipovaní a tvorbe albumov nudiť, 
najmä ale nechceme, aby to nudilo posluchá-
ča – a keby stále počúval iba dvanásť trekov 
o povaľovaní sa v kaviarni, tak by to nebolo 
ono. Takže jedného dňa som povedal Benemu, 
či neurobíme vojnový trečík a on povedal, že 
„oukej, urob to ty“ a vtedy som trénoval japonský 
šerm a urobili sme trek Shimabara – vybral som 
si jednu konkrétnu udalosť, ktorú som si ešte 
lepšie naštudoval a o cvičení s mečom som už 
vedel, o čom to je. A potom sme pokračovali 
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Jeho povrch planéty

Povrch vašej planéty / Peter Macsovszky /  
Drewo a srd 2017

Rozprávačom najnovšej knižnej prózy Petra 
Macsovszkého je istý Gabriel Ferde. Meno 
(napríklad z maď. ferde – šikmý, kosý) nie je 
podstatné, dôležitejšie je, že táto postava má 
dosť spoločného so Šimonom Blefom z románu 
Mykať kostlivcami (2010) aj so Szoborkayom 
z Tantalópolisu (2015). Tieto romány spolu vo 
viacerých ohľadoch súvisia: celkovým nala-
dením a charakterom rozprávača, využitými 
rozprávačskými a kompozičnými postupmi, 
jednotlivými motívmi a témami, ktoré sa v jed-
nej knihe objavia, aby sa v ďalšej rozvinuli, 
prepísali, či obmenili. Netreba si tu však pred-
stavovať žiadnu uzavretú, či nebodaj zavŕšenú 
trilógiu, doplnenú prozaickou „sci-fi kolážou“ 
Želáte si novú kúpeľňu? (2013).
 Podobne, ako jeho predchodcovia, je aj 
Gabriel Ferde „notorický zapisovač“ s nutkavou 
potrebou zasvätiť nás do detailov svojho života. 
Aj on má široký intelektuálny a kultúrny záber 
a analytické schopnosti (takže rozprávať je 

kapitol označených len číslovaním. Jednotlivé 
sekvencie sa rýchlo menia a s nimi aj autorské 
nápady, postrehy, témy, postavy. Próza nás 
svojou vnútornou dynamikou ženie vpred. 
Povrch vašej planéty je vystavaný do podo-
by plástu, ktorý z každej strany a v podstate 
ľubovoľne k sebe pripája stále ďalšie bunky 
mikropríbehov. 
 Gabriel Ferde teda rozpráva a v jeho roz-
právaní možno ťažko odlíšiť podstatné od zá-
stupného. Dozvieme sa dosť o osobnej histórii 
rozprávača, o jeho priateľoch, či skôr známych, 
o intelektuálnych záujmoch, aj o jeho názo-
roch na niektoré pálčivé spoločensko-politické 
témy národného i globálneho charakteru. Hoci 
každá je sama osebe nepochybne závažná, zo-
stávame na povrchu, niet času rozvinúť ich, 
posúvame sa k ďalšej téme… Svet povrchu ne-
súvisí len s povahou rozprávača, táto kľúčová 
metafora je do prózy hlboko vrastená. Okrem 
iného je spojená s rozprávačovou manželkou, 
s ktorou Ferde tvorí osamelú dvojicu stojacu 
zoči-voči „nášmu svetu“. Manželka je exaktná 
vedkyňa, kartografka, odborníčka na diaľko-
vý prieskum a meranie zemského povrchu, 
trigonometriu a vyhodnocovanie získaných 
dát. Ako sa utvrdzujú v pohodlí svojho bytu 

o čom), aj on je skôr samotárskou introspek-
tívno-mizantropickou bytosťou (takže času 
a priestoru na toto rozprávanie je požehnane). 
A rozpráva presne tak, ako to u tohto autora 
poznáme: rozbiehavo, reflexívne, analyticky, 
spomienkovo, subverzívne a s humorom, bez 
potreby dávať svojim úvahám časovo-priesto-
rový poriadok a jasný smer. 
 Aj pri tomto Macsovszkého románe si však 
po pár desiatkach strán musí každý čitateľ 
individuálne položiť otázku, či má dôvod a čas 
pokračovať. Hoci treba dodať, že spisovateľ 
tu upustil od svojej potreby formálne experi-
mentovať už na úrovni vetnej syntaxe, ako to 
bolo v niektorých predošlých knihách, najmä 
v Tantalópolise. Povrch vašej planéty je v tom-
to zmysle vecná, dobre čitateľná kniha, v ktorej 
sa dejová sekvenčnosť, poetika variácie a te-
matickej heterogenity funkčne odrážajú na 
úrovni štýlu, v štýlovej variantnosti výpovede. 
V knihe teda vedľa seba koexistujú napríklad 
esej, administratívny či odborný text, ale po-
vedzme aj záznam policajnej výpovede.
 Próza má charakter zápisníka, v ktorom je 
všetko nielen pokope, ale aj zámerne neústroj-
ne nakope, čo odráža samotná štruktúra knihy 
– 260 strán je rozdelených až na 94 krátkych 
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v malom slovenskom meste, ich svet nie je 
naším banálnym a zlomyseľným svetom. No 
Ferde proti nemu nebojuje, baví sa (či zabíja 
čas) jeho pozorovaním. Vo svojom pokojnom 
živote v ústraní sa pokúša o čosi podobné ako 
manželka vo svojej profesii, o kartografiu svoj-
ho života – mapovanie jeho povrchu v podobe 
hromadenia záznamov o jednotlivých časovo 
viac či menej vzdialených udalostiach. 
 Otázka je, ako naložiť so získanými dátami 
a čo s tým máme my, pretože sa ukazuje, že 
tá „naša“ planéta, ako nám ju ponúkli Ferde 
s manželkou, je napokon predsa len skôr ich 
vlastným svetom.
 V strede pomyselného plástu, toho zlepenca 
rozprávačských sekvencií, je osobná história 
rozprávača. V tejto autobiograficky dotova-
nej vrstve diela aj najviac cítiť nadväznosť 
na Macsovszkého predošlé romány, ktoré 
motivicky čerpali z jednotlivých miest a kul-
túrnych prostredí, v ktorých žil (Holandsko, 
Brazília). Dostávame sa až do osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov 20. storočia, v obraze 
malých miest, ich umeleckého a univerzitného 
mikroprostredia, poznávame Macsovszkého 
rodné Nové Zámky a Nitru. Sú to úvodné a aj 
najzaujímavejšie pasáže knihy. 
 Rozprávač nás zoznámi s niektorými figú-
rami a figúrkami miestneho sveta, so svojimi 
umeleckými a literárnymi inšpiráciami, prvými 
láskami a skrachovanými priateľstvami, učiteľ-
mi (viaceré postavy majú v románe nefikčné, 
občianske mená), ale aj so svetom politických 
konšpirácií alebo medzinárodných médií v búr-
livých deväťdesiatych rokoch v strednej Euró-
pe. Bratislava v tomto období je nielen priesto-
rom, kde sa Ferde pokúša umelecky presadiť 
a zaradiť sa do literárnej prevádzky, ale zároveň 
aj miestom jeho prvých únikov z tohto vyčer-
pávajúceho, sebastredného sveta. Autorovi sa 
tu okrem iného podarilo celkom presvedčivo 
zachytiť hermeticko-ezoterickú scénu, no aj 
tieto pasáže zaťažil, podobne ako mnohé iné, 
sprievodným čitateľským denníkom – enumerá-
ciou a komentovaním videného, počutého a pre-
čítaného. Autor túto svoju obsesiu aj v tomto 
diele sebaironicky „demaskuje“, no, bohužiaľ, 
prakticky rovnako ako vo svojich predošlých 
knihách: „Poctivý čitateľ sa snaží dielu poro-
zumieť. Neľutuje vynakladať sily, aby absorbo-
val a primerane strávil každý detail. A keď sa 
mu to podarí a nepocíti pri tom nutkanie stať 
sa spisovateľom, môže si povedať, že zvíťazil 
nad démonom“ (s. 217). Démon spisovateľstva 
Macsovszkému stále vládne. 

 Hispanoamerické inšpirácie Macsovszkého 
tvorby sa prejavujú aj v tomto románe (Borges, 
Sabato a iní), a to nielen vonkajškovo. V závere 
vstupuje fantaskný motív priamo do štruktúry 
textu. Voľné hromadenie jednotlivých epizód je 
relevantný kompozičný postup, no s dosť kru-
ciálnym háčikom v podobe otázky, ako prózu 
zakončiť… Macsovszkému sa podaril nečaka-
ný, aj keď dosť provizórne a „sebazáchovne“ 
pôsobiaci záver: Vďaka „čarovnému“ vypínaču 
manželia Ferdeovci voľne prestupujú z „nášho 
sveta“, teda z okresného komunálu s patologic-
kými susedskými vzťahmi v malomestskom 
paneláčiku, do hotelovej izby v Buenos Aires, 
do jeho slobodne veľkomestských ulíc, barov 
a kaviarní. Remeselne je tento prudký zlom 
vcelku zvládnutý, čo však nepotlačí čitateľskú 
otázku: Bolo nám treba ešte aj toto? Iste si ju 
položil aj autor a rozhodol sa, že bolo.
 Po sérii rozpačito reflektovaných Macsov-
szkého prozaických kníh prijala kritika niekoľ-
ko ostatných próz dosť pozitívne, Tantalópolis 
sa dočkal aj výrazného ocenenia v podobe ceny 
Anasoft litera 2016. Najnovší román ich kva-
litatívne neprekonáva a niektoré vyskúšané 
cesty len opakuje. 

Radoslav Passia

Dotknúť sa v sebe svojich 
vlastných diaľok

Obloha plná odlietajúcich vtákov / Etela 
Farkašová / Tranoscius 2016

Jednou z vydavateľ-
ských aktivít vyda-
vateľstva Tranoscius 
je edícia Profily, ktorá 
výbermi z  diel vý-
znamných sloven-
ských spisovateľov 
približuje ich tvorbu 
čitateľskej verejnosti. 
Po menách ako Pavel 
Vilikovský, Peter Jaroš 

či Dušan Dušek prichádza v roku 2016 v poradí 
so šiestym knižným výberom, tentoraz veno-
vaným Etele Farkašovej. 
 Známu filozofku, spisovateľku a pedagogičku 
nie je potrebné obzvlášť predstavovať. Ako skú-
sená literátka i vedkyňa sa už etablovala mno-
hými prozaickými, poetickými, esejistickými 
a vedeckými publikáciami, ktorých vydávanie 

kvantitatívne ani kvalitatívne nič netratí už nie-
koľko desaťročí. 
 Ľahký nástrel jej tvorby, dalo by sa pove-
dať, že návnadu či reprezentujúce minimum, 
ponúka publikácia s názvom Obloha plná 
odlietajúcich vtákov. Je skoncipovaná do 
štyroch celkov. Otvára ju stať piatich precíz-
ne vybraných, tematicky široko rozptýlených 
esejí vyňatých z jej esejistických zbierok. Po nej 
v knihe nasleduje najobsiahlejšia časť venova-
ná ukážkam z autorkinej rozsiahlej prozaickej 
tvorby, taktiež ponúkajúca široké spektrum 
Farkašovej tém, snažiac sa postrehnúť čo naj-
viac rovín jej tvorby (pritom je zaujímavé, že 
poézia Etely Farkašovej do profilového výberu 
zaradená nie je). V tretej časti je uverejnený 
veľmi prínosný prepis troch rozhovorov s au-
torkou, kde má čitateľ možnosť dozvedieť sa 
viac o nej ako o subjektke, nachádzať prienik 
medzi ňou a jej literárnymi postavami, a možno 
trochu porozumieť jej literárnemu kreovaniu. 
Posledná časť obsahuje literárnokritické re-
flexie venované tvorbe Farkašovej, publikované 
v literárnych časopisoch. Publikáciu uzatvára 
kalendárium života autorky a súpis jej literár-
nych prác a ocenení. Bodkou na záver je edičná 
poznámka editora knihy, Vladimíra Petríka, 
ktorý tiež napísal i doslov, zaradený do časti 
literárnokritických ohlasov. 
 Autorka takých kvalít, o akých nás Farkašo-
vá utvrdzuje každou ďalšou vydanou knihou, si 
rozhodne zaslúži vlastný profilový výber z die-
la, v ktorom čitateľ dostáva aspoň povrchnú, 
letmú možnosť spoznať jej tvorbu, oboznámiť 
sa s jej rukopisom, a témami – tými zobrazuje 
Farkašová v tomto výbere samu seba, svoje 
polohy a ich vzájomné prelievanie a prepájanie. 
Ukazuje, že prínosom jej tvorby je nový pohľad 
na známe javy, objavujúce sa v našich životoch 
na dennom poriadku. Učí nás nachádzať dobro 
a potešenie vo veciach, ktorým v ľudskom pod-
vedomí automaticky či empirickou skúsenosťou 
pripisujeme štatút zla (bolesť, umieranie, hen-
dikepy), ale novú, oveľa hlbšiu a precíznejšiu 
optiku smeruje aj na veci milé (hudba, detstvo, 
láska). V esejach i prózach sa opakovanie vracia 
k témam, ktoré za svoju dlhoročnú publikačnú 
činnosť stihla priblížiť čitateľovi, no neopakuje 
sa, prekračuje vlastné schopnosti a hranice, 
len aby ukázala nevyčerpateľnosť pohľadov, 
možností, názorov… Pritom sa snaží o obsiah-
nutie všetkosti veľmi precíznym jazykovým 
výberom, v ktorom sa jej nielen skutočne darí 
postihnúť nevypovedateľné, ale byť aj recepčne 
príjemná. Farkašová je detailistka, ako fotograf 
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Knihu Terézie Šimovej Smiešna osobná dráma môžete 
získať zaslaním kupónu Tatran na adresu redakcie.

– podrobný zachytávač maličkostí, statický 
pozorovateľ a zapisovateľ života. Vďaka tomu 
autorka nikdy nevyčerpá diapazón tém. 
 Keď Farkašová píše o bolesti, cítite ju. Keď 
píše o zomrelej prastarej tete Autínke, myslíte 
na svoju starú mamu a to, čo príde (či prišlo) 
po jej odchode. Súcit, ktorý cítite k autorke, sa 
bez postrehnutia mení na vlastnú clivosť, no 
pri tej neostáva. Dokonale vyvážená symbióza 
filozofky a literátky v jednom poskytuje nádej, 
dáva možnosť voľby, ukazuje iné, než zaužíva-
né východiská, ponúka rôzne cesty a čitateľ 
si možno ani neuvedomí, že doň zakoreňuje 
úponky filozofie (pri prozaických textoch). Far-
kašová dokáže vhĺbiť človeka do svojho jem-
nozrnného sveta tak podmanivo, že je veľmi 
lákavé sa v ňom natrvalo usídliť. 
 O jej kvalitách najviac hovoria kritické ohlasy 
v samotnej publikácii, ktoré by sme v jej prípade 
mohli bez výčitiek označiť ako ospevné, pretože 
sa medzi jedenástimi textami nenájde jediný 
nesúci negatívnu kritiku. Práve naopak, autori 
vyzdvihujú každý detail jej tvorby, s čím môžem 
iba súhlasiť. Veľmi blízko k mojim pocitom sa 
vyjadril Ján Lenčo v kritike diela Etudy o bolesti, 
kde hovorí, že si vyznačuje zaujímavé pasáže 
a v tomto prípade si podčiarkol takmer celú 
knihu (s. 218). A to isté sa deje i mne (najmä 
pri jej esejistických zbierkach). 

Jana Popovicsová

„Hororizonty“ 
všedného dňa

Smiešna osobná dráma / Terézia Šimová /  
Vydavateľstvo Tatran 2016

Sú knihy, ktoré po-
kračujú v línii vy-
týčenej pred nimi, 
a sú také, ktoré túto 
líniu dosť značne 
ignorujú a vytvoria 
si vlastné pravidlá. 
Smiešna osobná 
d r á m a  Te r é z i e 
Šimovej obsahuje 
obe spomenuté cha-

rakteristiky – ignoranciu aj kreativitu, a to 
v najlepšom možnom pomere. Na záložke sa 
dočítame, že je to dielo napísané „s nadhľadom 
mladosti“, a pritom tá mladosť je tam možno 
aj navyše. Je to dielo napísané s nadhľadom. 

len niekedy tá nedopovedanosť, respektíve 
rýchle striedanie dejových momentov aj postáv 
prekáža. „Včera večer sme s kamoškou Tvigi 
crashli jednu vernisáž v meste“ (s. 90) – Teré-
zia, Terézia, taký dobrý začiatok, povieš mi 
viac? Ale Terézia  medzičasom utiekla inam 
a už má ráno a vstáva do práce. Škoda. Oproti 
tomu stojí napríklad skvele zvládnutá pasáž 
o kázni v kostole, vykreslená do detailov a po-
prekladaná úryvkami z modlitieb.
 Úryvky nielen zo spomínaných modlitieb, 
ale napríklad aj z pesničiek, frázy a ustálené 
slovné spojenia sú decentne roztrúsené po 
celej knihe. Slovenské prepisy anglických fráz 
(„fatal tradžedy“, s. 114) tvoria jeden z charak-
teristických prvkov, vďaka ktorému je Šimovej 
text ľahko rozpoznateľný. Okrem toho sa však 
v knihe nachádza aj mnoho nepreložených an-
glických výrazov; tie sú v texte napospol pou-
žité funkčne a popravde by tam ich slovenské 
ekvivalenty pravdepodobne škrípali. Tu však 
škrípu akurát tak chyby, pretože aj keď veríme 
tomu, že zamilovanosť Teréziinej kolegyne 
z papierní do nesprávneho muža bola ozaj kro-
kom vedľa, predsa len to mal byť skôr „crush“ 
ako „crash“ (s. 55). Šimovej kreativita sa na-
plno prejavuje pri práci so slovenčinou, čoho 
výsledkom sú „hororizonty“ (s. 164), „zúfalčina“ 
(s. 24), či dávno známa, ale stále milá forma 
„Bratislavka“ (s. 71). Opäť hodno poznamenať, 
že tu nejde o prvoplánové použitie slangu či 
hovorových výrazov za účelom zasiahnutia (už 
vyššie relativizovanej) cieľovky, ale o tvorivú 
a slobodnú prácu s jazykom textu.
 Sloboda sa prejavuje aj na dejovej rovine, 
a to nielen v mozaikovitosti jej výstavby. Len 
tak z ničoho nič nám zrazu po všetkých peripe-
tiách, ktoré si s ňou zažijeme, Terézia oznámi, 
že je síce na existenciálnom dne, ale „Sú aj 
horšie veci ako naše životy“ (s. 115). Následne 
ju neminie ani sebareflexívna chvíľka, v ktorej 
by najradšej beatnicky odišla niekam do hôr, 
loziť po skalách a nechať sa ošľahať vetrom 
a dažďom. Rovnováha, zen, alebo teda aspoň 
viac-či menej vydarené (uskutočnené) pokusy 
o jeho hľadanie: „A nech ma tam hore aj parom 
skára, je mi to jedno. Okej, nie tak celkom. Aj 
tak sa zasa so sklopenými ušami vrátim späť, 
dole, dám si pivo alebo čo a bude po skalách. 
Lebo sloboda si pýta disciplínu. A tú nemám“ 
(s. 131). Nič to zato, také zlé to nebude, kým 
má aspoň odvahu prekračovať „hororizonty“ 
všedného dňa a literárne konvencie. 

Jaroslava Šaková

Bodka. Mladosť zo Šimovej riadkov vystupuje 
na každom kroku, ale nijako ich nedefinuje. 
Keď sa zamyslíme nad cieľovkou tejto knihy, 
k jednoznačnej odpovedi sa zrejme nedopra-
cujeme. Nie sú to len mladí ľudia, ktorí pra-
cujú v korporáciách alebo v papierňach. Nie 
sú to len tie korporácie a papierne, o ktoré tu 
ide. Môžete si za ne zameniť akýkoľvek trvalý 
pracovný pomer alebo letnú brigádu. Šimovej 
protagonistka síce popritom ide na Erazmus, 
píše diplomovku, štátnicuje, ale zároveň stíha 
nad tým všetkým premýšľať s už spomenutým 
nadhľadom, ktorý z tejto knihy činí niečo viac 
než iba prvoplánovú generačnú výpoveď. 
 Autorka nás však nenechá sa otázkou cie-
ľovky dlho trápiť: „Ja teda radšej nechcem, aby 
sa v týchto záznamoch niekto našiel, lebo sú 
to kurva moje spomienky a čo sa má čo kto 
v nich hľadať, keď v nich nie je“ (s. 89). Áno, áno, 
autoštylizácia. Áno, áno, vzťah autor – dielo. 
Nie! Len ďalšie z pravidiel, ktoré Šimová s grá-
ciou prehliada, a s čitateľom sa hrá premyslenú 
hru na akožedenník (doplnený pre autentic-
kosť na jednom mieste dokonca kresbičkami!) 
ešte aj s priznaním stotožnenia vlastnej osoby 
a hlavnej postavy knihy a peknou dávkou ad-
resnosti: „Keď budeš niekedy v budúcnosti čítať 
o ‘nádorech plic’, vedz, že kniha, ktorú držíš 
v rukách, bola balená s láskou, nehou a v pote 
tváre Terézie Šímovej, ako mi tu nesprávne píšu 
priezvisko kamoši Česi so zmätočným rytmic-
kým zákonom“ (s. 31). Kto chce, nech jej pokojne 
uverí, tí ostatní jej zatlieskajme za to, že doká-
zala napísať príbeh rozprávaný v prvej osobe 
bez toho, aby vyznel umelo či odosobnene, ale 
aj bez toho, aby sme naozaj čítali jej denník. 
 Ono keď sa už v názve prozaickej knihy ob-
javí slovo „dráma“, tak je vám asi jasné, že to 
s nejakým žánrovým určením nemáte brať prí-
liš vážne, lebo sa vám to do žiadnej škatuľky aj 
tak nezmestí – ešte keď je to k tomu všetkému 
dráma „smiešna“. Šimovej všadeprítomný sar-
kazmus sa výborne hodí na vyváženie úvaho-
vých pasáží, ktoré sú v texte časté a veľmi po-
darené, no práve v kontraste so sarkastickými 
epizódkami môžu reflexie ešte viac vyniknúť. 
Odkazy na Kontrapunkt Aldousa Huxleyho sú 
len prípravou na úvahy o synchronicite, ale tie 
sa pre istotu už odohrajú na pôde hornonit-
rianskej dediny s pohárikom whisky v ruke. 
Rázovitosť novej doby! Šimová skrátka vie, 
kedy vážne a kedy nie. Aj keď treba narovinu 
priznať, že napríklad taká scénka z nechtové-
ho štúdia nemusela byť. Výstavbový princíp 
mozaiky Šimovej síce sám o sebe funguje, 
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Dýchajúce obrazy

Čítanie tváre / Emil Babín / Petrus 2017

Dážď sa mieša 
s ohňom, nože  
so slnkom a se-
kery s perami. 
Básnická zbier-
ka Emila Babína 
Čítanie tváre 
pripomína pô-
sobivú hru ma-
liarskeho a ľud-

ského plátna. Len s tým rozdielom, že kým maliar 
používa pri svojej tvorbe štetec, Babín maľuje 
slovami. Všetko to je umocnené ilustráciami 
Rudolfa Filu, z ktorých presakujú farby. Ilustrácie 
tvoria zlatú bránu do vnútorného a vonkajšieho 
sveta lyrického hrdinu, z ktorej vychádza, aby 
do nej mohol kedykoľvek znova vstúpiť.
 Pre básnickú zbierku je charakteristický 
dynamický pohyb, ktorý sa realizuje nielen  
na vonkajšej rovine (príroda, zvieratá, veci), ale 
predovšetkým vo vnútornej (pocity, prežívanie, 
vnímanie). V súvislosti s vnútornou dynamikou 
sa čitateľ stáva svedkom akéhosi rozdvojenia 
lyrického subjektu: „Z môjho tieňa vystupuje iný 
muž. / Zrazu som ako jeleň, / čo zasekol sa / medzi 
stromy / parohmi“ (s. 21). Vôbec, autor tu s ob-
ľubou využíva zvieratá na zachytenie vnútornej 
neistoty a vlastného hľadania: „Čo asi robí more 
v zime? / Nezamŕza, hoci tvrdne ako jantár, / 
a len srdce tuleňa / bije v zdivočenej hĺbke“ (s. 51).
 Kým v prvom cykle zbierky sa čitateľ stretáva 
s básňami, z ktorých cítiť krehkosť a zároveň 
vášeň ženy, v druhej jej časti naberajú tieto ob-
razy na intenzite. Krájanie pier jemnými pohyb-
mi sa mení na divoký lov, jelene utekajú pred 
vlastným odrazom a slnko rozohráva s kráľmi, 
koňmi a strelcami nečakanú hru. To, čo bolo 
v prvom cykle jemne naznačené, a čo v dru-
hom nabralo na intenzite, sa následne mení  
na neodvrátiteľnú skutočnosť: „A zrazu sa dom / 
odlepí zo storočného miesta. / Vznáša sa, hojdá 
vo vlnách / vzdušnej rieky, akoby ho lanom / 
vytrhla vzducholoď letiaca náhodou okolo“ (s. 
31). O pohybe vypovedajú už aj samotné názvy 
básní, ako napríklad Lietajúci dom, Putujúce 
kamene či Rozhojdaný zvon.
 Babín čitateľovi servíruje zdanlivo obyčajné 
momentky zo života, ktoré mu slúžia ako in-
špirácia pri tvorbe neošúchaných básnických 
obrazov: „A vtom nás dážď / pošteklí mokrými 

fúzikmi / a nad opustenými poľami / sa rozkro-
čí dúha“ (s. 53). Bežný život a prírodné úkazy, 
ktorých sa stávame svedkami – to všetko je 
prítomné v tejto básnickej zbierke. Niekomu 
by sa mohlo zdať zvláštne písať o studni, vod-
nom prúde, kameňoch, pavučinách či prachu. 
Práve obyčajné momenty zo života sa tu však 
stávajú jadrom autorovej výpovede – v jednej 
básni uvádza, že „v obyčajnosti je čosi osudné. / 
Ako keď pre krátke stony smädu / spadne vedro 
/ do studne“ (s. 27). Počas čítania jednotlivých 
básní si uvedomíme, že práve každodennosť, 
ktorá nás obklopuje zo všetkých strán, je vý-
nimočná, a že by bolo hriechom zatvárať pred 
ňou oči. Prečo sa nenadýchnuť Babínových 
dýchajúcich obrazov? Veď koľkokrát sa stávame 
svedkami toho, že „dážď vytiahol svižné paličky 
/ a bubnuje z oblohy“ (s. 26).
 Názov zbierky tak v konečnom dôsledku 
nadobúda viaczmyslové vnímanie. Tvár mô-
žeme čítať presne tak, ako knihu – buď sa  
do nej naplno ponoríme a objavíme v nej neča-
kané súvislosti, alebo ju len zbežne prebehne-
me očami. Samotná tvár nadobúda u Babína 
aj akúsi rozpoltenosť, vystúpenie z vlastného 
tela: „Od zrkadla si požičiavam / cudziu nudnú 
tvár“ (s. 10), „A vtom už vo vypočítavosti / tváre 
triumfálne zavládlo / ružové obdobie úst“ (s. 9) 
alebo „Vidím sa v jej krivom zrkadle, / hanbli-
vejší než zajakavá ryba“ (s. 58). 
 Názov zbierky Čítanie tváre možno v ko-
nečnom dôsledku prirovnať ku krehkej váze, 
v ktorej sa namiesto rozkvitnutých kvetov 
skrývajú žmurkajúce uhlíky, hrajúce kvapky 
dažďa, opitý džin, ožívajúci vampír či milujúci 
kat. Skúste sa ponoriť do tejto vázy, nadýchnuť 
sa farebných obrazov a zistiť, čo máte napísané 
vo vlastnej tvári…

Miroslava Košťálová

Sexuálna vražda alebo 
svetové finančné mafie

Pre tvoje mŕtve oči / František Juriga / 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spi-
sovateľov 2016

Román Pre tvoje mŕtve oči je druhým dielom 
pripravovanej trilógie. Prvý diel Žiť cudzí život 
vyšiel v roku 2014. Romány sú komponované 
tak, že sa dajú čítať samostatne. Autor Fran-
tišek Juriga, občianskym povolaním banský 
inžinier (teraz na dôchodku), popustil tu uzdu 

svojej fantázii, hoci základ v oboch románoch 
je realistický. Juriga vstúpil do literatúry v polo-
vici 80. rokov sériou knižiek pre deti a mládež. 
Neskôr dlhodobo spolupracoval s rozhlasom, 
potom aj s televíziou, ako autor rozhlasových 
próz a najmä rozhlasových hier. Možno pove-
dať, že sa v dramatických útvaroch našiel. Mal 
niekoľko úspešných pokusov aj o divadelné hry 
(Matka, Vtedy na Vianoce). Po dlhšej prestávke 
sa vrátil k próze, tentoraz v románovom žánri. 
V prvom zo spomenutých románov ide o návrat 
do čias socializmu, s presahom do dneška. Dej 
druhého románu sa odohráva v prítomnos-
ti a zachytáva vývinové tendencie vedúce  
do budúcnosti. K socializmu je kritický, pričom 
kritika má morálny charakter. Problematika sa 
týka diskriminácie, podceňovania a marginali-
zovania vynikajúcich odborníkov (konkrétne 
ide o chirurgov) , ktorí nevstúpili do komunistic-
kej strany a mali výhrady k dobovému režimu.
 Konflikt, ktorý v prvom diele Žiť cudzí život 
zdramatizuje románový príbeh, začína ako ideo-
logický odboj proti režimu. Traja mladí ľudia 

sa kedysi začiatkom 
50. rokov odhodlajú 
na atentát voči reži-
movej moci, akcia sa 
prezradí a je z toho 
súd, hlavný organi-
zátor dostane trest 
smrti, ostatní dvaja 
– po dohode s rodič-
mi – odídu ilegálne 

k rodine do Francúzska, rodina už nejestvuje, 
a tak sa obaja dostanú do francúzskej cudzinec-
kej légie. Jeden tam zahynie, druhý sa takmer 
zázrakom zachráni a s cudzím, ale slovenským 
pasom sa vráti na Slovensko a žije svoj cudzí 
život. Autor je síce realista, ale využíva aj exotic-
ko-dobrodružné motívy, čo len potvrdzuje to, že 
má aj romantické sklony. Treba však zdôrazniť, 
že práve cez tieto dobrodružstvá má román tú 
správnu šťavu. Je to jeden z parametrov bestsel-
leru, teda žánru, ktorý dbá aj o čitateľský úspech.
 Trochu iný charakter, ale aj iné „romantické“ 
sklony má druhý román Pre tvoje mŕtve oči. Ešte 
v prvom románe zomrie násilnou smrťou Monika, 
dcéra ústrednej postavy oboch románov, doktora 
Jachnického (to on žije pod cudzím menom). Zdá 
sa, že išlo o sexuálnu vraždu, a tak celú tragé-
diu chápe otec, ktorý žije túžbou po pomste. No 
v druhom románe sa všetko zvrtne. Do príbehu 
vstupujú mafie a medzinárodné mafiánske fi-
nančné kruhy (na druhej strane však aj krídlo 
čestných a najmä humánne orientovaných bohá-
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čov, ktorým leží na srdci osud ľudstva a planéty). 
Monika ako expertka na financovanie pracova-
la v týchto kruhoch. Napokon prišla k veľkému 
majetku, keď francúzsky miliardár, s ktorým 
pracovala, umrie, a keďže nemá potomkov, celé 
imanie venuje práve Monike. Tým sa ako boháč-
ka stala cieľom kriminálnych živlov a zahynula, 
v reakcii na čo sa jej otec pustil do boja s mafiou. 
Kým išlo v románe o slovenských mafiánov, bolo 
to autentické, mali rozmery od jedného honu  
po druhý. S medzinárodnými finančnými kruhmi 
to bolo „iné kafe“. Nakoniec však všetko dobre 
dopadlo (kiežby to bola realita), budúcnosť ľud-
stva a planéty je zachránená, Jachnického život 
naplní nová láska (totiž jeho prvá manželka sa 
nevedela preniesť cez dcérinu smrť a spáchala 
samovraždu).
 Kým domácu mafiu si vieme predstaviť, a tak 
sú jej členovia v románe dosť vierohodní, iné je to 
s medzinárodnými finančníkmi. Je to čosi, čo sa 
vymyká akejkoľvek predstave bežného človeka; 
a nielen u nás. Práve tieto kruhy ťahajú za vý-
vinové nitky, a to v celom globálnom priestore. 
A tak zasahujú aj do našich osudov. Je to pravda 
alebo sprisahanecký mýtus? Tieto scény majú 
v románe prvky sci-fi, hoci autor je presvedčený, 
že je stále realistom. Možno naozaj je. 
 Vcelku možno povedať, že si počína obratne. 
Aj v tomto svete pracuje s mnohými reálnymi 
poznatkami, týkajúcimi sa nielen peňazí, ale 
i ekológie, klimatických zmien, viacerých ved-
ných odborov, najnovších poznatkov prírodných 
vied, teoretických disciplín, vzniku nových 
materiálov, rozličných vývinových koncepcií 
a tak ďalej. Toto všetko uzemňuje vízie do bu-
dúcnosti, s ktorými autor pracuje a ktoré sa 
týkajú zajtrajška celého ľudstva, teda aj nás na 
našom malom Slovensku. Pretože aj u nás sú 
ľudia svetových parametrov. V prvom románe 
sú to naslovovzatí kardiochirurgovia, v druhom 
sa niektorí naši blížni pohybujú v kruhoch, kde 
už ide o svetovládu. Napokon, prečo nie. Hlavná 
vec však je, že román sa dobre číta.

Vladimír Petrík

Welcome to Poetryland

Čas hmatu (ako voňajú sny) / Ireney Baláž /  
Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2017

Jestvuje virtuálne miesto jazyka, prirodzený 
habitat poézie, kde je všetko primerané a na 

aj ďalší krok, ktorý sa podobá vedeckému vý-
skumu. Kvalitné umenie vzniká zo spaľujúceho 
hľadania a z daru videnia, pričom spaľovanie 
môže byť dobrovoľné, hnané zvedavosťou a dis-
pozíciami intelektu, ale nezriedka ide o ne-
vyhnutnosť, kde píšuci inak nemôže, pretože 
by bez písania zošalel. To však nehovorím nič 
nové; ide o dávno známe a odpozorované javy, 
ktoré sa v dejinách opakujú viac než pravidel-
ne.
 Pomyselná úspešnosť či neúspešnosť knihy 
Čas hmatu závisí od toho, do akej miery autor 
odolal zotrvaniu v komfortnej zóne poetického, 
či už v téme, probléme a jeho riešení alebo 
pri výbere slov. „Všetci sme iba len to jedno 
zrniečko prachu / na stopke listu / odtrhnu-
tého / zo stromu poznania / biblického Edenu. 
// Všetci sme vlastne všetkým / a to všetko / 
je iba len / ten jeden, // náš // Prvopočiatok / 
a / Koniec…“ píše Ireney Baláž v básni Všetci 
sme vlastne všetkým (s. 34), ktorá je takmer 
náhodne vybratá ako demonštračná ukážka. 
Prezrádza na básnika, že poéziu vníma ako 
spomienku na pekný raj, kam sa po poéziu cho-
dí. Čitateľ sa prostredníctvom knihy oblažuje 
ozrejmovaním si čohosi, čo pozná; utvrdzuje 
sa v starých pravdách, na ktoré azda v každo-
dennom vzruchu zabudol. 
 Eden však nie je náš život. A preto pozname-
návam, že toto nie je jediný spôsob existencie 
poézie, že jestvuje dokonalejšia, objaviteľská 
forma, ktorá sa začína tam, kde kniha Čas 
hmatu končí.

Ján Gavura

Pieseň s otvoreným 
koncom

Tvar mojej tváre / Pavel Malovič / 
F. R. & G. 2017

Piesne, Básne, Omr-
vinky – takto rozčle-
nil texty svojej kni-
hy lekár, publicista, 
básnik, hudobník 
a pesničkár Pavel 
Malovič. Dlhoroč-
ná publ icist ická 
činnosť z oblasti 
medicíny, literatú-
ry a hudby vyústila  

do desiatky vedeckých a populárno-vedeckých 
kníh. Ako hudobník (gitara, ústna harmonika, 

svojom mieste. 
Slová, syntax, 
jadro, javisko 
a jeho dekorá-
cie a ruka bás-
nika, z ľahka 
tvoriaca alebo 
aspoň tieniaca, 
prosto – dávajú-

ca vedieť o lyrickom subjekte. Na prvý pohľad 
by sa zdalo, že všetko je tak, ako má byť. Tak 
prečo sa, dopekla, okrem pocitu známeho 
priestoru vkráda do vedomia aj znepokojenie, 
prerastajúce do obozretnosti a rozčarovania.
 Zbierka Ireneya Baláža Čas hmatu (ako 
voňajú sny) má všetky ingrediencie básnic-
kej knihy, čo by sa – podľa logiky – malo brať 
ako pozitívny fakt. Pozitívne by sme mohli 
vnímať autorovu schopnosť udržať tonalitu 
jednotlivých básní vysoko, na vznešenom póle 
dichotómie (vysoké/krásne – nízke/škaredé), 
rovnako možno oceniť výber tém a výber slov, 
ktoré dané témy materializujú, dokonca aj au-
torov úprimný postoj je sympatický.
 Problém tu však je. Po celý čas sa autorove 
básne nepohli z jedného miesta poézie na iné, 
ale od začiatku do konca rozoberajú postupy 
a slová poézie, aby sa v preskupení z jednotli-
vých kociek stala opäť poézia. Pohľad na našu 
literárnu scénu síce naznačuje, že ani to nie je 
málo a že aj k tejto úrovni sa treba dopraco-
vať, prehrýzť poetikami iných a trpezlivo čítať 
a písať, kým sa vykryštalizuje nezameniteľný 
a jedinečný hlas. 
 Na dosiahnutie väčšej zásluhy a skutočnej 
básnickej práce je však potrebné vykročiť von 
z básnického Edenu, kde sú – ako inak – vý-
sledky zaručené. Básnická téma s básnickou 
slovnou zásobou len zriedka končí inak ako 
básnicky. Omnoho častejšie sa však stáva 
básnickou recykláciou, ktorá môže mať veľmi 
primitívnu podobu, alebo byť využívaná ako 
východisko k vlastnému, heglovsky vnímané-
mu básnickému prebývaniu. 
 Básnická práca spočíva v dvíhaní obyčajných 
vecí, až sa niečo, čo sa nikdy nepodobalo na 
poéziu, poéziou stane. Koľko gombíkov, zubov, 
hrebeňov, vodovodných rúr a podobných nees-
tetických predmetov sa stalo poéziou v rukách 
našich vynikajúcich básnikov Laučíka, Ondru-
ša, Buzássyho, Štrpku, nehovoriac o staršej 
generácii, o Novomeskom, Válkovi, Rúfusovi 
a iných? Bolo by dosť naivné myslieť si, že len 
začlenením špecifickej alebo obyčajnej slovnej 
zásoby do písania vznikne poézia. Potrebný je 
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Knihu Musel som byť kacírom (Konrad Cordatus – posol Lutherovej 
reformácie) môžete získať zaslaním kupónu Tranoscius na adresu redakcie. KUPÓN 

TRANOSCIUS

KUPÓN  »
do 27. júla

kazoo, husle), folkový pesničkár (texty i spev) 
a teoretik hudby je autorom troch kníh i nie-
koľkých LP či CD nosičov.
 Spočiatku hrával sólovo, v roku 1979 sa stal 
členom bratislavského voľného združenia pes-
ničkárov s názvom Slnovrat, ktoré pôsobilo 
v legendárnom podzemnom priestore Divadla 
u Rolanda, ako uvádza Miloš Janoušek v do-
slove tejto knihy. Spomína na prvé stretnutie 
s týmto spočiatku „osamelým“ pesničkárom: 
„… vytiahol husle a ústnu harmoniku a začal 
hrať. Husle v terchovskom držaní na bruchu 
sprevádzala ‘dylanovská’ ústna harmonika 
a do toho zneli piesne“. A už nie ako osa-
melý pesničkár, ale ako sólista vystupoval  
na viacerých významných podujatiach slo-
venskej a českej folkovej scény. „Predtým som 
zhudobňoval texty iných autorov, nemal som 
vlastné, akosi mi to nešlo. V Slnovrate si však 
každý z členov písal hudbu a texty sám, čo 
sa postupne začalo dariť aj mne.“ A naopak, 
Malovičove texty už v 80. rokoch zhudobňo-
vali iní, napríklad Zuzana Homolová či Janko 
Lehotský.
 Ako teda chápať Malovičovu knihu Tvar 
mojej tváre – ako texty k piesňam či básne? 
Marián Andričík vo svojej knihe Aspekty pies-
ňového textu hovorí, že piesňový text sa nieke-
dy oddelí od zložky hudobnej a interpretačnej 
a „žije si svojím vlastným životom na stránkach 
knihy“. Vtedy sa stáva súčasťou „širšieho kon-
textu poézie, s ktorou má spoločný prienik“. 
Aj z tohto dôvodu možno o tejto Malovičovej 
knihe i o jej prvej časti, ktorú nazval Piesne, 
hovoriť ako o poézii. Tak by sa tieto texty mohli 
aj posudzovať. Sú však predsa len iné, než je 
druhá časť knihy Básne. Piesňové texty majú 
vždy dvojakého adresáta: čitateľa a posluchá-
ča. Pravda, pri posudzovaní takýchto textov 
treba brať do úvahy, či text bol v prvom pláne 
básňou, neurčenou na spev, alebo išlo od za-
čiatku o text piesne. Tá druhá alternatíva platí 
pre Pavla Maloviča, dokonca v jeho prípade ide 
o tvorbu, ktorú sám interpretuje. 
 Piesne – prvá časť knihy – sú básne vysta-
vané s rytmom a rýmom, a ten je podriadený 
melódii. Verbálne a syntakticky jednoduché 
obsahujú vážne myšlienky (napríklad „Zabili, 
zabili / myšlienku dejiny“) a súčasne si priam 
svoju melódiu žiadajú, ako, povedzme, strofa – 
refrén: „Som to ja / som to stále ja / ibaže som 
zo seba / kúsok predal.“ Aj opakovanie slôh 
(či len veršov) svedčí o tom, že „básne“ boli 
napísané ako texty k melódiám. Verše sú bez 
interpunkcie, čo umožňuje myšlienkový i me-

lodický pohyb. Autor miestami experimentuje 
s formou svojich textov, a to rovnako v tejto 
časti, ako aj v časti nazvanej Básne. Popri 
absencii interpunkcie je to i nápaditá „hra“ 
s veľkými písmenami. O mnohých textoch tejto 
časti možno v intenciách Andričíka povedať, že 
sú výbornou poéziou ako svojbytné básne (na-
príklad Tak na zbláznenie sám, Asi tak). Mnohé 
majú zaujímavé metafory, analógie, symboly 
(Mám strach, Priebeh, (Aj) dnes). Zvláštnosťou 
Malovičových veršov je, že sú lexikou, prvo-
plánovou sémantikou napohľad jednoduché, 
ale v skutočnosti majú svoj druhý plán (Videl 
som ako). Platí to aj pre verše nadpísané ako 
Básne – a pritom z nich cítiť melodickosť, ktorá 
ich „robí“ textami pre piesne.
 Piesne i Básne majú spoločnú tematickú 
a motivickú základňu. Texty sú zväčša osobné, 
vážne, fázy dňa sú fázami života (Už je to tu), 
obsahujú tiež aktuálne spoločenské a sociálne 
problémy (Až po krk). Vážne problémy, základ-
né otázky (život a smrť) vyjadruje cez úplne 
obyčajné veci („Tak sa dohodnime / Ešte jednu 
rolu, pán režisér, / takú stručnú a pre mňa / 
kde nestratím slobodu (a vy kontrolu) / v sebe 
aj vo svojom okolí…“). Malovičov lyrický hrdina 
prežíva niečo ťaživé (rozchod, opustenosť), no 
napriek vážnosti (napríklad Zatiaľ to beží) až 
smútku nájdeme v jeho veršoch aj témy ero-
tické, humorné a ironické. („V hlave nemám 
na texty viac miesta / Zrkadlo v kúte vrhá môj 
tieň“, „Postupne odkladám nástroje / a / nechá-
vam si iba hlas…“) Lyrický hrdina potrebuje 
istoty, hľadá nové opory, vzťahy – „Skúsim to 
ešte raz?“ Psychické stavy – príjemné i neprí-
jemné, ťažké i radostné nie sú vyslovované 
priamo, ale cez nejaké podobenstvo („Som 
akýsi zvláštne nudný / navliekam rýchlo ku 
dňu deň / Lepím záplaty…“), chce sa od toho 
odpútať príjemnými spomienkami (Prečo) ale-
bo naopak – aktuálnou iróniou, sarkazmom, 
podráždenosťou i humorom (Balans na ostrí 
kosy); napokon podlieha beznádeji a rezigná-
cii („Zvykám si na to / že som iba vzduch / že 
je jedno či som a či dýcham //… som vlastne 
popol…“).
 Útle Omrvinky tretej časti tejto Malovičovej 
knihy predstavujú tiež svojskú poéziu v podobe 
sentencií, aforizmov i, možno povedať, rieka-
niek, navyše je v nej veľmi zreteľné grafické 
experimentovanie a typický rytmus.
 Aký je tvar tváre Pavla Maloviča? „Ticho / 
mi / kýva / rukou // podáva / prázdny / pohár 
// zvyšky / zabudnutej / viery // prijímam / 
a / znovu / hľadám // svoju tvár.“ A ešte raz 

Marián Andričík: „Piesňový text je dôležitou 
súčasťou medziľudskej komunikácie s poten-
ciálom prinášať ľuďom nielen relax a zábavu, 
ale aj závažnejšie posolstvá a estetické zážit-
ky.“ A tomuto poézia a piesňové texty Pavla 
Maloviča v plnej miere zodpovedajú.

Gabriela Rakúsová

O málo známej osobnosti 
reformátora Cordata

Musel som byť kacírom (Konrad Cordatus 
– posol Lutherovej reformácie) / Daniela 
Hroncova Faklová / Tranoscius 2016

Daniela Hroncová 
Faklová, etnografka, 
múzejníčka, autor-
ka literatúry faktu, 
próz pre dospelých 
i pre deti, ako aj od-
borných kníh veno-
vaných významným 
osobnostiam našej 
kultúry, siahla ten-
toraz po téme, ktorá 

je u nás len málo spracovaná – je to téma šírenia 
reformácie v našom prostredí. Hlavným prota-
gonistom jej novej knihy je osobnosť zanietené-
ho propagátora Lutherových myšlienok nielen 
v Nemecku, ale aj v Hornom Uhorsku –  Konráda 
Cordata, popri zobrazovaní jeho osudu autorka 
stvárňuje v náznakoch aj atmosféru vo vtedajšej 
spoločnosti. 
 Cordatus je u nás málo známa postava, hoci 
jeho podiel na šírení reformačných ideí (a s nimi 
spätých ideí o rovnosti všetkých ľudí a o sociálnej 
spravodlivosti) v stredoslovenských banských 
mestách, najmä v Kremnici, je nezanedbateľný. 
Cordatov príbeh dosvedčuje, aká vie byť dejinná 
pamäť selektívna – dosiaľ sme o ňom takmer 
ani nevedeli, hoci patril k blízkym priateľom 
a spolupracovníkom Martina Luthera či Filipa 
Melanchtona (ten posmrtne vydal Cordatove 
kázne).
 Daniela Hroncová Faklová sa vydala na od-
vážnu cestu, ak sa rozhodla priblížiť osobnosť 
tohto reformátora formou románu a zachované 
historické fakty kombinovať s vlastnou imagi-
náciou, ktorou sa usilovala preniknúť k vnútor-
nému svetu mierne čudáckeho kazateľa. Opisy 
vonkajších, neraz veľmi búrlivých udalostí sa 
v knihe striedajú s fiktívnymi záznamami Corda-
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Súťažiť o knihu Maroša Krajňaka Pogodowitz môžete 
zaslaním kupónu OZ Brak na adresu redakcie.

 ›› ta o svojich pocitoch, myšlienkach,  problémoch. 
Tých mal tento rodák z rakúskeho Leombachu 
v živote viac než dosť, súviseli nielen s ťažkou 
úlohou, na akú sa dal, ale aj s jeho komplikova-
nou povahou – na jednej strane so zásadovos-
ťou a neústupčivosťou v podstatných veciach,  
na druhej strane s vnútornou rozorvanosťou, 
a, ako naznačuje autorka, aj so sklonmi k hy-
pochondrii. Nebolo ľahké opustiť pohodlnú 
pozíciu kazateľa na materiálne dobre zabez-
pečenej fare v Budíne, vymeniť ju za pozíciu 
oneskoreného študenta (Cordatus sa rozhodol 
prehĺbiť si svoje teologické štúdium na univerzite  
vo Wittenbergu, kde kázal Luther a kde už štu-
doval Konrádov mladší brat) a neskôr za pozíciu 
šíriteľa reformácie. Do Wittenbergu smerovali 
vtedy kroky mnohých študentov i teológov, ktorí 
boli nespokojní so situáciou v katolíckej cirkvi 
(predávanie odpustkov, luxusný a zhýralý život 
mnohých cirkevných hodnostárov…) a ktorí sa 
chceli bližšie zoznámiť s novým náboženským 
učením, osobne spoznať jeho zakladateľa.
 Sympatické na knihe je to, že autorka pred-
stavuje reformátorov ako hľadajúce, často po-
chybujúce a trpiace, po pravom kresťanstve 
prahnúce bytosti, ktorých hlavným cieľom sa 
stalo vnášanie odkazov pôvodných evanjelií  
do každodenného prežívania „obyčajných“ ľudí, 
ale aj do života a princípov samotnej cirkvi. 
Vytýčili si náročný cieľ, získavať prívržencov 
v časoch, keď za šírenie reformačných (kacír-
skych) myšlienok hrozilo väzenie, ba aj upále-
nie (ako sa to stalo aj jednému z Cordatových 
spolupracovníkov). Pri hľadaní pravej, čistej 
viery opierajúcej sa o Písmo prichádzalo, ako 
autorka napovedá, k nezriedkavým polemikám, 
sporom o správny výklad evanjelií – spor nastal 
aj medzi Cordatom a Melanchtonom či ďalšími 
teológmi. Išlo napríklad o otázku týkajúcu sa 
spasenia, ktorá patrí k jadru reformátorského 
učenia: vedú k spáse dobré skutky alebo viera? 
Diskutovalo a polemizovalo sa aj pri Luthero-
vom stole, reformátori cítili nevyhnutnosť ob-
noviť kresťanskú vieru, obrátiť sa k základom,  
na ktorých táto stála v dobách svojho zrodu. Ich 
hľadačstvo, ako každé hľadačstvo, stálo nemálo 
fyzických i psychických síl, nemálo obetí…
 Daniela Hroncová Faklová vrátila postavu 
Konráda Cordata do našej kultúrnej pamäti, 
v jej podaní ožila hĺbavá, no rozporuplná osob-
nosť vážneho, navonok drsného, málo citlivého 
muža, ktorý v zrelom veku spoznal na krátky 
čas radosť manželskej i otcovskej lásky, nako-
niec však dožíval svoj život v samote. Kniha 
Musel som byť kacírom, ktorá vychádza pri 

k manipulácii svedčia aj vlastné slová o tom, 
ako spolu s bratom matku trápili a ako ich 
opájal pocit moci nad jej emóciami a strachom.
 Norton Perina sa prezentuje ako cieľave-
domý vedec, ochotný pre dosiahnutie svojho 
cieľa priniesť akékoľvek obete, dokáže pre-
trpieť výsmech a opovrhovanie kolegov, no 
zároveň dobre využíva vlastnú vypočítavosť, 
aby nakoniec dosiahol vytýčený cieľ.
 Vďaka tejto vlastnosti a aj poriadnej dáv-
ke šťastia sa Norton zúčastní expedície  
na mikronézske ostrovy za účelom potvrde-
nia pravosti mýtu o nesmrteľných ľuďoch. Tu 
poznáva Paula Tallenta, antropológa, ktorý je 
pre Nortona zjavením, keďže ho ako jediného 
uznáva a obdivuje. Ten do Nortonovho srdca 
zasadí semienko pochybností o fungovaní sve-
ta a dôležitosti vlastného ega. 
 Pozeráme sa na postupný úpadok, ktorý pri-
náša Perinov objav, že sa U‘ivanci vďaka mäsu 
z posvätnej korytnačky môžu dožiť fenome-
nálne vysokého veku, a s ním súvisiaci vstup 
ďalších a ďalších dobrodruhov hľadajúcich 
tento grál života. Hoci sila výčitiek nie je za-
nedbateľná, Perina sa sám pred sebou dokáže 
ospravedlniť a útoky na svoju osobu vníma ako 
cielenú propagandu z tábora jeho oponentov. 
 Čitateľov názor môže obmäkčiť/zjemniť Pe-
rinova filantropia v podobe mnohonásobnej 
adopcie detí, ktoré zachraňuje zo zdecimova-
ných ostrovov a z katastrofálnych podmienok, 
spôsobených inváziou na kedysi nepoškrvnené 
miesto. 
 Napätie, ťahajúce sa naprieč celým romá-
nom, prudko vrcholí na niekoľkých posledných 
stranách a čitateľ tento stav víta ako vyústenie 
dlhodobo neznesiteľnej situácie, respektíve 
šialene dlho trvajúceho kŕču, a to aj napriek 
tomu, že od úplného počiatku pozná pravdu. 
Po preložení posledného listu románu nado-
búda dojem, že aj jeho zneužili, že aj on sa stal 
obeťou nenásytnosti a túžby po moci. 
 Zaujímavé je, že v rámci online čitateľskej 
sféry viac dominuje druhá autorkina kniha 
A Little Life (2015) (práve vychádza v českom 
nakladateľstve Odeon), ktorá opäť šokuje hru-
bosťou/surovosťou témy zneužívania a utrpe-
nia. Z pera Hany Yanagihary vychádzajú veľmi 
ťažké prózy. Preto asi na seba dokáže strhnúť 
toľko pozornosti, a preto vyvoláva množstvo 
rozporuplných názorov. Úlohou literatúry však 
nie je len prinášať potešenie, ale aj podnecovať 
v ľuďoch emócie či primäť ich zamyslieť sa nad 
statusom quo.

Ivana Hricová

príležitosti 500. výročia reformácie, prispieva 
k pripomenutiu tejto nielen z hľadiska nábo-
ženstva významnej dejinnej udalosti.

Etela Farkašová

Veľmi znepokojujúci 
príbeh

Lesní ľudia / Hanya Yanagihara / Preklad 
Darina Zaicová / Vydavateľstvo Slovart 
2016

Príbeh románu Les-
ní ľudia je postave-
ný na základe au-
tentických udalostí  
zo života laureáta 
Nobelovej ceny Da-
niela Carltona Gaj-
duseka, popredného 
vedca a virológa, ob-
javiteľa podstaty ne-
urologickej choroby 

kuru (spôsobovanej kanibalizmom a vtiera-
ním mozgového tkaniva do rán), obvineného  
zo znásilnenia niekoľkých adoptovaných 
chlapcov, ktorých si osvojil spolu s ďalšími 
deťmi, pochádzajúcimi z Mikronézie. 
 Tlačová správa o obvineniach a následnom 
odsúdení uznávaného a renomovaného vedca 
za zneužívanie detí je uvítaním do Lesných 
ľudí Hany Yanagihary.
 Netradičný, no efektný úvod je zárukou toho, 
že čitateľ sa ocitol na ceste za naozaj znepoko-
jivým zážitkom. Ďalšou zvláštnosťou je postava 
rozprávača Ronalda Kuboderu, asistenta a spo-
lupracovníka hlavného (anti)hrdinu Nortona 
Perinu, ktorý sa podujal podať pravdivý obraz 
o svojom zbožňovanom idole a jeho prínose 
k ľudskému poznaniu. 
 Na úvodných stránkach románu sa au-
torka venuje spomienkam mladého Perinu  
na detstvo, ktoré prežil s rodinou v americ-
kom Lindone. Miestami sa môže stať, že čitateľ 
o rozprávanie Nortona Perinu stratí záujem, 
pretože sa zamotáva vo svojom vnútornom 
svete a nahliadaní na život, ktoré považuje 
za jedinečné. Od počiatku je jasné, že prota-
gonista je egoistický odľud, ak nie priamo 
sociopat. Spomína na matku, krehkú a oči-
vidne psychicky labilnú osobu, vďaka ktorej 
pravdepodobne neskôr nadobudne dešpekt 
voči ženskému pohlaviu. O jeho predispozícii 
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Divadelný ústav v Bratislave v rámci svojej edície Svetová dráma – antológie vydal skvost svetovej dramatickej tvorby. 
V preklade Martiny Borodovčákovej a v prebásnení Ľubomíra Feldeka máme konečne možnosť čítať, študovať, analyzovať, 
interpretovať či inscenovať päť hier od najvýznamnejšieho starovekého rímskeho dramatika Lucia Annaeusa Senecu, a to 
Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky.

Senecove hry 
konečne v preklade
Hry (Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky) / Lucius 
Annaeus Seneca / Preklad Martina Borodovčáková, Ľubomír 
Feldek / Divadelný ústav 2017

„Faidra:  Čo zmôže rozum tam, kde vášeň víťazí?
  Ovláda celú moju myseľ mocný boh.
  Je okrídlený, nik ho nepremôže, vie
  Aj Jova rozpáliť. Nuž, bodaj by nie svet.“

Foto bb

Nemusíme teda už siahať napríklad po dvoch 
prekladoch jeho hier Faidra a Thyestes v českom 
jazyku od Evy Stehlíkovej či iných cudzojazyč-
ných prekladoch. V antológii síce chýbajú ešte 
hry Thyestes, Feničanky, Šialený Herkules a Octa-
via, i keď pri posledných dvoch sa spochybňuje 
Senecovo autorstvo, ale slovenská divadelná 
kultúra má konečne možnosť spoznať drama-
tika, ktorého hry sú nielen výrazom stoicizmu, 
ale aj zachytením „ovzdušia“ vládnutia rímskych 
vladárov.

Výnimočný prekladateľský i edičný počin
Skúsenosť prekladateľky hier Martiny Borodov-
čákovej so starovekými gréckymi a rímskymi 
textami je aj napriek mladému veku už pomerne 
hlboká, a podobne veľká je i jej jazyková pri-
pravenosť. Ako absolventka klasickej filológie 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ovláda 
starovekú i novovekú gréčtinu, latinčinu, an-
gličtinu a ďalšie svetové jazyky. Má za sebou 
tiež monografiu o inom starovekom dramati-
kovi – Sofoklovi, ktorý, obdobne ako Seneca, 
zásadne ovplyvnil aj novodobé divadelné mysle-
nie, štúdie na tému prekladov starovekých hier 
a v neposlednom rade vysokoškolské záverečné 
práce. V nich si vždy pripravila pôdu pre ich 
knižné spracovanie – diplomovou prácou na 
FiF UK hlavne na monografiu Sofokles a dip-
lomovou prácou na VŠMU na knižné reflexie 
Senecu. (Jej zápal pre divadlo ju priviedol nielen 
k starovekým dramatikom, ale aj k životnému 
rozhodnutiu prehĺbiť svoje znalosti z oblasti di-
vadelného umenia na VŠMU v Bratislave.) Treba 
dúfať, že v najbližšej dobe vydá aj monografiu, 

ktorá sa bude samostatne venovať iba Senecovi 
a pripraví i preklady (podklady na prebásnenie) 
zvyšných jeho hier.
 Vydanie hier je editorsky dôsledne pripravené, 
i keď chýba odôvodnenie, prečo si prekladateľka 
vybrala na preklad práve zvolený výber. Úvod 
obsahuje dve štúdie Martiny Borodovčákovej, 
v ktorých nás oboznamuje so Senecom filozofom 
a dramatikom i z pohľadu doby, v ktorej žil a štú-
diu Ľubomíra Feldeka o peripetiách prekladu. 
Záver patrí kalendáriu Senecovho života, použitej 
literatúre, zásadám prepisu mien a zemepisných 
názvov, mennému a zemepisnému registru. Boro-
dovčáková sa precízne venovala aj významovej 
jasnosti hier. Keďže spolu s Feldekom zvolili pre 
čitateľa náročnejšiu cestu, a to preklad, v kto-
rom budú zachované starorímske kontexty v čo 
najvyššej miere, súčasťou každej hry je bohatý 
poznámkový aparát. Vysvetľujú sa v ňom pojmy, 
ktoré sú už dnes pre bežného čitateľa menej zná-
me či znalosť ich obsahu patrí iba špecialistom. 
Texty hier sú tak čítavejšie a aj vďaka pripojeným 
štúdiám poskytujú dostatočný kľúč k pochope-
niu ich zmyslu. K pozitívam vydania patrí aj jeho 
grafický dizajn. Základom farebnosti je decentná 
modrá v dvoch odtieňoch, ktoré nájdeme na obál-
ke pevnej väzby, v názvoch dramatických postáv, 
v predeloch medzi hrami či inde. Formát vydania 
je síce vyšší, ako býva zvyčajne, vzhľadom na bo-
hatý poznámkový aparát pod hlavnými textami 
však poskytuje hladké čítanie.

Senecova teória dramatického afektu
O dôležitosti prekladu Senecových hier sa mnoho 
dozvedáme z oboch Bodorovčákovej štúdií. Upo-

zorňuje na veľmi veľa aspektov, ktoré sú podstat-
né: prepojenie s už spomínanou filozofiou stoi-
cizmu, na jeho osobitú prácu s vášňami a hlavne 
s hnevom, ktoré ho najvýraznejšie odlišujú od 
spôsobu spracovania tém hier starogréckymi 
dramatikmi, na nejasnosť datovania či autor-
stva, čo hovorí zasa o problémoch recepcie his-
torických divadelných poetík ako takých a tak 
ďalej. Vzhľadom na možnosť publikovať iba menší 
rozsah i základných informácií, nebol priestor 
dôslednejšie poukázať napríklad na paralely 
v spracovaní tém hier rôznymi dramatikmi či 
na analýzu Senecovho rukopisu v prepojení na 
dobovú inscenačnú prax, aj keď nie je dokázané, 
že jeho hry boli inscenované. Za najvýznamnejšiu 
časť štúdií možno považovať tie, v ktorých sa 
autorka zaoberá jeho teóriou drámy ako teóriou 
dramatického afektu – teóriou postavenou na 
hneve hlavných postáv. Ide totiž o „vášeň“, kto-
rá nemohla byť hlavnou „emóciou“ nielen v sta-
rovekom Grécku, ale napríklad aj v starovekej 
Indii, ktorá sa taktiež – podobne ako Seneca či 
starorímske divadlo – inšpirovala starovekým 
gréckym divadlom. Staroindická teória drámy 
(ide o takzvanú „teóriu rasy“, t. j. citového účinku) 
prikazovala, aby sa žiadna inscenácia či drama-
tický text nekončili hnevlivou „rasou“, pretože 
majú končiť radostnejšími a optimistickejšími 
„rasami“ ako napríklad láska, veselosť či statoč-
nosť. Senecova dramatika je úmyselne iná – ako 
stoik nám tento „krvavý“ dramatik zobrazením 
negatívnych vášní a ich dôsledkov ukazuje, kam 
negatívny postoj k životu vedie.

Dagmar Inštitorisová



s. 30/31

Neváhajte, 
licenčné práva 
nie sú navždy

Foto Peter Žákovič

ROZHOVOR

Divadelný ústav vydáva krásne a zaujímavé knihy 
– aj teraz prináša niekoľko pozoruhodných titu-
lov. O tom, čím sú výnimočné, nám porozprávala 
dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ’90 a vedú-
ca oddelenia edičnej činnosti Divadelného ústavu 
Andrea Dömeová.

Monografiu Milan Čorba ocenili medzi 
Najkrajšími knihami roka 2016. Zuzana 
Vajdičková získala za rok 2016 od Literár-
neho fondu Cenu Mateja Bela za preklad 
diela Marvina Carlsona Divadlo je krajšie 
ako vojna. Nemecká divadelná réžia v druhej 
polovici 20. storočia. Za rok 2015 si túto 
cenu odniesla Jana Juráňová v kategórii 
spoločenských vied za preklad diela 
Dragana Klaića Ako reštartovať divadlo – 
Verejné divadlo medzi trhom a demokraciou. 
To všetko sú úspechy edičnej činnosti Di-
vadelného ústavu, ktorý získal v celoštát-
nej súťaži Slovenská kronika 2016 čestné 
uznanie za kvalitné a odborné mapovanie 
kultúrneho dedičstva Slovenska.

Kniha má klasický, trochu staromódny di-
zajn. Je to zámer? 
Staromódny je jedine svojou precíznosťou a kni-
hárskym spracovaním, aké sa už teraz často ne-
vyskytujú, dôvody poznáme. Grafička Eva Kašá-
ková prišla s návrhom a typom písma, ktoré boli 
pekné samy osebe, moderné, a papier Fedrigoni 
dodal knižke skutočne vznešenú podobu. Pove-
dali sme si, že Slovensko môže raz za dvetisíc 
rokov investovať do Senecu.

Má dnes podľa vás zmysel vydávať texty 
divadelných hier v knižnej podobe? Čítajú 
ich dnes ľudia?
Divadelné hry nečítajú ľudia húfne. Ale verím, 
že ak študenti a divadelníci – pre ktorých sú 
hry pracovným materiálom – dostanú do rúk 
kvalitne redakčne spracovaný text, s poznám-
kami, štúdiou, graficky krásne upravený, tak 
si dielo prečítajú s väčšou radosťou, než keby 
dostali nezredigovaný výtlačok, ktorý sa navyše 
rozpadáva. Takto viac precítia jeho umeleckú 
hodnotu. Som presvedčená, že nielen náš vkus, 
ale aj celkový pohľad a vzťah k svetu sa formuje 
k lepšiemu, ak máme okolo seba krásne veci, ak 
sa pozeráme na krásne domy, objekty, upravenú 
zeleň, a nie na počarbané budovy, rozbité lavičky 
a špinavé búdy v centre mesta. 

Vydali ste tiež Antológiu izraelskej drámy, 
ktorá je vôbec prvým pokusom zmapovať 
toto divadelné teritórium. Podľa čoho ste 
texty do nej vyberali? Aké bolo kritérium, 
zámer?

Hneď na začiatku výberu som si spomenula, že 
sme v 90. rokoch chceli v mojom domovskom 
Divadle ASTORKA Korzo ’90 uviesť hru Joshuu 
Sobola a odvtedy som mala v povedomí, že je 
to dobrý a svetoznámy autor. Takže Sobol bol 
istý. Zhodou okolností sme práve v čase zosta-
vovania zborníka izraelských hier uvádzali Ha-
nocha Levina a pri študovaní jeho tvorby bolo 
zrejmé, že patrí k skutočne uznávaným a veľmi 
často uvádzaným izraelským dramatikom, 
čiže aj on mal svoje opodstatnenie. A pretože 
sme chceli predstaviť aj dramatičku, pri čítaní 
popisov hier som natrafila na príbeh Hannah 
Arendtovej a Heideggera, ktorý, ako sme dú-
fali, musí rezonovať aj u nás. Takže takto sa 
stretli títo traja dramatici v jednej knihe a mys-
lím, že sme mali šťastnú ruku, všetky tri hry 
sú hodnotné a výborne ich preložili Alexandra 
Ruppeldtová a Jana Juráňová. Krásnu prácu 
zavŕšilo osobné stretnutie so Savyon Liebrecht 
a Joshuom Sobolom a ich vystúpenie u nás na 
festivale Nová dráma. Osobitne rozprávanie 
Joshuu Sobola na konferencii o imerznom di-
vadle, o jeho polydráme o Alme Mahlerovej 
a jeho vystúpenie na prezentácii hier bolo 
nezabudnuteľným zážitkom. 

Sú hry izraelských autorov iné, ako drama-
tické texty našich autorov? Čo je pre nich 
typické? 
Levin a Sobol majú predkov z našej, východo-
európskej oblasti a rodičia Savyon zas pochá-
dzajú z Nemecka. Ich divadelné hry, hoci ich 
napísali dramatici z totálne odlišného zemepis-

V Divadelnom ústave práve vyšli Seneco-
ve divadelné hry, ide o vôbec prvý preklad 
Senecu na Slovensku. Bolo ťažké nájsť pre-
kladateľku textov a básnika, ktorý ich pre-
básni? Ujal sa ich napokon Ľubomír Feldek.
Prekladateľkou práve všetko začalo, preklady si 
nás našli. Keď sa zjavila Martina Borodovčáko-
vá, teda jej návrh na Edičnej rade, vedeli sme, že 
je tu niečo, na čo sme na Slovensku dávno čakali. 
Je tu šikovná prekladateľka a možnosti, a tiež 
radosť Divadelného ústavu z toho, že môže vydať 
Senecu. Od začiatku sa však rátalo s prebásne-
ním, hoci pán Feldek nás presviedčal, že aj tento 
čistý preklad, ktorý sme mali, by mohol zostať. 
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ľovaní jednotlivých 
slov, viet a páuz, 
ktoré majú rovno-
cennú funkciu ako 
prehovor, odhalíme 
vášnivosť a vnú-
tornú rozpoltenosť 
navonok chladných 

hrdinov so striedmym jazykom. Minimalizmus 
v dráme je ohromne napínavý.

Na Slovensku sa premiérovali dve Fosseho 
hry. Myslíte si, že sa budú jeho divadelné 
texty v knižnej podobe čítať? Teda že za-
ujme aj ich knižná podoba, nielen insce-
novaná?
Tým, že teraz sa u nás jeho hry nehrajú, mohol 
by prísť impulz práve z vydaných hier. Preloži-
la ich Anna Fosse (Fosseho manželka je pôvo-
dom Slovenka, pozn. red.), pretlmočila poetiku 
dramatika a aj v slovenskom jazyku jeho hry 
nádherne znejú. Na prezentácii ich čítali Lucia 
Hurajová a Peter Šimun, bolo to krásne.

Zaujímavosťou je, že hoci bol Fosse už reno-
movaný autor prózy, k písaniu pre divadlo 
mal až odpor, nevenoval sa mu. Napokon mu 
však práve táto oblasť priniesla finančný 
úspech aj svetové uznanie. Čím si to možno 
vysvetliť?
Nórskom. Je to krajina s pre nás nedostihnuteľ-
ným a nedosiahnuteľným sociálnym systémom 
a spoločenskou etikou. Bolo by to nadlho, pretože 
to, čo sa o Nórsku dozvedám od Mony Hafsahl 
(nórska kostýmová výtvarníčka a scénografka 
žijúca na Slovensku, pozn. red.), znie ako roz-
právka. A v tomto Nórsku si môže dramatik 
výborne zarobiť písaním divadelných hier. Aj 
to znie ako rozprávka. 

Opäť sa opýtam: Má dnes vôbec zmysel 
vydávať texty divadelných hier v knižnej 
podobe? Hamleta si asi mnohí s chuťou 
prečítajú aj dnes, no divadelná hra, najmä 
tá súčasná, je určená predovšetkým na to, 
aby bola inscenovaná. Očakávate, že dra-
matické texty, ktoré vydávate, si čitatelia 
vychutnajú? 
Nedávno som si uvedomila, že filmové scená-
re – až na výnimky – nevychádzajú knižne, že 
sa bežne nečítajú tak, ako dráma. A to je, hoci 
nám knižne vydaná hra príde normálna, vlastne 
vzácne. Čítame divadelnú hru, ktorá určite na 
javisku bude vyzerať úplne inak, než si predsta-
vujeme. Je to fenomén, a je určite dobré, aby to 

tak zostalo. Vo všeobecnosti, literatúra, ktorú 
vydávame v Divadelnom ústave, má jednu dobrú 
vlastnosť: nestarne. Takže či si niekto prečíta 
divadelné hry dvojzväzkového zborníka Výkrik. 
Voľba s témou prvej a druhej svetovej vojny dnes 
alebo o tri roky pred maturitou či cez prázdniny, 
keď bude mať čas, je jedno. Tá kniha je navždy 
tu, pripravená pre čitateľa či inscenátora.

Treba však povedať, že čitateľom neponú-
kate len divadelné hry…
Naše knihy sú nezameniteľné, nemusíme sa báť, 
že si o pár mesiacov po vydaní na ne nikto nespo-
menie. Ešte veľa rokov môžu čitatelia využívať 
na štúdium Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. 
Poslucháči dramaturgie sa môžu po celých päť 
rokov štúdia inšpirovať dvomi zborníkmi o dra-
maturgii, určite tam nájdu podnety či dokonca 
pomoc pri viacerých svojich inscenáciách alebo 
pri práci v divadle. Profesionálne aj amatérske 
skupiny majú poruke množstvo slovenských 
hier, od klasikov cez práve uvádzaných drama-
tikov až po začínajúcich autorov. Vydali sme plno 
skutočne výnimočnej teoretickej a historickej 
divadelnej literatúry, akú nám dnes závidia aj 
v Čechách – Rayfielda, Brooka, Carlsona, Steine-
ra, Jovicevićovú a Vujanovičovú, Labana, Rancie-
ra, Dupontovú. To sú naozaj unikáty. A dokonca 
aj dielo Dragana Klaića, ktorým sme v preklade 
Jany Juráňovej zaviedli do slovenskej odbornej 
literatúry nové pojmy a priniesli plno nových 
ideí na fungovanie kultúry podporovanej z ve-
rejných zdrojov – či už ide o zriaďované alebo 
takzvané nezávislé divadlá – priniesli sme tiež 
argumenty na opodstatnenie takejto podpory, 
terminológiu a rétoriku, aké potrebujeme pri 
komunikácii s politickou mocou, s mestami, 
samosprávami a médiami. Klaića by malo mať 
každé divadlo, galéria, organizátori festivalov 
aj mimovládky. Presahy našich kníh do iných 
humanitných vied sú zrejmé aj pri prekladoch 
divadelných hier. Študenti z oblasti nemeckej, 
rakúskej, americkej, srbskej, nórskej, dánskej, 
faerskej, švédskej, poľskej, bosnianskej či fran-
cúzskej literatúry majú k dispozícii za posled-
ných pár rokov preklady hier a zároveň štúdie 
od teatrológov z príslušných krajín, s mnohý-
mi hodnotnými informáciami. A sú tu čerstvo 
preložení Beckett, Elfriede Jelinek, Dea Loher, 
Vyrypajev, už spomínaní Fosse, Hanoch Levin, 
Savyon Liebrecht, Joshua Sobol… V podstate je 
jedno, kedy sa k týmto knihám čitatelia dostanú. 
No zároveň dodávam: neváhajte, licenčné práva 
nie sú navždy.

Iris Kopcsayová

ného i kultúrneho prostredia, motivicky i svo-
jím charakterom zapadajú do nášho priestoru: 
divadlo v koncentračnom tábore u Sobola, Če-
chovove poviedky spracované Levinom, Arend-
tová a Heidegger na univerzite v Nemecku 
u Savyon Liebrecht. Ich spoločným znakom je 
sarkastický až sardonický humor, prítomnosť 
krutosti a z nej prameniacej hrozby, ktorá sa aj 
naplní. Nie je to nič zvláštne, prinášajú osudy 
našich predkov i súčasníkov podané smutný-
mi a skeptickými očami človeka 21. storočia, 
ktorému vyvraždili rodinu a priateľov.

Ste aj dramaturgičkou Divadla ASTORKA 
Korzo ’90, kde ste mali skúsenosť s insce-
náciou hry Život je taký od Hanocha Levina, 
jedného z autorov v spomínanej antológii. 
O čom je táto hra? 
Hra má niekoľko tematických línií, ktoré spája 
osoba hlavnej postavy Jonu Popocha. Zjedno-
dušene povedané, ide o hru s existenciálnym 
podtextom, keď počas jednej noci muž okolo 
päťdesiatky zomiera a rekapituluje svoj život. 
Začína slovami: „Som stratený. To je pravda, 
ktorej neuniknem. Som stratený.“ A hrdina to 
myslí vážne, skutočne má pocit, že ľudský život 
nemá zmysel, všetko, na čom mu záležalo a pre 
čo žil, je aj tak márne, keď život končí zánikom 
– či sme pre druhých urobili niečo veľké alebo 
sme len obyčajne žili svoje všedné životy. Hra je 
veľmi vtipne napísaná, ale jej vnútorný zmysel 
je skutočne tragický. 

V Divadelnom ústave vyšiel tiež prá-
ve prvý knižný výber divadelných hier 
najhranejšieho súčasného európskeho 
dramatika Jona Fosseho v slovenskom ja-
zyku. Ide o najvýraznejšieho nórskeho 
dramatika súčasnosti. Čím môže Fosse 
Slovákov zaujať?
Fosseho drámy sú ako poézia. Repliky plynú 
repetične, opakujú sa a vracajú sa v mnohovrst-
vových variáciách. A s touto zvláštnou a ma-
gickou formou sa snúbi vnútorný život postáv. 
Medzi dramatickými osobami vytvára Fosse 
ohromné pnutia, ktoré však nie sú hlučné a nie 
sú ani ľahko viditeľné. Až pri odkrývaní, odha-
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Spišské exody v 20. storočí / Zost. Miroslav Pollák, 
Peter Švorc / OZ Krásny Spiš 2017

Publikácia o tragických udalostiach 20. storočia, ktoré formovali dnešný charakter 
regiónu Spiša (napr. vyhnanstvá, väznenia, vraždenia, deportácie) je rozšíreným 
prvým vydaním. Príčiny exodov boli rôzne – politické, náboženské, etnické, ekono-
mické a národnostné – a zaslúžili sa o úplnú zmenu sociálnej klímy Spiša. Pôvodne 
národnostne, nábožensky, sociálne a kultúrne heterogénny Spiš je na začiatku 
21. storočia oveľa jednotvárnejší a chudobnejší vo svojej pestrosti, na ktorú bol 
v minulosti právom hrdý a z výhod ktorej dokázal ťažiť. Titul ilustroval známy vý-
tvarník František Guldan.

Životopisy slávnych filozofov I – V / 
Diogenes Laertios / Z gréčtiny prel. Mi-
loslav Okál / Thetis 2016
Knižka obsahuje životopisy mudrcov, Sokrata 
a jeho žiakov, Platona, akademikov a peripateti-
kov. Ide o významné dielo, ktoré preložil rovnako 
významný prekladateľ, zabezpečil doň tiež po-
známky, vysvetlivky a rozsiahlu štúdiu.

Pozemky v občianskoprávnych vzťa-
hoch / Zost. Alena Hambáleková / Iuris 
Libri 2017
Ucelená zbierka súdnych rozhodnutí týkajúcich 
sa občianskoprávnych vzťahov k pozemkom, 
parcelám, stavbám bez stavebného povolenia 
a ochrane drobenia ornej a poľnohospodárskej 
pôdy zo strany štátu.

Skloňovanie podstatných mien v slo-
venčine s korpusovými príkladmi / 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016
Publikácia je výsledkom originálneho a u nás do-
teraz nevyužitého spôsobu uplatnenia korpuso-
vej metódy. Slovník prehľadne zachytáva spôsob 
skloňovania viac ako 13 000 podstatných mien.

5P – prvá pomoc pre pokročilých po-
skytovateľov / Viliam Dobiáš / Dixit 2017
Praktická príručka prináša poznatky o poskyto-
vaní prvej pomoci pre laikov i pracovníkov v zdra-
votníctve. Autor v nej zúročil vyše štyridsaťročné 
skúsenosti záchranára, pedagóga, súťažiaceho, 
medzinárodného rozhodcu, trénera a lekára. 

Lodenica / Jon Fosse / Z nórčiny prel. 
Anna Fosse / Modrý Peter 2017
Próza súčasného nórskeho spisovateľa a dramati-
ka patrí k najznámejším dielam novšej literatúry 
v Nórsku. Prináša sugestívny príbeh o milostnom 
trojuholníku. Román, špecifický repetitívnym 
rozprávaním, bol v roku 1997 sfilmovaný.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta /  
Z angličtiny prel. Žofia Dzuriková / Egmont 
Publishing 2017
Fantasy rozprávanie nadväzuje na predchádza-
júce časti. Henry Turner a Jack Sparrow hľadajú 
magický trojzubec. Kým Henry chce zachrániť 
svojho otca, Jack túži po moci. Spracovanie prí-
behu je vhodné pre čitateľov od 7 rokov.
Vydavateľstvo nám knihu venovalo do súťaže.

Zaklínač VI: Veža lastovičky / Andrzej 
Sapkowski / Z poľštiny prel. Karol Chmel / 
Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2017
Šiesta poviedková kniha fantasy ságy významné-
ho poľského autora pokračuje prenasledovaním 
princeznej Ciri – je jej na stope rozzúrený lovec 
odmien. O celej sérii písal teoretik a nadšenec 
popkultúry Juraj Malíček v KR 01/2017. 

Nenávisť / Juraj Thal / Artis Omnis 2017
Rok po debutovej próze Nôž prichádza autor so 
svojou druhou knihou. Jeho kriminálny triler vy-
chádza zo slovenského prostredia, v ktorom vy-
šetrovateľ Leo Legen pátra po brutálnom vrahovi.
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V podstate som celkom v poriadku / Gail Honeymanová / 
Z angličtiny prel. Kristína Hečková / Nakladateľstvo Plus 

v Albatros Media 2017

Kniha ponúka románové rozprávanie o Eleanor Olifantovej, ktorá žije 
samotárskym spôsobom života. Kvôli zjazvenému lícu a ekzému na ruke sa 

stráni ľudí a je presvedčená o tom, že dokáže byť sebestačná. Keď sa však 
zaľúbi a spolu s citmi ožije aj jej bolestná minulosť, tak pochopí, že účinným 

liekom nie je uzatvárať sa do seba, ale otvoriť svoje srdce a nadväzovať 
priateľstvá. 

Keby som bola bosorka / Gabriela Fu-
tová / SPN – Mladé letá 2017
Autorke vyšlo za posledné obdobie niekoľko reedí-
cií kníh pre deti, aj príbeh o rozmaznanej Mimke 
a jej súťaživosti je už tretím vydaním. Titul vhodný 
pre čitateľov od 8 rokov ilustroval Martin Šútovec.
Knihu môžete získať v súťaži.

Denníky z Rakky: Útek z „Islamského 
štátu“ / Samer / Z angličtiny prel. Peter 
Leponi / Absynt 2017
Kniha zachytáva každodennú realitu sýrskeho 
mesta Rakka, ktoré od roku 2013 ovláda Islamský 
štát. Denníky si písal mladý muž vystupujúci pod 
pseudonymom z bezpečnostných dôvodov, aby 
boli vzápätí prepašované k reportérom BBC. Svet 
sa tak konečne dozvedá o terore, ktorý zažívajú 
obyvatelia tohto mestečka.

Dom prízrakov / Stanisław A. Wotowski /  
Z poľštiny preložil Tomáš Horváth / Vyda-
vateľstvo Európa 2017
Román poľského spisovateľa medzivojnového ob-
dobia 20. storočia žánrovo kombinuje detektívku 
s okultným hororom. Počas špiritistickej seansy 
dôjde k záhadnému úmrtiu. Pomôže prípad vy-
riešiť znalosť okultných náuk alebo racionálne 
detektívne vyšetrovanie?
O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu do našej redakcie.

Stupaje / Mikuláš Šoóš / Občianske zdru-
ženie HRONKA 2017
Autor predkladá úvahy na rôzne témy, ako je 
politika, vizuálny smog, barbarstvo v staviteľstve 

a mnohé iné, prostredníctvom ktorých reflektuje 
súčasnú spoločnosť. Niektoré z nich boli uverej-
nené v časopise Slovo.

Kniha o hygge / Louisa Thomsenová Brit-
sová / Z angličtiny prel. Sára Moyzesová / 
Ikar 2017
Publikácia o škandinávskom umení dobrého živo-
ta, ktoré Dáni nazývajú hygge a vyslovuje sa hü-
ga. Autorka sprostredkúva atmosféru a spôsoby, 
ako možno žiť v súlade s ním. Hygge vyjadruje 
potrebu „byť“ namiesto „mať“. 
O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu Ikar – Hygge na 
adresu našej redakcie.

Tajné životy (Prvá časť) / Biba Bohinská /  
Ikar 2017
Prvá časť série obsahuje polovicu prvej sezóny, 
teda šesť dielov, úspešného televízneho seriálu 
z produkcie RTVS o týraných ženách. Autorka 
scenára Biba Bohinská tu odkrýva hlbšie psy-
chologické súvislosti a čitateľ spoznáva aj osoby, 
ktoré sa na obrazovky nedostali.
Aj o túto knižku môžete súťažiť, zašlite kupón Ikar – Tajné 
životy.

Stratiť, no vyhrať / Kristína Doktorová / 
Art Floyd 2017
Próza je debutom autorky a odohráva sa v pro-
stredí pretekov Formuly 1. Bývalá profesionálna 
pretekárka v F1 teraz trénuje svojho jazdca v sna-
he vyhrať titul. Zároveň rieši závažné rodinné 
problémy, najmä komplikovaný vzťah s otcom. 
Súťažte o knihu zaslaním kupónu Art Floyd.
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vydavateľstvo fantastických kníh

V ďalšom čísle si prečítate:
 o Tolstého epopeji Vojna a mier v podaní Veroniky Šikulovej
 reportáže z festivalov Pohoda a Feliber poetry
 o knižkách s témou cestovania
 titulnú recenziu Zuzany Belkovej na knihu Vandy Rozenbergovej Muž z jamy a deti z lásky
 vo vyše 60-stranovej letnej prílohe nájdete hodnotiace štúdie a bibliografický výber slovenskej knižnej produkcie za minulý rok.

Knižná revue 7-8 vychádza 27. júla!
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9:00 Dušan Mitana
Dušanovi Mitanovi vychádzajú vo vyd. KK Bagala 
zo súborného diela ďalšie dve knihy: Krst ohňom 
a Môj rodný cintorín. Pri tejto príležitosti prečítajú 
herci Ľubo Bukový a Juraj Hrčka poviedku Hrob   
ako stvorený pre svadobnú noc.

10:00 Modrý Peter 
60 minút živej poézie, prózy a maľby: Peter Milčák 
a Marek Ormandík predstavia knihu Ako sa číta 
obraz, Ľuboš Bendzák prečíta o svojej staršej 
sestre, ktorú dôverne pomenoval Samota, Jakub 
Milčák popri maľbe naživo prečíta zo svojej novely 
Study of the Wind a Ladislav Lipcsei uvedie  
zo svojej debutovej zbierky Svätým mečom  
verše ostré ako jeho čepeľ.

11:00 Anasoft  litera 2017  
Beseda s tohoročnými fi nalistami prestížne 
literárnej ceny Anasoft  litera 2017. Účinkujú         
Zuzana Cigánová - Andrea Makýšová Volárová, 
Jakub Juhás - Mário Gešvantner, Ivana Gibová. 

12:00 Básne 2016 
7. ročník najprestížnejšej básnickej literárnej súťaže 
bol vyhlásený 1. júla. Vystúpia fi nalisti predchádza-
júceho ročníka - Veronika Kolejáková (víťazka), 
Viliam Nádaskay, Peter Prokopec, Peter Cibo, Nina 
Kollárová, Matúš Benkovič, Martin Melicherčík, 
Dominik Želinský, Martin Vlado, Andrej Bublák. 

13:00 Katarína Holetzová 
Katarína Holetzová debutovala detektívkou Smrť 
prekliatych a chystá pokračovanie s detektívom 
Juhászom, ktoré vyjde pod názvom Svorka. Mrazivé 
slovenské krimi, ktoré naozaj stojí za prečítanie. 
Autorku a jej tvorbu predstaví Rudi Rus.

13:30 Jáchym Topol 
Po osemročnej pauze a knihách ako Sestra, Kloktat 
dehet, Chladnou zemí vydal J. Topol nový román 
Citlivý člověk, v ktorom sa popri témach ako                                                                              
„sťahovanie národov“, politická korektnosť, 
krymský konfl ikt nachvíľu mihne aj samotný 
festival Pohoda. 

14:00 Marek Šindelka
Román Únava materiálu Mareka Šindelku reaguje 
na aktuálnu tému – migračnú vlnu. Opisuje cestu 
dvoch bratov z nemenovanej zeme sužovanej 
vojnou do Európy. Moderuje Rudi Rus.

15:00 Naše (vojnové) Slovensko
Reportérka Veronika Homolová Tóthová                          
a spisovateľ Silvester Lavrík sa vo svojich knihách 
Mengeleho dievča a Nedeľné šachy s Tisom venujú 
podobám prežitia vo vojnovom Slovenskom štáte. 
Besedu o hrozbách a vytrvalosti moderuje aktivista 
Laco Oravec. 

16:00 Michail Zygar 
Ruský novinár Michail Zygar napísal knihu Všetci 
mocní Kremľa, v ktorej sa rozhodol neustále sa 
opakujúce otázky okolo Kremľa a Putina analyzovať 
do hĺbky. Kniha sa rýchlo stala ruským bestsellerom 
a aj na Slovensku zaznamenala veľký úspech.

17:00 Čau o piatej / Dušan Mitana
Program z cyklu Čau o piatej bude tentokrát  
venovaný tvorbe Dušana Mitanu. Richard Stanke 
prečíta kapitolu z novely Môj rodný cintorín                        
a Jana Oľhová legendárnu poviedku Kiki a Viki.

18:00 Etgar Keret  
Izraelský spisovateľ Etgar 
Keret predstaví svoju 
novú zbierku poviedok. 
Knihu uvedie v rozhovore                                                    
s novinárom Mirkom 
Tódom, ukážky prečíta 
herec Richard Stanke.     
Zbierku Osem percent 
ničoho tvoria poviedky                            

z Keretovej ranej tvorby, ktoré vybral špeciálne    

pre slovenský preklad a vydavateľstvo Artforum.

19:00 Irena Brežná 
Irena Brežná je slovensko-švajčiarska spisovateľ-
ka a reportérka. Jej prózy (Nevďačná cudzinka,                     
Na slepačích krídlach) sú reportážou o ľudskom 
konaní a reportáže (Vlčice zo Sernovodska) majú 
senzibilitu beletrie. Za svoje knihy získala viacero 
ocenení. 

21:00 Festival Áčko - premietanie 
Nočné premietanie ocenených snímkov                       
študentského fi lmového festivalu.

22:30 Visegrad Film Forum
Visegrad Film Forum určite nie je obyčajný fi lmový 
festival! Pripomeňte si s nami neopakovateľnú 
atmosféru 6. ročníka prostredníctvom toho                                                                              
najlepšieho, čo prináša tvorba okolitých fi lmových 
škôl V4!

Piatok
9:00 Fantastický kvíz
Príďte si zmerať sily a najmä vedomosti v našom veľkom   
kvíze fantastických žánrov. Ste odborníkom na sci-fi , fantasy 
či horor? Potom ste tu správne!  

10:00 Viliam Dobiáš 
Záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža sa s nami 
v knihe 5 P delí o poznatky o prvej pomoci nadobudnuté        
za viac ako 40 rokov. 

10:30 Marek Vadas                    
a Daniela Olejníková 
Detská kniha spisovateľa Mareka 
Vadasa a ilustrátorky Daniely                                
Olejníkovej Útek zarezonovala 
mnohými oceneniami za vizuálne 
spracovanie a témou migrácie. 

11:00 Krst časopisu Bublina 
Nový detský časopis predstavia raper Vec a komik Tomáš 
Hudák spolu s jeho zakladateľkami Vandou Gábrišovou, 
Janou H. Hoff städterovou, Broňou Schragge, Ivanou Šáte-
kovou, vydavateľom časopisu Borisom Melušom a hosťami                              
Michalom Hvoreckým, Samom Marcom, Marošom                                             
Schmidtom a Oliverom Rehákom.

11:30 Michal Hvorecký 
Po šiestich rokoch vydáva Michal Hvorecký nový román Trol. 
Ustredná postava drie v továrni na hlavné správy a tvorí nové 
mapy sveta. 

12:00 Martin Reiner 
Založil vydavateľstvo Petrov, ako básnik vydal množstvo 
zbierok a s prozaickou knihou Básnik o Ivanovi Blatnom získal 
literárnu cenu Magnesia litera. 

12:30 Pavel Kosatík
Český novinár a spisovateľ Pavel Kosatík je spolutvorcom 
seriálu České století, z ktorého vznikla komiksová séria Češi. 

13:00 Fantastický kvíz - vyhodnotenie
Zistite, ktorý zo súťažných tímov získa knižné poukážky. 

13:10 Czecho Mecho
Pásmo súčasnej oceňovanej česko-slovenskej poézie.                             
Účinkujú Erik Šimšík, Michal Tallo, Marcel Lacko,                                                                                              
Ondřej Škrabal, Terézia Klasová, Ian Mikyska a hostia.

14:00 Daniel Majling 
Inscenované čítanie z antológie poviedok Ruzká Klazika, ktorú 
zostavil a preložil Daniel Majling. Účinkujú: Milan Ondrík,             
Ady Hajdu, Zuzana Fialová, Tomáš Turek.

15:00 liteRAPtúra
Špičky (československého) rapu  vystúpia tentokrát bez 
beatov a servítok, aby v tichu pred búrkou vyzneli len texty. 
Účinkujú Kato (Prago Union), IDEA, Boy Woder, Fobia KID, 
Beatbox a Strýček Nicholas. Moderuje KK Bagala.

16:00 Poviedka 2017
Vystúpia fi nalisti 20. ročníka literárnej súťaže Poviedka: 
Dominika Madro (1. miesto), Radka Komžíková 
(3. miesto), Karol Kolbas a Eva Ryšavá (prémie). Naživo 
maľuje Mária Slováková. Texty čítajú Anna Rakovská a Matej 
Marušin. Moderuje Matúš Mikšík a KK Bagala.

17:00 Čau o piatej 
Zaznejú ocenené diela 20. ročníka súťaže Poviedka. Jana 
Kvantíková prečíta víťaznú poviedku Dominiky Madro              
a Zuzana Kronerová text Ivany Dobrakovovej (2. miesto).

18:00 Maroš Hečko - Ďalej na Západ                          
sa dá ísť len na Východ
Nová kniha spisovateľa a hudobníka Maroša Hečka                        
Ďalej na Západ sa dá ísť len na Východ je knižnou road 
movie o dvoch priateľoch, ktorí sa po skončení vysokej                                                 
školy rozhodnú emigrovať. 

18:30 Maroš Krajňak
Trojnásobný fi nalista ceny Anasoft  litera Maroš Krajňak 
vo svojej najnovšej knihe Pogodowitz konfrontuje mar-
ginálne časti Slovenska s civilizačné vyspelým, „veľkým“ 
svetom.

19:00 Slam poetry 
Československé fi nále súťaže 
v netradičnom prednese autorskej poézie s využitím prvkov 
divadla a performance. Účinkujú Anatol Svahilec (moderuje/
slamuje), Ellen Makumbirofa, Adeladla, Honza Dibitanzl, 
Tomáš Straka, Michal Krakovský a Pavel Oškrkaný.

21:00 Fest Anča
Nočné premiérové premietanie čerstvo ocenených fi lmov 
Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2017. Filmy 
predstaví Marek Suchitra.

23:00 Richard Pupala
Projekcia a čitanie z hororových poviedok Richarda Pupalu. 
Číta A. Remeník.

23:30 Boris Ondreička 
Nočné sugestívne čítanie s projekciou Borisa Ondreičku - 
básnika, fi lozofa, kurátora a textára skupiny Kosa 
z nosa z debutovej zbierky Spevník. 

Sobota

Program Literárneho 
stanu Martinus

Pohoda 2017

Pozývame vás!
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