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Vložená príloha – hodnotiace štúdie
 slovenskej literatúry za rok 2016.



AKTUALITY

Buď vôľa slova!

Anton Baláž v priestoroch 
Knihy LIC prezentoval svoju 
najnovšiu knižku – román 
o Štefanovi Krčmérym Po-
vedz slovo čisté (rozšírenú 
anotáciu knižky nájdete 
v tomto čísle Knižnej revue 
na strane 33). 

Park na Svoradovej sa stal uprostred leta dejiskom ušľach-
tilého súboja hrdinov slova. Stretla sa tu československá 
partia slamerov, aby bratislavskému publiku predviedla 
niečo zo zázračnosti performatívnej poézie. Turné Pan-
slam 2017 prinieslo tento žáner v priebehu 15 dní  
do deviatich slovenských a jedného českého mesta.

Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov 
Slovenskej republiky,
Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava

Vážený pán 
Mgr. Matúš Mikšík
Šéfredaktor Knižnej revue

Vážený pán šéfredaktor, 

dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 20. 6. 2017 sa 
uskutočnilo Valné zhromaždenie ZVKS, ktoré 
o. i. prijalo zmenu stanov ZVKS. K najpodstat-
nejším zmenám v stanovách patrí zriadenie 
funkcie generálneho sekretára ZVKS a zvole-
nie 9-členného predsedníctva ZVKS. Novozvo-
lené predsedníctvo na svojom zasadnutí dňa 
26. 6. 2017 zvolilo na návrh Daniela Kollára 
za nového predsedu Juraja Hegera z Vyda-
vateľstva Slovart a za nového podpredsedu 
Vladimíra Michala z kníhkupectva Artforum. 
V najbližšom období bude obsadená aj pozícia 
generálneho sekretára ZVKS.
 Dúfam, že plodná spolupráca ZVKS a Kniž-
nej revue bude pokračovať aj naďalej a spo-
ločne budeme riešiť otázky, ktoré prinesie 
situácia na knižnom trhu a v knižnej kultúre. 
Ďakujem Vám srdečne za doterajšiu spoluprá-
cu a prajem Vám veľa osobných a pracovných 
úspechov.

S pozdravom 
RNDr. Daniel Kollár, CSc.

V Bratislave, 15. 7. 2017

s. 02/03

Foto Soňa Uriková
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Začali v Prešove a v Košiciach, pokračovali do Žiliny, na Pohodu, do Banskej Bystrice a Ban-
skej Štiavnice, navštívili tiež Nitru a Skalicu, ktorá sa im obzvlášť zapáčila, napokon prišli 
do Bratislavy a celé turné ukončili vo Veselí nad Moravou. Slameri sa zhodli na tom, že ich 
prekvapilo, akú pozitívnu spätnú väzbu počas turné dostávali a koľko nováčikov sa pre slam 
poetry nadchlo – svoje pôsobenie žartom označili za „evanjelizáciu“.
 V Bratislave sa pod moderátorským dozorom Anatola Svahilca do práce pustili Adeladla 
a jej emóciami nabitý prejav, Mišo Krakovský s flowom pripomínajúcim rap, Honza Dibitanzl, 
sťaby majster improvizovaného slamu, Niko so svojským štýlom, Vlado Janček, napokon víťaz 
piatkovej exhibície, Tomáš Straka a jeho sugestívny prejav básnika, a Pavel Oškrkaný s originál-
nymi slovnými hračkami. Poslední dvaja menovaní spolu s Luciou Ernekovou sú zodpovední aj  
za organizáciu turné, ktoré bolo v slovenskom kultúrnom prostredí ojedinelým a nasledova-
niahodným počinom.
 Obecenstvo v parku na Svoradovej sa spontánne rozširovalo o náhodných okoloidúcich – 
táto poézia je totiž presne o nepredvídateľných situáciách (ako keď vám Vlado Janček počas 
vystúpenia skočí do kruhu v pódiu) či o vynaliezavosti (keď ste na verejnom priestranstve 
a neviete, čo už je vulgarizmus, ktorý nemôžete použiť a čo ešte nie).
 Slam poetry je predovšetkým živé umenie, schopné prispôsobiť sa aktuálnym podmienkam. 
Hrdinovia slova o tom vedia svoje a vedia presne, kedy sa vôli slova podrobiť a kedy ju skrotiť. 
Panslam 2017 sa aj vďaka tomu vydaril, nechajme však hodnotenie na samotných účastníkov:
Adeladla: „Poeticky jsme políbili místa slamem zatím nepolíbená a doufáme, že z toho vzniknou 
nová slamerčata.“
Anatol Svahilec: „Slam poetry je unikátní kulturní kung pao mnoha přísad a chutí, které je 
schopen člověk pozřít i po probděné noci ve tři hodiny ráno.“
Tomáš Straka: „Privilégium zobrať niečo okolo desať ľudí, ktorí sú schopní písať kvalitnú poé-
ziu, skrz celé Slovensko a byť schopný im poskytnúť spravodlivú plácu, beriem ako veľkú česť 
a povinnosť, na ktorú som právom hrdý.“
Pavel Oškrkaný: „Turné překonalo všechna očekávání.“
Honza Dibitanzl: „Hodně jsme se dotýkali – fyzicky i duševně.“
 A napokon víťaz bratislavskej exhibície pridal svojrázny odkaz nášmu časopisu na mieru:
Vlado Janček: „Čo písať do Knižnej revue? Nikdo neví. Nikdo neví…“

Jaroslava Šaková



č. 07 – 08/17
Výhercovia z KR č. 05: 
I. Tomčíková, J. Matoš, M. Bajusová, H. Vidanová, 
J. Šenšelová, J. Giláňová, Ľ. Kákošová, H. Salokyová, M. Gálisová

Výhercovia z KR č. 06: 
H. Vidanová, J. Matoš, L. Riško, D. Gonos, E. Chudinová, J. Rehová, 
A. Hubajová, J. Kohlmajerová, M. Grígerová, M. Kir, V. Kozubová

AKTUALITY

Foto irk

Kníhkupectvo Pod Vŕškom – to nie je len útly 
priestor s komornou atmosférou na niekoľkých 
štvorcových metroch. To je celá Kupecká uli-
ca, na ktorej sídli historická budova z roku 
1890 navrhnutá na zápis do Zoznamu ústred-
ného pamiatkového fondu. A práve z nej muselo 
kníhkupectvo odísť, pretože mesto ju predalo 
investorovi. A keďže ten nebol povinný udať 
účel kúpy, transakcia v mnohých zanechala 
nepríjemný pocit neistoty. „Je nám ľúto, že 
nám mesto nevyjadrilo podporu tým, že by 
si nás udržalo na tejto ulici. Keď chceli budo-
vu niekomu predať, tak by som si myslela, že 
by ju mohli predať nám, vedia, že sme tento 
priestor preukázateľne využívali 27 rokov dob-
rým a prospešným spôsobom pre celé mesto,“ 
konštatuje Madla Rjabininová a Igor Rjabinin 
vzápätí otvára otázku, ako je možné, že mesto 
označí takú skvelú budovu na skvelom mieste 
za prebytočný majetok a nakoniec sa jej zbaví. 
Macošské správanie sa Nitry k svojmu hmot-
nému kultúrnemu dedičstvu, žiaľ, nie je vôbec 
prekvapením, ale zamrzí.
 Človek by očakával od majiteľov hnev a mrzu-
tosť, no oni chcú najmä spomínať. Na otázku, či 
sa verejne rozhodli demonštrovať pocit krivdy, 
obaja jednohlasne odpovedali rezolútnym nie, 
pokračuje milovníčka literatúry a psychotera-
peutka Madla Rjabininová: „Žiadna demonštrá-
cia nie je ani v našej mysli, ani nikde inde. Je 
nejaká ľútosť, ale tú nepotrebujeme vykričať, 
ani nechceme. Dôvod, prečo dnes máme roz-
lúčkovú párty je ten, že sa nám nechcelo len 
zavrieť dvere a jedného dňa tu nebyť. Zdalo sa 
nám, že za to obdobie sme tu zažili hrozne veľa 
pekných vecí, s našimi zákazníkmi aj našimi 

Bystrica, u nás je kultúrne centrum vytesnené 
až kdesi za rieku, mám na mysli Hidepark.“

Prečo zanikajú malé kníhkupectvá?
Súčasťou oslavy boli hudobné vystúpenia (Cam-
pana Batucada, NE:BO:DAJ a iné) aj diskusia 
na tému, prečo zanikajú malé kníhkupectvá, kto-
rú rozanalyzovali spisovatelia Michal Hvorecký 
a Marek Vadas. Spolumajiteľka kníhkupectva si 
myslí, že zákazníci tento problém nevidia v súvis-
lostiach: „Veľa ľudí si neuvedomuje, že ak si kúpia 
knihu vo veľkom internetovom obchode, kde ju 
dostanú možno lacnejšie alebo idú do veľkého 
obchodu, kde aj ľahko zaparkujú, tak vlastne 
ohrozujú život toho svojho malého kníhkupca, 
ktorého majú radi. Im to skrátka akoby nedo-
cvakne.“ Igor Rjabinin zdôrazňuje osobný prístup 
k zákazníkom – tí ich sa chcú o knihách aj rozprá-
vať: „Nie je to o tom, že otvoríme, predáme knihy, 
zavrieme a ideme domov.“ A dodáva: „Nečítať je 
zlé. Ľudí treba k čítaniu viesť, a tie malé obchody 
sú výborný spôsob, ako to uskutočniť, lebo v nich 
pracujú väčšinou zapálení a nadšení ľudia. Malé 
kníhkupectvá robia vynikajúcu osvetu, ako pri-
tiahnuť ľudí k čítaniu.“
 Napriek sklamaniu sa Rjabininovci držia 
na Kupeckej ulici zubami-nechtami. Oproti, 
o kúsok ďalej zriadili pred niekoľkými rokmi 
antikvariát a kaviareň Libresso s chránenou 
dielňou, kde už v týchto dňoch funguje aj kníh-
kupectvo. S úpravou skromných priestorov im po-
mohli architekti Martin a Lívia Dulíkovci a Lenka 
Lovišková. Z výberového kníhkupectva sa síce 
stalo kníhkupectvo s ešte užším výberom, no 
jedno je isté: dobré knihy v ňom nájdete vždy.

Beáta Beláková

knihami. Je to také poohliadnutie sa, oslava 
času, ktorý sme tu strávili.“

Kultúra sa presúva z centra za rieku
Manželia Rjabininovci oživovali ulicu dlhé roky 
– koncertami, čítačkami, diskusiami, pravidelne 
sa podieľali na rôznych festivaloch a kultúrnych 
podujatiach, napríklad na prestížnej Divadel-
nej Nitre či Noci galérií a múzeí. Okolo nich sa 
sformovala komunita slobodne mysliacich ľudí. 
Nebránili sa ani zaujímavým projektom, ktoré po-
važovali za hodnotné a prínosné pre spoločnosť. 
Aj herečka Katka Petrusová namierila svoje slová 
priamo z pódia na manželov, ktorí vždy robili viac, 
ako iba predávali knihy: „Nedá sa nespomenúť to, 
že čokoľvek sa v Nitre deje a treba to nejako pod-
poriť, či už propagáciou alebo poskytnúť priestor 
na diskusiu, tak vy ste stále tu, stále poruke a to 
je veľmi dôležité, lebo je to veľmi vzácne.“ 
 V porevolučných rokoch sa v spomínanej bu-
dove sformovala Umelecká beseda, rockový klub 
odchoval generáciu na dobrej muzike, neskôr 
pribudla galéria a predajňa výtvarného umenia. 
Rjabininovci odišli z tohto priestoru ako poslední 
mohykáni. Ak si teda niekto myslí, že ide „len“ 
o zánik kníhkupectva, mýli sa. Následky majú 
širší dosah. To, čo tu bolo, možno vnímať ako živý 
organizmus, ktorý udržiaval alternatívnu kultúru 
a nezávislé umenie pri živote. Ten sa teraz presú-
va mimo centra, ako povedal hudobník a pedagóg 
Julo Fujak: „Tu mal byť priestor, v ktorom sa mali 
zdielať trošku iné hodnoty, než sa tu asi budú. 
Je to pre mňa smutný príbeh, že priamo v centre 
mesta zaniká priestor, ktorý mal primárne kul-
túrno-umelecké určenie. Iné veľké mestá majú 
nezávislé kultúrne centrá ako je Žilina a Banská 

Ostrov 
nezávislého myslenia

Katka Petrusová, herečka z Nového divadla, v pozadí 
Igor a Madla Rjabininovci. Foto bb

V istom zmysle končí a v istom zmysle pokračuje. 
Kníhkupectvo Pod Vŕškom sa muselo vysťahovať 

z budovy v centre historickej Nitry, kde takmer tri 
desaťročia úspešne fungovalo. Majitelia kníhkupec-

tva – manželia Rjabininovci – sa rozhodli neodísť 
v tichosti. Koncom júna usporiadali dôstojnú rozlúčku 

s krásnym obdobím stráveným v priestoroch s ne-
obyčajným duchom. Prišlo ich podporiť množstvo 

osobností kultúrno-spoločenského života.



s. 04/05

Hoci s marketingovým riaditeľom siete kníhku-
pectiev Panta Rhei Lukášom Bonkom v posled-
nom čase komunikujeme pomerne často, infor-

mácia o Literárnom stane Panta Rhei na letnom 
hudobnom festivale Topfest ma doslova zasko-
čila. V porovnaní s festivalom Pohoda, kde má 

literatúra svoje miesto už roky, sa expanzia 
do tejto terra incognita (ktorá navyše dostala 
meteorologickú prezývku „blatopfest“) zdala 
prinajmenšom riskantná. Na výsledok tohto 

priekopníckeho počinu som sa teda pýtal práve 
Lukáša Bonka.

Vlajka literatúry 
vztýčená na ďalšom 

letnom hudobnom 
festivale 

Ako vznikol nápad a ako sa realizoval plán 
literárne obsadiť Topfest?
V rámci diskusií v Panta Rhei sme sa rozhodli ísť 
medzi ľudí práve na letný hudobný festival. Keď-
že nie každý festival na Slovensku má literárne 
obsadenie, snažili sme sa vybrať také prostredie, 
v ktorom by sme vedeli zostaviť plán diskusií, aj 
menších koncertov, aj priestoru pre spoločenské 
hry, či pripraviť kreatívny workshop. Preto sme 
rozbehli sériu diskusií, a na základe toho nás 
oslovili organizátori Topfestu, ktorí sa rozhod-
li pre zmenu hudobnej dramaturgie festivalu. 
Z tvrdého rockovo-metalového podujatia sa stal 
multižánrový festival, kde vznikol priestor aj 
pre literárny stan.

Aký bol kľúč zostavenia lajnapu a výberu 
hedlajnera?
Kľúč k zostaveniu lajnapu nebol veľmi zložitý. 
Položili sme si – aj keď išlo o takzvaný nultý roč-
ník multižánrového festivalu – dve otázky: Ktorí 
autori počúvajú rock? Ktorých autorov počúvajú 
rockeri? Do programu sme však nezakompono-
vali len spisovateľov a spisovateľky, literárne dis-
kusie a autorské čítania sme premiešali malým 
koncertom, cvičením jogy, literárnym kvízom či 
diskusiou s blogermi.
 Pokiaľ ide o výber autorov, vzhľadom na fes-
tivalový charakter podujatia sme oslovili hu-

Veríme, že si v našom literárnom stane každý 
našiel niečo pre seba.

Aký je už po akcii váš dojem z nej a z top
fesťáckeho publika?
Veľmi dobrý, musím povedať, že výsledok výraz-
ne prekonal moje očakávania, takisto na literár-
ny stan Panta Rhei máme aj veľmi dobré ohlasy 
od divákov/čitateľov.
 Určite bolo cítiť, že návštevníci nie sú len roc-
keri. Stan sme mali takmer stále plný, od rána 
až do večera. Na program sa prišli pozrieť ľudia 
rôznych vekových kategórií – deti, mladí, ale aj 
starší. Viacerí si v kreatívnych dielňach „zmaj-
strovali“ vlastnú tašku, vyrábalo sa bez prestáv-
ky celý deň. Prekvapený som bol aj záujmom 
návštevníkov napísať vlastnú poviedku či zahrať 
si Panta Caching, alebo si kúpiť knihu, a len tak 
si čítať v chill out zóne.

Môžeme teda literárny stan očakávať aj 
na budúcoročnom Topfeste?
Rád by som túto informáciu potvrdil už teraz, ale 
keďže do ďalšieho Topfestu je ešte veľmi ďaleko, 
neviem to sľúbiť na sto percent. V každom prípa-
de musím povedať, že stretnutia s čitateľmi nám 
robia veľkú radosť nielen v kníhkupectvách, ale 
aj na rôznych kultúrnych podujatiach mimo nich. 

Matúš Mikšík

dobníkov, ktorí sú zároveň spisovateľmi, ako 
napríklad Braňo Jobus, Pišta Vandal či Peter Opet 
z Polemicu. Sú to zaujímaví ľudia, s ktorými sa 
dá rozprávať o viacerých veciach – o ich hudbe, 
živote, koníčkoch. Doteraz veľmi radi spomína-
me na diskusiu Dada Nagya s Pištom Vandalom, 
ktorú sme nazvali: Pišta Vandal o jeho obľúbe-
ných knihách – no ku knihám sa obaja aktéri 
diskusie dostali až v posledných piatich minú-
tach. Rozprávali sa totiž najprv o hudbe – Pišta 
nám zahral na gitare –, a potom autor ukázal 
niekoľko kúskov z thajského boxu, ktorému sa 
venuje. Ľudia sa zabávali, a myslím si, že keby 
diskusia trvala aj dvojnásobne dlhšie, nikto by si 
to nevšimol (a v takom prípade by aspoň dostala 
adekvátny priestor aj literatúra).
 Rozhodli sme sa pozvať aj známu slovenskú 
novinárku a dokumentaristku Veroniku Homo-
lovú Tóthovú, ktorej knižný debut Mengeleho 
dievča sa už sedem mesiacov drží v prvej desiat-
ke najpredávanejších kníh. Ide o vážnu tému, 
a preto bola táto diskusia pre nás výzvou. No 
sme veľmi radi, že aj počas festivalu sa ľudia 
na chvíľu zastavili, zamysleli a vypočuli si príbeh 
pani Violy. Viacerí návštevníci festivalu boli jej 
životom zasiahnutí.
 Okrem toho sme sa však venovali napríklad aj 
cestovaniu a usporiadali sme aj literárny kvíz, 
kde súťažné tímy bojovali o knižné novinky. 

AKTUALITY

Popularizátor literatúry Dado Nagy a prekladateľ 
Jozef Zelizňák diskutujú v Literárnom stane Panta 
Rhei na festivale Topfest. 

Foto 



č. 07 – 08/17

Hoci to pre niektorých zrejme nebolo ľahké 
vstávanie, ľudia sa bavia – aj v Literárnom 

stane – už od deviatej hodiny rannej. Ostatne, kto 
by šiel na Pohodu pre niečo iné, než pre zábavu, 
nie? Oddýchnuť si od všetkých tých „mladých 
dynamických kolektívov“ postávaním alebo po-
skakovaním na koncertoch, stretávaním ľudí, 
pojedaním všetkého možného od hipsterských 
buchiet cez originál langoše až po hipsterské 
burgre… a prípadne „zvoľniť životné tempo“ ne-
záväzným nakuknutím do literárneho stanu. 
Tam si návštevníci Pohody spríjemňujú oddych 
napríklad sledovaním a počúvaním:

 dramatizovaného čítania z vtipnej novinky  
 Daniela Majlinga Ruzká klazika, ktorú prišli   
 sprítomniť špičkoví herci Zuzana Fialová,  
 Milan Ondrík, Ady Hajdu a Tomáš Turek

 oceňovaných slovenských autorov či už začí- 
 najúcich – laureátov literárnych súťaží Básne  
 a Poviedka –, alebo už etablovaných – kandi- 
 dátov na Cenu Anasoft litera

 izraelského spisovateľa Etgara Kereta, múd- 
 ro, no zároveň vtipne rozprávajúceho o svojich  
 literárnych počiatkoch (poviedky z ranej tvor- 
 by pripravil špeciálne pre vydavateľstvo Art- 
 forum pod názvom Osem percent ničoho)

 rozhovoru blogera Sama Marca s ruským no- 
 vinárom a spisovateľom Michailom Zygarom,  
 autorom „absyntovky“ (ono to pôvodne, sa- 
 mozrejme, absyntovka nebola, ale viete, čo  
 tým chcem povedať) o súčasnom ruskom re- 
 žime Všetci mocní Kremľa

 anabázy románu Únava materiálu z úst jeho  
 autora Mareka Šindelku

 diskusie o vojnovom slovenskom štáte so spi- 
 sovateľom Silvestrom Lavríkom, autorom ro- 

 Takouto prvou lastovičkou bol na festivale 
Pohoda azda stan Poetry café Julius Meinl, v kto-
rom ma okrem programu, zabezpečeného LIC-om 
(Ferenčuhová, Tallo, Kucbelová, Milčák, Bagala), 
zaujalo ešte niekoľko momentov – napríklad sa tu 
dalo za kávu zaplatiť básňou, či nechať si zopár 
veršov ušiť na mieru od Tvorlístku (Šimon On-
druš, Tomáš Hudák, Matúš Oparty) či Slovníka 
cudzích snov (Šimon Ondruš). Počas niekoľkých 
festivalových hodín tak vzniklo viac ako tridsať 
básní. Áno, takpovediac „neinštitucionalizova-
ná“ poézia je niečo iné, ako „históriou prevere-
ná“ klasika, možno sa však dá ísť od jedného 
k druhému. 
 S poéziou/literatúrou teda treba expandovať 
– na festivale Pohoda za hranice Literárneho 
stanu Martinus, napríklad na rôzne iné static-
ké zvislé i vodorovné plochy, veď prečo by sme 
nemohli mať na jednom z najväčších kultúrnych 
podujatí u nás všade rozvešané verše Kraska, 
Novomeského, Válka, Ondruša či Strážaya tak, 
ako majú v parížskom metre Rimbauda? A mimo 
festivalov – prečo nepreniesť poéziu do ulíc a ne-
pokúsiť sa literraformovať verejný priestor? Ak 
sa uspokojíme s tým, že máme jeden stan na jed-
nom letnom hudobnom festivale (ok, od tohto 
roka už na dvoch), ak si povieme, že nám jeden 
prísne ohraničený priestor obdĺžnikového tva-
ru stačí, sme na najlepšej ceste k tomu, aby sa 
z toho obdĺžnika stal výbeh a z literatúry iba 
exponát – namiesto toho, aby organicky fungo-
vala v našich každodenných, „pracovnodňových“ 
a nielen „pohodovo-víkendových“ starostiach 
a radostiach.

Matúš Mikšík

 mánu Nedeľné šachy s Tisom a Veronikou Ho- 
 molovou Tóthovou, ktorá dala knižnú podobu  
 príbehu Mengeleho dievčaťa – Violy Stern  
 Fischerovej

 sprítomňovania odkazu českého básnika Iva- 
 na Blatného cez knižku Martina Reinera Bás- 
 ník. Román o Ivanu Blatném
 Teda – na tom, čo hovoril Michail Zygar o pu-
tinovskom Rusku, už v aktuálnom momente 
asi nie je nič „oddych spríjemňujúce“, a vlastne 
ani na diskusii o zrejme najproblematickejšom 
fragmente našich dejín, slovenskom vojnovom 
štáte, sa divák zrejme príliš „nezabáva“ (v tom 
pravom zmysle slova). A na migračnej kríze, kto-
rú tematizuje Šindelkov román Únava materiálu 
(inak ocenený českou Magnesiou za rok 2016), 
je sotva niečo „ľahké“, „víkendové“. A aby som to 
uzavrel – Blatného tu asi pozná málokto, ja som 
ho tiež nepoznal (ale počas diskusie s Reinerom 
som čosi pogooglil a hneď počas po-pohodového 
pondelka, kedy si človek vsotenie naspäť do rea-
lity musí niečím vykompenzovať, som si „pořídil“ 
jeho Stará bydliště).
 Pritom – ostávajúc pri Blatnom, ako synek-
dochickom vyjadrení toho, ako veľmi sú zná-
mi básnici neznámi – práve na Pohode vidím 
priestor na scitlivovanie ľudí pre poéziu, resp. 
literatúru ako takú. Martinusáci a ľudia z ozetka 
literarnyklub.sk zvládli prípravu literárneho 
stanu bravúrne a do programu okrem naozaj 
ľahkých a príjemných bodov zaradili aj vážnejšie 
veci, o ktorých je potrebné hovoriť – a Literárny 
stan bol plný aj počas týchto nie-úplne-príjem-
ných záležitostí –, možno je však najvyšší čas 
prekročiť hranice jedného presne vymedzeného 
(hoci aj veľkorysého) priestoru a expandovať.

AKTUALITY

Pohoda. Piatok ráno. Principál Koloman Kertész Bagala si (dalo by sa už povedať, že „ako vždy“) vezme svoju paličku, 
na hlavu nasadí žlto-čierny klobúk, a otvára celý ten dvojdňový cirkus Literárneho stanu Martinus. Pódium sa vzápätí 
mení na scénu – zdramatizovať text Dušana Mitanu prichádzajú herci Ľubo Bukový a Juraj Hrčka (hrajú dvoch hrobárov, 
otca a syna) a do Mitanovho „úletu“ neváhajú zapojiť aj niekoľko prísediacich z publika.

Principál Koloman Kertész Bagala otvára dvojdňový program Literárneho stanu 
Martinus na festivale Pohoda. Foto Michal Vasiľ

Urobme cirkus 
v meste!

Foto Radka Komžíková
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AKTUALITY

Na dobré stretnutia a rozhovory spomínate po celý život. Jedným takým veľkým stretnutím 
bol na prelome júna a júla aj festival Feliber poetry, ktorý sa začal vernisážou výstavy Michala 
Murína a básnika a šoumena Daniela Heviera v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, pokračoval 
poeticky v piatok v priestoroch galérie insitného umenia v pezinskom Schaubmarovom mlyne 
a vyvrcholil v sobotu v Modre. 

Feliber poetry plný poézie, 
piesní a rozhovorov

Festival je oslava, sviatok, radosť. V lete je 
určite niekde festival takmer každý deň. 

Sviatok piva, vína, levandule, divadla, tanca, 
spevu, rockových kapiel, blues, dychoviek, ko-
láčov, hamburgerov, klobások… My sme chceli 
osláviť poéziu a ukázať náš región. Tiež sme 
si chceli trochu zaoslavovať, pekne sa obliecť, 
stretnúť, porozprávať sa o poézii, vypočuť si ju 
v autorskom či profesionálnom hereckom pre-
vedení, festivalovo, sviatočne si zamulatovať!

Poézia z nášho regiónu
Nápad vznikol v našej Malokarpatskej knižnici 
v Pezinku. Urobiť festival slovenskej poézie 
s odkazom na náš región, na básnikov, ktorí tu 
žili, tvorili, chodili sem – a nebolo ich málo –, 
začať Jankom Smrekom, ktorý vyrastal v mod-
ranskom evanjelickom sirotinci; mimochodom, 
spravovali ho Zochovci a naprojektoval ho ar-
chitekt Dušan Jurkovič. 
 Malokarpatská knižnica v Pezinku je re-
gionálna knižnica. Pod našu kuratelu spadá 

tivalu Feliber poetry ponúkol akýsi prierez 
vývinu domácej poézie počnúc Jánom Buzzá-
sym (zo zdravotných dôvodov na festival ne-
prišiel) a Ľubomírom Feldekom, ktorý hovoril 
o konci schematizmu a nástupe konkretistov. 
Počiatok modernej poézie pripísal svojmu 
básnickému kolegovi Rudolfovi Dobiášovi. 
Pre mňa bol rozhovor s Ľubom Feldekom 
jeden z najdôležitejších, ktoré na festivale 
odzneli.

Moderoval Lančarič
Na festivale diskutovali aj Vladimír Petrík, 
Michal Habaj a Monika Kapráliková. 
 Všetky rozhovory moderoval vynikajú-
co vážne, nenechajúc sa zneistiť vonkajším 
festivalovým ruchom, režisér, scenárista 
a muzikant v jednej osobe Patrik Lančarič. 
S rovnakým entuziazmom si zgustol na poetke 
Mile Haugovej a Rudovi Jurolekovi – reč bola 
napríklad o istom druhu obnaženia či obna-
žovania sa v poézii a ostychu –, ale zgustol 

celý malokarpatský región, všetci jeho umelci;  
po našom mapujeme toto teritórium, jeho mi-
nulosť aj súčasnosť. Preto sme v prvom ročníku 
chceli osláviť aj pripomenúť si Jána Smreka, 
v ktorého poézii možno nájsť odkazy viažuce 
sa k nášmu regiónu, v jeho veršoch voňajú 
modranské a pezinské vinohrady, smejú sa 
vinohradníci a červenajú vinohradníčky. Kto 
by nepoznal napríklad jeho „Štepené rýmy, 
vymýšľané nie pre večnosť, ale pre chvíľkové 
potešenie modranských vinohradníkov“ – pod 
názvom Písané na sude! 
 Náš festival poézie sa od ostatných festiva-
lov trochu odlišoval. Kládol dôraz na poéziu 
domácej proveniencie, na našich slovenských 
autorov, hoci sme pozvali aj autorov zo stre-
doeurópskeho priestoru, z krajín V4. Nechceli 
sme sa pomeriavať, ale naopak, ukázať, že 
slovenská poézia – staršia, i tá najmladšia – 
je v stredoeurópskom priestore doma, a naši 
básnici sú rovnako zaujímaví aj svojskí ako 
ich zahraniční kolegovia. Prvý ročník fes-

AKTUALITY

Básnik a literárny vedec Michal Habaj 
a literárny kritik a vedec Vladimír Petrík. 

Foto Malokarpatská knižnica v Pezinku
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AKTUALITY

si tiež na mladšej generácii slovenských bás-
nikov a poetiek reprezentovanej Michalom 
Habajom, Katarínou Kucbelovou či Veronikou 
Kolejákovou. Kto je z nich najlepší? A podľa 
čoho sa posudzuje báseň? A ako vzniká? Je to 
tak aj v Poľsku, Maďarsku či v Čechách? Má 
byť básnik apolitický? Alebo sa spoločenské 
vedomie odráža v poézii? Maďarský básnik 
Tibor Babiczky si myslí svoje a Zbigniew Ma-
chej vtipne podotkol, že – žijúc v Tešíne – sa od 
istého času radšej nepovažuje za Poliaka, ale 
za Slezana! Zdá sa, že nevieme dosť veľa ani 
o našich českých susedoch. Ich poézia zaznela 
v podaní poetky, a našej kolegyne knihovníčky, 
Ireny Šťastnej a mladého zaujímavého básnika 
Ondřeja Buddeusa. 
 O hudobný sprievod sa postarali spisovatelia 
Márius Kopcsay a Branislav Jobus, roztočil to 
Modran Peter Tarkay, a záver večera patril pe-
zinskej kapele Brajgel – mimochodom, jedným 
z jej členov je moderátor večera Patrik Lan-
čarič, ďalším zas majiteľ pezinského Artfora, 

diskusným fórom v evanjelickom sirotinci – 
na ktorom vystúpili znalci života a diela Jána 
Smreka –, poézia zaznela v budove niekdajšie-
ho Múzea Ľudovíta Štúra a v starej modran-
skej radnici – sprevádzala ju speváčka Ildikó 
Kali – a česko-slovenský slam dostal priestor  
na radničnom nádvorí. Napokon prišlo grande 
finale, vynikajúci koncert skupiny Longital. 
Popritom prebehli dôležité rozhovory, plné 
festivalového napätia aj radosti, básnici a or-
ganizátori sa stretli v dome Vincenta Šikulu, 
v Hamrštíle nad Modrou vo vinohradoch, aj 
v galérii Baya na námestí. 

Ženám ruže, všetkým poéziu
A ozaj, projekt bol financovaný z Fondu na pod-
poru umenia, inak by sa podujatie nemohlo 
konať. Zaštepili sme dobrý kĺč, hádam nám 
porastie! Parafrázujúc Konstantina Biebla: 
„Ženám růže, mužům révu“ a všetkým poéziu! 

Veronika Šikulová

ktoré sa na podujatí spolupodieľalo, Richard 
Molnár. 

Návšteva v Hamrštíle
Felibristi sa neskoro v noci presunuli do mesta 
Modra, ktoré bolo hlavným spoluorganizáto-
rom podujatia aj spoluautorom nápadu, aby tu 
na druhý deň pokračovali. 
 Feliber je napríklad robotník slova. Sloven-
skí felibri, ako aj už spomínaný Ján Smrek, sa 
hlásili k odkazu francúzskeho, occitánskeho 
básnika Frederika Mistrala, a k jeho básnic-
kým súpútnikom, ktorí hlásali, že poézia sa 
dá písať aj v occitánskom nárečí. Smrek jeho 
filozofiu transponoval na slovenčinu, svojich 
kolegov nazýval felibrami, aby sme napokon 
tento názov vyňuchali my, v Múzeu Ľudovíta 
Štúra, a zvolili si ho za názov festivalu, ktorý 
má osláviť predovšetkým domácu slovenskú 
poéziu v stredoeurópskom priestore. Modran-
ský deň sme otvorili výstavou Lovci snov z ríše 
slov v Múzeu Ľudovíta Štúra. Pokračovali sme 

AKTUALITY
Básnik Ľubomír Feldek v rozhovore s režisérom 
Patrikom Lančaričom. Foto Malokarpatská 
knižnica v Pezinku

Zľava Ľubo Bukový, herečka Zuzana Polonská, 
poetky Irena Šťastná a Mila Haugová, básnik 
Rudolf Jurolek, Patrik Lančarič, Renáta Deák 
a básnik Tibor Babiczky. Foto Malokarpatská 
knižnica v Pezinku

Zľava Viera Kyčinová z Malokarpatskej knižnice 
v Pezinku, básnik Michal Habaj, spisovateľka 

Veronika Šikulová, herec Ľubo Bukový, poetka 
Katarína Kucbelová, novinárka Tina Čorná, básnik 
Zbigniew Machej, riaditeľka Malokarpatskej kniž-

nice v Pezinku Daniela Tóthová. Dole rocker Štefan 
Horváth, sused Veroniky Šikulovej. 

Foto Marek Mihalkovič
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KOMENTÁRE

Nečudo, že aj hlava, ktorou sa roky rokúce 
prevaľujú kacírske myšlienky, dorastá 

do dôstojného autoportrétu. Mimochodom, 
dorastá do autoportrétu nikdy nie rovnakého, 
napriek tomu vždy rovnako prekvapujúceho. 
Tobôž, ak ide o autoportrét Alberta Marenčina 
– od 29. septembra 1965 člena vznešeného Pata-
fyzického kolégia s titulom Regent ubudoxológie 
pre Slovensko a priľahlé oblasti.

Priateľ z najmilších
Keď som minulý rok vysedával nad rozsiahlejším 
textom o storočí, ktoré zostarlo s avantgarda-
mi, nemohol som nemyslieť na blížiace sa výro-
čie priateľa z najmilších – Alberta Marenčina. 
Zhodou okolností len o päť rokov mladšieho 
ako storočie, ktorého horkú chuť sme sa rozho-
dovali poprehútať rovno na dva ťahy. Prvý ťah 
predstavuje vydanie samizdatu spred tridsiatich 
piatich rokov Košický pustovník. Ozaj netradičný 
rozhovor označil Albert Marenčin ako voľné – 
no verne a pravdivo reprodukujúce – umelecké 
spracovanie rozhovorov s maliarom Júliusom 
Jakobym z rokov 1978 a 1979. K prvým piatim 
čitateľom sa dostala knižka v marci 1983 vďaka 
– počas husákovskej normalizácie – známej fin-
te: päť zviazaných exemplárov označených ako 
„nepredajné“ bolo vyhotovených pri príležitosti 
aktuálnych osemdesiatych narodenín košické-

cie – do pripravovaného surrealizmu/nadrealiz-
mu venovanému deviatemu číslu Slovenských 
pohľadov. Pripravovali sme ho spolu s Elom 
Havettom a Albert Marenčin nemal námietky, 
naopak, neskrýval, že moja žiadosť akiste mu 
jeho ego príjemne pomasírovala. Taká je teda 
próza prvého dotyku nášho priateľstva, poéziou 
je čas už spomenutých päťapäťdesiatich rokov.

Druhý ťah
Chcem tým povedať, že témou nášho „druhého 
ťahu”, čiže témou knihy nášho rozprávania, by 
mohla byť úprimne prejavená túžba, najpríhod-
nejšie nazvaná: chceme vedieť. Chceme vedieť, 
čo ešte dodnes funguje za slovami, ktoré sme 
vyslovovali počas oných päťdesiatpäť rokov. 
Napadlo mi aj, že pri takýchto rozhovoroch fun-
guje od vekov pravidlo, že rozhovor začína ten, 
čo chce (s)poznať odpoveď. Lenže práve v tom 
okamihu mi napadlo – a napadlo mi spásonosne 
– ako vyzeral staručký výraz takej činnosti. Len 
si spomeňte na ten výraz, chceli sme o veciach 
hútať, chceli sme veci prehútať. Nazdávam sa, 
že väčšie ambície naše rozprávanie mať nebude 
a čitateľa žiadajúceho čosi oveľa viac si dovoľu-
jeme požiadať o to, aby náš druhý pokus odložil 
na dno svojej určite pozoruhodnej knižnice. Ak 
tak neurobí, dobre urobí, lebo naša knižka začne 
približne takto:

ho domaseda Júliusa Jakobyho – ináč maliara 
prinajmenšom európskeho významu. Druhý 
ťah rozbiehame pomaly, pokúšame sa ešte raz 
odkryť, povedzme, hlbiny, ktoré utvárali naše 
kultúrne povedomie a chránili – dnes však žiaľ, 
čoraz ľahostajnejšie sa vytrácajúce – imperatívy 
elementárnej etiky.

Surrealizmus
Veď už dávno – ak je vôbec voľajakých päťdesiat-
päť rokov „dávno” – sme sa jedného fialového 
večera zhodli na tom, že svoje životy by sme sa 
mohli usilovať prežiť ako hľadači, vyhľadávači, 
zhľadúvači, prekutrávači, ňúrači aj núrači, snori-
či a podobne, teda na ceste, kde sa človek zvykne 
dosť často pomýliť len tak celkom obyčajne, ale aj 
tak celkom fatálne. Teda na onej ceste označenej 
strelkou z rýdzeho citu, ako sa kedysi hovorie-
valo, sa mal stať – a aj sa stal – surrealizmus.
 Vidím nás, ako keby to bolo práve teraz a práve 
v tomto pomyselnom zrkadle. Bol rozpršaný au-
gustový podvečer, písal sa rok 1962, nedoštudo-
vaný kunsthistorik v uniforme vojaka základnej 
vojenskej služby prešľapoval v predsieni bytu 
na štvrtom poschodí domu skraja ulice Fraňa 
Kráľa. Veď čo iné mal robiť, ak nie prešľapovať, 
keď prišiel drankať od slovutného vedúceho 
dramaturga Slovenského hraného filmu jeho 
koláže – nepochybne surrealistickej provenen-

Prozaik, básnik, surrealista, kolážista, esejista, scenárista, dramaturg, výtvarník, kritik a prekladateľ. Tým všetkým 
stihol byť Albert Marenčin (*26. 7. 1922), dožívajúci sa v tieto dni úctyhodných 95 rokov. Pri tejto príležitosti vyjde vo vy-
davateľstve Marenčin PT na jeseň kniha rozhovorov, ktoré s ním viedol slovenský filmový a výtvarný teoretik, filmový 
architekt a scénograf Juraj Mojžiš. Nazvali ju Horká chuť storočia.

Spomeň si, pamäť
Albert Marenčin a Juraj Mojžiš. Foto Martin Marenčin



26. 8. 1965 – Ján LITVÁK, prozaik, básnik 

27. 8. 1938 – Ivan KAMENEC, historik, autor literatúry faktu

27. 8. 1965 – Daniela DVOŘÁKOVÁ, historička, autorka odbornej literatúry

27. 8. 1971 – Tomáš HORVÁTH, literárny vedec, prozaik, dramatik

27. 8. 1981 – Erika RIDZIOVÁ, prozaička

28. 8. 1950 – Ivan JACKANIN, prozaik a prekladateľ 

28. 8. 1979 – Katarína KUCBELOVÁ, poetka

28. 8. 1979 – Ján MARTON, básnik

28. 8. 1986 – Maja DEMČIŠÁKOVÁ, poetka

28. 8. 1988 – Marja HOLECYOVÁ, prozaička

29. 8. 1967 – Róbert LETZ, historik, autor literatúry faktu

30. 8. 1985 – Ivana GIBOVÁ, prozaička

1. 9. 1936 – Jozef KOT, prekladateľ, prozaik

1. 9. 1961 – Boris MIHALKOVIČ, esejista, prekladateľ

1. 9. 1979 – Monika KOMPANÍKOVÁ, prozaička, výtvarníčka

1. 9. 1979 – Štefan CHRAPPA, prozaik, básnik, vydavateľ

4. 9. 1929 – Božena BOBÁKOVÁ, prozaička

4. 9. 1940 – Igor KŠIŇAN, prozaik

4. 9. 1952 – Ladislav HANNIKER, prozaik, autor literatúry faktu

4. 9. 1960 – Maroš BANČEJ, básnik, prozaik, esejista

4. 9. 1960 – Marián MILČÁK, básnik, prekladateľ

5. 9. 1940 – Milan HÚŽEVKA, autor literatúry pre deti a mládež

6. 9. 1932 – Pavel FLEISCHACKER, prozaik

7. 9. 1956 – Zoroslav SPEVÁK, prozaik, autor pre deti

7. 9. 1987 – Katarína THOLTOVÁ, prozaička

8. 9. 1987 – Jana PLAUCHOVÁ, prozaička

9. 9. 1933 – Milan HAMADA, literárny vedec, kultúrny historik

9. 9. 1942 – Stanislav PROCHOTSKÝ, prozaik, dramatik

10. 9. 1950 – Peter MIŠÁK, básnik, publicista 

11. 9. 1957 – Ladislav HRUBÝ, prozaik

11. 9. 1958 – Marián HATALA, básnik, prekladateľ

11. 9. 1975 – Martin RAJEC, prozaik, publicista

12. 9. 1940 – Milan ŠÚTOVEC, literárny kritik a teoretik, prozaik

13. 9. 1946 – Karol HORÁK, dramatik, prozaik, teatrológ, literárny vedec

13. 9. 1959 – Miloš ŽIAK, prozaik, básnik, esejista

14. 9. 1947 – Ľuboš JURÍK, prozaik, publicista

14. 9. 1958 – Viliam KLIMÁČEK, dramatik, básnik, prozaik, autor kníh pre deti

15. 9. 1963 – Robert BIELIK, básnik, prozaik, maliar

16. 9. 1964 – Pavol RANKOV, prozaik

16. 9. 1981 – Zuzana VRÁBELOVÁ, poetka

17. 9. 1932 – Bernard BRÁZDIL, básnik

17. 9. 1937 – Vincent ŠABÍK, literárny vedec, prekladateľ

17. 9. 1949 – Michal HORECKÝ, prozaik, publicista

17. 9. 1967 – Renáta TURANOVÁ, poetka

17. 9. 1988 – Zuzana ŠMATLÁKOVÁ, prozaička

18. 9. 1945 – Kamil PETERAJ, básnik, textár, spisovateľ pre deti, prekladateľ

18. 9. 1949 – Miroslav BARTOŠ, básnik, výtvarník

19. 9. 1934 – Michal ELIÁŠ, literárny historik, editor

19. 9. 1949 – Dušan MICHALKA, prozaik, autor literatúry faktu 

20. 9. 1943 – Anton BALÁŽ, prozaik, publicista, scenárista

20. 9. 1945 – Marián PAUER, autor literatúry faktu, esejista, scenárista

20. 9. 1948 – Jozef RYDLO, literárny historik, editor

20. 9. 1956 – Bystrík ŠIKULA, literárny kritik, prozaik

jubilanti
od 27. júla do 20. septembra

27. 7. 1971 – Jaroslav KLUS, dramatik, básnik, prozaik

28. 7. 1929 – Dušan HARUŠTIAK, básnik, publicista

28. 7. 1940 – Mojmír GROLL, dramatik, scenárista

28. 7. 1965 – Eva LUKÁČOVÁ, poetka

30. 7. 1941 – Ondrej SLIACKY, literárny historik, autor kníh pre deti a mládež 

30. 7. 1956 – Daniela KAPITÁŇOVÁ, prozaička, publicistka

31. 7. 1952 – Miroslav DUDOK, jazykovedec, básnik

1. 8. 1951 – Milka ZIMKOVÁ, prozaička, dramatička

2. 8. 1939 – Ilja ČIČVÁK, básnik, prozaik

2. 8. 1965 – Vladimír BARBORÍK, literárny vedec a kritik

2. 8. 1977 – Roman BEŇO, básnik

3. 8. 1928 – Emil CHAROUS, slovakista, prekladateľ

3. 8. 1946 – Ľuba HAJKOVÁ, prozaička, dramatička

3. 8. 1949 – Eva JENČÍKOVÁ, literárna vedkyňa

3. 8. 1987 – Oľga GLUŠTÍKOVÁ, poetka

4. 8. 1949 – Ľudovít PETRAŠKO, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež

5. 8. 1953 – Jana KÁKOŠOVÁ, dramatička

5. 8. 1984 – Michaela Ella HAJDUKOVÁ, prozaička

7. 8. 1944 – Víťazoslav HRONEC, básnik, prozaik, literárny kritik, prekladateľ

7. 8. 1960 – Miroslav DANIŠ, básnik

9. 8. 1958 – Zora PRUŠKOVÁ, literárna vedkyňa

9. 8. 1967 – Peter ŠULEJ, básnik a prozaik

11. 8. 1953 – Anton MAREC, prozaik, autor kníh pre deti a mládež

12. 8. 1945 – Ján FEKETE, autor pre mládež, básnik, publicista 

13. 8. 1964 – Marián ANDRIČÍK, básnik, prekladateľ

14. 8. 1950 – Miroslav MUSIL, autor literatúry faktu

14. 8. 1953 – Andrej MAŤAŠÍK, divadelný teoretik, historik a kritik

14. 8. 1960 – Vladimír HARATÍK, prozaik 

15. 8. 1920 – Ladislav GRANČCSELÉNYI, prozaik 

15. 8. 1961 – Jana KUZMÍKOVÁ, literárna vedkyňa

15. 8. 1961 – Róbert MÜLLER, prozaik, básnik

16. 8. 1933 – Ján JURČO, literárny kritik a historik

17. 8. 1946 – Peter PETRO, literárny vedec, prekladateľ, prozaik, žije v Kanade

17. 8. 1969 – Slávka KOLENIČOVÁ, prozaička

19. 8. 1937 – Augustín MAŤOVČÍK, literárny historik, autor literatúry faktu

19. 8. 1971 – Pavel „Hirax“ BARIČÁK, prozaik, básnik, autor literatúry faktu

19. 8. 1972 – Richard PUPALA, prozaik

21. 8. 1942 – Ivan ČIČMANEC, prekladateľ, prozaik, publicista, žije v Nórsku

21. 8. 1947 – Milan AUGUSTÍN, autor literatúry faktu

21. 8. 1978 – Pavol GARAN, básnik

22. 8. 1960 – Štefan CIFRA, básnik, prekladateľ, autor odbornej literatúry

22. 8. 1950 – Peter HOLKA, prozaik, publicista 

22. 8. 1952 – Kristína KRNOVÁ, literárna historička a metodička

22. 8. 1960 – Martin VLADIK, básnik

23. 8. 1935 – Kveta DAŠKOVÁ, autorka pre deti a mládež, editorka 

23. 8. 1948 – Alojz NOCIAR, básnik, prozaik, autor kníh pre deti

24. 8. 1939 – Dezider BANGA, básnik, prekladateľ

24. 8. 1966 – Stanislav HÁBER, básnik, prozaik, publicista

25. 8. 1966 – Alexandra PAVELKOVÁ, autorka sci-fi literatúry

26. 8. 1951 – Blahoslav UHLÁR, dramatik, divadelný režisér

Vážený čitateľ, jednoducho nás (z)lákalo dozve-
dieť sa, mimochodom, po stý a prvý raz, ako sa 
stalo, že aj dnes, keď cítime vo svojich kostiach 
chuť storočia, Albert Marenčin zotrváva na rov-
nakej ľavičiarskej pozícii ako stál pred päťapäť-
desiatimi rokmi, keď sme sa stretli po prvý raz 

spohodlnením predchádzajúcej generácie a jej 
umením hodnotovo načisto vyprázdneným. Ne-
viem prečo, ale nazdávam sa, že napriek všetkej 
skepse sveta naše predumávanie až tak veľmi 
pesimistické nebude.

Juraj Mojžiš

nad jeho kolážami surrealistického vierovyzna-
nia. Veď obaja dobre vieme, že dnes zmýšľanie 
a konanie z ľavičiarskej pozície určite nepatrí 
medzi vychytávky fejsbúkovskej pseudokultúry. 
Zaujímavé je aj to, že ešte celkom nedávno bolo 
v móde – zľava či sprava – strašiť sa ubíjajúcim 

KOMENTÁRE
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Ste vyštudovaný geograf. Čo vás k tomuto 
prírodovednému štúdiu viedlo?
Môj životný osud je už odmalička spätý s geo-
grafiou. Ako malý chlapec som bol stále po-
norený do atlasov a už na základnej škole 
som sníval o tom, že raz budem geografom. 
Pravda, vtedy som si to predstavoval trošku 
inak, ale mnohé z mojich predstáv sa nao-
zaj naplnili. Samozrejme k tomu bolo treba 
veľa učenia, driny a odriekania, ale tak je to 
u každého človeka, ktorý sa snaží ísť za svojím 
snom. A tú námahu pritom ani nevníma ako 
niečo ťažké, skôr ako sprievodný jav. Šport 
a zemepis boli už od detstva moje najobľúbe-
nejšie aktivity. Na gymnáziu v Trnave som 
sa napríklad úspešne venoval geografickým 
olympiádam, a tie vlastne predurčili aj moje 
ďalšie smerovanie. Prostredníctvom olympiád 
som sa totiž zoznámil s mnohými neskoršími 

kolegami a profesormi, ktorí kreovali moju 
geografickú budúcnosť. Po štúdiu geografie 
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
som pracoval od roku 1986 v Geografickom 
ústave SAV, najprv ako vedecký ašpirant a ne-
skôr ako vedecký pracovník. 

V roku 1996 ste založili vydavateľstvo Da
jama zamerané na vydávanie geografickej 
a turistickej literatúry. Kedy a ako sa zro
dila myšlienka, že tu u nás niečo podobné 
chýba?
S geografiou sa mi spájalo od začiatku cesto-
vanie a turistika, a preto nečudo, že okrem 
geografického výskumu som sa už dávnejšie 
zaoberal myšlienkou písať o Slovensku vedec-
ko-populárnym spôsobom. Začal som malými 
článkami napríklad v časopise Lidé a země, 
a postupne som si pripravoval rozsiahlejšie 

Vydavateľ a geograf Daniel Kollár (1963) je zakladateľom a riaditeľom vydavateľstva Dajama, v rámci ktorého napísal 
a vydal množstvo populárno-náučných publikácií o Slovensku, jeho regiónoch a mestách. Od roku 2010 je členom správnej 
rady Nadácie Ekopolis a od roku 2011 až do roku 2017 bol predsedom Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR. Je autorom 
viac ako 300 odborných a vedecko-popularizačných článkov a príspevkov v periodikách, knihách a zborníkoch, autorom 
a spoluautorom viac ako 40 publikácií o Slovensku a jeho regiónoch a editorom viac ako 280 publikácií o Slovensku, jeho 
prírode, kultúre a histórii.

Byť v každej 
dedine, na každom 
vrchu, v každej 
doline

Foto Zuzana Kollárová
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Ocenenia:

1999 – Cena SAV za vedecko-populari-
začnú činnosť
2011 – Cena Pamiatky a múzeá za edíciu 
Kultúrne Krásy Slovenska
2013 – Národná Cena Centrope za ce-
zhraničnú spoluprácu; v medzinárodnej 
súťaži Ceny Centrope za cezhraničnú 
spoluprácu obsadil 2. miesto
2015 – držiteľ pamätnej medaily predse-
du TTSK za aktívnu vydavateľskú čin-
nosť a propagáciu Slovenska; s publiká-
ciou Bratislava a okolie získal 1. miesto 
v medzinárodnej celosvetovej súťaži 
TOURMAP 2015 v kategórii Najlepší 
turistický sprievodca roka
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texty o niektorých regiónoch Slovenska. 
V roku 1995 som nahovoril sestry Janu a Má-
riu Ovečkové, aby sme založili vydavateľstvo, 
ktoré by sa systematicky venovalo propagácii 
Slovenska a jeho regiónov. Vydavateľstvo Daja-
ma (Dano, Jana, Mária – Dajama) uzrelo svetlo 
sveta v roku 1996 a verejnosti sa predstavi-
lo publikáciou Slovensko-rakúske Pomoravie 
(v slovenskom a nemeckom jazyku) v rámci 
edície Regióny bez hraníc. Prvé dve publikácie 
mali úspech, a preto nečudo, že som chcel ďalej 
pokračovať. Janku a Maju však už táto téma až 
tak veľmi neoslovovala, a tak som premýšľal, 
ako ďalej. Našťastie som všetky svoje myš-
lienky povedal priateľovi, takisto geografovi 
Petrovi Augustinimu, a tak sme spolu začali 
budovať geografické vydavateľstvo. V súčas-
nosti ho zveľaďujem naďalej a pomáhajú mi 
pritom viacerí rodinní príslušníci – sme typom 
rodinného vydavateľstva.

Aký bol stav geografickej a turistickej lite
ratúry na našom knižnom trhu pred tými 
vyše dvadsiatimi rokmi, keď ste s Dajamou 
začínali?
Ešte pred dvadsiatimi rokmi bol takmer žalost-
ný stav v súvislosti s propagáciou Slovenska 
a jeho regiónov a neexistovali vydavateľstvá, 
ktoré by sa systematicky venovali geografickej 
a turistickej literatúre. Hlavne obrovská ab-
sencia cudzojazyčných publikácií o Slovensku 
ma inšpirovala vtedy k tomu, že vydávanie 
publikácií nielen v slovenskom jazyku, ale 
aj v cudzojazyčných mutáciách bude jednou 
z nosných tém vydavateľstva. Postupne sme 
vydali o Slovensku už takmer 285 titulov 
v rôznych edíciách a podarilo sa nám vyplniť 
medzeru na knižnom trhu.

Chodiť si po Slovensku a písať o ňom, to 
musí človeka baviť. Plní sa váš sen? 
Ja som si naozaj svoj sen splnil a som šťast-
ný človek. Kým iní sa túlajú po Slovensku 
vo svojom voľnom čase, u mňa sa spája zá-
ľuba s prácou, ktorú však ako prácu vôbec 
nevnímam. Myslím si, že v živote neexistujú 
náhody. Odmalička ma fascinovala geografia 
a Slovensko ako krajina. Túžil som nielen písať, 
ale aj vydávať knihy o ňom. Krok za krokom 
som postupne, väčšinou s priateľmi a kolegami 
geografmi, spracovával jednotlivé slovenské 
regióny a mestá, a zo začiatku som si s hu-
morom povedal, že vo vydávaní kníh budem 
pokračovať, až pokiaľ sa mi v mojej pracovni 
nezaplní jedna asi tak metrová polica s knižka-

v prvej polovici 20. storočia. Tiež výborne po-
znal Slovensko, a najmä hory. Zomrel na jeseň 
v roku 1963 a ja som sa vtedy narodil. Jeho 
život a dielo ma stále inšpiruje, a preto dúfam, 
že tam, kde som na Slovensku zatiaľ nebol, 
ešte zavítam.

Ktoré je podľa vás to najkrajšie miesto 
na Slovensku?
Narodil som sa a vyrastal v Majcichove pri Tr-
nave. Je to síce „len“ rovina okolo Dudváhu, ale 
pre mňa najkrajšie miesto na svete. Náš dvad-
sať metrov vysoký sprašový kopec, na ktorom 
leží dedina, bol od detstva symbolom môjho 
domova. Veľmi rád mám však aj kopaničiarsky 
kraj okolo Myjavy a Starej Turej, a najmä v po-
slednom čase tam trávim veľa voľného času. 
A nesmiem zabudnúť ani na bezprostredné 
okolie Bratislavy, na Malé Karpaty s Devínskou 
Kobylou, dunajské a moravské zákutia, kde sa 
najmä na bicykli často preháňam. 

Od roku 2013 Dajama vydáva poznávacie 
hry. Zatiaľ existuje hra o Bratislave, Slo
vensku, Tatrách a Trnavskom kraji. Akým 
smerom ich plánujete rozširovať?
Vydávanie náučno-vedomostných hier, naprí-
klad Poznáš Bratislavu?, Poznáš Tatry? či Poznáš 
Slovensko? je takým naším bonbónikom. Mladá 
generácia sa totiž ľahšie a radšej učí sloven-
ské reálie prostredníctvom hier, a keď chceme 
na Slovensku napredovať, tento fakt by sme 
mali mať na pamäti v prvom rade. Na vianočný 
trh chystáme tento rok aj veľkú geografickú 
hru o Európe a  každý rok by sme postupne 
chceli vydávať aj nejaké ďalšie, o ktorých vám 
zatiaľ nič neprezradím.

Podarilo sa vám hry dostať aj na základné 
či stredné školy?
Čiastočne, pretože sme robili aj viaceré vedo-
mostné súťaže na základných a stredných ško-
lách, a víťazov sme pozývali na finále v rámci 
knižného veľtrhu Bibliotéka či veľtrhu o ces-
tovnom ruchu Slovakiatour.

V rozhovore pre Knižnú revue 18/2004 ste 
sa vyjadrili, že vaším snom je vydať Notície 
Mateja Bela, „ktoré prinášajú originálne 
historickozemepisné poznatky o Uhorsku 
18. storočia“ a zároveň ich porovnať so Slo
venskom 20. storočia. Podarilo sa vám to?
Zatiaľ nie, ale tento sen snívam ďalej. Snáď 
v najbližšom období, keďže som sa vzdal 
funkcie predsedu Združenia vydavateľov 

mi z môjho vydavateľstva. Dnes už ani niekoľko 
políc na ne nestačí… Ale stále je o čom písať 
a čo vydávať, pretože Slovensko je doslova ne-
popísaná krajina a z tohto pohľadu najkrajšia 
výskumná parketa.

Ako vzniká taký sprievodca? Napríklad 
čerstvý titul z vašej dielne – prvý diel Naj-
krajších cyklookruhov – , na ktorom ste sa 
autorsky podieľali spolu s Karolom Mizlom 
a Františkom Turanským. Keď ste v teré
ne, treba si robiť poznámky, zakresľovať 
okruhy, robiť fotografie…
Príprava kníh, ktoré sú plné faktografie, je veľ-
mi náročná na precíznosť a overovanie údajov. 
Práca v teréne tvorí len jednu časť prípravy 
sprievodcu, pri ktorej je fotoaparát a mapa či 
mapový softvér veľmi dôležitý. K tomu pribud-
ne niekoľko poznámok a začína sa druhá eta-
pa, ktorá pozostáva v triedení údajov a vystih-
nutia podstaty faktov. Výsledná kniha musí byť 
čitateľsky pútavá a príťažlivá, a preto práca 
s textom je mimoriadne dôležitá. Vtedy som 
zavretý vo svojej pracovni, priveľmi nevnímam 
okolie a snažím sa sústrediť len na jednu tému. 
Oblasti, o ktorých píšem, sú mi geograficky 
blízke a prichádzajú mi akoby samé na um. 
Cestovanie a túlanie sa po Slovensku je jednou 
veľkou inšpiráciou a námetom nie na desiatky, 
ale priam stovky kníh. 

Za vyše dvadsať rokov existencie vyda
vateľstva ste pochodili Slovensko krí
žomkrážom. Existuje vôbec ešte nejaké 
miesto, ktoré ste v našej krajine nenavští
vili?
Ale áno, nebol som napríklad v každej sloven-
skej dedine. Tých máme takmer 2 800 a ja som 
bol sotva v 2 200. Ešte mám čo doháňať. V tejto 
súvislosti musím spomenúť, že v mojich geo-
grafických a vydavateľských aktivitách ma 
ovplyvnili dve výrazné osobnosti Slovenska: 
Michal Lukniš a  Miloš Janoška. Prvý bol mo-
jím profesorom na vysokej škole a neskutočne 
poznal Slovensko – so zatvorenými očami ve-
del presne opísať každý jeho kút. Vtedy som 
si povedal: „Keby som aj ja takto raz poznal 
Slovensko…“ A tak ho stále poznávam. Nie je 
to časovo ľahké, je to minimálne na jeden celý 
život. Byť v každej jednej dedine, na každom 
vrchu, v každej doline… A druhým vzorom 
je Miloš Janoška – zakladateľ časopisu Krá-
sy Slovenska, autor množstva kníh a učebníc 
o Slovensku – a nepreháňam, keď tvrdím, že 
jedna z najvýznamnejších osobností Slovenska  ››
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Cesty absolvuje 
vždy vlakom

Káva od Felliniho / Boris Filan / Vydavateľstvo Slovart 2017

li Krásy Slovenska z hľadiska svojej ďalšej exis-
tencie v zložitej situácii. Klub slovenských 
turistov oslovil vydavateľstvo Dajama, či by 
časopis nezachránilo a nepokračovalo v jeho 
vydávaní. Odmalička som Krásy Slovenska čí-
tal a srdce by mi nedalo, aby časopis zanikol. 
Pustil som sa teda do toho a už takmer pätnásť 
rokov sú Krásy Slovenska dennodennou súčas-
ťou môjho života. 

Splnili sa vaše predstavy a očakávania, 
ktoré ste na začiatku v súvislosti s časo
pisom mali?
Ak to mám zobrať čisto ekonomicky, tak sa po-
darilo zvýšiť náklad časopisu a počet predplati-
teľov a dnes sú Krásy Slovenska v štruktúre vy-
davateľstva samostatnou, a v podstate takmer 
sebestačnou jednotkou. Ja to však neberiem 
ekonomicky, ale skôr pocitovo, pretože inak 
sa časopis takéhoto typu ani robiť nedá. Táto 
činnosť ma skôr obohacuje po iných stránkach, 
stretávam sa pri nej so zaujímavými ľuďmi, 
ktorí ma inšpirujú a mnohí z nich sú pre mňa aj 
vzormi, čo sa týka múdrosti a zároveň pokory. 
A májové stretnutia s čitateľmi sú v mojom 
živote doslova kapitola sama osebe. Keď vidno 
pokope toľko ľudí podobnej krvnej skupiny, 
viem, že táto práca má zmysel… 

Občas sa vo vašej produkcii objavia aj kni
hy o zaujímavých osobnostiach Slovenska. 
Prečo práve tieto tituly?
S titulmi o osobnostiach Slovenska z geografic-
ko-historického hľadiska sme začali len v posled-
ných rokoch a chystáme sa v tom pokračovať. 
Po Štúrovi, Hečkovi, Dobšinskom a Janoškovi 
by sme chceli spracovať napríklad aj Palárika, 
Kráľa, Kukučína, Hollého či mnohých ďalších 
a nielen z literárneho prostredia. Slovensko malo 
množstvo výnimočných ľudí a bol by som rád, 
keby každý rok vyšla niektorá z týchto alebo aj 
iných osobností knižne. Tu však nemožno hovoriť 
o ziskovosti a malo by aj štátu záležať na tom, aby 
podporil takýto typ projektov, pretože je v tom 
kus úcty voči ľuďom, ktorí ho preslávili. Najmä 
Fond na podporu umenia by mal mať na pamäti 
kultúrne dedičstvo Slovenska ukryté v odkaze 
našich výnimočných predkov, zdá sa však, že 
mená ako Martin Kukučín, Janko Kráľ či Ján  
Hollý ľuďom sediacich v komisiách veľa nehovo-
ria. V roku 2016 nepodporili ani jeden z týchto 
projektov. Veľmi ma to mrzí, žiaľ, na Slovensku 
je to tak.

Beáta Beláková

KUPÓN 
DAJAMA

  KUPÓN
do 21. septembra

ROZHOVOR

 ››

Knihy Európa – najkrajšie výlety (1. diel), Najkrajšie mestské prechádzky a Najkrajšie 
cyklookruhy (1. diel) nám vydavateľstvo poskytlo do súťaže, pošlite kupón Dajama na adresu 
našej redakcie – nezabudnite napísať, o ktorú z nich máte záujem.
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a kníhkup cov SR, budem mať viac času aj 
na realizáciu tohto sna.

Ste členom správnej rady Nadácie Ekopo
lis, vydavateľstvo Dajama je partnerom 
populárnej ankety Strom roka, ktorá si 
píše už 15. ročník, a za ktorou stojí nádher
ná myšlienka. Darí sa ankete vzbudzovať 
v ľuďoch záujem o životné prostredie?
Myslím, že áno, a dôkazom toho je aj stále väčší 
a väčší počet hlasujúcich ľudí v tejto ankete. 
Nadácia Ekopolis má toho za sebou v propagá-
cii trvalo udržateľného života na Slovensku už 
veľmi veľa, a toto je naša cesta do budúcnosti.

Je naivné myslieť si, že sa zmení pohľad 
človeka a jeho citlivosť voči stromu, keď 
zistí, že napríklad Dub letný, rastúci v obci 
KráľovceKrnišov v okrese Krupina, ktorý 
je jedným z dvanástich finalistov aktuálne 
prebiehajúcej ankety, má neuveriteľných 
490 rokov? 
Nie je to naivné, pretože čím viac si budeme 
pripomínať podobné fakty a čím viac priestoru 
dostanú tieto informácie aj v médiách, tým viac 
sa bude posúvať myslenie ľudí k takzvanému 
mäkkému prístupu k prírode.

Každý rok pred letom vydáte niekoľko 
publikácií, najmä sprievodcov. Ktoré sú 
to tento rok?
K našim najpredávanejším letným titulom 
patria v posledných rokoch knihy z edície 
Po Slovensku, v ktorých na bicykli či pešo ob-

javujeme Slovensko. Po viacerých úspešných 
knihách z tejto edície sa na trhu v posledných 
dňoch objavili tri novinky: Najkrajšie cyklo-
okruhy (1. diel) – ponúka päťdesiat najkrajších 
okruhových trás rozmiestnených pomerne 
rovnomerne na celom území Slovenska. Ďalšia, 
pod názvom Najkrajšie mestské prechádz-
ky, predstavuje takzvanú mestskú turistiku 
a pešie poznávanie kultúrnych a historických 
hodnôt slovenských miest. A tretia, Od hradu 
k hradu (1. diel), ponúka viacero zaujímavých 
námetov na pešiu turistiku alebo cykloturis-
tiku k najnavštevovanejším hradom západnej 
časti Slovenska. Hrady sú zoskupené do zmys-
luplných dvojíc, ktoré sa dajú absolvovať počas 
jedného dňa peším alebo cyklistickým spô-
sobom. A k tomu vyšlo letné číslo časopisu 
Krásy Slovenska s množstvom tipov na potul-
ky našou krajinou. Zároveň sme po prvý raz 
aj spracovali knižku nielen o Slovensku, ale 
„zabŕdli“ sme aj do zahraničia a horúcou novin-
kou tohto leta je sprievodca Najkrajšie výlety 
po Európe (1. diel). Prvý diel nového a bohato 
ilustrovaného turistického sprievodcu po Eu-
rópe obsahuje pätnásť výletov po európskych 
mestách a oblastiach v rámci deviatich krajín. 
Jeho cieľom je poskytnúť čitateľom obraz o vy-
braných miestach a motivovať k ich návšteve. 
Sprievodca je prioritne určený na jednodňové 
či víkendové návštevy miest a všetky výlety 
vychádzajú z vlastnej skúsenosti mladého 
autora, v rámci ktorej sa potvrdzuje fakt, že 
nemusíme mať plnú peňaženku na to, aby sme 
ich absolvovali.

Ktoré z kníh z vášho vydavateľstva pova
žujete za najlepšie?
Mám rád všetky knihy, ktoré sme vydali 
a žiadna z nich nebola ničím vynútená či ne-
jakým „prepadákom“. Samozrejme, špecifický 
vzťah mám k tým, na ktorých som sa podieľal 
ako autor či spoluautor. Veľmi sa mi páči naprí-
klad kniha Slovensko na starých pohľadniciach 
(1900 – 1918), ktorá je výpoveďou o tom, ako 
Slovensko vyzeralo, a čím žilo na začiatku 
20. storočia, a preto nie náhodou už pripra-
vujeme v podobnom duchu prvorepublikové 
Slovensko.

Ste už neodmysliteľne spojený aj s najstar
ším slovenským časopisom Krásy Sloven-
ska. Ako ste prišli k jeho vydávaniu?
Aj pri časopise Krásy Slovenska sa mi potvrdilo, 
že v živote neexistujú náhody. V roku 2003 stá-
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príbeh života umeleckej rodiny Mozartových. 
Genialita tohto muža nespočívala len vo vrode-
ných vlohách, veľkú úlohu tu zohral Amadeov 
otec Leopold, ktorý tvrdo pracoval, aby sa z jeho 
detí mohli stať hudobníci. 

Pozorovať krajinu a ľudí
Autor svoje cesty absolvuje vždy vlakom. Toto 
cestovanie má svoje romantické čaro. Miestne 
stanice plné autentických ľudí a artefaktov. 
Pre pozorovateľa je to ideálne prostredie. Filan 
je takzvaným spisovateľom-pozorovateľom. 
Sedí v kupé, a okolo seba vníma množstvo ob-
razov, ktoré mu dovoľujú vytvoriť si ucelený 
obraz o krajine, uvažovať nad správaním sa 
ľudí a jeho príčinami. Kniha je písaná formou 
zápiskov, ktoré sú rozvinuté do úvah. Autor 
nastavuje všetky zmysly, aby prišiel veciam 
na koreň. Dotýka sa absurdnosti aj tragiko-
mickosti svetového poriadku.
 Vlakom prestupujeme do Mníchova, stre-
távame muža prezlečeného za čmeliaka 
povzbudzujúceho futbalový tím Borussia 
Dortmund. Prechádzame tlupou strach na-
háňajúcich Bavorákov s ich hrôzostrašnou 
srdečnosťou. Navštívime múzeum nacizmu, 
plné efektných zrkadiel, ktoré akoby ukazo-
vali prstom na každého návštevníka a vzbu-
dzovali v ňom pocit viny.
 V Mníchove je veľa toho, čo sa dá obdivovať. 
Umelecké budovy postavené ešte v období na-
cizmu odmietali diela, ktoré dnes vystavujú. 
Keith Harring plný energie, Modiglianiho 
surrealisticko-kubistické omamné plátna. Té-
mou je vždy umenie a jedlo. Dva nosné piliere 
v živote aj v knihách. Potom sú to ľudia a ich 
príbehy. Tragické, komické alebo tragikomic-
ké príbehy. Návštevu v Mníchove zakončuje 

príbeh o šialenom kráľovi Ľudovítovi II., ktorý 
nechal postaviť nádherné zámky v Nemecku. 

Každodenné komično
Tieto texty nenormálne šľapú. Príbehy sú vtip-
né a zapadajú do seba ako skladačka. „Na Mní-
chove mám rád, že si chráni zóny zastaveného 
času.“ Vyjadrovať sa jednoducho nie je také 
zábavné a originálne. Myseľ čitateľa dostáva 
injekciu, jeho synaptické spojenia sú posilnené 
a o to viac má po prečítaní pocit, že absolvoval 
príjemné mozgové a obrazotvorné cvičenie. 
 Kundera napísal, že celý náš osud uvádzajú 
do pohybu úplne bezvýznamné príčiny. A potom – 
každé odhalenie tejto bezvýznamnosti je zároveň 
zdrojom komična. Spisovateľ Boris Filan odhaľuje 
zdroj komična v každodenných súvislostiach. 
V jednotlivých krajinách a ich kultúre nachá-
dzame vždy iné podnety, ktoré nás pobavia aj 
poučia. Tragédie sa vplyvom času menia na ko-
médie, ktoré spisovatelia odhaľujú a s ľahkosťou 
komentujú. Táto kniha je zastávka v čase, ktorá 
mení náš pohľad na známe pamätihodnosti. 
 Cestovanie končíme v Ríme – príbehy 
o Romulovi a Rémovi, Cézarovi, odporúča-
nia talianskej filmovej klasiky, prechádzame 
po španielskych schodoch v Ríme, navštívime 
fontánu Di Trevi a odhalíme jej dávny príbeh. 
Táto kapitola by sa dala nazvať Óda na Rím. 
Rovnako ako Sorrentinov film La Grande Bel-
leza, ktorý opisuje nádheru mesta. Príbehy 
zvýrazňujú fotografie a umelecké obrazy.
 A prečo názov Káva od Felliniho? Zvláštny 
príbeh je o jednoduchej vzájomnosti, ktorú tento 
slávny režisér zaviedol v jednej rímskej kaviarni, 
a ktorá pôsobí ako úspech ľudskosti a príjemná 
bodka na záver.

Nina Bruckerová

Knihy Borisa Filana čitatelia dobre poz-
najú, jeho štýl a rozprávačské umenie 

pretavené na papieri majú už dlhé roky svoju 
úroveň. Jeho nový titul Káva od Felliniho 
disponuje príjemne sviežim rozprávačským 
štýlom, literárne spodobnenou atmosférou 
srbského mesta a miestami ako Salzburg, Mní-
chov, Zürich, Kostnica a Rím. Príhody plné his-
torických faktov, osobných stretnutí, dávnych 
kamarátov a každodenných radostí. 

Jedinečnosť klobás
Prvá zastávka je v srbskom Báčskom Petrovci, 
v ktorom sa nachádza gymnázium Jána Kollára,  
budova Matice slovenskej a iné slovenské pa-
miatky. Populáciu tohto mesta tvoria z osem-
desiatich percent Slováci, ktorí sa tu usadili, 
a dodnes zachovávajú slovenské tradície. Stre-
távame sa tu pri príležitosti Medzinárodného 
dňa klobás. Tie báčskopetrovské sú výnimoč-
né dlhou históriou. Konajú sa tu rôzne atrakcie 
a každý súťažiaci si stráži svoje „klobásové 
know-how“. Fotografie v závere príbehu pod-
čiarkujú autorove rozprávanie o jedinečnosti 
klobás. Cez čevapčiči a miestnu špecialitu – 
krumple na ťapši – sa veľmi pozvoľna presú-
vame do Nového Sadu, druhého najväčšieho 
srbského mesta, v ktorom sa nachádza pomník 
muža známeho aj na Slovensku – Svetozára Mi-
letiča, právnika, novinára a dobrého priateľa 
Ľudovíta Štúra. Áno, odtiaľ názov najväčšieho 
trhoviska v Bratislave.
 Ikonou Salzburgu je, samozrejme, Wolfgang 
Amadeus Mozart a jeho pestrý život bohéma. 
História, fakty aj vyvrátenie historických ne-
presností – o tom je kapitola s názvom Salzburg: 
Mozartove guľky. Jej súčasťou je pikantná legenda 
o vytvorení tohto svetoznámeho dezertu, a tiež 

Cesty absolvuje 
vždy vlakom

Káva od Felliniho / Boris Filan / Vydavateľstvo Slovart 2017

TÉMA

Existujú knihy, ktoré si ľudia s radosťou berú 
na dovolenky. Sú na to ako stvorené – vtipné, plné 

dobrodružstiev a vždy sa dajú čítať aj od stredu. Lis-
tovaním v nich sa akoby zastavíme v čase a potom 

máme pocit, že sme niečo pekné zažili. 
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Išiel na vandrovku 
a vrátil sa o rok

Tomas World Expedition – Bláznivá cesta okolo sveta / Tomáš Vilček / Ikar 2017

Slováci majú na cestovanie rôzne názory, chceli by sa túlať po ďalekých 
krajinách, ale často využívajú výhovorky typu „nemám na to čas, peniaze, 

odvahu“. Bloger a cestovateľ Tomáš Vilček však všetky tieto predpoklady 
pre dobrodružnú cestu má, a najmä vďaka enormnej dávke odvahy prešiel 

krajinami ako Afganistan, India, Bolívia, Austrália, dokonca aj Pobrežie 
Slonoviny. Čo je ešte odvážnejšie? Túto trasu absolvoval úplne sám, iba 

s ruksakom a imaginárnym kamarátom Emilom. 

V  krátkosti by sa kniha Tomas World Expe-
dition – Bláznivá cesta okolo sveta dala 

nazvať všestrannou reportážou s expresívnymi 
opismi. Tomáš Vilček bol už predtým majster 
pera – teda, skôr majster klávesnice, pretože pí-
sal úspešné cestovateľské blogy. A robí to veľmi 
presvedčivo, výstižne, dokáže perfektne načrtnúť 
prostredie, pamiatky, kultúru… Vďaka jeho ta-
lentu dochádza ku skvelej vizualizácii objektov, 
prírody, miestnych ľudí. Je takisto detailista, at-
mosféru jednotlivých štátov opisuje tak, že nám 
prináša vôňu jedál priamo do našich obývačiek: 
„Mäso sa griluje vonku pred vchodom, aby sa 
nezadymila reštaurácia. S vejárom pravidelne 
rozfúkavajú žeravé uhlíky, a tak udržujú potreb-
nú teplotu na grilovanie. Od obeda v takomto 
prostredí veľa neočakávam. No hneď ako ochut-
návam tradičný, na prírodno grilovaný afgánsky 
kebab, ostávam nadšený. Vynikajúce lahodné 
jahňacie mäso ma presviedča o tom, že ide o je-
den z mojich najväčších kulinárskych zážitkov.“ 

Cestovanie s Emilom
Knihu robia dynamickou rôznorodé amatérske 
fotografie, ktoré však v autorovom podaní vyznie-
vajú profesionálne. Niektoré sú unikátne už len 
tým, že vznikli. Vilčekovi sa podarilo zachytiť 
nezvyčajné obrazy v Afganistane, ktoré sú tak 
trochu „mimo zákon“. V Kábule si nafotil budovu, 
ktorá spôsobila konflikt s miestnymi policajtmi. 
Situáciu vyriešil svojsky, svojím, ako často tvrdí, 
sedliackym rozumom. Titul je netradičný aj tým, 
že sa dá čítať od strany, na ktorej knihu náhodne 
otvoríte. Je jedno, či to bude v strede, alebo sa 
začítate do textu odzadu – každá krajina je jedi-
nečná a prináša samostatný inšpirujúci príbeh. 
Za silné motto/odkaz knihy považujem apel 

jeden navyše – nadhľad a humor. Za najemotív-
nejší text považujem kapitolu o Indii. O africkej 
chudobe sa rozpráva často, no o tej indickej má-
lokedy. India je krajinou plnou kontrastov, a ten 
sociálny je tam takpovediac všadeprítomný: „Na 
trávnikoch ležia desiatky bezdomovcov a prosia 
o almužnu, okolo zasa prechádzajú luxusné autá 
smerujúce do vládnej časti.“ V knihe sú tiež per-
fektne vykreslené známe, často až bájne indické 
vlaky: „Niektorí Indovia spia dokonca na hor-
ných regáloch pre batožinu. Vagónmi pravidelne 
chodia predavači čaju, sladkostí alebo hotových 
jedál zabalených v miske. Výnimkou nie sú gym-
nasti. Úzkou uličkou sa kotúľa malá Indka a saltá 
strieda s mlynskými kolami. Za ňou sedí žobrák 
bez nôh, ktorý sa zablatenými rukami posúva 
ďalej. Neskutočné divadlo.“ 
 Vilček sa nestotožňuje s úlohou sudcu. Nemo-
ralizuje, nerobí negatívne závery o politickej či 
ekonomickej situácii v krajine. Takisto nezaují-
ma rolu kazateľa a nerozdeľuje veci len na dobré 
a zlé. S nesmiernou  ľahkosťou, dynamikou, ori-
ginalitou opisuje situácie v krajine, snaží sa o to, 
aby si čitateľ z textu zobral čo najviac. Vilčekovo 
písanie je reportážneho charakteru, rozdeľuje 
scény na malé kúsky, z ktorých sa snaží vyvodiť 
záver – väčšinou nie jednostranný. Jeho snahou je 
priniesť okolnostiam objektivitu a na každú vec 
sa pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Niektorí ho 
môžu vnímať ako tzv. slniečkara, keďže sa snaží 
z každej situácie vyťažiť to najpozitívnejšie. Veľ-
kou výhodou knihy je aj fakt, že sa autor na cestu 
pripravil, jeho všeobecný prehľad o politickom 
systéme v krajinách je na vysokej úrovni. Tomas 
World Expedition ponúka na štyristo stranách 
nadčasové, dobrodružné čítanie s dávkou sarkas-
tického humoru.

Marta Fandlová

na Slovákov, ktorí často používajú veľké množ-
stvo výhovoriek, prečo radšej ostať doma. Vilček 
nám ukazuje skôr to, prečo doma neostať. Svet 
je obrovské a nádherné miesto, ktoré treba obja-
vovať. Slováci sa však boja cestovať, exotiku ne-
navštevujú preto, lebo si myslia, že je to pridrahé 
alebo nebezpečné. Vilček v knihe ukazuje, že ak 
má človek kus zdravého rozumu, dá sa bezpečne 
prežiť v Iráne či Indii, dokonca je možné odniesť si 
odtiaľ veľké množstvo cestovateľských zážitkov. 
Sprievodcom na Vilčekovej ceste za neznámym je 
jeho imaginárny kamarát Emil, ktorý s ním vedie 
rôzne druhy rozhovorov. Emil v mojom chápaní 
predstavuje autorovho dôverníka – rieši s ním 
všetky cestovateľské krízy aj poznatky. Emil ta-
kisto predstavuje protiváhu autorových  názorov 
– vďaka nim robí na ceste snov krok doľava alebo 
doprava. Kniha plní aj funkciu príručky. Akými 
dopravnými prostriedkami je možné sa čo naj-
lacnejšie premiestňovať? U autora jednoznačne 
vyhráva stopovanie. Vďaka tomu ušetril tisíce do-
lárov najmä v slnkom rozpálenej a rozľahlej Aus-
trálii. Ubytovanie rieši predovšetkým cez známu 
cestovateľskú sieť zvanú couchsourfing – neraz 
dostal nocľah zadarmo u celkom neznámych ľudí. 
Ďalšou z alternatív na bezpečné prenocovanie je 
stanovanie, autor prináša čitateľovi množstvo 
cenných tipov. 

Slniečkar v Indii
Vilček má nesmierny talent na písanie, vie vysta-
vať strhujúci dej. Čitateľa tak odvracia od bežnej 
reality, čím zabúda na rutinu dňa, spolu s au-
torom prežíva nebezpečenstvo, užíva si všetky 
lahôdky na tanieri, a vciťuje sa do jeho nervozity 
pri nekonečnom stopovaní. Publikácia spĺňa všet-
ky parametre kvalitného cestopisu, dokonca má 

Knihu nám vydavateľstvo poskytlo do súťaže – ak ju chcete získať, 
zašlite na adresu redakcie kupón Ikar – Vilček.
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čivom bahne, v Čachticiach sa vďaka čarovné-
mu gombíku ocitnú v minulosti, aby si overili, 
či sa Alžbeta Bátoriová skutočne kúpala v krvi 
mladých dievčat, vo Svätom Antone ich čaká 
prehliadka pompézneho kaštieľa. „Čo sa všetko 
myšiak nedozvie na cyklistických pretekoch,“ 
komentuje výlet Samuel. 
 Okrem cestovateľských zážitkov sa musia 
myšiaci vysporiadať aj s rôznymi nebezpeč-
nými situáciami. V Piešťanoch bratov unesú 
Indovia, ktorí nimi plánujú nakŕmiť svoju 
kobru, v Trenčíne sa na pelotón myší vyrúti 
veľký ryšavý kocúr, v štiavnických baniach 
zachránia malého myšiaka, ktorého do klietky 
zatvorili baníci, aby si overili, či je v podzemí 
dostatok kyslíka. 
 „Teraz, po všetkom, čo som zažil, som si 
uvedomil, aký je náš život krehký. Ak by ma 
ryšavec zožral, už nikdy by som mamke a tat-
kovi nepovedal, ako veľmi ich mám rád. Ani 
sestričkám to, ako ma vždy veľmi poteší, keď 
mi pomôžu. Veľakrát si to myslím, no takmer 
nikdy nikomu nič nepoviem. Dnes večer im 
určite zatelefonujem.“ 

Textom aj obrazom
Skrátka a dobre, v knihe Myšiak Samuel a jeho 
cesta okolo Slovenska na bicykli o dobrodruž-
stvá nie je núdza. Naopak, niekedy je informácií, 
dejových zvratov a odbočiek naraz až priveľa, 
hádam ich detský čitateľ bude vedieť spraco-
vať. Myšiaci prejdú množstvo pamätihodností 
Slovenska, dozvedia sa viac o histórii krajiny 
a jej krásach. Tento aspekt knihy je jej hlavným 
benefitom, pretože v pôvodnej tvorbe pre det-
ského čitateľa už takmer úplne absentuje.
 Dej je však pomerne nahustený, a aj tempo 
rozprávania je veľmi dynamické, čo pomáha kom-
penzovať zrozumiteľné grafické delenie kapitol, 
a tiež ilustrácie Mareka Mertinka, na ktorých 
množstve sa, našťastie, nešetrilo. Jazyk rozpráv-
ky je hovorový, prirodzený, opisné pasáže vhod-
ne striedajú živé dialógy zvieracích postavičiek. 
Komplexne ide o živý, dynamický a dobrodruž-
ný príbeh s viacerými nenápadne dávkovanými 
morálnymi posolstvami, ktorý navyše čitateľovi 
zábavnou formou približuje charakter a špecifiká 
Slovenska. 

Diana Mašlejová

S  tímom Bratia z Trenčína sa hravý a od-
vážny myšiak Samuel vydáva na preteky, 

ktoré štartujú v Bratislave pred budovou Ná-
rodného divadla. Filip, Emanuel, Peter a Pavol 
– tí všetci chcú spolu s hlavným protagonistom 
prekonať samých seba, a dokázať i ostatným, 
že keď máte sen, a pracujete na ňom tvrdo, 
a zároveň s nadšením, môžete ho premeniť 
na skutočnosť. Svoje sestry Samuel príliš ne-
predstavuje a trochu nespravodlivo ich škatuľ-
kuje ako večne rapotavé, pojašené, chichota-
júce sa myšky, pričom ich jedinou výhodou je 
azda to, že svojim bratom upracú izbu a napíšu 
domácu úlohu. Nuž, feministky budú musieť 
trocha zatnúť zuby.

Nielen cyklistický roadtrip
Vráťme sa ale k rozprávke, ktorú možno pokoj-
ne označiť ako cyklistický roadtrip. Preteky sú 
rozdelené do jednotlivých etáp, počas ktorých 
myšiaci navštívia skutočne veľké množstvo 
slovenských miest a obcí. V Skalici ochutnajú 
trdelníky, v Piešťanoch prejdú cez Kolonádový 
most a vyčľapocú sa v termálnych vodách i lie-

TÉMA

Ján Lacika je známy cestovateľ, ale aj fyzický geograf a geomorfológ v Geografickom ústave 
SAV. Predovšetkým je však tvorcom množstva vedecko-populárnych článkov a publikácií 
– tá najnovšia má názov Slovensko v obrazoch a vydavateľstvo Ikar – Príroda ju vydalo 
hneď v štyroch jazykových mutáciách (slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine). To 
preto, lebo titul má predovšetkým reprezentatívny charakter, predstavuje nielen hmotné 
kultúrne dedičstvo našej malebnej krajiny, ale aj rázovitú prírodu. Obsahuje veľké fotografie, 
ku každej je priložený popis miesta. Tomuto mimoriadne skúsenému autorovi sa podarilo 
vyobraziť Slovensko presne také, aké je – pestré, bohaté na prírodu a kultúrne pamiatky, 
hornaté i nížinaté, moderné i historické…

Pošlite kupón Ikar – Lacika na adresu našej redakcie a ak vás vyžrebujeme, knihu vám radi zašleme.

Cyklistický roadtrip
Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli / Zuzana Šinkovicová 
/ Vydavateľstvo Matice Slovenskej 2017

Bicyklovanie je jeho vášňou, a preto sa spolu s bratmi prihlási na veľkú Cestu myší okolo 
Slovenska. Hlavný hrdina rozpráva svoj epický, dobrodružstvami nabitý príbeh v prvej oso-
be, a detským čitateľom tak sprostredkováva svoje jedinečné zážitky. Pretože kniha Myšiak 
Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli od Zuzany Šinkovicovej je v prvom rade 
o putovaní, spoznávaní nových miest, ale aj o radosti zo športu a spoločnej snahe zvíťaziť. 

KUPÓN 
IKAR – LACIKA

KUPÓN 
IKAR – VILČEK

KUPÓNY  »
do 21. septembra
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Úľava alebo 
cesta k extáze

Foto Lucia Gardin

S Elenou Ferrante, respektíve s jej hrdinka
mi ste strávili posledné tri roky. Aký je to 
pocit alebo skúsenosť – byť v nejakom texte 
tak dlho ponorená, byť tak dlho „s niekým“?
Elena Ferrante je autorka, ktorú som si pre seba 
objavila ešte pred Neapolskou ságou, skôr, než 
sa z nej stal taký fenomén, vďaka jej kratším 
románom, a hneď som vedela, že by stálo za to 
ju preložiť, preto som bola veľmi rada, keď ma 
vydavateľka Inaque Aňa Ostrihoňová oslovila 
s touto ponukou. Teraz dokončujem posledný, 
štvrtý diel, ktorý by mal vyjsť v polovici augusta, 
a musím povedať, že ma prekladanie baví stále 
rovnako ako na začiatku. Je to fascinujúci svet, 
v ktorom som už naozaj doma, a mnohé veci, ktoré 
som si pri prvom čítaní nevšimla, mi zrazu udrú 
do očí a neprestáva ma udivovať, ako dobre a de-
tailne je ten príbeh premyslený, hoci ide o vyše 
1600 strán textu.

Dokážete ho ešte vnímať ako čitateľka? Ale
bo už len profesionálne – ako prekladateľka, 
spisovateľka?

sugestívnym opisom pocitov? Alebo tým, 
že autorka ide hneď in medias res? Čím si 
Ferrante získala vás?
Mňa u Eleny Ferrante oslovuje najmä úprimnosť, 
až neznesiteľná, to, ako bez problémov napíše aj 
tie myšlienky, ktoré by si nikto „normálny“ nepri-
pustil, ani sám pred sebou – napríklad vo vzťahu 
matka-dcéra. Pod úprimnosťou Eleny Ferrante sa 
skrátka neskrýva to, čo si ľudia bežne predstavu-
jú, keď vyhlasujú, že na druhých si cenia úprim-
nosť. Elena Ferrante dokáže vyjadriť, čo je v nás 
najhoršie a najbanálnejšie, tie najnižšie pudy. 
Píše o ženskej skúsenosti, ale nie je to „ženská 
literatúra“, vie uchopiť témy ako nevera s takou 
nemilosrdnou presnosťou, že ich čítame ako triler.

To, ako hrdinka veci prežívala, mi pripomí
nalo moje detstvo a dospievanie, len s od
lišnými kulisami – hoci som vek hrdinky 
prežívala v inom čase a v úplne inej krajine.
Áno, samozrejme, myslím, že mnohým to pri-
pomína vlastné detstvo, lebo – ak to preženiem 
– všetky sme mali nejakú geniálnu priateľku – 

Ale áno, pri prekladaní si listujem v stránkach, 
ktoré sú ešte predo mnou, a často sa mi stáva, 
že sa začítam a na chvíľu „zabudnem“ prekladať, 
lebo ma to opäť tak strhne. Ale to, čo už vyšlo, 
teda predchádzajúce diely, si znovu čítať nemô-
žem, lebo sa bojím, že by som natrafila na nejakú 
chybu, že by som našla čosi, čo som mohla pove-
dať nejako inak, lepšie. 

Už ste si aj niekedy povedali: Stačilo Fer
rante?
Nie, skôr som sa tieto tri roky bála, aby sa nesta-
lo niečo, čo by mi zabránilo prácu dokončiť. Asi 
mi trochu odľahne, keď vyjde aj posledný diel.  
Vo vydavateľstve Inaque vyjdú neskôr ešte tri 
krátke romány Eleny Ferrante v preklade Petra 
Bilého, a ja sa po ságe teším aj na prekladanie ďal-
ších autorov, čosi sa rysuje, ale ešte to nie je isté.

Hneď prvý diel ságy ma nadchol, ale ne
vedela som presne sformulovať, čím. Je to 
autenticitou, implicitným feminizmom, dy
namikou rozprávania, množstvom detailov, 

Tri roky strávila s Neapolskou ságou Eleny Ferrante a ešte jej nemá dosť. Prekladateľka z taliančiny a francúzštiny, spiso-
vateľka Ivana Dobrakovová (1982) zaujala literárnu kritiku hneď svojou debutovou zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine 
a románom Bellevue. Po zbierke poviedok Toxo a prekladateľskej anabáze populárnej talianskej tetralógie z vydavateľstva 
Inaque by jej čoskoro mala vyjsť zbierka noviel. Vraví, že sa vždy pokúša nepísať osvedčeným spôsobom, a – napriek vply-
vu Ferrante – to, čo teraz píše, je určite „jej“.

ROZHOVOR
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ako je Elenina Lila, ktorá bola vždy vo všetkom 
lepšia a krajšia a múdrejšia a šikovnejšia a tak 
ďalej. A aj pocity z dospievania sú zachytené 
dosť presne. 

Ako vravíte: všetky sme mali v detstve ne
jakú „geniálnu priateľku“. Možno preto  
po týchto knihách siahajú skôr ženy. Pritom, 
naozaj, ženský román to nie je…
Áno, oslovuje to viac ženy. Asi je to najmä témou 
týchto kníh – priateľstvo medzi dvoma žena-
mi, rozchod prežívaný z pohľadu ženy, vzťah 
matky s dcérami, sú to naozaj „ženské témy“, 
ale rozhodne nie spracované podľa červenej či 
akej knižnice. Myslím, že mnohé sa v tom našli, 
v prežívaní postáv, v situáciách, v sformulova-
ných myšlienkach, v strastiach a radostiach 
Eleny a Lily. Ale – úplne jednoducho – nemusí 
to osloviť každého. 

Mimochodom, keď idete prekladať knihu, 
najprv si ju prečítate celú, a až potom sa 
rozhodnete? Alebo ako postupujete?
Keď som sa dozvedela, že budem prekladať Nea-
polskú ságu, štvrtý diel ešte nebol vonku, takže 
keď potom vyšiel, čítala som ho trochu s obavami, 
lebo som už vedela, že na ňom budem pracovať. 
Ale vždy si knihu najprv prečítam. Samozrejme. 
V Elene Ferrante rôzne pasáže, slová, odkazujú 
na pasáže a slová v inom diele, musím to mať  
na pamäti, aby to bolo jednotné. 

Je vám sympatická hlavná hrdinka a záro
veň rozprávačka Elena, „Lenù“? 
Myslím, že Elena je postava, s ktorou sa pri 
prvom čítaní väčšina čitateliek stotožní. Ale  
po troch rokoch s Elenou by som už asi jed-
noznačne netvrdila, že mi je sympatická. Jednak 
jej postoj k písaniu mi je cudzí – používa litera-
túru, len aby sa spoločensky vyšvihla –,  jednak 
ju nedokážem celkom sledovať v jej rozhodnu-
tiach, pokiaľ ide o jej vzťahy s mužmi, a najmä 
vzťah k dcéram – ale nechcem prezrádzať, čo 
sa udeje vo štvrtom diele.

Je vám teda blízka alebo nie?
Mnohokrát mi bola blízka, v situáciách, keď bola 
zúfalá, ale asi s ňou zas toľko spoločného nemám.

Veľa detailov by napovedalo, že sú to auto
biografické knihy. Do akej miery je podľa vás 
postava Eleny modelovaná podľa skutočnej 
„Ferrante“? Keďže autorka či autor zostáva 
v anonymite, špekuluje sa o tom, kto sa za 
pseudonymom skrýva.

s odhalením, že je to prekladateľka z nemčiny 
Anita Raja, podľa daňového priznania. Ale vyda-
vateľstvo, ani Elena Ferrante, ani Anita Raja sa 
k tomu nikdy priamo nevyjadrili. Hneď po tom 
sa objavili ďalšie články, že také jednoduché to 
predsa nebude, a je to vlastne… ten a ten. A tá 
a tá. A tí a tí. 

Jedna z hypotéz dokonca bola, že knihu píše 
manželský pár, alebo že sú to viacerí ľudia. 
No je to pravdepodobné? Celý text má veľmi 
originálny, jednotný štýl.
Ja mám najradšej teóriu, že je to transsexuál, keď-
že sa špekuluje najmä o tom, či to písala žena 
alebo muž. Teórie o tom, že je to muž či manželský 
pár sa však väčšinou zakladajú na presvedčení, 
že „veď žena by to tak dobre napísať nevedela“. 
S čím sa nedá súhlasiť. 

Dostali ste sa popri práci na tomto prekla
de aj k písaniu vlastných textov? Chystáte 
ďalšiu knihu?
Áno, na budúci rok už snáď vyjde moja nová 
kniha. Zbierka štyroch kratších noviel. Názov 
zatiaľ nemám.

Stihne človek popri prekladaní aj písať? 
Alebo je príliš ponorený do cudzieho textu 
a preto nepíše? 
Pri prekladaní sa dá písať. Dlhšie som nepísala, 
ale nesúviselo to s Elenou Ferrante. Teda takto: 
mala som čosi rozpracované, dva-tri roky, ale 
nebolo to dobré, nevedela som sa na písanie 
sústrediť, aj celé týždne som si to neotvárala, 
a zároveň som nevedela ten text ani pustiť. Ale 
napokon som ho zahodila a odľahlo mi. Teraz 
myslím, dúfam, verím, že som už v lepšej fáze.

Hrozí aj preberanie štýlu prekladaného 
autora či autorky?
Hrozí, hrozí. A hrozí aj kalkovanie, teda doslovné 
prekladanie výrazov z taliančiny. Treba si na to 
dávať pozor. 

Ovplyvnila vás Ferrante aj ako autorku? 
Neviem odpovedať, či a nakoľko ma prekladanie 
Ferrante ovplyvnilo. To sa asi uvidí. No to, čo 
teraz píšem, je určite moje.

Ako alebo kedy sa vám píše najlepšie? Máte 
svoj, systém, rituál, zvyky, maniere?
Mala som, už nemám žiadny systém. Píšem, keď 
je čas, keď viem, keď som správne naladená. Nor-
ma za deň neexistuje, nepíšem každý deň, ale keď 
píšem, viem napísať aj stranu. 

Som presvedčená o tom, že Neapolskú ságu napí-
sala žena. Hoci to neviem nijako „dokázať“. Ale 
k tomu, nakoľko je autobiografická, sa netrúfam 
vyjadriť. Možno pocitovo, v zážitkoch, ale príbeh 
sa mi zdá vymyslený. 

Myslíte si, že práve anonymita dala autorke 
– hovorme teda o žene – odvahu písať tak 
uvoľnene a odvážne? Nie že by išlo o nejaké 
pikantérie, skôr mám na mysli spomínanú 
úprimnosť.
Áno, myslím si, že keď máte rodinu alebo ľudí, 
na ktorých vám záleží, na ktorých musíte brať 
ohľady, isté veci nemôžete napísať celkom 
otvorene. A nemyslím tým priamo vo vzťahu 
k nim. Možno ani o sebe. Teda, môžete, ale po-
tom závisí od vás, či pôjdete cez mŕtvoly a aj 
to uverejníte.

V centre rozprávania Neapolskej ságy sú dve 
priateľky, ale – je to kniha o priateľstve? 
Autorka vykresľuje sociálne prostredie, 
atmosféru Neapola 50. rokov, chudobnej 
štvrte, zrod mafie… Čo je však hlavnou té
mou? Pre mňa ide o veľmi autentický pohľad 
na ženské prežívanie, na to, ako svet vníma 
a prežíva najprv dievča, potom dospievajúca 
a napokon dospelá žena. O čom sú podľa vás 
tieto romány?
O tom všetkom. O priateľstve, o dospievaní. Je 
to bildungsroman, spoločenský román, román 
o ženskom prežívaní, každý si z toho vyberie, 
čo mu je najbližšie.

Stretli ste sa predtým u niekoho s takýmto 
typom písania?
Nie, keď som si prečítala v Gutenbergovej čítanke 
talianskej literatúry úryvok od Eleny Ferrante 
z Dní opustenia, bolo to, akoby ma niekto ovalil 
po hlave.

Čo vaša osobná komunikácia s autorkou? 
Spomínali ste, že vám pomerne rýchlo od
písala na mail…
Písala som jej len raz, po preložení prvého dielu. 
Chcela som jej objasniť, ako som vyriešila jeden 
prekladateľský problém a vlastne som jej chcela 
aj napísať, čo pre mňa jej knihy znamenajú. Odpí-
sala mi – cez svoju literárnu agentku – pár milých 
slov. Kamarátka tu v Turíne ich analyzovala, vraj 
je autorka naozaj z juhu…

Niežeby to bolo dôležité, ale je už identita 
Ferrante odhalená?
Novinár Claudio Gatti prišiel pred pár mesiacmi  ››

ROZHOVOR
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Ivana Dobrakovová (1982) sa narodila 
v Bratislave, vyštudovala prekladateľstvo 
a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského. Žije v Turíne.
 Debutovala zbierkou poviedok Prvá 
smrť v rodine (Marenčin PT 2009), s kto-
rou sa dostala do finále ceny Anasoft 
litera a získala za ňu literárnu Cenu Jána 
Johanidesa. Ďalej jej vo vydavateľstve Ma-
renčin PT vyšiel román Bellevue (2010), 
ktorý sa tiež ocitol vo finálovej desiatke 
„Anasoftu“ a zbierka poviedok Toxo 
(2013). Je laureátkou literárnych súťaží 
Poviedka 2008 a Jašíkove Kysuce 2007. 
Prekladá z francúzštiny a taliančiny.  
Za preklad Ruského románu (Marenčin PT 
2008) od Emmanuela Carrèra získala pré-
miu poroty Ceny Jána Hollého. Z talianči-
ny preložila prvé tri diely Neapolskej ságy 
Eleny Ferrante: Geniálna priateľka (2015), 
Príbeh nového priezviska (2016) a Tí, čo 
odchádzajú – tí, čo zostávajú (2017). Práve 
prekladá štvrtý diel, ktorý vyjde tak, ako 
predchádzajúce, vo vydavateľstve Inaque.

ROZHOVOR

Viac ako stranu na jeden záťah nenapíšete?
Ale áno, stalo sa, že som už napísala aj viac, 
niekedy aj stranu a pol, raz dokonca štyri – ale 
to len raz. Snažím sa písať skôr systematicky,  
po troškách, veľa pri tom prepisujem, opravujem, 
nepíšem na jeden záťah. V podstate si ale myslím, 
že je úplne jedno, ako a kedy a kde a koľko autor 
píše, či prepisuje alebo nie, čomu verí a ako sa 
vidí, dôležitý je vždy len výsledok.

Posunuli ste sa niekam od svojej doterajšej 
tvorby? Tematicky, ľudsky, štýlovo?
Mám pocit, že sa posúvam, aj keď ľudsky asi nie. 
Myslím, že moje nové texty sú dosť iné než tie 
z prvej knihy. 

Sú lepšie? 
Bohužiaľ, nefunguje to tak, že by som sa od knihy 
ku knihe zlepšovala. Sú takí autori, trochu im 
závidím. Ale pri každom texte sa začína nanovo. 
Mám pocit, že mi vychádzajú lepšie tie, v ktorých 
potrebujem čosi veľmi naliehavé vyjadriť. Ale 
nie každého to musí baviť – to, čo ja potrebujem 
vyjadriť.

Myslíte si, že autor si je sám sebe najlepším 
radcom a kritikom? Dávate svoje texty nie
komu čítať ešte v rukopise?
Dávam ich čítať pár ľuďom, ale väčšinou aj sama 
viem, kde to škrípe, čo treba prepracovať. Ako – 
na to už musím prísť sama.

Veríte, že sú k vám posudzovatelia vašich 
rukopisov úprimní? Vycítite to?
Obávam sa, že sú dosť úprimní, lebo to často mu-
sím rozdýchavať, a niekedy si hovorím, že taká 
„milosrdná lož“ by občas nezaškodila. Ale o to 
viac poteší, ak niekedy pochvália. 

Sedí vám viac žáner poviedky alebo romá
nu? Alebo si téma vyžiada žáner?
Tak, rozhoduje sa o tom podľa toho, koľko tá téma 
unesie, aký rozsah. Aspoň u mňa.

Premýšľate o ďalšom románe? Je nejaká 
téma, ktorá vás máta?
Rozmýšľam nad všeličím, ale už viackrát som sa 
presvedčila o tom, aké hlúpe je hovoriť o niečom, 
čo je len vo fáze písania, nedajbože plánovania. 
Na druhej strane však netrpím tým komplexom, 
že „treba ďalší román“, lebo poviedky sa nerátajú. 
Píšem, čo potrebujem. 

Máte poetiku, s ktorou sa stotožňujete? 
Nejaký vzor?

 ›› Hovoríte o zlomyseľných komentároch  
na nete. Nebojíte sa, že sa písaním príliš 
obnažíte? Máte autocenzúru?
Pri písaní sa nad tým, pravdupovediac, takmer 
nikdy nezamýšľam, respektíve nedochádza mi, 
že to bude po mne aj niekto čítať. Píšem hlavne 
pre seba. Nepredstavujem si, že sa to bude čítať 
možno niekde na prezentácii, ako to bude vyzerať 
na stránke knihy. Niekedy mi to dôjde po napísa-
ní. A rozhodnem sa, že toto radšej neuverejním. 
Maximálne to pošlem niekomu blízkemu. Keďže 
predsa len túžim byť čítaná… Ale stane sa mi, ak 
napríklad zalistujem v už uverejnených textoch, 
na ktoré som medzičasom zabudla, že ma zarazí – 
bože, aj toto som tam dala? Toto som si už mohla 
odpustiť. Ale určite dodatočne neľutujem. Všetky 
texty, ktoré som napísala, mali pre mňa – aspoň 
v čase, kedy vznikli – svoj význam.

Pokúšate sa programovo písať inak, ako už 
osvedčeným spôsobom?
Pokúšam sa nepísať osvedčeným spôsobom, lebo 
to je priama cesta k opakovaniu.

Čo pre vás písanie znamená?
Niekedy chvíľkovú úľavu – od seba –, niekedy 
cestu k extáze. 

Iris Kopcsayová

Mala som vzor – Julio Cortázar, považujem ho 
za najlepšieho poviedkara vôbec. Ale našťastie 
som mu už dala pokoj. Kniha, ktorá ma v mla-
dosti najviac ovplyvnila, bola Kniha o hrdinoch 
a hroboch od Ernesta Sabata. V nej vložená Sprá-
va o slepcoch je asi najsilnejší text o šialenstve, 
ktorý som čítala.

Čítate veľa? Čo napríklad? 
Čítam menej, než by som si želala. Teraz som 
čítala napríklad Leilu Slimani – Uspávanka. 

Ste v kontakte aj so súčasnou slovenskou 
tvorbou? Čo vo vás naposledy zarezonovalo?
Ale áno, mne sa všetci smejú, že som v Taliansku, 
mám prístup k celej talianskej literatúre a stále 
čítam tú slovenskú. Teraz som čítala napríklad 
Richarda Pupalu – Čierny zošit. Najmä prvá po-
viedka, v ktorej presne opísal to zúfalstvo ženy 
na materskej, je bravúrna. Veľmi ma oslovila aj 
Ivana Gibová – barbora, boch & katarzia. 

Je pre vás ako pre autorku zaujímavý auto
biografický spôsob písania? Alebo: do akej 
miery?
Môj vydavateľ, Albert Marenčin, mi raz povedal, 
že aj tým, čo ma nepoznajú, musí byť pri čítaní 
jasné, že je to celé o mne. V istom zmysle je to 
pravda, ale nepíšem svoje autobiografie a často 
ani nie autentické zážitky, a niekedy ma neprí-
jemne prekvapí, že ľudia sú presvedčení, že aj 
to, čo som si vymyslela, sa mi stalo. Ale s tým 
asi treba rátať. 

A s akými reakciami sa stretávate?
Reakcie od čitateľov sa ku mne veľmi nedostáva-
jú, možno trochu aj preto, že nie som na sociál-
nych sieťach. Viac viem, ako berú moje knihy 
literárni kritici, podľa recenzií a štúdií.

Kritici sú vám naklonení. Ale žiadne nad
šené listy od fanúšikov? Nikto vás na uli
ci nezastavuje? Ani priatelia a známi vás 
nechvália?
Nie, nikto ma na ulici nezastavuje. Napodiv ani tu 
v Turíne. Pamätám si, ako som si vážila, keď ma 
prvýkrát pochválil niekto, kto nebol ani môj pria-
teľ, ani člen rodiny. Ale ohlasy na vlastné knihy 
naozaj veľmi nemám. Kde-tu nejaký zlomyseľný 
komentár na nete. Rodina už našťastie nerieši, 
čo píšem. Je to tak lepšie. Priatelia sú priatelia, 
tým to vnútim. Ale teraz som dostala dva ďakovné 
maily za Ferrante. To si vážim. Vlastne prvýkrát 
mám pocit, že na knihu, ktorú prekladám, ľudia 
reálne čakajú. 
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stretla s odmietnutím pri zbere materiálu. Ne-
čudo, úsek rokov 1945 – 1989 je nielen časovo 
veľmi rozsiahlym obdobím, ale je to tiež obdobie 
ideologicky deformované, a v 90. rokoch – v čase 
privatizácie výrobných podnikov – aj pomerne 
divoké, typické snahou likvidovať archívy a vy-
mazávať spomienky.

Informácie a úsmevné spomienky
Z celej knihy cítiť obrovské množstvo mravčej 
práce. Zuzana mapuje, zhŕňa, archivuje a do-
kladuje. Dátumy, údaje, mená vedúcich výroby, 
súvislosti udalostí. Tento typ informácií so sebou 
nevyhnutne prináša aj to, že sa jazyk knihy často 
mení na učebnicový či akademický, a faktografic-
ké kapitoly sa čítajú ťažšie. (Ostalo mi zaseknuté 
v hlave slovné spojenie „symptomatickým pre-
javom dobových tendencií sa stalo…“ Neviem to 
dostať z hlavy. Áno – je to vytrhnuté z kontextu, 
a – áno, ľudská pamäť má zvláštnu schopnosť 
pamätať si takéto detaily, citát však vystihuje 
štýl, akým sú napísané niektoré kapitoly.)
 Na druhej strane, Šidlíková sa ako jediná 
z akademickej obce venuje téme a zberu materiá-
lu do hĺbky a s úprimným záujmom, čo je činnosť 
naozaj viac než záslužná. Faktografické momen-
ty sú doplnené fragmentmi rozhovorov, spomien-
kami pamätníkov a opisom situácií, ktoré dnes 
už vyznievajú úsmevne. Vykresľuje napríklad, 
ako sa po módnych prehliadkach pre pracujú-
ce ženy mohli diváčky vyjadriť k jednotlivým 
modelom prostredníctvom pripomienkovacích 
lístkov (hneď som si predstavila, ako po prehliad-
ke pripomienkujem napríklad modely Borisa 
Hanečku). Vďaka knihe som tiež zistila, že môj 
poklad zo sekáča, kabát so štítkom „Vkus: mód-

na novinka“ – ktorý je pánskeho strihu, žiarivej 
farby, a pravidelne každú zimu sa ma minimálne 
piati ľudia spýtajú, odkiaľ ho mám – bol zrejme 
vyrobený na začiatku 60. rokov v bratislavskej 
pobočke výrobného závodu Vkus. Krásny prí-
klad toho, ako sa dejiny dokážu vo fragmentoch 
premieňať do osobných príbehov.

Čaro fotografií
Knihe dodávajú vizuálne čaro dobové obrázky, 
módne ilustrácie a zábery zo začiatkov módnej 
fotografie na Slovensku. Prelistovanú by ju mali 
mať nielen publicisti venujúci sa móde, ale mala 
by sa objaviť v knižnici každého, kto sa zaujíma 
o tému odevného dizajnu a módy. Nejde len o to, 
že množstvo a typ informácií, ktoré kniha obsa-
huje, nemáte šancu vygoogliť, pretože ostali len 
v spomienkach pamätníkov doby, ktoré Zuzana 
zaznamenala; publikácia je naozaj jedinečnou 
zbierkou materiálu, ktorý čitateľovi poskytne 
historický kontext témy neustále sa vyvíjajúcej 
slovenskej módy. Bonusom je dvojjazyčnosť textu 
(slovenská a anglická verzia) a popisky k fotkám, 
ktoré robia z knihy ideálny dar pre zahraničných 
záujemcov o tému odevnej kultúry na Slovensku 
a jej histórie.

Marika Beňadik Majorová / Tonbogirl

P. S.: Do 20. augusta si nenechajte ujsť prudko 
instagramovateľnú výstavu Nech šije! v Sloven-
skej národnej galérii, ktorej spolukurátorkou 
je Zuzana Šidlíková, a ktorá je venovaná rov-
nakému časovému obdobiu ako knižka, vďaka 
čomu pôsobí ako jej jedinečný obrazový doplnok.

Sami sa tým chytajú do pasce povrchnos-
ti a generalizovania, neberúc do úvahy 

fascinujúci spôsob, akým odev a móda verne 
odzrkadľujú nálady doby a zmeny v spoločnosti. 
Pritom – súčasťou dejín a vývoja módy sú nielen 
spomínaní youtuberi a blogeri, ale aj postoj už 
spomínaných diskutérov. A to sme sa ešte ne-
začali baviť o téme individualizmu a vyjadrenia 
osobnosti cez odev, čo neraz vyvoláva len ďalšie 
mávnutia rukou.

História odevného priemyslu
Práve to sú však témy, ktorými hneď v úvode 
knihy Stratená (m)óda chytá autorka pozornosť 
čitateľa. Kapitola o tom, ako socialistická ideoló-
gia považovala odev za jeden zo spôsobov mani-
pulácie a ovládania más, ako štátne médiá volali 
po zrušení „diktátu módy“ a potlačení individu-
alizmu, ktorému móda svojimi vyjadrovacími 
prostriedkami napomáhala, vykresľuje základný 
obraz doby, na pozadí ktorého sa písala histó-
ria odevného priemyslu a individuálnej tvorby. 
Móda mala byť „predtým len pre vyvolených, 
dnes pre všetkých pracujúcich“. 
 Zuzana Šidlíková knihou Stratená (m)óda 
nadväzuje na kapitolu, ktorou prispela do kni-
hy Móda na Slovensku: Stručné dejiny odievania 
(Vydavateľstvo Slovart, 2015) a je tiež autorkou 
knihy Móda na Slovensku v medzivojnovom období 
(1918 – 1939), (Vydavateľstvo Slovart, 2012), čo sú 
vlastne jediné tri knihy v histórii Slovenska zao-
berajúce sa témou módy a odievania. Ako sama 
v úvode píše, ide o tému, ktorej sa systematicky 
dlhodobo nikto nevenoval, a ona sama sa často 
pasovala s ťažkosťami pri pokusoch dopátrať 
sa k informáciám z archívov, alebo sa dokonca 

Hĺbkový pohľad 
do dejín módy

Stratená m(óda)/Lost m(ODE) / Odevná kultúra na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1989 / Zuzana Šidlíková / Prel. do angličtiny 

Elena McCulloughová, Paul McCullough / Vydavateľstvo 
Slovart – Vysoká škola výtvarných umení 2016

Ako človeku, ktorý sa zaoberá módou a dizajnom prostred-
níctvom blogu, fotografie a spolupráce na projektoch sa mi 

občas stáva, že v diskusiách narazím na názor: móda sú 
iba handry a márnivá zbytočnosť, nevhodná intelektuál-
nej pozornosti. Diskutéri vlastne často ani nediskutujú, 

iba mávnu rukou nad témou, vhodnou podľa nich akurát 
tak pre youtube kanály pubertiačok.

ESEJ

Foto Marek Wurfl
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On, sestra a mladší 
brat Cabrera 

Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozen
bergová / Vydavateľstvo Slovart 2017

V súvislosti s románom Vandy Rozenbergovej 
Muž z jamy a deti z lásky by som mohla zopako-
vať charakteristiku autorkinho písania od Zory 
Pruškovej, pôvodne smerovanú k poviedkovej 
knihe Slobodu bažantom – Rozenbergovej texty 
sú „civilnou výstrahou pred úbytkom ľudskej 
citlivosti, empatie a spolupatričnosti. Ich ka-
tarznou, diskrétne sprítomňovanou opozíciou 
je autorkino latentné naladenie sa na krásu a ce-
listvosť života (často s odkazom na svet zvierat, 
malých detí, seniorov a sociálnych outsiderov)“. 
A nemusela by som vlastne nič dodávať. Lebo 
taký je aj Muž z jamy a deti z lásky, do takej 
nesentimentálnej (a o to krehkejšej) atmosféry 
vedie spisovateľka čitateľov príbehu o súroden-
coch z Azalkovej ulice, či – správnejšie povedané 
– z Usranca.
 Pri čítaní vám zíde na um Kompaníková. Ale-
bo iní s podobným, na detský svet naladeným 
diskurzom. Skrátka, nie je vylúčené, že zacítite 
ozveny autorov, ktorí si za protagonistov a roz-
právačov svojich próz vybrali nedospelého hr-

má svoje privátne boľačky – napríklad stalkerke 
Valérii, ktorá čítala „priveľa Austenovej“ a štu-
duje filozofiu a francúzštinu, nezvyšuje hladinu 
serotonínu ani ligurček, ani správanie objektu 
jej posadnutosti, ženatého sprievodcu a dídžeja 
Marata. Osobitnou kapitolou je Tankista – otec 
Rudolf Bezemeg, ktorý rezignoval nielen na rolu 
otca, ale aj na takmer akúkoľvek aktivitu okrem 
aktivít vo svete počítačových hier: „zhovárať sa 
s mojím otcom znamená zhovárať sa s jeho ľavým 
ramenom, časťou chrbta a polovicou hlavy, preto-
že leží v jame a robí si svoje“. Samotná „jama“ nie 
je ani „jama v lese, ani v diere montážnej dielne 
pod podvozkom vozidla, nie je to silážna jama, 
ani jama na prezimovanie koreňovej zeleniny. 
Je to jama v gauči. Otec z nej virtuálne odpaľuje 
tanky“. Hoci smrť matky Eleny je drastickým zá-
sahom do životov členov rodiny, náznaky bahnis-
tej plytčiny zasahovali do jej fungovania už pred 
ňou, v čase, z ktorého si deti otca pamätajú  
„so slúchadlami na ušiach, boli malé čierne pe-
nové, počúval Depeche Mode a The Cure“, keď 
ho síce nevideli „natierať plot ani píliť stromy, 
no nebol ešte Tankistom“.
 Rozenbergová ešte v roku 2011 v súvislosti 
s debutom Vedľajšie účinky chovu drobných hlodav-
cov povedala, že často píše aj v mužskom rode, 
baví ju mužský svet, jeho „drobné odtienky aj 
také to ‚pravé chlapstvo‘. Veci, ktoré obdivujú, 

dinu z periférie a dosiahli tak mimoriadne silnú 
emóciu a účinok na empatie schopného čitateľa, 
latentne naladeného na príbeh s pro-sociálnym 
odtieňom.
 Pravdou však zostáva, že: 1. Vanda Rozenber-
gová je výrazne originálnym, nezameniteľným 
a vďaka osobitému jazyku a videniu sveta aj 
rýchlo identifikovateľným zjavom na súčasnej 
slovenskej literárnej scéne; 2. hlavný protago-
nista Muža z jamy a detí z lásky v skutočnosti 
zasa až takým dieťaťom nie je – má dvadsaťpäť 
a guráž na to, aby nanovo definoval parametre 
života sebe i svojim súrodencom, za ktorých cíti 
zodpovednosť, porovnateľnú s priťažkým breme-
nom na priútlych pleciach. Pozor, nesťažuje sa, 
nefňuká. Navonok neveľmi nápadný žije v aktív-
nom mode prípravy na zmenu, plný odhodlania 
vynulovať vzorce, ktoré ho spolu s jeho okolím 
brzdia a dookola sťahujú nadol, do medzizóny ne-
určitého ponevierania sa v nevyhovujúcej realite, 
bez zjavných perspektív pre seba, sestru a brata, 
s pocitom unikajúceho a či rovno neprítomného 
zmyslu diania. On, sestra a mladší brat Cabrera.
 Viaceré pohľady na tie isté udalosti znamenajú 
aj viacero spôsobov postihnutia nehostinnosťou 
vonkajšieho sveta. Rozenbergová v duchu svojej 
osobitej poetiky postavy nešetrí – nielenže žijú 
v tieni rodinnej tragédie (ba vlastne viacerých 
tragédií, ako sa dozvedáme neskôr), každá z nich 
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od vojnových hrdinov po námorné lode. Baví ma 
vedieť, čo ich na tom agresívnom, brutálnom 
alebo zlom nadchýna a čo v tom vidia pozitívne“. 
Tankista Bezemeg so svojou military záľubou 
nie je mužom v pravom zmysle slova – nie je 
dokonca ani len rolovo dospelým. O to väčšie 
nároky situácia kladie na najstaršieho syna 
Petra s danajským darom dôvery, o ktorý vôbec 
nestál. Nemá vlastný život, až na malé výnim-
ky (rozhovory s chápajúcou staršou kolegyňou, 
zriedkavé kontakty s rovesníkmi) žije výlučne 
životy svojich blízkych – nebol nikde, nanajvýš 
v Hainburgu s mamou a so sestrou –, jeho citový 
život sa redukuje na modelovú situáciu s veľkou 
výpovednou hodnotou: „niekedy večer, ak neje 
chrumky a nepozerá dánsky seriál, dáva pozor 
na hodiny“, aby zahliadol siluetu neznámej.
 Aj pri románe Muž z jamy a deti z lásky  
do bodky platí konštatovanie Kataríny Kucbe-
lovej o tom, že reakcie Rozenbergovej postáv sú 
zástupné a tvoria dramatický oblúk príbehu. 
Zrejme aj tu sa uplatnila autorkina metodika 
kreovania postáv založená na zaujatí gestom 
človeka, ktorého stretla, a predstavovaní si toho, 
čo sa odohráva, keď je doma, pričom „postavy 
sú kombináciou viacerých ľudí“. Pre literárnu 
kvalitu prózy má väčší význam jej narácia pre-
kračujúca hranice lineárneho realistického 
príbehu. Viacero rozmerov a vrstiev mu nedo-
dáva pomocou autorských reflexívnych pasáží, 
vystačí si dômyselnou kompozíciou prelínania 
niekoľkých rozprávačských perspektív. Hoci 
Peter Bezemeg v role rozprávača dostáva najviac 
priestoru, Rozenbergová zámerne neuplatňuje 
perspektívu jediného dominantného subjektu. 
Vladimír Barborík to pomenoval ako „multiper-
spektívnosť, zohľadňovanie rôznorodosti sveta“. 
S ohľadom na štruktúru románu dodávam, že ide 
aj o zručné budovanie širšieho kontextu rozprá-
vaného príbehu s pridanou hodnotou postupné-
ho rozuzľovania pôvodu rodinných peripetií. 
Prirodzene, v súlade s autorkiným naturelom 
je všetko bez hodnotiaceho postoja či nebodaj 
dešifrovateľných moralizátorských dodatkov.
 Román drukuje zraniteľnosti ako koncep-
tu a pracuje s témou fatálnej predurčenosti 
osudových pradív. Ak po ňom siahne čitateľ 
oceňujúci výrazný hlas a priezračnú čistotu 
poviedok úspešnej knihy Slobodu bažantom, 
môže byť v expozičnom pásme Muža z jamy 
a detí z lásky zneistený rytmom a stratégiou 
striedania rozprávačov. V istom bode sa však 
pochybnosti zrejme stratia a „sujetovo nejed-
noznačný pôdorys“ nadobudne čitateľnejšie 
kontúry. Preváži pôžitok z rozuzľovania príbe-

ňujúce reflexie (z nich vyniká Sonet o poznaní 
predstave vôli a pokore). Rozličnosť zaiste súvisí 
aj s tým, že kniha nie je výsledkom napĺňania 
nejakého metodického zámeru, je zbierkou 
básní z dlhšieho časového obdobia, ktoré vzišli 
z rozdielnych podnetov. Tým nechcem povedať, 
že nazbieraný materiál básnik neusporadúva. 
V prípade básní s motívom dona Quijota do-
konca sledujeme v rámci celku zbierky kvázi-
cyklický zámer. Značne rozličná je aj tematika 
básní. Rámcovo zbierka vykazuje kontinuitnosť 
s doterajším Šimonovým básnickým písaním. 
Popri básňach plne presviedčajúcich funkčným 
umeleckým tvarovaním sú v nej aj také, ktoré 
majú platnosť záznamu, poznámky či náčrtu. 
Viac zaujmú jednotlivé básne ako celok knihy.
 V básni Kraslica, ktorú v krátkom doslove 
oprávnene vyzdvihla Jana Báliková, motív 
vajíčka frekventovaný v poézii konkretistov 
i Milana Rúfusa našiel novú umelecky výraznú 
konkretizáciu. Vajíčko v básni vnímam aj ako 
metonymiu partnerky a príbehu partnerské-
ho vzťahu; ako objavné prijímam záverečné 
gnómické domyslenie: „veď čo je vznešenejšie 
ako / odovzdať sa v krehkosti“. Mimochodom, 
báseň je tiež sonetom, ibaže napísaným voľ-
ným veršom, bez pravidelného rytmu, ba aj 
bez rýmov. Báseň, ale nielen ona, prezrádza 
Šimonovo úsilie o subtílnosť ako dôležitú in-
tenciu zbierky. Tieto polohy si pritom žiadajú 
„ľahúčkosť“, „páperovosť“ tvarovania. Autor ju 
dosiahol aj v čisto vystavanej básni Popevok, 
ktorej tri štvorveršia sa vyznačujú nadľahče-
ným daktylotrochejským rytmom a eufonicky 
nepresnými rýmami, využitými systémovo. 
Je to felicitná elementárna báseň ľúbostné-
ho očarenia a vďačnosti z nájdenia sa dvoch 
partnerov, zasadená do prírodno-vidieckeho 
prostredia, ktoré je nerozlučnou súčasťou 
lyrikovej fascinácie. Šimon, autor, ktorý má 
svoje roky, píše citlivé verše o láske. V básni 
s incipitom „Na území nespánku blčí“ sa za to 
milo ospravedlňuje: „Asi nemôžeme za to / že 
milujeme / a robíme iné smiešne veci“. Autor 
je hľadač intímneho šťastia a prináša aj jeho 
obrazy. V zaujímavej básni Zbytočnosti hovorí 
o vymieňaní si „retušovaných“ príbehov nových 
partnerov a lásku muža a ženy tu aj inde v sú-
časnom svete chápe ako krehký azyl. V básni 
„Áno“ venovanej Wisławe Szymborskej kladie 
proti sebe nenávisť ako charakteristiku súčas-
ných medziľudských vzťahov a lásku dvojice, 
ktorá, ako uvádza, žije „v bubline pre dvoch“.
 Medziľudské vzťahy rezonujú napríklad aj 
vo štvorverší Prešovských variácií II.: „Unavený 

hu, prípadne nefalšovaná sympatia voči autorke 
s citom pre správne dávkovanie tragiky, humoru 
a originálnych postrehov na margo všednoden-
ných bojov. V Rozenbergovej prozatérskom svete 
sú boje o vybŕdnutie z nevábnej slepej uličky 
situované do nápadne ošarpaných kulís, majú 
banálny rekvizitár a zvláštnych aktérov s netuc-
tovými mikropríbehmi a motiváciami. Sú však 
presvedčivé a v konečnom dôsledku poskytujú 
čitateľovi humanistickú nádej, že aj slabí a omyl-
ní môžu raz zažiť svoju chvíľu, zmobilizovať seba 
i svojich blízkych, zmeniť zdanlivo nemenné a za-
hodiť nevyhovujúcu paradigmu. Možno dokonca 
s odrazom polárnej žiary na tvári. 

Zuzana Belková

Zotrvať pri poézii

Oblúky / Ladislav Šimon / Literárna 
nadácia STUDŇA 2016

Ladislav Šimon je 
v zbierke Oblúky 
rovnako ako do-
teraz básnikom 
civilného výrazu, 
ktorého charak-
ter sa nemení ani 
v básňach napí-
saných viazaným 
veršom. Popri voľ-
nom verši obľubuje 

sylabotonický sonet a básne zo štvorverší, jedna 
báseň má tvar oktávy, jedna je napísaná alexan-
drínom. Pre jeho tvorbu je príznačná výrazová 
triezvosť, neusiluje sa o nákladnosť výrazu, 
ktorá sa u jeho generačných konkretistických 
druhov vyznačovala najmä metaforickou ku-
mulatívnosťou, osobitne zmyslovej povahy; 
zmyslové rozmery vrátane synestézií sú však 
preňho tiež dôležité (v básni Neurčitá óda „hrá 
ľahká ruka mája / na ružových husliach“, 
v básni Huslista v galérii „akordy svietia / a far-
by znejú“). Charakterizuje ho najmä vecnosť, 
invenčnosť a lyrická naratívnosť. Registruje-
me uňho isté filiácie s významnými básnikmi 
šesťdesiatych rokov minulého storočia, ale aj 
so staršími autormi, konkrétne – ako už uviedli 
iní – s Jánom Kostrom. Pre tvarovanie zbierky 
je príznačná značná rozličnosť, aktivujú sa tu 
poetiky odkazujúce na slovenskú a nemeckú 
básnickú tradíciu. Napríklad popri básňach, 
kde je v popredí fakt, má aj básne – zovšeobec-
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konečnosťami / kto s kým a proti komu / mi-
lujem maľované slnká / s neškodnými grima-
sami“. V tomto tematickom kontexte nemožno 
vynechať silný zápis o niekdajšej spisovateľskej 
družnosti v Scéne z dávnej minulosti: „Miroslav 
Válek hrá šach / s neoholeným Janom Skácelom 
/ v bratislavskom klube spisovateľov / elegán 
Milan Kundera / komentuje hru / budúcnosť 
literatúry / ešte je družná“.
 Dôležitá je v zbierke existenciálna proble-
matika. V básni s incipitom „Lístie“ sa mi prvý 
odsek žiadalo osamostatniť a povýšiť ho na sil-
né existenciálne, hoci slabične nepravidelné 
haiku: „Lístie / už uvädnuté / no ešte na stro-
me“. Ostať pri krutej optike však Šimonovi nie 
je vlastné. Autora skôr charakterizujú verše 
zo záveru básne „Je ospalosť a unavené viečka“: 
„Loď plachty napína ešte je pevnina / mužná 
a nevinná / zelená zem kde rany ešte bolia“. 
Lyrický subjekt sa drží ilúzie životnej plnosti. 
Takto vyznieva báseň Don Quijote v Bratislave, 
ktorá je súčasne poslednou básňou zbierky: 
„no ešte stále namýšľaš si pritom / že slnko 
júna ktoré hreje ťa / smeruje s tebou priamo 
do leta“. Aj sama donquijotovská autoštylizácia 
lyrického subjektu v rade básní je výrazom 
idealizmu. Idealizmom je, ako to vyplýva aj 
zo Šimonových veršov, zotrvanie pri písaní 
poézie v súčasnom svete. 
 Za prínosnú pokladám báseň Prvý sen ako 
dar, básnickú konkretizáciu sizyfovského mýtu 
s vyjadrením strácajúcej sa istoty vo vlastné sily 
„vytlačiť bremeno znova do kopca“ a „Kĺzať sa 
/ naberať rýchlosť / a potom sa ocitnúť celkom 
na dne // To podstatné prežiť / keď okolo uší 
sviští vietor“. Sizyfovský motív je ďalší, ktorý 
Šimona spája so šesťdesiatymi rokmi minulého 
storočia. 
 Autor sa v zbierke vyjadruje o poézii, po Mi-
roslavovi Válkovi zopakuje „A čo je poézia / 
nikto nevie“ a okrem iného jej prisudzuje „sa-
močistiacu schopnosť“ (Druhý hlas), píše básne 
spomienok na detstvo, na školské roky, básne 
o rovesníkoch (upozorňujem na Naivné verše 
o lieskach), o svojej generácii a jej vnímaní spo-
ločenskej skutočnosti, o jej úsilí o „poľudštenie 
idey“ („Podopierali sme sa vetami“), reflektuje 
udalosti, ktoré vnímame ako dejinné a stále 
rezonujúce, vrátane holokaustu, sníva „Már-
ny sen o pamätníkoch, ktoré už nikto nebude 
chcieť zbúrať“ a znova rozvíjajúc válkovský 
motív, dochádza k poznaniu, že „vo všetkých 
pádoch / silnejšia od betónu je tráva“ (Prešovské 
variácie). 

Ján Zambor

autor, resp. lyrický hrdina to všetko vidí a do-
káže jasne (až príliš jasne!) pomenovať. Naprí-
klad: „Život nám uniká / v bezpečných ulitách / 
v luxusných ulitách / Beží aj uniká / v zamknu-
tých ulitách / v zamknutých ulitách“ (V ulitách,  
s. 23). Lyrický subjekt vie, že skutočné hodnoty 
sú kdesi inde, že treba žiť naplno, tešiť sa z ma-
ličkostí, objavovať krásu v obyčajných veciach, 
pestovať kamarátstvo a lásku, pretože život je 
krátky. Ponúka nám jednoduché návody: „Ve-
smír je čoraz menší / z drobností poď sa tešiť…“ 
(Čo sa kúpiť nedá, s. 25). Alebo: „Včerajšok ustlal 
si na chodník / tak ako jesenné lístie / Šťastie je 
kamarát náhodný / je to tak treba žiť kým sme“ 
(Priatelia našťastie zostali, s. 82). Keď sa autor 
rozhodne prepojiť spoločenské so súkromným 
(intímnym), dopadne to trocha bizarne: „Neviem 
či to vedia tamtí hore / že u nás je všetko choré 
/ O tebe mi stačí vedieť čia si / keď ma ráno 
šteklia tvoje vlasy“ (s. 47). 
 To, čo som napísal v predchádzajúcom odseku, 
zhruba vystihuje jednu základnú tematickú líniu 
knižky. Druhý tematický okruh (prelínajúci sa 
s tým prvým) tvoria básne o vzťahu muža a ženy. 
Zobrazený je v dvoch polohách. Buď lyrický sub-
jekt nachádza v žene, v láske k nej, životnú istotu, 
opájajúc sa jej krásou a nehou, alebo je pohľad 
na ženu akýsi bohémsko-ironický. V tom prvom 
prípade autor sem-tam skĺzne k naivite: „Na tej 
lúke lásky / postavíme zámok / Krásne je keď 
máš s kým / vítať ďalšie ráno“ (Veselá, s. 86). 
V druhom sa občas dostane až na hranice gýča: 
„Z terasy kaviarne je výhľad zábavný / kominár 
zamáva s úsmevom na baby / V blúzkach im tan-
cujú prítulné bambule / nálada graduje a čas 
je na nule“ (Ľavou zadnou, s. 27). Nuž takýchto 
a podobných obrázkov z mesta Soviar ponúka či-
tateľom neúrekom, rovnako poučenia o tom, ako 
treba žiť. Všetko v hravej, zábavnej forme. Ale 
skúseného čitateľa nielenže nemá čím prekvapiť, 
ale dráždi ho povrchnosťou, absenciou skutočnej 
básnickej reflexie, neschopnosťou presahu – ak 
môžem byť trocha patetický – do tajomstiev ľud-
ského bytia. 
 Ak Ľuboš Zeman v doslove hovorí, že „Juraj 
Soviar si stále drží odstup od konformizmu 
a lacného konzumu, je stále romantickým re-
belom“ (s. 95), môže to byť pravda, ale nemá to 
nič spoločné s estetikou veršov. Prekvapilo ma 
Zemanovo tvrdenie, že autorove „rýmy sú ob-
javné a plné logickej melodiky“ (s. 94). Niežeby 
Soviar rýmovať nevedel, niežeby sa mu v tomto 
smere niečo aj nevydarilo, ale zasa až tak veľa 
objavnosti som uňho nenašiel. Veď za bohviea-
ko kvalitné nemôžeme pokladať rýmy (vyberám 

Skôr texty ako poézia

Nemaľuj ženu na stenu / Juraj Soviar / 
Ikar 2017

Zasvätení Juraja So-
viara poznajú ako 
autora pesničkových 
textov. Napísal ich 
viacero aj pre špičku 
slovenskej populár-
nej hudby: Elán, Vašo 
Patejdl, Janko Lehot-
ský, Taktici… Kniž-
ne debutoval v roku 
2009 zbierkou básní 
a pesničkových tex-
tov Odkazovač, ktorá 

nevyvolala zvláštnu pozornosť. S odstupom 
rokov na ňu nadväzuje dielkom Nemaľuj ženu 
na stenu. 
 Po jeho prečítaní som sa opäť raz utvrdil v tom, 
že medzi pesničkovým textom (aj tým kvalitným) 
a básňou je predsa len rozdiel, že to, čo bez prob-
lémov znesie zhudobnený text, vytlačené v kni-
he riadne zaškrípe. A už pri prvom nahliadnutí 
do recenzovanej zbierky som nadobudol dojem, 
akoby si ani vydavateľstvo nebolo celkom isté 
jej kvalitou, a preto ju okrem propagačných viet 
na záložkách vybavilo až tromi sprievodnými tex-
tami – vyjadrením samotného autora s názvom 
Namiesto predslovu, predslovom Viery Eliášovej 
Verný sám sebe a doslovom Ľuboša Zemana Ro-
mantický rebel. Isté rozpaky vidím aj u oboch me-
novaných. Eliášová raz hovorí o „Ďuriho textoch“ 
a o kúsok ďalej o „skvostných veršoch s trefnými 
metaforami“ (s. 11) a Zeman píše o „zbierke básní 
a textov“ (s. 95), ale čitateľovi už nevysvetlí, čo 
tu treba vnímať ako texty a čo ako básne. Ani 
nemôže, pretože všetko je napísané tak trochu 
na jedno kopyto. 
 Zbierka Nemaľuj ženu na stenu sa mi javí 
problémovo ako z tematicko-motivického 
a myšlienkového hľadiska, tak aj z aspektu 
formálno-tvarového a výrazového.
 Základným gestom knihy je u nás (od 80. ro-
kov minulého storočia: Jozef Urban, Ivan Ko-
lenič, atď.) už toľkokrát obohraná štylizácia 
lyrického subjektu do pozície buriča či rebela. 
Naša súčasná spoločnosť sa nepochybne javí 
ako konzumná, pragmatická, bažiaca po úspe-
chu premietnutom do materiálnych statkov, 
žijeme v rýchlom tempe, uponáhľane, strácame 
schopnosť komunikovať, pred emocionalitou 
uprednostňujeme prísnu racionalitu… A náš 
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O knihu Grafitové dievča môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Slovart na adresu redakcie. KUPÓN 

SLOVART

KUPÓN  »
do 21. septembra

niekoľko príkladov): klamlivé – zdanlivé, medu 
– vedú, nové – človek, otáča – koláča, sloboda 
– pohoda, do tanierov – bez papierov… A ešte 
raz sa odvolám na Zemanove pochvalné slová 
na adresu autora: „Vynachádzavé metafory 
a prekvapivo fabulované príbehy v skratke sa 
ľahko spievajú a ešte ľahšie čítajú“. ( s. 94) To 
už je riadne protirečenie. Vec sa totiž má tak, 
že naozaj „vynachádzavá metafora“ sa práveže 
nečíta ľahko, vyžaduje si intelektuálnu námahu. 
V Soviarovom autorskom rukopise však nijakej 
náročnejšie komponovanej metafory, ktorá by 
ponúkala estetickú šifru, v skutočnosti niet. 
 Netvrdím, že knižka Nemaľuj ženu na ste-
nu nemala uzrieť svetlo sveta. Iste si nájde aj 
svojich čitateľov. Ide však naozaj skôr o texty, 
než o (kvalitnú) poéziu.

Igor Hochel 

Život pod psa

Grafitové dievča / Miroslava Varáčková / 
Vydavateľstvo Slovart 2017 

Spisovateľka Mi-
r os l ava Va r áč -
ková rozohra la 
vo svojom románe 
drámu o dievčati, 
ktoré sa predčasne 
a za nepriaznivých 
okolností musí stať 
dospelým. Knižka 
je plná intenzívne-
ho emocionálneho 
vypätia. Ponúka 

celú škálu pocitov. Od tých negatívnych, pra-
meniacich v neexistujúcom rodinnom zázemí 
hlavnej hrdinky, až po vzrušenie v podobe pr-
vých sexuálnych zážitkov.
 Pred dovŕšením osemnásteho roku života sa 
Táňa nachádza v nezávideniahodnej situácii – 
v materiálnom nedostatku a totálnom citovom 
zmätku, „okradnutá o bezstarostnosť“. Obklope-
ná je troma postavami – matkou, najlepším pria-
teľom Britvom a neskôr milencom Benom –, ktoré 
jej život v podstate len komplikujú. Nevyznajú sa 
sami v sebe, nieto ešte v druhých a zamotávajú 
Tánin krehký vnútorný svet. Plochosť a jedno-
rozmernosť vedľajších postáv len zvýrazňuje 
Táninu opustenosť. Matka je alkoholička, Britva 
cynik, ktorý chce utiecť do Ameriky. Vzťahy me-
dzi nimi sú len jemne naskicované. Popretŕhané. 
Bez hĺbky či kontinuity. Autorka sa venuje predo-

všetkým hlavnej hrdinke. Jej rozporuplným po-
citom, obavám, zdeseniam, duševným rozkolom 
i malým radostiam, až sa zdá, že jej osobnosť sa 
čoskoro rozpadne. Zobrazené široké spektrum 
emócií v prítomnosti je neznesiteľné a psycho-
logický rozprávač tieto rany mladého dievčaťa 
ešte viac roztvára, piple sa v nich. Autorka Táni 
nakladá a nakladá… Život je pod psa.
 Rozprávač sa nevracia do minulosti, ani 
na okamih sa neohliadne, o protagonistkinom 
detstve takmer nič nezistíme. Táňa si nerobí ani 
žiadne plány. Prežiť deň, to je jej výhra. O čo sa 
máme oprieť? A o čo sa má oprieť Táňa? Takto 
zúžený životný priestor – či už fyzický, alebo 
duševný – je ešte hrozivejší. Učupená na posteli 
v izbe, so slúchadlami na ušiach, aby nepočula 
slastné vzdychy odvedľa. Jej matka sa utápa v al-
kohole, strieda jedného udychčaného a odporne 
spoteného muža za druhým. No kde pramení 
jej snaha otupiť všetky zmysly? Tu sa naše pý-
tanie začína i končí. To je škoda. Azda by to 
v opačnom prípade mala Táňa v identifikácii 
s matkou ľahšie, necítila by voči nej takú nená-
visť, neprisvojovala by si v takej miere matkine 
negatívne vlastnosti. Alebo by si aspoň vybrala, 
či ju ľutovať a či prechovávať voči nej odpor. Ta-
kže sa odráža od toho, čo bezprostredne každý 
deň vidí. Jej hodnoty sa formujú len nebadane. 
Napríklad dôstojnosť chápe po svojom, a síce 
tak, že sa nevyspí s každým chlapom, ktorý 
na ňu pekne pozrie. Ako to robí mama. Tieto 
hodnoty však stoja na vratkých pilieroch. 
 Pochopenie teda hľadá u Britvu, ktorý je 
síce materiálne zabezpečený, no rebeluje pro-
ti pretvárke vlastných rodičov. Nedostatok 
emocionálneho vzrušenia Britvu a Tánin hlad 
ich dovedú k drobným krádežiam. Rebelantské 
akcie a iné kľúčové momenty prezrádzajúce dej 
ilustrátorka Ivana Jancíková pretransformovala 
do komiksu. Text tak vďaka dynamickým dia-
lógom naberá spád a vyjadruje sa v skratke.
 Málo vedľajších postáv a rozsiahlosť románu 
autorke ponúkajú priestor na ich hlbšie rozpra-
covanie, no ona si volí návratnosť drobných ob-
razov. Dianie sledujeme cez hrdinku, preto sa 
tieto vždy dotýkajú jej vnútorného prežívania, 
spracovania toho, čo sa v jej živote aktuálne deje. 
A keďže nie je možné nemyslieť na škvŕkanie 
v bruchu či sexuálne vzdychy chlapov vo vedľaj-
šej izbe, výjavy sa takmer nemenia a ostentatív-
ne prichádzajú zas a znova, trýznivo. Pocitové 
rozkoly sa neuzatvárajú. Len zdanlivo, keď Táňa 
spozná Bena.
 Silnú vnútornú drámu škaredého káčatka, 
ktorá sa odzrkadľuje aj na Táninej tvári, si všim-

ne renomovaný fotograf Ben. Miluje jej fluidum, 
ten hlboký smútok. Jeho zmysel pre krásu spolu 
so sebeckosťou a jej túžba po šťastí smerujú 
k jedinému…
 Vďaka príjemne mladistvému jazyku so správ-
nou dávkou slangových výrazov a vulgarizmov 
(ako sa to pri próze pre mladistvých očakáva) sa 
román dobre číta. Autorka si zachovala nadhľad 
nad špecifickým tínedžerským obdobím života 
a nesnaží sa mu jazykovo úplne vyrovnať, čo je 
badateľné najmä v prevažujúcich dialógoch. 
Často v nich využíva iróniu, náznakovosť, nad-
časový slang, neuzatvára ich a nedopovedá, 
preto považujem tieto miesta v rámci celého 
románu za najsilnejšie. Dielo ako celok sa však 
rozpadá, čo znamená, že len v minimálnej miere 
vkladá do nastolených pocitov hlavnej hrdinky 
poriadok. Napokon, tak ako sa ona sama snaží 
o integráciu vlastnej osobnosti, aj čitateľ zápa-
sí so zmätkom, ktorý v ňom Grafitové dievča 
vyvoláva. Súvislosť nepustí, škoda len, že sa 
v konečnom dôsledku vymyká terapeutickému 
účinku. Prostredníctvom neho by sa veci aspoň 
trochu priblížili k svojmu stredu.

Beáta Beláková

Byť úspešný 
a konať dobro

Láska a veda / Ján Vilček / Marenčin PT 
2016

Tak, ako sa ž i-
vot na zemi tvorí 
z tých najmenších 
m i k r oorga n i z -
mov, tak sa ľudský 
osud zmieta v ná-
hodách a okolnos-
tiach. Za každou 
z nich stojí pevné 
rozhodnutie – dob-
ré či zlé. O tom sa 
presvedčil aj slo-

venský vedec Ján Vilček.
 Na začiatku knihy je v skratke predstavená 
vedecká štúdia o prípravku Remicade a Vilček 
zasväcuje čitateľa do tajomstvá interferónu – 
častice, ktorá mu zmenila život. Koná tak na od-
porúčanie svojich priateľov, aby najskôr čitateľ 
dostal impulz, prečo by sa mal o Vilčekov osud 
vôbec zaujímať. Až zhruba od päťdesiatej strany 
vymieňa autor prostredie laboratórií, konferencií 
a sympózií za čosi intímnejšie. Mení aj odborný 
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spôsob vyjadrovania na beletristickejší štýl. Či-
tateľ už vie o Vilčekovom prínose a teraz má chuť 
zistiť, ako sa stal úspešným, aké mal pohnútky, 
motiváciu a zázemie.
 Ján Vilček tvrdí, že veda len zriedkakedy po-
stupuje priamočiarou a logickou cestou. Pritom 
zdôrazňuje, že významnú úlohu zohráva šťaste-
na. Tá mu v živote niekoľkokrát pomohla, či už 
vo vedeckom bádaní, keď sa mohol zúčastniť 
dobrodružstva, ktoré spôsobilo skutočnú zme-
nu v živote miliónov ľudí, alebo pri neľahkých 
osobných peripetiách. Autorovo detstvo a do-
spievanie bolo poznačené dvoma neúprosnými 
politickými režimami – ľudáckym a socialistic-
kým. Slovenský štát mu dal pocítiť otvorený anti-
semitizmus, súdruhovia zasa videli v jeho rodine 
buržoáziu. Neustále tak musel byť v strehu.
 Nič však nebolo iba čierno-biele, a hoci sa všade 
dohliadalo na plnenie ideológie, dosahovali sa aj 
prelomové výsledky. Vilček mal talent na rôzne 
obory, vďaka čomu sa musel postaviť pred prvú 
vážnu voľbu vo svojom živote. Ako sa priznal, 
sníval o tom, že sa raz stane novinárom. Toto 
želanie sa mu nakoniec sčasti naplnilo pri písaní 
týchto memoárov, no v životnej dráhe zvíťazila 
medicína. Ďalšie rozhodovanie prišlo po apro-
bácii – stať sa praktickým lekárom v malej pro-
vinčnej nemocnici, ktorá zaistí pravidelný príjem, 
alebo nastúpiť na Virologický ústav a vydať sa 
po neľahkej, tŕnistej a neistej vedeckej ceste? 
Pritom Vilček dodáva, že keď má človek čisté 
úmysly a pracuje na sebe, vždy to nejako dopadne 
a pomoc sa dostaví aj zvonka – motivačné pasáže 
autor iste venoval mladej generácii.
 Vilček nastúpil na ústav v čase zrodu virológie 
ako vednej disciplíny. Autor zdôrazňuje, že tr-
pezlivosť je pre vedeckého pracovníka nástrojom 
číslo jeden, odhodlanie zasa charakteristickou 
povahovou črtou, a že opora a dôvera zo strany 
najbližších je nevyhnutná. Veda bola u nás už 
vtedy podvyživená, k tomu sa pridružili ďalšie 
negatívne faktory – ideológia či zastieranie sku-
točnosti. Aj keď sa autor v istom momente nevyh-
ne kritike, ktorá nachádza paralelu i v dnešnom 
stave, politizovanie nakoniec obchádza. A to 
je dobre, pretože podobné texty patria skôr 
na stránky novín.
 Hlavnou témou knihy Láska a veda je 
emigrácia, pre ktorú sa Ján Vilček rozhodol 
spolu so svojou manželkou Maricou. Táto téma 
by sama o sebe postačila na ďalší román. Ide 
o pútavé rozprávanie – škoda, že niektoré epi-
zódky sú iba načrtnuté. V mnohom tu Vilček pri-
pomína české romány Petra Šabacha. Tŕpnutie 
na uzavretých hraniciach do poslednej chvíle, 

opisuje, neslúži len ako kulisa príbehu, ale je aj 
metaforou osamelého pátrania mladého človeka, 
ktorý hľadá niečo viac. Príbeh začína in medias 
res, v ľadových vlnách oceánu, kde hlavný hrdina 
umiera. Po smrti sa preberá v opustenej hrdza-
vej verzii mesta, v ktorom strávil rané detstvo. 
Je zoslabnutý a zmätený. Čitateľ sa ocitá v tejto 
nečakanej situácii spolu s ním. Pozerá sa na novú 
realitu očami šestnásťročného Setha a je rovnako 
prekvapený a zvedavý ako on. Ness sa nevyhýba 
podrobným opisom pustého sveta, ktorý ľudia 
náhle opustili, a informácie dávkuje veľmi opa-
trne. Táto stratégia mu pomáha udržať čitateľa 
v nevyhnutnom napätí, a zároveň si tak vytvára 
priestor na manévrovanie medzi opisom metafy-
zického hľadania zmyslu života a psychologickým 
portrétom rodiny poznačenej tragédiou. 
 Leitmotívom prvej časti knihy je samota. Seth 
putuje spustnutým malomestom a prichádza 
na to, že je tam úplne sám. Táto predstava ho 
prerastá a vyvolá v ňom paniku. Postupne si však 
uvedomuje, že pocit osamelosti pre neho nie je 
ničím novým. Bol outsiderom vo svojej rodine 
a vydedencom v spoločnosti. Až tu, v zaprášenom 
dome svojho detstva, kde je úplne sám, má čas 

pozrieť sa na svoj 
život z nevyhnut-
ného odstupu. Ness 
nenápadne vedie či-
tateľa k poznaniu, 
že samota a intro-
spekcia sú nevy-
hnutnou súčasťou 
hľadania osobného 
šťastia. To „niečo 
viac“, po čom všet-
ci pátrame, a čo má 

dať nášmu životu zmysel a pocit naplnenia, je veľ-
mi individuálne a osobné. Preto to nemožno nájsť 
uprostred hlučného davu, ale len na mieste, kde 
človek počuje svoj vnútorný hlas. Z anonymného 
chlapca, ktorý umrel na prvej strane, sa postupne 
stáva Seth Wearing, americký stredoškolák an-
glického pôvodu, ktorý mal svoje koníčky, priate-
ľov, lásku, aj zvláštnu rodinu. Táto transformácia 
sa deje vďaka intenzívnym fleshbackom z minu-
losti, ktoré sú tu síce hlavne kvôli čitateľovi, ale 
Seth ich prežíva spolu s ním. Sú ďalším kľúčom 
k odhaleniu tajomstva. Virtuozita, s akou je táto 
ich dvojitá funkcia zakomponovaná do deja, po-
teší oko každého fajnšmekra dobrej literatúry. 
 V druhej časti románu sa scéna prudko mení 
a my sa ocitáme v plnokrvnom postapokalyptic-
kom príbehu. Objavujú sa ďalší preživší, aj ne-
bezpečenstvo v podobe humanoida nazývaného 

pasové kontroly, ochota i neochota úradov, be-
hanie po ambasádach, písanie listov, a to všetko 
bez istoty pracovného pomeru v ďalekej Ame-
rike. Tam sa celý kolobeh začína od začiatku. 
Za väčším či menším úspechom v krajine, ktorá 
stála za zrodom komerčnej biotechnológie, stoja 
hodiny a hodiny presedené pri mikroskope, rôz-
ne byrokratické úkony ako podávanie grantov 
a žiadanie o finančnú dotáciu súkromných spo-
ločností. V tomto smere autor zasväcuje čitateľa 
do medicínskeho biznisu, ale je sympatické, že 
pacienta nezamieňa za klienta.
 Úspech, spoločenské uznanie a finančná nezá-
vislosť stoja za ďalšou dôležitou aktivitou man-
želov Vilčekovcov, a tou je filantropická nadácia 
zameraná na úspechy imigrantov, o ktorej autor 
rozpráva v poslednej tretine knihy. To, čo sám 
od života, priateľov, kolegov, rodiny dostal, chcel 
aj vrátiť. Téma imigrantov, ktorí veľkou mierou 
prispievajú k rozvoju vedy a umenia v Spojených 
štátoch amerických, je aktuálnejšia než kedykoľ-
vek predtým: „Imigranti predstavujú nesmierny 
prínos na najrôznejších úrovniach spoločnosti, 
počnúc nekvalifikovanými robotníkmi ochot-
nými robiť práce, o ktoré doma narodení obča-
nia nemajú záujem, končiac vedcami, ktorí sú 
nenahraditeľní pre americkú vedu a inovácie.“ 
Pri podobných vyjadreniach cítiť emócie a au-
torovu nemožnosť odosobniť sa. A práve to je 
dobré. Niekedy treba veci pomenovať priamo 
a na základe vlastnej skúsenosti. Vilček svoje 
memoáre nenapísal sucho a stručne. Dokázal 
v sebe objaviť a rozvinúť literárny cit, dal si však 
pozor na príliš kvetnaté opisy, ktoré by mohli 
celý príbeh pokaziť patetizmom a nostalgiou. 
Posolstvo knihy Láska a veda je jednoduché 
a výstižné: každý život čaká na svoje naplnenie. 
Napokon, hodnota akéhokoľvek dedičstva sa 
prejaví až pri spätnom pohľade. 

Daniel Hevier ml.

Intímne pátranie 
v postapokalyptickom 
šate

Niečo viac / Patrick Ness / Preklad Michal 
Jedinák / Vydavateľstvo Slovart 2017

Štvrtá kniha všetkými cenami ovenčeného auto-
ra literatúry pre mládež sa odohráva v postapoka-
lyptickom svete, no bolo by príliš zjednodušujúce 
zaškatuľkovať ju do žánru vedecko-fantastic-
kej literatúry. Napokon prostredie, ktoré Ness 
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Šofér, ktorý na deti poľuje. Pribúdajú akčné scény 
aj ďalšie vysvetlenia. Ness nám predstavuje nový 
matrix, sieť, ku ktorej sa celé ľudstvo dobrovoľne 
pripojilo a žije si v nej svoje virtuálne životy. Vďa-
ka špeciálnej látke nazývanej Lethe je to pre nich 
jediná realita, ktorá existuje. Mytologická rieka 
zabudnutia tu plynie ľuďom priamo do žíl. A ako 
postupne vyprcháva zo Sethovho organizmu, 
začína si spomínať na tragické udalosti, ktoré 
priviedli do matrixu jeho rodinu. Aj keď im sys-
tém sľúbil ukájajúce zabudnutie, pravá realita 
presiakla ich virtuálne životy a nepriamo viedla 
aj k Sethovej tragickej smrti. 
 Zaujímavým motívom je aj Sethova nedôvera 
voči reálnosti sveta, ktorý ho obklopuje. Najprv si 
myslí, že sa ocitol vo vlastnom súkromnom pekle, 
ktoré bolo vytvorené špeciálne pre neho, z jeho 
najhorších spomienok. No aj keď Seth postupne 
odhaľuje pravú podstatu reality, jeho pochyb-
nosti sa stále vracajú a šteklia fantáziu čitateľa. 
Nedovoľujú mu pohodlne sa usalašiť v príbehu 
a držia ho neustále v strehu. 
 Vďaka bizarnej dvojici nových priateľov a sil-
ným spomienkovým flashbackom si Seth postup-
ne uvedomuje, že jeho odchod z toho druhého sve-
ta bol unáhlený a zbytočný. Po sérii riskantných 
výpadov do teritória Šoféra trojica detí objavuje 
spôsob, akým možno bezpečne cestovať medzi 
oboma svetmi. Seth sa rozhodne skúsiť to. Jeho 
návrat má trochu mesiášsky charakter. Vracia 
sa, aby povedal ľuďom celú pravdu. No zároveň 
sa vracia aj ako zmätený mladík, ktorý sa poučil 
a chce dostať druhú šancu. 
 Ness znovu prekvapuje. Nevolá po návrate 
bukolických časov a po odpojení všetkých káb-
lov, ale integruje virtuálnu realitu do celkového 
obrazu sveta. Správne tuší, že úplne odpojenie nie 
je možné a jeho mladí čitatelia by mu ho určite 
neschválili. No upozorňuje na to, aké dôležité je 
nestratiť sa v každom z možných svetov a vyu-
žívať matrix uvedomelo. 
 Je až neuveriteľné, koľko zásadných a aktuál-
nych tém sa podarilo Nessovi do tohto príbehu 
dostať. Nájdeme tu motív viny a odpustenia, sa-
movraždu, citlivo zobrazený príbeh homosexu-
álnej lásky, aj obraz verejného poníženia, ktoré 
je vďaka internetu a elektronickej vizualizácii 
našich životov dostupné na jeden klik. To všetko 
vyrozprávané s ľahkosťou a patričnou hĺbkou. 
 Viacvrstvový príbeh je zovretý v doskách 
výrazne vizuálnej a graficky umne vyriešenej 
obálky, s odkazmi na sociálne siete a miesta, 
kde možno príbeh komentovať. Je vidieť, že sa 
snaží osloviť najmä mladého čitateľa, príslušníka 
internetovej generácie, ktorá vyrástla na vša-

deprítomných obrazoch a instantne dostupných 
informáciách. No aj keď na webe možno nájsť 
všetko, táto kniha je dôkazom toho, že anachro-
nická forma klasického príbehu ešte nestratila 
svoje čaro a má čo povedať aj večne pripojeným 
mileniálom.

Simona Rezníčeková

Boh odpočíva v Rwande

Chceli by sme Vám oznámiť, že zajtra nás 
aj s rodinami pozabíjajú / Philip Gou
revitch / Preklad Ľubomíra Kuzmová /  
Vydavateľstvo Premedia 2016

Podľa poznatkov 
viacerých misio-
nárov Rwanďa-
nia pred prícho-
dom Európanov 
boli presvedčení 
o tom, že ich kraji-
na je stredobodom 
vesmíru, zároveň 
je najväčším, naj-
mocnejším a naj-
civilizovanejším 

kráľovstvom na zemi. Verili, že „Boh cez deň 
možno navštevuje ostatné krajiny, ale na noc 
sa vždy vracia do Rwandy, aby si tam odpo-
činul“ (s. 59). V poslednom desaťročí 20. sto-
ročia sa tam Boh buď zabudol vrátiť, alebo 
spal príliš tvrdým spánkom, keďže udalosti, 
ktoré sa v tom čase v Rwande diali, neboli ani 
Božské, ani ľudské, vari ani zvieracie. Na jar 
a začiatkom leta 1994 sa tam odohralo najefek-
tívnejšie masové vraždenie od zhodenia bômb 
na Hirošimu a Nagasaki. V Rwande pribúdali 
mŕtvi trojnásobne rýchlejšie ako Židia počas 
holokaustu, aj napriek tomu, že zabíjanie bolo 
technologicky nenáročné, vykonané prevažne 
mačetami. Za sto dní bolo zabitých osemstoti-
síc až milión ľudí. Philip Gourevitch, americký 
spisovateľ a novinár, píše reportážnu prózu 
Chceli by sme Vám oznámiť, že zajtra nás 
aj s rodinami pozabíjajú o tomto masakri 
s približne ročným odstupom, čo mu umožňu-
je nesústreďovať pozornosť len na opisy hrôzy, 
ale aj podnecovať recipienta k úvahám o širších 
filozofických problémoch. 
 Národná súdržnosť: jedna viera, jeden jazyk, 
jeden zákon, sa začala v Rwande trieštiť už de-
saťročia pred samotnou genocídou – v odvekom 
spore Káina a Ábela. Autor totiž neostáva len 

pri povrchnom pohľade do minulosti Rwandy, 
naopak, snaží sa objaviť prvotné príčiny, kto-
ré vyústili až do vyvraždenia jedného kmeňa. 
Hutuovia a Tutsiovia sú pôvodne dva rozdielne 
kmene, odlišujúce sa fyzickými archetypmi, 
no postupne sa premiešavali, hovorili jedným 
jazykom, vyznávali rovnaké náboženstvo a žili 
spolu v malých kmeňových spoločenstvách, kto-
ré spájala spoločenská a politická kultúra. Av-
šak „Hutuovia boli roľníkmi, kým Tutsiovia boli 
pastiermi“ (s. 52). Keď koncom 19. storočia prišli 
do Rwandy Európania, vytvorili si predstavu 
o „vznešenej rase bojovných kráľov obklopených 
stádami dlhorohého dobytka a podradnej rase 
nízkych, tmavých roľníkov okopávajúcich hľuzy 
a zbierajúcich banány“ (s. 54). Táto domnien-
ka by mohla byť neškodná, ak by sa nespojila 
s tzv. hamitskou hypotézou J. H. Speka. Podľa 
tejto, ničím nepodloženej, antropologickej hy-
potézy „priniesli všetku kultúru a civilizáciu 
do strednej Afriky vysokí ľudia s ostrými čr-
tami, ktorých pokladal za kaukazoidný kmeň 
etiópskeho pôvodu, pochádzajúci z biblického 
kráľa Dávida, a preto nadradený domorodej neg-
roidnej populácii“ (s. 55). V priebehu rokov sa 
hlavne belgickí kolonizátori a rímskokatolícka 
cirkev pričinili o to, že rwandská spoločnosť 
sa po etnickej línii začala výrazne pretvárať 
a v popredí dominovala fetišizácia tutsijskou 
vznešenosťou. 
 V tomto prípade bola sila slova pretavená 
do obrovskej genocídy. Zhubné myšlienky sa 
spojili s túžbou po moci a ideológia vraždenia 
sa propagovala ako niečo, čo má utrpenie od-
strániť, nie spôsobiť. Jednotlivec v tom nehrá 
žiadnu úlohu, prestáva existovať, vytvára sa 
totiž vedomie totálnej hrozby, a to si vyžaduje 
totálne vyhubenie. Genocída tak nebola výsled-
kom chaosu a anarchie v štáte, naopak, bola 
prostriedkom na budovanie totalitného režimu, 
v ktorom sa vyžaduje, aby sa ľudia stotožňovali 
s plánmi vodcu. Po ukončení hlavných masa-
krov boli všetci vinní a zároveň obeťami. 
 Gourevitch tvaruje obrazy vraždenia rôznymi 
optikami – využíva nestranného rozprávača, 
ktorý zastupuje masy (zavraždených i svedkov), 
svoje osobné zážitky a zistenia, no veľmi zau-
jímavo aj osudy jednotlivcov, ktorí sa na ma-
sakroch rôzne spolupodieľali alebo, naopak, 
boli jeho obeťami, či dokonca sa mu postavili 
na odpor a snažili sa zo svojej situácie pomôcť 
natoľko, nakoľko to bolo možné. Našťastie, 
samotnej hrôze, zabitým, znásilneným, zne-
tvoreným a zneucteným telám venuje len toľko 
pozornosti, do akej je „presná spomienka na zlo-



 ››

s. 26/27

RECENZIE

čin nevyhnutná pre pochopenie jeho odkazu“ 
(s. 23). Naopak, stále skúma, prečo ku genocíde 
vlastne došlo, a okrem spomínanej predkolo-
niálnej nerovnosti, centralizovanej a fanatickej 
správe a polarizácie pod belgickou správou, 
uvádza ďalšie faktory, pre ktoré státisíce ľudí 
súhlasili s pozabíjaním milióna susedov v prie-
behu niekoľkých týždňov. 
 Výrazné miesto v reportáži zaberá práve po-
hľad na kroky svetových mocností pred, počas 
a hlavne po genocíde. Autora priam iritujú kliše-
ovité postoje verejnej svetovej mienky, pretože 
smerujú k pasivite, nečinnosti a v Stalinovom 
zmysle je pre nich milión mŕtvych len číslo. Gou-
revitchova kniha však nebola nadarmo ocenená 
mnohými významnými cenami – nepodáva len 
správu, naopak, všetky informácie chce nanovo 
prehodnotiť, spochybniť a overiť a výsledkom 
ani potom nie je nový fakt, ale práve samotný 
neustály analytický ponor smerom po vertikále 
problému. 
 Je pravdou, že pri takomto rozsahu a štýle 
písania sa môže čitateľ stratiť v spleti infor-
mácií, tie sú však, v konečnom dôsledku, vari 
menej dôležité, o to silnejšie zaznievajú otázky 
o príčinách dobra a zla, o spravodlivosti, vine, 
treste a podobne, pretože sa netýkajú akéhosi 
výnimočného prípadu, ale celej pôvodne sedem 
a pol miliónovej populácie Rwanďanov, sveto-
vých lídrov, vojakov, humanitárnych pracovní-
kov a napokon, nás všetkých. 

Magdaléna Kramárová

Nezmysel

Nočný spev sardinky v plechovke / Zosta
vil a z nemčiny preložil Marián Hatala /  
Vydavateľstvo Pectus 2016 

Dnes mám chuť na nonsens! Na absurdné, 
nezmyselné, groteskné spojenia sveta, sna 
a ľudskej duše. A nezaškodí, ak budú prifarbe-
né aj humorom, niekedy až priveľmi temným. 
Veď náš život si to občas zaslúži. 
 Tieto slová mi prišli na um, keď som dočí-
tala výber poézie od nemeckých, rakúskych, 
švajčiarskych autorov, ktorých knižnou for-
mou prezentuje Marián Hatala ako prekladateľ, 
básnik a znalec literárnej tvorby. Hatala totiž 
v knižnom titule s príznačným názvom vychá-
dzajúcim z jednej básní – Nočný spev sardinky 
v plechovke, predstavuje na 92 stranách slo-
venskému čitateľovi poéziu nonsensu. V edičnej 

 Čitateľ v závere knižného titulu zaiste ocení 
aj bibliografickú poznámku, ktorá obsahuje 
krátke profily prezentovaných autorov. Do-
tkne sa tak rozmanitých osudov literátov, ich 
autorského i kultúrneho smerovania v nemec-
kojazyčnom prostredí. A možno ho inšpiruje 
k videniu nonsensu aj v našej spoločnosti.

Eva Bachletová

Renesanční 
milenci umenia 

Olej a mramor / Stephanie Storeyová / 
Preklad Milan Kopecký / Ikar 2017

Tesne pred odcho-
dom na vojnu dal 
Leonardo notárovi 
hádanku: existujú 
obri, čo vyzerajú 
ako ľudia. Ale čím 
bližšie k nim prí-
dete, tým menší 
sa zdajú. Odpoveď 
sa starý notár ni-
kdy nedozvedel. 
Piati synovia ho 

odniesli na márach pri svetle fakieľ. Šiesty 
postával v tieni budovy s fialovými dverami 
a trpko hľadel na renesančné divadlo svetla 
a tieňov. Florencia, 16. storočie. 
 Na vzájomnú nevraživosť majstrov Leonarda 
da Vinci a Michelangela Buonarrotiho odka-
zuje niekoľko historických próz. Niet sa čomu 
čudovať, veď špekulácií, odborných aj laických 
téz a diskusií týkajúcich sa vzniku umeleckých 
diel, počnúc fázou inšpirácie, je požehnane. 
Čitateľsky atraktívny podtitul rozsiahleho ro-
mánu Príbeh o zabudnutom súperení Leonarda 
a Michelangela je opätovným prísľubom nového 
rozprávania vo víre prachu mramoru a s vôňou 
oleja na maliarskom plátne. Čo zvíťazí u rene-
sančných mecenášov? A ako môže socha či ob-
raz prispieť k ochrane Florencie pred vpádom 
nepriateľských vojsk? 
 Hlavným zámerom Storeyovej debutu, ako 
sa vyjadruje v záverečnom slove autorky, bolo 
vykresliť velikánov umenia, Leonarda a Miche-
langela, ako ľudí svojej doby, mužov naplne-
ných silnými vášňami, atypickými pohnútkami 
a túžbou po uznaní: „…predstavila som si, ako 
Leonardo sedí pred sochou a mladý Michelan-
gelo sa prizerá. Z tej jedinej kresby sa zrodila 

poznámke vysvet-
ľuje, že podľa do-
stupných definícií 
z m y s e l  p o é z i e 
nonsensu spočíva 
„v hre, presnejšie 
oslobodzujúcom 
procese hry, ktorá 
vo svojej písanej, 
akustickej a vizu-
alizovanej podobe 
uvoľňuje energiu 

paradoxného, absurdného a humorného, ne-
raz i čiernohumorného“. Devätnásť básnikov, 
ktorých knižný výber prezentuje, nepatrí len 
k typickým predstaviteľom tohto literárneho 
žánru a aj ich tvorivé rozpätie je rôznorodé. 
Niektorí mali ťažisko svojej tvorby už na za-
čiatku 20. storočia, iní publikovali počas celého 
uplynulého storočia a ďalší patria k súčasnej 
tvorivej scéne. A predsa ich podľa slov Hatalu 
spája nonsens, ktorý „ruší, vyrušuje a narúša, 
to mu v prípade prísnej a až matematicky pres-
nej nemeckej sémantiky a syntaxe spôsobuje 
radosť hraničiacu so zadosťučinením“. Rovnako 
ich spája detská hravosť, drzosť vysloviť svoj ná-
zor na bytie či vedomie zloby človeka. Tak, ako 
píše Paul Scheerbart v básni Ukrutnosti. „Vtom 
si kráľ sadol na svoj trón / A zvolil obzvlášť milý 
tón: / „Synak zlatý, a jed si užil? Schuti? / Uži si 
ho, nech ťa nič neznechutí!“
 Hatala dodáva, že „ak nonsens neexhibuje, 
nevyčerpáva sa v samoúčelnosti a neskĺzava 
k nihilizmu, ukrýva zmysel nezmyslov a zdan-
livo nezáväzná hra môže pokračovať“. A to je 
prípad básní ako napríklad Pieseň o kryse, Kto 
počuje prášok rehliť sa?, slovo, Ráno a večer, tvoja 
cena, moja cena. Autori svojou tvorbou nesúdia, 
ale karikujú, uťahujú si z dnešného človeka, 
ktorý akoby nedokázal žiť svoj vlastný život, 
o čom svedčia aj básne Gerharda Jaschkeho.
 Osobne ma zaujala tvorba Geralda Jatze-
ka, rakúskeho básnika, hudobníka, publi-
cistu a online redaktora, ktorý v básni Deti 
s plusovým efektom vystihol klímu konzumu 
a reklamných hier, keď napísal: „Na veľtrhu 
domácností ideálne / deti majú. Chyťte si ich 
za ruku! / Nekrčia sa, odolné sú, vždy a stále, / 
poskytujú dokonalú záruku. […] Na husličkách 
denne cvičia, / nehrajú sa, radšej ony utierajú 
riad. / Sotva vám už nervy zničia – / vypnete 
ich, pohladíte, budú tíško priasť. / Živiť deti 
so zástrčkou v chrbte / nápad veru veľmi dobrý 
je. / Stačí správne pripojenie káblom / a prúd 
v noci batérie dobije.“ 
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táto kniha.“ Dvadsaťročný výskum autorky uza-
tvára precízne skonštruovaný príbeh umelcov, 
ktorí sa stretli vo Florencii nielen v súperení 
o mramorový blok kameňa. Erudovanosť au-
torky a veľmi precízna, štruktúrovaná kompo-
zícia sú benefitmi historického románu, ktorý 
nevstúpil na trh s ambíciou zožať ocenenia, 
ale s úprimným zámerom odhaliť (odhadnúť) 
skryté, zabudnuté emócie velikánov umenia, 
„ukázať, koľko námahy stojí umelca vznik maj-
strovského diela“. Vďaka prekladu Milana Ko-
peckého sa už aj slovenský čitateľ môže začítať 
do Storeyovej debutu, v tomto čase už knižného 
bestselleru. 
 Kompozícia štylisticky nenáročného románu 
zodpovedá historickým reáliám a orientuje čita-
teľa v časopriestore. Kniha je rozdelená do uda-
lostí rokov 1499 – 1504, v ktorých sa pravidelne 
striedajú kapitoly označené menami umelcov 
– Michelangelo a Leonardo. O štyri desaťročia 
starší egocentrický Leonardo s postavením vý-
sostného umelca prichádza do Florencie, aby sa 
mohol venovať predovšetkým vede a dosiahnutiu 
sna o lietaní. Je ochotný intrigovať s miestnymi 
politikmi, aby získal čo najviac prostriedkov 
na vylepšenie lietajúceho stroja a ďalších vyná-
lezov. Najtragickejším (historicky podloženým) 
sa stane jeho zámer – odklon toku rieky Arna. 
V tom istom čase vstupuje do kolísky umenia aj 
mladý Michelangelo, ktorého Pieta ohúrila pápe-
ža. Do Florencie prichádza síce nadšený zo svojho 
diela, ale okradnutý a vo väznici ponížený. Jeho 
utrpenie sa každým dňom zvyšuje. Vlastná ro-
dina ho neprijme, dokonca sa ho zriekne, trpí 
ponižovanie Leonarda, nedôveru obyvateľstva, 
pracuje v neľudských podmienkach až do úplného 
fyzického vyčerpania – len aby dosiahol uznanie 
rodiny a mesta, čo sa mu nakoniec, vo všetkej 
pokore, pri odhalení sochy Dávida, podarí. 
 Hodnotné z hľadiska obsahu i spracovania 
sú aj leitmotívy prózy. Majstrovi Leonardovi 
do života vstúpi Madonna Lisa del Giocondo, 
v ktorej nachádza spriaznenú dušu na poli 
umenia a vedy, ale aj manželku a matku, 
podriadenú spoločenským konvenciám. „Pri 
dverách zastala. S rukou na kľučke sa posled-
ný raz obrátila. Smútok vyprchal a na perách 
jej ihral náznak úsmevu. Videl v jej tvári spo-
mienku na ich krátke citové vzplanutie. Zosta-
ne ich tajomstvom.“ Pomerne široký priestor 
autorka venovala rodine Buonarrotiovcov, 
ktorá je prototypom súdobého myslenia niž-
šej sociálnej vrstvy obyvateľstva, v opozícii 
s myslením renesančného umelca – ich syna, 
Michelangela. 

 Historický román Olej a mramor je v istom 
zmysle rozprávaním o vášni. Bez nej by nevznikla 
ani Pieta, ani Mona Lisa či socha Dávida, pretože 
ako povedal Michelangelo: „Sme ako milenci, my 
umelecké duše… Spočiatku plachí, neistí z toho, 
čo objavíme pod povrchom, no čím viac času 
strávime s predmetmi svojej túžby, tým hlbšie 
ich začíname chápať.“ Verím, že debut Stephanie 
Storeyovej nezapadne tak rýchlo prachom, ani 
sa nedostane do tieňa iných diel o spomínaných 
umelcoch. Mimochodom, tieň, ktorý vrhá človek 
s lampášom, to je odpoveď na Leonardovu otázku 
položenú otcovi. 

Alena Štrompová 

Ospravedlnená krutosť

Živica / Ane Riel / Preklad Zuzana Demjá
nová / Vydavateľstvo Premedia 2017

Ane Riel vo svojom 
románe Živica zo-
brazuje život viac-
generačnej rodiny 
dobrovoľne izolova-
nej na ostrove. Les 
a príroda, ktorej Ha-
arderovci absolútne 
rozumejú, a ktorá 
ich zo  všet kých 
strán obklopuje, 

vytvára dokonalú atmosféru harmónie a zdan-
livého súladu.
 Fanatizmus, mánia či chorobný strach postáv 
z narušenia ich zaužívaného stereotypu však 
prinášajú do deja prvky zvrátenosti a hororu. 
Striedanie rôznych typov rozprávača umožňu-
je nazerať na životné osudy hrdinov z rôznych 
perspektív, podávať ich vlastné videnie situácií, 
vykresľovať lásku prirodzenú či chorobnú, no 
vždy silnú a ospravedlňujúcu. Práve láska umož-
ňuje posúvať dej dopredu, dovoľuje rásť chaosu, 
bolesti a utrpeniu. Vzrast týchto negatívnych 
javov na pozadí harmonizujúcej prírody vytvá-
ra napätie a buduje v čitateľovi zvedavosť, kam 
až môže konanie postáv zájsť. Autorka kladie 
nevyslovené otázky: Ktoré postavy za oponou 
lásky, v zaslepenom presvedčení ochrany mi-
lovaných, chránia iba samy seba? Nakoľko ich 
činy motivuje iba strach a sebectvo? 
 Príbeh knihy naznačuje náročnosť formu-
lácie jednoznačnej odpovede na tieto otázky 
v uzavretej zóne, no zároveň pohľad očami 
detskej postavy Liv dynamizuje čitateľove 

úvahy a poskytuje široký priestor zamyslieť 
sa nad tým, do akej miery všetci žijeme v klamli-
vom, naučenom stereotype, v nahovorenej prav-
de, že isté okolnosti ospravedlňujú krutosť, že 
„tma odnáša bolesť” (s. 8). 
 Atmosféra deja je napätá a ústi do prekvapenia 
i hrôzy, napriek tomu, že čitateľ si pri spätnom 
pohľade uvedomuje, čo všetko mohol na základe 
zobrazených situácií očakávať. Ane Riel mimo-
riadne dobre pracuje s jazykom textu. Jej formu-
lácie sú často chladné, formálne, odmerané. Po-
užíva veľa zlučovacích spojok, ktoré vyvolávajú 
efekt blížiaceho sa záveru daného momentu, no 
ide o dojem klamlivý, a tak vyvrcholenie tra-
gických situácií nastáva nečakane. Vzápätí je 
krutosť konania postavy ospravedlnená jej vlast-
nou logikou, usporiadaným sledom argumentov 
nezdravej mysle a naivným pohľadom detskej 
hrdinky, ktorá v čitateľovi vyvoláva sympatie. 
Recipient sa opakovane ocitá v myšlienkovej i po-
citovej neistote, no nezostáva v nej dlho, pretože 
jednotlivé zložky textu sú prepojené mimoriadne 
dôsledne, s presne cieleným zámerom. 
 Tak, ako „na živici bolo čosi liečivé, vražedné 
a ochraňujúce” (s. 71), je tomu i v živote na ostro-
ve. Pozoruhodná kompozičná stavba textu pôso-
bivo prepletá jednotlivé dejové línie, konzervuje 
zobrazené udalosti do lepkavej živice nových 
slov, „očisťuje” ich od ich skutočného morbídneho 
rázu. 
 Popri motíve živice, ktorý sa od samotného 
názvu knihy tiahne celým jej dejom, je evident-
ný aj motív vzrastajúceho neporiadku. Zmätok 
vonkajšieho sveta postáv sa odráža v zmätku 
ich sveta vnútorného, pričom obidva symboli-
zujú stratu kontroly hlavy rodiny, Jensa Haar-
dera, nad samým sebou. Čitateľovej schopnosti 
porozumieť pohľadu Haarderovcov pomáha aj 
autorkino brilantné vykreslenie ich charakterov 
a nevšedného životného štýlu. V chaose, ktorý 
hrdinov pohlcuje, dokáže čitateľ vidieť netradič-
ný poriadok určený ich zmýšľaním a až zaráža-
júco dôverne sa dokáže preniesť do prostredia 
ostrova. A práve tá blízkosť k odlišnosti, k mor-
bídnosti mrazí. 
 Záver deja je vystavaný v ukážkovom rytme 
trileru: rýchly sled udalostí, akčné scény, prvky 
náhody aj šťastia v nešťastí, boj dobra so zlom. 
Jednoznačný názor, či išlo o záver šťastný, ne-
šťastný, či sa dalo postavám uviaznutým vo vlast-
nom časopriestore pomôcť aj inak, posúdi každý 
čitateľ najlepšie sám, pretože dej románu počíta 
aj s jeho vlastnými úvahami, emóciami a origi-
nálnym pohľadom.

Ľubica Psotová
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dojmu nahráva, že ho Roy stavia na dôslednom 
jambickom pôdoryse, pričom takmer každý 
z dvadsiatich siedmich veršov má zhodne je-
denásť slabík. Výnimku tvorí predposledný 
verš, v ktorom ich je trinásť. Prepojenie pra-
videlných a nepravidelných prvkov tu pôsobí 
ako esteticky účinný nástroj, ktorým básnik 
podčiarkuje napätie prítomné vo významo-
vých zložkách textu. To napokon eskaluje 
v záverečnom dvojverší, nasledujúcom po dl-
hej jedenásťveršovej strofe, ktorej koncové 
slová uzatvára združený rým: „Ach, zase mlčia 

Dôvodom takejto recepcie básnika sa ako 
zostavovateľ obšírnejšie venujem v doslove 

k práve vydanému výberu z autorovej poézie 
Vpísané do noci, ktorý vyšiel ako siedmy zväzok 
edície rewind, v ktorom sa snažím o komplex-
nejší pohľad na Royovu tvorbu a osobnostný typ 
v kontexte i mimo kontext moderny.
 Royova fascinácia nocou a melanchóliou, poci-
ty vykorenenosti, skepsy a osudovej zatratenosti 
sa v súvislosti s tým, čo už bolo konštatované, 
vnímali do značnej miery ako póza lyrického 
subjektu i ako prerekvizita poetiky slovenskej 
moderny vôbec. Všetky hlavné črty intímne 
ladenej časti autorovej poézie sa dostávajú do 
popredia aj v málo známej básni Upír, ktorú au-
tor tri roky po jej vzniku zaradil do svojej štvrtej 
knihy Peruťou sudba máva (1927).

Obraznosť epitet
Ide o päťstrofovú báseň s nepravidelnou rýmo-
vou štruktúrou. Rytmicky organizovanému 

tvoje rudo-siné ústa, / kým vôkol stelie sa noc 
tmavá, hustá…“.
 Obraznosť v básni je priamočiara, tak, ako je 
to príznačné pre Royovu poetiku – stavia väčš-
mi na reťazení epitet než na metafore. Väčšina 
epitet účinne umocňuje negatívne konotácie 
vyjadrujúce prežívanie lyrického subjektu. 
Pozitívnejšie ladené motívy, ktoré sú v básni 
jednoznačne v menšine – celkom zahŕňajú len 
necelých šesť veršov – sú taktiež vyjadrené pre-
važne prostredníctvom básnických prívlastkov: 
„rozihrané vravy“, „okrídlených duchov“, „pe-

Upír
Zas prišiels‘ sať mi z duše miazgu mieru,
mok viery rtami sinalými strebať,
uh, Upír môj, ty zadumané stvora? 

A riekni, rty ti kedy prehovoria 
pod orlím nosom, kedy odpečatíš
tajomstva svojho uzamknutú kliatbu? 

Prichodíš príliš často, hosť ty dravý,
keď rád bych viedol rozihrané vravy
o veľkých tvorbách okrídlených duchov,
peruťou svojej mysle, čo sa šinú
do slnných výšok Kozmu. Odhaľ vinu,
pre ktorú trpím, musím šťavu dávať
života v pospas tvojim savým ústam,
mlčiacim ako hrobu čierňava!

Záhada dumná, vykúpenie azda
len vtedy dá ti postrádaný spočin,
keď odkrvavíš ducha môjho cele,
keď pouhasne navždy oko stmelé,
čo rado modré, neobsiahlé diaľky?
Či azda nikdy nezajasá ráno,
keď rozplesaná duša tíško riekne,
žes‘ v noci ľahol v hrobku ukojený 
na večné veky, savec môjho kľudu
a vonné vánky k tomu slastne zhudú:
Upíra niet, bo zomrel smrťou druhou?

Ach, zase mlčia tvoje rudo-siné ústa,
kým vôkol stelie sa noc tmavá, hustá…

Túžba po svetle v básni 
Upír Vladimíra Roya
Vpísané do noci / Vladimír Roy / Zostavil Peter Trizna / FACE 2017

O poézii básnika, prekladateľa a evanjelického kňaza Vladimíra Roya 
(1885 – 1936) sa toho v literárnovedných kruhoch napísalo málo. Za naj-
vplyvnejšiu prácu venovanú autorovi za zvykne brať príkro kritická 
štúdia Michala Gáfrika v monografii Poézia slovenskej moderny (1965). 
Vo všeobecnom povedomí verejnosti tak ostal ako kultivovaný, no neveľmi 
originálny básnik, ktorého tvorba stelesňuje typ tzv. vnútorne rozorvané-
ho lyrického subjektu.
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ruťou svojej mysle“ či „rozplesaná duša“. Opä-
tovne sa tu prejavuje kongruentnosť využitých 
výrazových prostriedkov, podčiarkujúca ich 
významový kontrast. 

Jedinečný motív upíra
Významová os básne je jednoduchá – lyrický 
subjekt uvažuje nad svojimi pochmúrnymi 
myšlienkami a vnútornou slabosťou, pričom si 
uvedomuje, že sa v negatívnom rozpoložení ocitá 
príliš často. Chcel by sa takýchto vplyvov zbaviť 
a myslieť pozitívnejšie: „Prichodíš príliš často, 
hosť ty dravý, / keď rád bych viedol rozihrané 
vravy o veľkých tvorbách okrídlených duchov, 
/ peruťou svojej mysle, čo sa šinú / do slnných 
výšok Kozmu." Vnútorná dráma subjektu sa 
však ani v závere básne nekončí a subjekt sa 
ocitá v začarovanom kruhu, pretože „savec jeho 
kľudu“ mu neposkytuje žiadnu odpoveď.
 Výnimočnosť básne (a pars pro toto i celej 
línie emotívnej dramatickej Royovej poézie) sa 
naplno prejaví až pri bližšom pohľade na kľú-
čové motívy v texte a ich konfrontáciu s inými 
básňami z jeho tvorby. Na jedinečný motív v au-
torovej tvorbe i slovenskej poézii odkazuje už 
názov básne – Upír. K tejto bytosti a jej kontaktu 
s lyrickým subjektom sa v texte viaže aj väčšina 
ostatných motívov. Upír je pre slovenskú litera-
túru cudzorodým prvkom, ktorý sa stal širšie 
známym predovšetkým vďaka Stokerovmu 
Drakulovi. Je pravdepodobné, že Roy toto dielo 
a hlavnú postavu s ním spojenú poznal priamo 
z anglického originálu (v jeho preklade vyšlo 
viacero anglicky písaných románov i preklad 
Havrana E. A. Poea). Royov upír v básni nemá 
jasné kontúry. Charakterizuje ho ako „zaduma-
né stvora“ a pod „orlím nosom“ má pery, o kto-
rých sa v závere básne čitateľ dozvedá, že sú 
„rudo-siné“, a v záverečnom verši prvej strofy 
kľúčovú skutočnosť – že sú „mlčiace ako hrobu 
čierňava“.

Upír verzus lyrický subjekt
Práve to, že lyrický subjekt sa napriek nalie-
havým úvahám a otázkam nedočká odpovede  
na otázku, kedy upír, ktorý ho oberá o vnútornú 
silu a energiu, zmizne z jeho života, je najvýraz-
nejším zdrojom nepokoja a napätia v básni. To, 
že upír v texte nemá ostrejšie kontúry, má teda 
dve hlavné príčiny. Napriek všetkým odkazom 
na temnotu, noc, krv, kliatbu a smrť, ktoré sa 
s ním spájajú, je centrálnym ťažiskom básne 
lyrický subjekt. Primárnou hnacou silou napätia 
v texte sú jeho vlastné slabosti, pochmúrne myš-
lienky, ktoré ho vyčerpávajú, a skepsa voči mož-

Vpísané  
do noci
Vladimír RoyV
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Poézia Vladimíra Roya (1885 – 1936) vstrebáva do seba podnety slovenskej 
literárnej moderny a kultivuje ich sebe vlastným introspektívnym spôsobom. 
Básnika lákala monumentálnosť básnickej apelatívnosti, no omnoho viac 
vyhľadával a rozvíjal možnosti poézie pri zachytávaní jemných poryvov v duši 
človeka, najmä v stave vypätia a rozochvenia. Do knižného výberu Vpísané 
do noci sú zaradené básne vnútorného monológu, básnické reflexie a mučivé 
otázky bez možnosti nájsť odpovede, ktoré zriedkavo presvetľujú záblesky 
pokoja a istoty. Molová poloha básnika pretrváva už storočie a ukazuje, že 
slovenská poézia má v Royovi básnika, ktorého dielo je stále živé a hľadajúce 
vnímavého adresáta. Knihu ilustrujú ukážky z tvorby sochára Štefana Papča.

 
Slovenskí milovníci poézie si mohli dlhé roky v minulosti vychutnávať kvalitnú a rôznorodú bás-

nickú tvorbu v edícii, ktorá im bola strihnutá na mieru. Edícia kruh milovníkov poézie a jej značka 

kmp sa stala zárukou umeleckých zážitkov a básnických objavov. Európsky dom poézie Košice 

nadväzuje na túto tradíciu a súčasnému čitateľovi pripravuje príležitosti na rovnaké estetické 

zážitky. Edícia rewind je básnickým a literárnym archívom neznámej slovenskej a svetovej tvor-

by spojenej s výberom toho najlepšieho zo súčasnej výtvarnej scény na Slovensku a v zahraničí.  

V edícii rewind sa stretáva minulé s aktuálnym, medzigeneračne aj multižánrovo, a takto spoločne 

otvárajú okná na ďalší dialóg o umení a človeku.
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Vladimír Roy (1885 – 1936) 

Básnické zbierky
Rosou a tŕním (1921) 
Keď miznú hmly (1921) 
Cez závoj (1927) 
Peruťou sudba máva (1927) 
In memoriam (1934)

Básnické výbery
Výbor z poezie Vladimíra Roya (1935)
In memoriam Vladimír Roy (1936)
Lýra (1944)
Básne (1963)
Temné ľalie (1980)
Temné ľalie (1985)

Výber z tvorby Vladimíra Roya Vpísané do noci môžete 
získať zaslaním kupónu FACE na adresu redakcie. KUPÓN 

FACE

KUPÓN  »
do 21. septembra

nosti ich rozptýlenia, 
o čom svedčia verše 
zo záveru predpo-
slednej strofy a tiež 
záverečné dvojveršie, 
ktoré symbolicky po-
súva dianie v básni 
opäť na jej začiatok.
 Upír je v texte sta-
tickejším elementom 
– nič nehovorí, nena-
značuje, len sa obja-
vuje na scéne a mlčí; to subjekt k nemu obracia 
svoje mučivé otázky a úvahy. Pripomína práve 
Poeovho havrana, ktorý sa tiež stal titulnou po-
stavou básne, hoci celá jeho aktivita spočívala 
v tom, že vletel do miestnosti s mladíkom a na 
jeho sebazničujúce otázky havran zakrákal čosi, 
čo rozrušený muž identifikuje ako „nevermore“ 
– v Royovom preklade „nikdy ver“. Na rozdiel od 
Poea však Royov subjekt nie je v stave medzi 
spánkom a bdením a jeho reakcia na upíra nie je 
natoľko vypätá ako v prípade subjektu a havrana 
u Poea. Hoci ho subjekt v básni charakterizuje 
prívlastkom „savec môjho kľudu“, v úvode bás-
ne ho s trpkou iróniou familiárne pozdravuje 
„Upír môj, ty zadumané stvora“. Akoby jeho 
prítomnosť bola samozrejmosťou, následkom 
akejsi kliatby, ktorú sám spomína – tá sa pritom 
môže týkať tak upíra, ako aj jeho samého, keď sa 
svojho návštevníka pýta: „A riekni, rty ti kedy 
prehovoria / pod orlím nosom, kedy odpečatíš 
/ tajomstva svojho uzamknutú kliatbu?“ Naj-
väčším problémom Royovho subjektu potom 
nie je samotná kliatba, ale jeho neschopnosť 
prekonať ju a otázka, kedy sa skončí a či to bude 
ešte počas pozemského života lyrického hrdinu. 
Z veršov zároveň vyplýva, že upír má v básni 
výnimočné postavenie – je strojcom vnútorného 
utrpenia subjektu, no zároveň sám trpí, pričom 
subjekt uvažuje, či to, čo mu tento čudesný tvor 
spôsobuje, pre neho predstavuje vykúpenie. Z ta-
kéhoto pohľadu potom vyplýva, že upír nekoná 
z rozkoše, ale nevyhnutnosti a sám je tiež obeťou 
svojho osudu. 

Emocionálna autobiografia
Obohacujúce porovnanie sa núka s Royovou 
básňou Démon zo zbierky Cez závoj (1927), 
v ktorej subjekt rečnícke otázky a konštato-
vania smeruje k osobe svojej matky. Postava 
démona je ešte neurčitejšia než upír. Zásadný 
rozdiel však spočíva v skutočnosti, že na roz-
diel od upíra sa lyrický subjekt, na svoje vlastné 
zdesenie, cíti byť touto bytosťou z tajomných 

príčin priťahovaný a napokon sa 
stáva jeho súčasťou: „Čo ma tak 
ťahá k nemu, vravte, mati…? / Má 
v očiach oheň, hĺbku, slasť i žiaľ, 
/ na tvárach závoj tajomstva mu 
leží, / hrôzou striaslo ma, keď ma 
menom zval…“, respektíve „Ach, 
pomoc… zhyniem… k vzdorom 
niet už sily, / veď jeho oči sa mi 
v dušu vpili…“. V básni v próze 
Choďte akou chcete cestou pritom 
o sebe v porovnaní s inými hovorí 

v menej vypätom, zmierlivejšom tóne: „Choďte, 
akou len chcete cestou, ja pôjdem tiež, ale cestou 
svojou, a na tej niet ruží čarovného jasu, to je púť 
tvrdá a tŕnistá, púť človeka, oklamaného kúzlom 
sebadôvery. // Moja duša je smädná a ustatá, 
hľadá príbuzných druhov, hľadá, hľadá a ostáva 
osamotenou… // Preto sa spovedá hviezdam 
a víchrom z veľkých slabostí a úbohostí človeka.“ 
 Ak sa teda Royove rané básnické texty o opo-
jení nocou a vnútornej temnote či, naopak, 
zriedkavom bonvivánstve zoči-voči fyzickej 
konečnosti (báseň Arlecchino) dajú do istej mie-
ry legitímne označiť za štylizované, v prípade 
neskorších básní, ktoré autor napísal v zrelom 
veku, o tom už nemožno hovoriť. O hlboko preží-
vanej vnútornej tragike svedčí tiež skutočnosť, 
že hoci bol sám kňazom, v spirituálne ladených 
básňach prosí takmer bezvýhradne o pomoc 
a vykúpenie pre iných, nie však pre seba. Túto 
skutočnosť možno interpretovať jednak ako pre-
jav básnikovej vlastnej skromnosti a nezištnosti 
voči druhým, no tiež ako básnikovo presvedče-
nie o vlastnej prekliatosti. Akoby sa sám takejto 
pomoci necítil hodný, respektíve akoby pre neho 
v pozemskom živote nebola možná.
 Royova intímna lyrika je príkladom jedného 
z najintenzívnejších prípadov prežívania vnútor-
ných drám v slovenskej poézii. Sebaobnažovanie 
je tu plné bolestí a pochybností. Ak v zásade 
platí, že autora a jeho lyrický subjekt nemož-
no stotožňovať, u Roya je táto hranica natoľko 
tenká, že sa v mnohých jeho básňach (vrátane 
Upíra či Démona) dá hovoriť o „emocionálnej 
autobiografii“. Hoci básnik v spore a zápolení 
samého so sebou často rezignuje a prehráva, 
jeho texty vďaka umeleckej naliehavosti a auten-
ticite, s akými sú sprostredkované, vychádzajú 
z tohto boja víťazne. Úporné hľadanie svetla 
v blúdení a temnote a skúmanie pôvodu a zmyslu 
vlastných trápení je totiž nadčasové a nanovo 
aktuálne i pre dnešného moderného človeka.

Peter Trizna
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Stále som Nataša!
Vojna a mier I. (1. a 2. zväzok), Vojna a mier II. 

(3. a 4. zväzok) / Lev Nikolajevič Tolstoj / Preklad Ružena 
DvořákováŽiaranová / Ikar 2017

Často sa v knižnici stretávam s mladými ľuď-
mi na besedách so spisovateľmi, hovoríme 

aj o ich obľúbených knižkách. Vždy ma prekvapí, 
že ani jeden či jedna nespomenú Tolstého mo-
numentálne diela Vojnu a mier alebo Annu Ka-
reninovú – ba dokonca nepoznajú ani ich filmové 
spracovania, ktoré svojho času patrili k takmer 
povinnej výbave ostrieľaného debatéra na chod-
bách vysokých škôl, v kaviarňach, vo vlakových 
kupé, podobne ako knižka. Americký alebo rus-
ký? Starý alebo novší? Starý, a jasné, že ruský! 
Po prvýkrát som ho videla v našom modranskom 
kine Mier na gymnáziu. Nástup povinne celá ško-
la, študenti, všetky profesorky, matematikárky, 
biologičky aj telocvikári. Po rusky, s titulkami. 
Premietalo sa celé dopoludnie, s prestávkou 
na rožok. Tú prestávku si pamätám – jedli sme 
potichu, hovoriť sa tuším nechcelo nikomu. Keď 
film skončil, bežala som cez park domov, bok mi 
šlo vyvaliť, ako som to všetko, čo sa stalo, chcela 
porozprávať mame a sestre.

Nataša, Andrej, Pierre…
„To všetko, čo sa stalo“ mi možno navždy zmenilo 
život. Tolstého Vojnu a mier som mala v tom čase 
už prečítanú. Ja som nechcela byť Natašou, ja som 
ňou bola! Tou ruskou, filmovou, samozrejme, ešte 
viac. V jednej z mojich najmilších scén Nataša 
beží a kričí: „Pozrite sa, tatuško ide tancovať 
Danilu Kupora, tatuško ide tancovať…“ – to som 
bola ja! Aj mňa všetci doma ľúbili, aj ja som mala 
takého tatuška, náš svet, svetíček v Modre.
 A pritom, v časoch, keď som chodila do školy, 
bolo čítanie Tolstého povinné, a tým pádom od-

som čítanie prekladala Makovického zápiskami 
z Jasnej Poľany. (Bože, veď my Slováci sme mali 
Makovického, aj na tom by dnes mohli v školách 
stavať vzťah mladých k Tolstému! Jeho aj Škar-
vanove pacifistické názory by mohli byť deckám 
na gymnáziách blízke!) A ak som ako dievča vy-
nechávala strany z bojísk a vojenské operácie, 
pri poslednom čítaní ma dojímali práve tie. A ak 
ma po prvýkrát nahnevalo, že sa Nataša zmenila 
na „obyčajnú ženskú“, obťažkanú deťmi, pri po-
slednom čítaní som opäť stretla seba!
 Tolstoj bol suverén, všetky udalosti, aj tie kon-
krétne, vojenské, vidí inak, originálne, tolsto-
jovsky nezvyčajne, historické udalosti opisuje, 
akoby si ich vymyslel, vytŕha ich z historického 
kontextu. Jeho opisy udalostí sú obrazmi. Tolstoj 
bol veličenstvo. Jeho myšlienka, že Božie krá-
ľovstvo sa ukrýva v každom z nás, ovplyvnila 
mnohých filozofov a intelektuálov. Pre svoje ori-
ginálne názory bol ruskou pravoslávnou cirkvou 
zatracovaný, a neskôr rehabilitovaný. Šľachtici, 
ku ktorým patril, ho považovali prinajlepšom 
za čudáka. Učil roľníkov, zakladal školy, bol ve-
getarián, askéta, vo svojich časoch bol v Rus-
ku „celebritou“. To všetko by mohlo pritiahnuť 
a „posadiť“ mládež k jeho knižkám. Z vlastnej 
skúsenosti vieme, že čítanie niektorých kníh vie 
zmeniť pohľad na svet, život, ba dokonca zmeniť 
svet. Aj preto je dobre, že Ikar opäť kladie na pulty 
kníhkupectiev klasiku. Hoci som si spočiatku 
pomyslela, či nejde o márne úsilie, keď knižka 
len nedávno vyšla v Slovarte. V súvislosti s Tol-
stým nejde totiž nikdy o márne úsilie. Toho treba, 
najmä mladým, ponúkať pravidelne! 

Veronika Šikulová 

mietané, na hodinách ruskej aj slovenskej litera-
túry. Neprotirečiť zlu násilím,vzdelávať roľníkov, 
práca, ktorej sa oddával samotný Lev Nikolajevič, 
hoci bol šľachtic, to všetko imponovalo učiteľ-
kám aj socialistickému realizmu. Nám študentom 
imponovali Nataša, Andrej, Pierre. Tá knižka je 
plná prenádherných živých scén, a dôležitých, až 
filozofických, ale živých rozhovorov, na ktoré sa 
nedá zabudnúť. Či už sa odohrávajú v salónoch, 
v chodbe na truhlici, kam dievčatá z Rostovovskej 
rodiny chodia smútiť, alebo na bojisku. Tolstoj 
bol veľký rozprávač!
 Staručký svokrov strýčko, naháčsky farár, 
sa dokonca na omšiach pýtali, a hneď si aj od-
povedali: „Kto bol najväčší hudobný skladateľ? 
Ludwig van Beethoven! A najväčší spisovateľ? 
Lev Nikolajevič Tolstoj!“ To živé rozprávačstvo 
k jeho vážnej a veľkej knihe priťahovalo a pri-
ťahuje aj dnes filmových tvorcov či ľudí, ktorí 
po knižke siahnu bez akejkoľvek literárnej školy 
či navigácie. Odvážny Kutuzov, obyčajní vojaci 
na bojiskách, prísny otec kniežaťa Andreja, jeho 
vážna a smutná sestra, Pierre Bezuchov, hlavné 
aj vedľajšie postavy príbehu, každá každulinká 
postava v knižke ožíva, dýcha, pozorný čitateľ 
jej môže nahmatať tep, a zatvorením knižky 
neodchádza, naopak, zostáva s nami všetkými, 
s každým po svojom, trochu inak, a s niektorými 
po celý život…

Tolstoj pre všetkých
Ku knižke som sa vrátila viackrát. Hneď za čer-
stva na vysokej škole, a neskôr, keď som s mu-
žom na rok odcestovala do Ameriky – vtedy 

„Teraz sa však naučil vidieť veľkosť, večnosť 
a nekonečnosť vo všetkom, a preto celkom prirodzene, 

aby to videl, aby sa mohol kochať pozorovaním, odhodil 
ďalekohľad, cez ktorý doteraz pozeral ponad hlavy ľudí, 

a radostne pozoroval okolo seba večne sa meniaci, večne 
veľký, nepostihnuteľný a nekonečný život. A čím zbližša 

naň hľadel, tým bol pokojnejší a šťastnejší…“

Foto bb

Prednedávnom sme si s kamarátkou hovorili, ako sme prvýkrát išli na ples, a ako sme obe chceli byť Nataše! Ona na svo-
jom prvom plese od trémy tuším omdlela, a ja som sa na plese modranskej mládeže v hoteli Modra stiahla na recepciu 
a pozerala s recepčným Televarieté, lebo nebolo tanečníkov. Na našom modranskom gymnáziu to však jeden čas bola 
samá Nataša. Čítali sme Vojnu a mier, Annu Kareninu, zhovárali sa o tých knižkách cez prestávky, všetky sme ľúbili An-
dreja Bolkonského, a úplne všetky sme chceli byť Nataše.
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Jedinou realitou 
je dielo samo
Zázrakmi chránená tíš / Osip Mandeľštam / 
Zostavil Oleg Pastier / Preklad Soňa Čechová, 
Jana Juráňová, Ján Kvapil, Jozef Mihalkovič, Ján Štrasser, 
Ján Zambor / F. R. & G. 2017

„ Dám všetko za život,
  a tak mi treba nehy,
  i zápalka by vedela ma zohriať.“

Foto Radka Komžíková

Narodil sa roku 1891 vo Varšave v židovskej 
rodine. Vzťah k umeniu a literatúre zdedil 

po matke. Keď mal šesť rokov, rodina sa presťa-
hovala do Petrohradu, ktorý sa mu natrvalo stal 
milým a inšpirujúcim miestom. Tam študoval, 
tam sa zoznámil s tvorbou ruských symbolistov, 
tam na maturitnej slávnosti predniesol svoju 
báseň. Cestoval po Európe, učil sa jazyky. Počas 
štúdia v Paríži sa zoznámil s tvorbou Villona, 
Baudelairea, Verlaina, v Rusku boli jeho súput-
níkmi Chlebnikov, Jesenin, Blok, Cvetajevová, 
Pasternak, Achmatovová, Šklovskij, Babeľ, 
Zoščenko a mnohí ďalší. Žil a tvoril v období 
„strieborného veku ruskej poézie“.
 Prenasledovanie Mandeľštama a útoky proti 
nemu sa začali v roku 1928 a väznenie prišlo 
po básnickej satire na Stalina; tri roky vyhnan-
stva, pokus o samovraždu, Stalinov rozsudok: 
„izolovať, no ponechať“; ďalšie roky vyhnanstva 
a napokon odsúdenie na päť rokov do gulagu, 
kde psychicky ubitý v decembri 1938 umiera; 
pochovali ho až na jar do spoločného hrobu. 
O jeho tragickom osude hovorí manželka Na-
dežda, ktorá ho vo vyhnanstve sprevádzala – 
a poetka Anna Achmatovová, zaujímavo líčiaca 
jeho život, tvorbu a smrť.

„Myslieť logicky znamená ustavične sa 
čudovať“
„Bol to človek s dušou tuláka v najušľachti-
lejšom význame tohto slova…“ vyjadrila sa 
o Mandeľštamovi Achmatovová. K nej a jej 
manželovi Nikolajovi Gumiľovi básnika via-
zalo celoživotné priateľstvo. Mandeľštam sa 
zúčastňoval na stretnutiach združenia Cechu 
básnikov – mladých modernistov –, vstúpil medzi 
akméistov. Zanechal futurizmus, symbolizmus, 
uprednostnil vedomý zmysel slova (logos) a krá-

su formy. Jeho esej Ráno akméizmu a Gumiľov 
text Dedičstvo symbolizmu a akméizmu sa po-
važujú za programový manifest tohto smeru.
 Vo svojej pozoruhodnej eseji Mandeľštam na-
črtol históriu takmer všetkých druhov umenia 
a sformoval „najvyššie prikázanie akméizmu – 
milujte existenciu veci väčšmi ako vec samotnú 
a svoje bytie väčšmi než seba samých“. Podobnú 
problematiku obsahujú aj eseje: Slovo a kultúra, 
O podstate slova, Groteska, v ktorých sa zamýšľa 
nad vzťahom kultúry a štátu, slova a obrazu či 
slova a skutočnosti. Úvahami zasahuje aj do prí-
rodných vied, hodnotí literárny proces v deji-
nách i vo svojej súčasnosti, je prísny, konkrétny, 
používa preňho typickú iróniu až sarkazmus.
 V esejach sa prejavuje Mandeľštamova po-
zoruhodná vzdelanosť. Osobitnú pozornosť si 
zaslúžia jeho reflexie a výklady slova, filológie 
spätej s históriou i história starého Grécka. Ana-
lyzuje obsah a formu slova, vedomie, predstavy, 
teóriu poznania i poetiku. „Teória pokroku v li-
teratúre je najhrubšou, najodpornejšou podobou 
školáckej negramotnosti. V literatúre nemôže 
byť nijaké lepšie, nijaký pokrok, jednoducho 
preto, lebo niet nijakého literárneho stroja a niet 
cieľa, kam treba docválať pred druhými.“ V eseji 
Literárna Moskva adresuje priame, ostré, kritic-
ké slová do vlastných radov umelcov i čitateľov, 
lebo podľa neho celkom nepripravený čitateľ nič 
nepochopí. Konfrontuje poéziu s prózou, proza-
ikov nazýva eklektikmi, zberateľmi, próza je 
v podstate anonymná, „je ničia“, „je to organizo-
vaný pohyb slovesnej masy, stmelený čím príde“. 
A ako neoklasicista tvrdí, že samotná poézia si 
vynútila prózu. Z jeho tvorby sú to popri poézii 
práve eseje, ktoré v tejto knihe zaujmú. V jednej 
z nich – Humanizmus a súčasnosť – predstavuje 
svoje názory na sociálnu architektúru, až sa do-

stáva k myšlienkam, ktoré dnes tvoria základné 
zámery EÚ. Do vydania tejto knihy bola práve 
Mandeľštamova esejistická tvorba najmenej 
známa, hoci „ide o jeden z vrcholov ruskej du-
chovnej a slovesnej kultúry“.

„Koľko ľudí vie skutočne čítať básne? 
A píšu ich takmer všetci.“
Editor zaradil do knihy aj niekoľko Mandeľštamo-
vých próz, ktoré sú nabité udalosťami a reáliami, 
sú v nich silné emócie z priestoru, času, vzťahov, 
z ideológie, predstavujú aj minipríbehy o ľudskej 
krutosti, etnickej neznášanlivosti, o občianskej 
vojne, a takto väčšmi smerujú k črtám a esejam.
 Osip Mandeľštam – jeden z najväčších bás-
nikov 20. storočia – bol prenasledovaný, per-
zekvovaný, až do 60. rokov nevydávaný, jeho 
meno bolo vyčiarknuté z učebníc. Veľká časť 
jeho tvorby zostala v rukopisoch, v odpisoch 
alebo sa aj stratila.
 Kompozične kolážovitý charakter tejto knihy, 
aký Oleg Pastier vie robiť znamenite, je veľmi 
dobrý. Striedajú sa tu Mandeľštamove básne, 
prózy, eseje s výpoveďami jeho súčasníkov. Ján 
Kvapil napísal precízny doslov Fantasta slov, 
Maita Arnautová erudovanú esej Básnik a jeho 
múzy a Tamara Janecová podrobné kalendárium. 
Prirodzene, nemožno obísť prekladateľov (uvá-
dzame ich mená v záhlaví, pozn. red.)! Kniha 
obsahuje aj niekoľko fotografií a na obálke Man-
deľštamov portrét z roku 1934. Vydavateľstvo 
F. R. & G. opäť pripravilo knihu, ktorá svojou 
kompozíciou, žánrovou rôznorodosťou, bohat-
stvom informácií a umeleckých textov poskytuje 
príjemcovi poučenie, estetický zážitok, ale aj 
nevyhnutnosť návratne sa zamýšľať.

Gabriela Rakúsová

„Osip Mandeľštam bol nezvyčajný básnik a neobyčajný človek. Patril k najlepším spoločníkom, pretože nepočúval iba sám 
seba. Bol zdvorilý, inšpirujúci a vždy iný.“ Anna Achmatovová
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Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského / Miroslav Musil / 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017

Historický román napísal spisovateľ a publicista, no aj známy historik a turistický 
sprievodca. V knihe píše o životnej púti výnimočného slovenského výskumníka 
a cestovateľa Mórica Beňovského (1746 – 1786) a o jeho spojení s kultúrou a his-
tóriou vyše dvadsiatich krajín Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Autor pochodil 
takmer celý svet, vychádza teda z vlastných skúseností a poznatkov, dokonca 
objavil lokalitu Beňovského hrobu na Madagaskare. Publikáciu dotvárajú Musilove 
ilustrácie a fotografie.

Pre teba, láska moja / Peter Lipovský / 
ORMAN 2017
Zbierka textov piesní predčasne zosnulého 
umelca, ktoré vytvoril pre manželku, herečku 
a speváčku Szidi Tobias. Lipovský roky pracoval 
vo Vydavateľstve Slovart, verejnosť zaujal tiež 
ako scenárista úspešného filmu Marhuľový ostrov.  

Strapec z malých bobuliek / Jaroslav 
Nináč / Pastel 2017
Reflexívna básnická zbierka autora, ktorý už vy-
dal v roku 2015 knihu citátov a poézie s názvom 
Pre príležitosti, ktoré vo vydavateľstve A-print. 
Hlavnými súradnicami tejto zbierky sú človek, 
príroda a vzťahy.

Muž z domu naproti, čo mi prešiel 
cez rozum / Marek Boško / Bestseler 2017
Druhá kniha autora mladšej generácie, ktorý 
debutoval v roku 2016 dobrodružným románom 
Vtáčkar vo Vydavateľstve Tatran. V aktuálnej 
próze sa protagonista Marek dostáva do odľah-
lej dedinky, kde sa zapletá do obecných intríg 
a rozprávania miestneho podivína.

Šedé (pís)mená / Danuša DragulováFak
torová / DAXE 2017
Zbierka krátkych poviedok prozaičky, poetky 
a autorky literatúry pre deti a mládež. Spoločným 
znakom textov sú hrdinovia, ktorí sa dostávajú 
na tenký ľad svojho bytia, ktorí sa ocitli na pe-
riférii spoločnosti. Knihu dopĺňajú fotografie 
drevorytov Františka Blaška.

Osem percent ničoho / Etgar Keret / Z heb
rejčiny prel. Silvia Singer / Artforum 2017
Významný izraelský spisovateľ zostavil špeciálne 
pre vydavateľstvo Artforum vlastný výber raných 
poviedok. Jeho texty sa vyznačujú provokatívnos-
ťou, absurditou, čiernym humorom a fantáziou. 
Čitateľom je známy aj prózami Zrazu ktosi klope 
na dvere a Sedem dobrých rokov.

Štyri nočné obdobia / Matej Rudinský /  
Ikar 2017
Autor debutoval v roku 2013 prózou s názvom 
Nylonový svet (Ikar). Jeho druhá kniha prináša 
sebareflexiu moderného muža, rozprávanie o sa-
mote a vzťahoch so ženami.

Sprisahanie v Prešporku / Michaela 
Važanová / Marenčin PT 2017
Autorka napísala fiktívny historický román odo-
hrávajúci sa v prvej polovici 18. storočia za vlády 
cisára Karola VI. Zobrazuje mocenské intrigy 
Pálffiovcov, Habsburgovcov aj lásku medzi po-
ručíkom Félixom Šarkanom a grófkou Elenkou. 
Otázne je aj to, či sa stane Mária Terézia uhor-
skou kráľovnou.

Prvá vodka po smrti / Ľubomír Feldek / 
Petit Press 2017
Zbierka fejtónov z rubriky Dnes píše v denníku 
SME, ktoré významný spisovateľ a prekladateľ 
písal v rokoch 2014 až 2016. Obsahuje aj jeho 
nikdy nepublikované texty – rozprávku o Európe 
a rozprávku o Slovensku.
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Anotačný zoznam nových kníh k aktuálnemu vydaniu Knižnej revue nájdete na www.kniznarevue.sk.

Povedz slovo čisté / Anton Baláž / 
Literárne informačné centrum 2017

Román prozaika a publicistu o významnej kultúrnej osobnosti medzivojno-
vého obdobia. Spisovateľ, literárny historik a kritik Štefan Krčméry (1892 

– 1955) strávil posledné roky svojho života v psychiatrickej liečebni v Pezin-
ku, kde sa odohráva podstatná časť románu. Autor zobrazuje život umelca 
cez denníkové zápisky ošetrujúcej lekárky. V liečebni sa pokúša vyrovnať 
s pocitom viny aj mladá laborantka Lotka, čitateľ si prečíta tiež o generač-

nom pohľade na ťažké päťdesiate roky. Osobitne zaujímavá je línia stretnutí 
evanjelického teológa Jána Petríka a Štefana Krčméryho pri príprave vyda-

nia slovenských Pašií. 

O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíčko
vi Imriškovi a neposednom Dienku /  
Dagmar Inštitorisová / Asociácia Corpus 2017
Kniha pre najmenšie deti prináša príbeh o dob-
rodružstvách troch kamarátov, ktorí si prostred-
níctvom rôznych situácií vzájomne upevňujú ka-
marátstvo. Titul je prvotinou autorky – okrem 
iného aj pedagogičky a teatrologičky – v oblasti 
literatúry pre deti.

Žubrienky inštalatérky / Bratislav Jo
bus / Ilust. Emília Jesenská / Vydavateľstvo 
Slovart 2017
Knihu pre čitateľov od osem rokov napísal popu-
lárny hudobník a autor niekoľkých kníh pre deti 
a mládež. V aktuálnom príbehu prináša vtipné prí-
hody o opravárenských schopnostiach žubrienok.

Barbora Celjská / Daniela Dvořáková / 
Vydavateľstvo RAK 2017
Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a čes-
kej kráľovnej (1392 – 1451) je už druhým a navyše 
doplneným vydaním. Ide o postavu, ktorá je opra-
dená mnohými mýtmi a legendami. Monografia je 
pokračovaním autorkinej knihy Rytier a jeho kráľ.

Remeslo, cech a obchod na Spiši 
do polovice 17. storočia / Miriam Len
gová / Marenčin PT 2017
Publikácia zobrazuje každodenný život reme-
selníkov a obchodníkov bohatého a kultúrneho 
kraja strednej Európy. Prechádzali ním kupci 
z ďalekých krajín a privážali tovar na trhy v Le-
voči, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či Podolínci. 

Zaklínačka rakoviny / Sophie Sabba
geová / Z angličtiny prel. Marián Pochylý / 
Ikar – Príroda 2017
Autorka napísala knihu, v ktorej sa snaží vysvetliť, 
že rakovina je možno posledným pokusom tela 
zachrániť si život, a jej cieľom nie je zahubiť nás, 
ale vyliečiť. 
Knihu máte možnosť vyhrať v súťaži.

Veľká kniha školáčika / Allegro 2017
V publikácii sa deti v predškolskom veku zozná-
mia s textami Pavla Dobšinského, Márie Ďuríčko-
vej, Ľubomíra Feldeka, bratov Grimmovcov a ďal-
ších. Obsahuje piesne, básne, hádanky, jazykolamy 
či rozprávky v jazykových mutáciách – v angličtine 
a nemčine. Ilustráciami prispeli Božena Plocháňo-
vá, Miroslav Regitko a Štefan Šilhan.
Knihu môžete vyhrať v súťaži.

Vlak zvaný film / Kolektív autorov / Aso
ciácia slovenských filmových klubov – Slo
venský filmový ústav 2016
Zborník príspevkov z 16. česko-slovenskej filmolo-
gickej konferencie, ktorá sa konala v roku 2015 v Kr-
páčove. Obsahuje texty Michala Michaloviča, 
Vlastimila Zusku, Martina Ciela, Juraja Malíčka 
a ďalších. Konferencia sa zameriavala na historic-
ké a estetické paralely modernity, kinematografie 
a vlakovej dopravy.
Knihu môžete získať v súťaži.
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vydavateľstvo fantastických kníh

V ďalšom čísle si prečítate:
 reportáž o podujatí Mesiac autorského čítania v Knižnici pre mládež mesta Košice
 interpretáciu básne z antológie „zabudnutých poetiek“ Potopené duše (Aspekt) pripravuje Ivana Hostová
 titulnú recenziu Marcela Forgáča na knihu Alexandry Salmely Antihrdina
 rozhovor riaditeľky LIC Miroslavy Vallovej s riaditeľkou Vydavateľstva Tatran Evou Mládekovou

Knižná revue 9 vychádza 21. septembra!
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Bratislava   
Obchodná 26
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon
Staré grunty 24

Košice   
OC Galéria
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria
Námestie republiky

Martin   
M. R. Štefánika 58
(pešia zóna)

Nitra   
OC CENTRO
Akademická 1

Poprad   
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8

Žilina   
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

Otvárame čoskoro: 
Banská Bystrica          
Štefánikovo nábrežie

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. www.martinus.sk

MARTINUS
KNÍHKUPECTVÁ

NAVŠTÍVTE

www.martinus.sk/besedy

Akcia platí od 17. 7. do 31. 8. 2017 v kníhkupectvách Martinus aj na www.martinus.sk. 
Viac info nájdete na www.martinus.sk/letnykatalog

V lete si zaslúžite viac času na čítanie 
a legendárnu knihomoľskú tašku 
ako darček :-)

Stačí, keď si v Martinuse kúpite dve knižky z vydavateľstiev:

Príbehy v tých najlepších knihách položia otázky na telo, ba čo viac - dostanú 
sa priam pod kožu! ;-) Dočasné tetovačky s knihomoľskými motívmi nájdete 
na www.martinus.sk/kresky aj v našich kamenných kníhkupectvách.

Pokreskuj sa 
knižnou tetovačkou!

Kresky

#pribehynatelo

Rozprávky Barda Beedla
J. K. Rowlingová

Päť očarujúcich rozprávok plných   
mágie a ľsti. Rozprávky barda   
Beedla rodičia v čarodejníckych   
rodinách s obľubou čítali svojim   
ratolestiam pred spaním celé   
storočia.

Budha z predmestia
Hanif Kureishi

Román britského autora refl ektuje 
autorovo dospievanie na začiatku   
sedemdesiatych rokov v súvislosti   
s vtedajšou revoltou mládeže  
a celkovou spoločenskou   
situáciou. 

Ruzká klazika
Daniel Majling

Ruzká klazika síce na prvý pohľad 
výberom tém, postáv a prostredia 
pripomína Dostojevského, Tolstého 
či Turgeneva, v skutočnosti ale ide   
o satirickú zbierku poviedok   
slovenského autora.

Odporúčame z našej ponuky

Horúce knižné tipy

Leto s Ikarom
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