
literatúra faktu a esejistika 54 – 58

Jana Kičura Sokolová 
môj tip: Jozef Tancer – Rozviazané jazyky

literárna veda 64 – 67

Mária Klapáková 
môj tip: Jana Juhásová – Od symbolu k latencii

pôvodná slovenská tvorba 
(výberová bibliografia)

nedebutová próza 10 – 16
debutová próza 21 – 22
nedebutová poézia 30 – 32
debutová poézia 37
fantastika 42
literatúra pre deti a mládež 50 – 53
literatúra faktu a esejistika 59 – 63
literárna veda 68 – 69
knihy slovenských autorov 
v preklade 70 – 72

Slovenský knižný rok 2016

nedebutová próza 2 – 9

Karol Csiba
môj tip: Silvester Lavrík – Nedeľné šachy s Tisom

debutová próza 17 – 20

Jaroslava Šaková 
môj tip: Alena Sabuchová – Zadné izby

fantastika 38 – 41

Juraj Búry
môj tip: Juraj Červenák – Prízraky na Devíne

nedebutová poézia 23 – 29

Ján Gavura 
môj tip: Mária Ferenčuhová – Imunita

literatúra pre deti a mládež 43 – 49

Timotea Vráblová
môj tip: Uspávanky / Prebúdzanky

debutová poézia 33 – 36

Matúš Mikšík  
môj tip: Michal Tallo – Antimita

Foto archívy autorov



nosť ich však vnímam ako reprezentantov istého typu písania, aj preto ich 
z tohto hodnotenia nevynechávam. V tomto prípade už abecedný poriadok 
neplatí. Záver hodnotenia patrí, naopak, drobnej poznámke o zaujímavých 
minuloročných reedíciách diel slovenských prozaikov, ktorých hodnota je 
na opačnom konci literárneho spektra. Po krátkom inštruktážnom úvode 
teda začnem. 

Prvých desať (anasofťáci)
Román Juraja Bindzára Mlčky a krátko (ORMAN) patrí k tým čoraz 
populárnejším typom kníh, pri ktorých musia byť čitatelia neustále roz-
kročení medzi ich dvoma polohami. V prvom rade je to rovina s umelecky 
spracovaným príbehom. Pri nej nám môže byť nejaká hra na pravdu asi 
ukradnutá. Druhá rovina je však nejasnejšia. Autor nám totiž podsúva, 
a to dosť vehementne, svoju verziu dajakého „skutočného“ príbehu. Tu 
je už najlepšie vytiahnuť niečo z arzenálu našich schopností historicky 
rekonštruovať. S inkriminovaným hľadaním pravdy je to tu o čosi nalie-
havejšie. O spojitosti týchto dvoch rovín atakujúcich akékoľvek čítanie, 
hovoriť veľmi nemusím. V tomto prípade to zachádza až za hranicu žánrovej 
vyhranenosti diela, čo môže byť autorská snaha o nerešpektovanie nejakou 
teóriou vyselektovaných pravidiel, alebo skôr nedisciplinovanosť tvorcu, 
ktorému môže byť akákoľvek čitateľská interpretácia ukradnutá. Sám  
za seba sa v tomto prípade prikláňam k druhej možnosti.
 Niečo podobné už naznačujú informácie na vnútre obálky: „Táto balada, 
toto tragické panoptikum skrivodlivo krátkeho života pezinského rodáka 
a prvého československého medzinárodného šachového veľmajstra, nie je 
štúdiou o genialite tohto originálneho šachového novátora, nie sú tu ana-
lýzy jeho majstrovských partií. Nič také. Autor rozpráva bolestný príbeh 
jedného nenaplneného životného sna i toho bizarného, ani nie trojročného 
Rétiho manželstva s krásnou o dvadsať rokov mladšou Rognedou Sergejev-

Opravte ma, ak sa mýlim, ale až do momentu písania nasledujúceho hod-
notenia próz si nespomínam na udalosť, ktorá by v poslednom období fa-
tálnym spôsobom vstúpila do „organizácie“ aktuálneho literárneho života  
na Slovensku. V kontexte môjho minuloročného horekovania nad vyhodením 
Sekery a noža zo škôl je tentoraz ticho. Až mi je ľúto, že ma nič nevytáča. 
Nádej však zomiera posledná. Upokojuje ma totiž fakt, že toto slovenské 
literárne ticho môže byť celkom pokojne tým povestným a zľudoveným 
tichom pred búrkou. Štandardná prevádzka samozrejme neutíchla. Lite-
rárnovedné konferencie sa organizujú ďalej, ich „headlinerom“ je už pár 
mesiacov J. M. Hurban. Nemá síce toľko staromládeneckého šarmu ako Štúr, 
no zásluh, aj tých literárnych, sa mu dá pripísať habadej. Podobne neutíchli 
ani autorské a iné verejné čítačky. Občas sú síce doplnkom k prezentácii 
vybraných slovenských vín, ale na to sa žiaden účastník sťažovať nebude, 
skôr by mu chýbala dajaká ta vychladená fľaštička. Okrem toho je úspešne 
rozbehnutá mašinéria rôznych podporných autorských grantov. Už letmý 
pohľad do abecedne radeného zoznamu minuloročných próz však informuje, 
že sa o tento typ subvencií dnes opiera kadekto. Mnohým ukrutne snaživým 
adeptom ich snahe o „dobytie“ statusu spisovateľa skutočne nerozumiem, 
alebo, aby som bol ešte úprimnejší, rozumieť ani nechcem. O zvyšných by sa 
však dalo debatovať. Nevravím, že ich diela niekoho hlboko zasahujú, a od 
základov mu menia život, to asi nie. Od literatúry to dnes ani nečakáme. 
Úspechom bude už to, že uveríme ich smiechu či, naopak, plaču. Všetko 
navyše bude osviežujúcim plusom.
 Organizácia môjho hodnotenia minuloročných próz je veľmi jednoduchá. 
Prvú podľa priezviska autorov abecedne zoradenú desiatku tvoria finalisti 
literárnej ceny Anasoft litera. Za nimi nasleduje ďalších desať diel, o ktorých 
sa dá diskutovať. Aj v tomto prípade platia pravidlá abecedy. S treťou sku-
pinou je to o niečo zložitejšie. Zaradil som sem najmä knihy, ktoré by sme 
mohli pokojne prehliadnuť. Z hľadiska aspoň minimálnej snahy o komplex-
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Mgr. Karol Csiba, PhD. (1975) sa narodil a žije v Brati-
slave. Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského ukončil v roku 2006 prácou Literár-
ny experiment v prózach Jána Johanidesa. V súčasnosti je 
pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV. Venuje sa 
predovšetkým slovenskej autobiografickej próze 20. sto-
ročia. Okrem toho pravidelne reflektuje aktuálnu sloven-
skú prozaickú tvorbu. Pracuje v redakcii časopisu Sloven-
ská literatúra. Zároveň je vedúcim redaktorom časopisu 
Jazyk a literatúra. Napísal literárnohistorickú monografiu 
Privátne – verejné – autobiografické (2014), je tiež spoluau-
torom publikácií Hľadanie súčasnosti – slovenská literatúra 
začiatku 21. storočia (2014) a Autor a subjekt (2016).

Foto  archív K. C.



príloha 07 – 08/17

„ďakujem“ A jeho ruky sa ocitli, jedna na jej hrdle, druhá skoro na jej hrudi, 
kabát rozovretý…“ (s. 7).
 Ani v ďalšom priebehu sa charakter rozprávania nemení. Autorka je 
dôsledná aj v menej „romantizujúcich“ okamihoch. Venuje sa v nich deskrip-
cii málo funkčného manželstva, či, naopak, ako z časopisov vystrihnutej 
povrchnosti mladej Lili. O slovo sa tiež hlási žiarlivosť, obava zo starnutia, 
osamelosti či potenciálnej nevery. Ku všetkému sa ako čitatelia musíme 
postupne prepracovať. Občas je to celé zdĺhavé a trochu únavné. V žiad-
nom prípade to však nie je nudné, čomu pomáha aj špecifická atmosféra 
naznačeného príbehu. Snaha o jeho dešifrovanie by nemusela byť čitateľsky 
strateným časom. 
 Kniha Denisy Fulmekovej Konvália (Vydavateľstvo Slovart) má nie-
koľko paralelných rovín, ku ktorým by sa dalo z pohľadu čitateľa pristu-
povať rôzne. Prvá by možno spĺňala rámec fiktívneho príbehu. Nechýbajú 
v ňom hrdinovia, dramatický dej či chronologický posun v čase. Ústred-
nou postavou je Vali Reiszová, na začiatku rozprávania mladé židovské 
dievča žijúce v medzivojnových Malackách. Neskôr sa stáva zamilovanou 
partnerkou, matkou, manželkou, a nakoniec starou matkou. Čo je však 
dôležité, uprostred príbehu prežíva ľúbostný vzťah so známym sloven-
ských básnikom a františkánom Rudolfom Dilongom. V tomto bode sa 
relatívne anonymný príbeh posúva do trochu inej polohy. Okrem toho, že 
do celého diania vstupuje overiteľný činiteľ, „skutočnejšími“ sa stávajú aj 
všetci naokolo. Známa – a z pohľadu istej exponovanosti počas existen-
cie samostatného vojnového Slovenska kontroverzná postava a neskôr 
emigrant – má potenciál zaujať. Ak je to navyše literát, františkán a otec 
dieťaťa, ku ktorému sa, rovnako ako k jeho matke, hlási, to je aj na dnešné 
Slovensko celkom tuhý tabak.
 Zaujímavým spôsobom do toho celého vstupuje aj samotná autorka. 
Nedisponuje len právomocami nezainteresovanej pisateľky, fascinovanej 
okolnosťami malých a veľkých dejín. Do celého rozprávania sa totiž vkladá 
z pozície vnučky Reiszovej a Dilonga, čo posúva verzie čítania ešte ďalej. 
Okrem naratívnych vstupov občas komentuje tiež priebeh práce na knihe. 
K jej biografickej podstate tak teda pridáva kúsok vlastnej autobiografie.  
Týmto, vcelku prirodzeným spôsobom, sa aj sama usiluje uchmatnúť si 
kúsok času v literárnom rozprávaní, ktoré už tak čisto literárnym ani nie 
je. Skôr by sme mohli hovoriť o akejsi literárno-rodinnej rekonštrukcii 
života, ktorú nakoniec potvrdzuje i konštatovanie autorky. O špecifikách 
takejto práce sama píše: „Rekonštrukcia niečieho života, aj napriek tomu, 
že sme dotyčného dôverne poznali, je prácna. Len čo dáme dokopy nejaký 
úsek, všetko sa zásluhou dajakého faktu, letopočtu pri fotografii alebo 
podobnej drobnosti rozpadne a ja musím začínať odznova. Nachádzam tiež 
množstvo nepresností v článkoch a v spomienkach iných ľudí. Samozrejme, 
týkajú sa hlavne Dilonga, keďže Valéria, ak v článkoch o jeho živote a tvorbe 
vôbec figuruje, je väčšinou zmieňovaná iba v strohých vetách o tom, ako 
Dilong zachránil židovské dievča, s ktorým mal aj dieťa“ (s. 47). Okrem 
takejto osobnej rekonštrukcie niečieho života by sa dalo ku autorkinej 
knihe pristupovať aj trochu inak. V tomto pohľade by skôr rezonovali otázky 
smerujúce k tragédii ideologicky exponovaných období v dejinách krajiny, 
ktoré priamym spôsobom zasahujú do súkromných dejín jednotlivcov. Nie 
som si však istý, ktorá z rovín je čitateľsky akceptovateľnejšia. Môže sa 
stať, že na ocot zostanú obidve. 
 Novela barbora, boch & katarzia (Marenčin PT) je na prvý pohľad prózou 
o dvoch ženských postavách. Sledujeme drobné životné epizódy Barbory 
a Silvie. Nemusíte byť zvlášť nadaný pozorovateľ, aby ste zistili, že ide iba 
o postavu jednu. Práve táto personálna dvojdomosť je základom rozprá-
vania Ivany Gibovej, ktorá sa ju usiluje aj maximálne využiť. Sledujeme 
síce jednu postavu, no jej dve polohy už nemôžu byť rozdielnejšie. Spájajú 
ich iba výzvy, resp. ataky z vonkajšieho sveta, s ktorými sa každá snaží 
vyrovnať po svojom. Aby sme to mali s tými porovnaniami jednoduchšie, 

nou Gorodeckou, moskovskou poetkou a herečkou.“ Okrem obsahu tejto 
príbehovej skratky je dôležité aj to, akým jazykom je napísaná. Do veľkej 
miery kopíruje charakter celého rozprávania. To je miestami rozkošatené 
až do maxima. Autor ho totiž neuväzuje na „vôdzku“ štandardne štruktú-
rovaných literárnych výpovedí. Táto akoby nulová ambícia rozprávať podľa 
pravidiel ale nie je veľkým plusom, dokonca sa zdá, že samotnú prózu robí 
menej prehľadnou. Aj týmto spôsobom sa dajú postrácať viaceré v úvode 
načrtnuté témy či motívy, ku ktorým sa neskôr čitateľ už skoro nedostane.
 Pridávajú sa k tomu aj viaceré historické nepresnosti, hoci tie by som 
umeleckej próze asi odpustil. Oveľa menej zhovievavosti však môže čitateľ 
prejaviť v prípade, ak sa dotýkajú hlavného hrdinu. Neviem sa totiž zbaviť 
dojmu, že nám o ňom autor napriek kope signálov nepovedal až tak veľa 
podstatného. V tejto súvislosti rozumiem literárnej manipulácii s hierarchiou 
významov, a s tým súvisiaceho prehodnocovania toho, čo je a čo nie je dôležité. 
Bindzárova próza je však iný prípad. Z pohľadu protagonistu vieme, s kým 
a kde sa stretol, no preniknúť do podstaty jeho osobnosti nedokážeme. To je 
v prípade nie veľmi známych historických okolností celkom škoda. Občas sa 
zdá, že autor vložil svoju pomerne exkluzívnu umeleckú rekonštrukciu do 
už trochu ošúchaných exteriérov z minulosti. S väčšinou z nich sme sa v po-
dobnej verzii stretli už v iných dielach. Samozrejme, netvrdím, že v románe 
nenájdeme zaujímavé obrazy. Zdá sa mi však, že samotná téma, a podobne 
aj čitateľ, by si ich zaslúžili o niečo viacej.
 O inej forme sťaženého čítania by sa dalo hovoriť aj pri knihe Aksál 
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Autorka Zuza Cigá-
nová nás v nej bez upozornenia hádže rovno do príbehu, hoci aj o jeho 
prítomnosti by sa dalo možno debatovať. Ak by som mal byť presnejší, 
veľa príbehového nám jej próza neponúka. Z tohto pohľadu konvenčnejší 
čitateľ si tu asi nezamaškrtí, hoci o úplnej rezignácii na dej tiež veľmi 
hovoriť nemožno. Má to však jeden háčik. Formovanie príbehu necháva 
autorka do veľkej miery na nás. Spolieha sa na šírku čitateľskej skúsenosti, 
ktorá sa s podobným „polotovarom“ nestretáva prvýkrát. Poznámku o istej 
literárnej neúplnosti však nemyslím ako kritiku. Práve naopak, vnímam 
ju ako čosi zaujímavé.
 Podrobnejšie čítanie by počiatočnú nedôveru mohlo dokonca vymazať. 
Zdá sa totiž, že autorka má svoje rozprávanie pevne v rukách. Namiesto 
časovo-príčinnej kauzálnosti však tentokrát zvolila odlišnú postup. Oveľa 
intenzívnejšie sa v ňom pohráva s pocitovým svetom protagonistov. Sle-
duje ich v momentoch tesne pred vypovedaním, resp. väčšinu času ich iba 
pozoruje. Podľa toho si aj vyberá slová, ktoré sú vlastne iba náznakom či 
signálom niečoho, čo by bolo vlastne škoda verbalizovať. V tých najzau-
jímavejších momentoch je to celkom široká plejáda pocitov, vnemov, na 
sekundu zastavených okamihov deklarujúcich momentálny psychický, 
a rovnako aj fyzický stav postáv. Aby som bol presný, prozaička si v tomto 
prípade vystačí s trojicou, čo by v pomere k rozsahu prózy nebolo až tak 
málo, keď si uvedomíme, ako zložito sa k ich zobrazeniam musíme počas 
čítania prepracovať. Najväčší priestor venuje staršiemu, a nie veľmi spo-
kojnému manželskému páru. Tvoria ho architekt Julo a manželka Hela. Do 
ich vzťahu vstupuje, zatiaľ iba imaginárne, mladá atraktívna kreslička Lili. 
Takto rozdané karty sú ako stvorené na tvorbu ľúbostných trojuholníkov. 
Autorka sa ani v tomto prípade netvári „blazeovane“, a jeden implicitný nám 
aj ponúka. Nerealizuje sa teda priamo, je skôr priesečníkom samostatných 
monológov, ktoré – ako skoro všetko v tejto próze – zostáva na úrovni 
nepatrného náznaku. Odkrýva to už úvodná veta: „Už pár dní sa tešil na 
tých niekoľko minút ráno… A stalo sa to, stávalo sa to samo… Prísť o desať 
minút pred ostatnými… a so sebou mať všetky rýmy… Prísť o pätnásť minút 
skôr, ako je nutné… keby sa zmeškalo, bolo by to smutné… Aby jej pomohol 
z kabáta… nikde záplata… Kdekoľvek, kedykoľvek, keby bol poruke… širák 
v záruke… Lebo pred pár dňami… lebo takých pár dní dozadu… ho voľačo, 
mucha, myšlienka či osud… vyrušilo, zabrzdilo či zmiatlo a ona sa zvrtla  ››
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a apatia obdobia po roku ’89. To je prezentované s rovnakou záhadnosťou. 
Dôležité je, že v tejto realite vyššie idey prehrávajú, a víťazmi sú nositelia 
nivelizovaných hodnôt.
 Akýmsi symbolom toho celého je samotná Bratislava: „Bratislava vznikala 
proti plánom, priečila sa mocenským zásahom do svojej heretickej existencie 
[…] neskôr, keď postavili diaľnicu do Viedne a Budapešti, sa z Bratislavy 
stala len odbočka, stačilo sa započúvať do rádia alebo zapozerať na veterné 
elektrárne a mohli ste ju minúť a s ňou celú krajinu […] až sa niekedy zdalo, 
že Bratislava neexistuje, že nikdy nebola, že žije iba v hlavách niekoľkých 
ľudí“ (s. 131 – 132). Zdá sa, že takúto verziu mesta si môžete len veľmi ťažko 
obľúbiť. Autor sa o to ani nesnaží. Vypĺňa ho drogami, alkoholom, drsným 
sexom a pod. Len na okraj dodávam, že o nič lepšie na tom nie je ani vidiek, 
takže hlavné mesto funguje ako istá synekdocha Slovenska. Havran sa tak 
v celom rozprávaní pohybuje medzi niečím brutálne profánnym, a naopak, 
takmer sakrálnym; alebo, presnejšie, tým, čo sa o túto rovinu obtiera. Aj 
preto by sa to dalo nazvať mystickým, či o stupeň nižším – mystifikačným. 
Jeho predstava súčasnosti je však jednoznačne skeptická. Dá sa s týmto 
záverom stotožniť, hoci občas sa v próze mihne aj náznak irónie. 
 Na próze Jakuba Juhása Novoročný výstup na Jaseninu (cez Horné 
Fafáky, Sebedinu, Sedlo Prieraz, Šutovu jamu a Brložno) (Rubato) ma 
zaujal v prvom rade názov. Akoby sme dostali v jednom balíku kúsok dôver-
ne známej koncoročnej nálady, ktorá sa – v úplne inej kondícii – pretavuje 
do novoročnými predsavzatiami zaťaženého očistného rána, a zároveň 
prísľub horskej túry. Na nej je príznaková najmä trasa. Jej uzlové body 
totiž nemapujú hlavné turistické značky, hoci v tomto prípade sa môžem 
celkom pokojne mýliť. Evokácia výletu niekam za hranicu známeho však 
celkom od veci nie je. S podobnou dikciou sa totiž stretávame už v úvode 
rozprávania, v ktorom – ak si ho rozložíme do jednotlivých viet –, nájdeme 
vcelku presné informácie. Na úrovni krátkych odsekov či nebodaj kapitol 
sme však svedkami zahmlievania.
 Oveľa lepšie to však nie je ani pri tých jasnejších okamihoch, ktoré môžu 
mať aj takúto podobu: „Včera nepršalo a nebude pršať ani zajtra. Nebude 
pršať toľko dní, že pri spätnom pohľade miestnych obyvateľov by bola časová 
dĺžka medzi posledným a nasledujúcim dažďom označená slovom večnosť. 
Pozorovateľ hore na hrádzi dokáže vypočítať toto rozmedzie a zaokrúhliť 
výsledné číslo na minúty, dokáže určiť presný pokles a nárast vodnej hla-
diny, silu a energiu vodného toku, pozná presný počet medveďov pohybu-
júcich sa v jeho obchádzkovom rajóne a vie s úplnou istotou ukázať prstom  
na miesto, nachádzajúce sa na protiľahlom brehu, kde rastú aj v neskorej 
jeseni kozáky“ (s. 13). V týchto okamihoch nás už autor zoznamuje s posta-
vami – hoci pojem „zoznámenie“ by som tu používal opatrne.
 Na prvý pohľad nie je na ich charakteristikách nič mimoriadne. Dokon-
ca na väčšinu z nich veľmi rýchlo zabúdame. Záujem o ich konanie v nás 
provokuje autor úplne inak. Neopiera ho o ich úlohy v dynamike udalostí, 
ani tie totiž extra exkluzívne nie sú. Oveľa dôležitejšie je ich fungovanie 
v ním formovanom svete, ktorému, ako som už naznačil, nemusíme v kaž-
dom okamihu rozumieť. Sú jeho absolútnou súčasťou, hoci čitateľ istotu 
cítiť nemusí. Čo je zvláštne, autor nehovorí o ničom zvláštnom. Takýmto 
spôsobom sa dá celkom pokojne pozerať na kľúčový výstup na kopec, alebo 
na niečo, čo dotvára kolorit dediny, či – ešte tradičnejšie – prírody. Domnie-
vam sa, že autor čitateľov do tohto prostredia veľmi nepúšťa. Z viacerých 
dôvodov im vyhradzuje miesto na symbolickej „galérii“. Je otázne, či im 
toto nezúčastnené pozorovanie stačí. Sám za seba môžem povedať, že sa 
v prípade tejto knihy s touto úlohou celkom stotožňujem. Nie je to len dô-
sledok čitateľskej pohodlnosti, skôr snaha akceptovať autorom moderovaný 
zostup do zdanlivo odlišného sveta. 
 Musím sa priznať, že spôsobu písania, aké nám vo svojich doterajších 
dielach ponúka autor Jozef Karika, veľmi nerozumiem. K tomuto ziste-
niu som dospel už pri prvom kontakte s jeho prózami a svoj názor som 

autorka sa k niektorým situáciám vracia. Ich riešenie však šije „menám“  
na mieru. Vidíme to už pri takmer identickej scéne ich postupného vstupovania  
do príbehu. V prvom prípade to vyzerá asi takto: „Barbora leží na tráve, 
chce sa spojiť s bochom, ale on nič, v hlave sa vynára slovo ‘numinosum’ 
a čumí na mraky. Boli časy, keď zámerne chcela ohlúpnuť, ale nedalo sa. 
Napriek tomu je teraz schopná pozerať do neba a v duchu s bochom hovoriť. 
Vie, že je v nej, teda aj v nej, tak prečo je také zložité ho nájsť?“ (s. 7). Druhá 
verzia vstupu má niekoľko odlišností: „Sylvia leží na tráve, v hlave sa jej 
vynára nejaká panková odrhovačka a čumí na mraky. Boli časy, keď zámer-
ne chcela ohlúpnuť, ale nedalo sa. Napriek tomu je teraz schopná pozerať  
do neba a v duchu s bochom hovoriť štýlom ‘no kde v riti si?’ a nepovažovať 
to za rúhanie, považovať to za normálnu, avšak vtipnú otázku, lebo vie, že 
žiaden boch nie je ani v nej, ani na nebesiach, ani nikde, Sylvia si len robí 
prču z Barbory“ (s. 20).
 Tieto roviny sa vzájomne dopĺňajú. Obe sú reakciou na prostredie vy-
plnené nie práve puritánskymi vzťahmi, alkoholom a nekonvenčnosťou. 
Dôležitá je v tomto kontexte istá sukcesívnosť. Vo chvíli, kedy zlyháva 
Barborina snaha o pokojné usporiadanie si života, vyplneného abstinenciou, 
monogamiou či vegetariánstvom, nastupuje Sylvia. V jej pásme dominuje, 
naopak, obava zo života podľa konvenčných pravidiel. Striedanie týchto 
polôh využíva autorka až do konca rozprávania. Ponúka nám dvojsečný 
pohľad protagonistky, čím znásobuje subjektívny charakter celej prózy. 
Tá je do veľkej miery sugestívnym gestom mapujúcim rôzne zákutia hrdin-
kinej psychiky. Jej obraz do istej miery dopĺňajú aj na viacerých miestach 
opakované vety, ktoré sú však v tomto prípade skôr verbálnym dodatkom, 
ako pomocníkom pri čitateľskej rekonštrukcii vnútra postavy. Napriek 
podobným náznakom nevnímam Gibovej text ako pokus o experiment.  
Na to je jej jazyk prehľadný, alebo – presnejšie – priehľadný. Autorke sa však 
nedarí nadviazať extra blízky vzťah s čitateľom, hoci snahu jej neupieram. 
Aby bola v tomto smere úspešnejšia, musela by sa zbaviť občasných klišé, 
a spontánne sa tváriace rozprávanie by nemala ponúkať ako literárny 
experiment.
 Stredne rozsiahla próza Michala Havrana publikovaná pod sympto-
matickým názvom Analfabet (Marenčin PT) neskrýva ambíciu „prešty-
lizovať“ čitateľom ich dôverne známy svet. Na jednej strane nepridáva 
k obligátnym dátam o našom živote nič prekvapujúce. Jednoducho, niekto 
v strednom veku, a s priemernou vnímavosťou, o tomto všetkom už dávno 
vie. Neznamená to automaticky autorské vykrádanie farebných kamienkov 
každodennosti. Takéto hodnotenie by asi naozaj nebolo presné. Na druhej 
strane, vidíme aj druhú stranu manipulovania s obrazom sveta. Od začiatku 
je konfrontácia zážitkovej bezprostrednosti s explicitnou fantazijnosťou 
jedným z kľúčov, ako by sa asi dala táto próza čítať. Autorský rukopis totiž 
pracuje s detailmi, ktoré mu zapadajú do rozkladania vonkajšej skutočnosti. 
Jej výsledné prevedenie je preto iné, ako by sme možno čakali. Aby som 
bol ešte presnejší, Havranovi nejde iba o súčasnosť. S rovnakou intenzitou 
pracuje s minulosťou, a nezabúda ani na budúcnosť.
 Poďme to však stručne zrekapitulovať. Autorov známy svet má množstvo 
tajomstiev. Aby to bolo ešte napínavejšie, jeho postavy sa veľmi často po-
hybujú medzi zabudnutými knižnicami, antikvariátmi. Toto prostredie je 
akousi bránou k dekódovaniu starých listín. Záhadné sú aj pasáže o hlavnom 
meste. Napriek širokému časovému rozpätiu je z pohľadu príbehu kľúčové 
obdobie po novembri ’89. V tejto súvislosti môžeme nadobudnúť pocit, že sa 
„konečne dozvedáme“, ako sa to vtedy všetko vlastne stalo, hoci o niečom 
si asi môžeme „myslieť svoje“ a s troškou aj dokonca nesúhlasiť. Celkom 
jasné ale nie je, či je – do veľkej miery modifikovaná alternatívna verzia 
našich dejín – čitateľsky stráviteľná. Jej odlišnosť potvrdzujú už spomenuté 
listiny, a predovšetkým ich špecifický jazyk, ktorý sa ukazuje ako kľúč 
k prenikaniu ku skutočnosti. Toto východisko pripomína tézu o preja-
voch myslenia prostredníctvom jazyka. Oproti tomu celému stojí dezilúzia 
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svetovou vojnou, mapuje jej priebeh, a obdobie po jej skončení. Východisko-
vý bod spomínania hlavnej protagonistky umiestňuje autor do roku 1993. 
Dominantným priestorom je vojnový slovenský štát. Epicentrom diania sú 
v tomto prípade provinčné Bánovce nad Bebravou.
 Práve na úrovni dobového malomesta rozpletá autor osudy miestnej 
outsiderky Anny. Historické okolnosti jej posielajú v ústrety príbehového 
partnera z celkom inej váhovej kategórie. Pri dodržaní chronologickej 
postupnosti by som s miernym odstupom mohol povedať, že jej textovým 
spoluhráčom je najprv monsignor, a neskôr prezident a vodca Jozef Tiso, 
ktorému občas pomáha s korešpondenciou. Práve aspekt idealizácie vý-
znamu ich vzájomnej komunikácie sa dá vnímať ako určitá synekdocha, 
ktorá sa realizuje v prípade, ak sa do vzťahu k historickej postave Jozefa 
Tisu dosadí namiesto Anny aj veľká časť obyvateľov dobových Bánoviec 
nad Bebravou. Okrem Anninej „choromyseľnosti“ sa pod skreslený výklad 
vzťahu podpisuje aj jej nepriaznivé rodinné zázemie. Charakterizuje ho 
najmä absencia otca a život s bigotnou matkou.
 Sieť vzťahov však autor nevykresľuje jednostranne. Ako opozíciu voči 
vlastnej rodine si Anna buduje kontakty s jej napoly židovskými sester-
nicami. Najmä Alica je spolu s lekárnikom Balákom pozitívnou súčasťou 
Anninho života. Obe postavy zároveň svojím pohľadom na spoločenské 
dianie búrajú jej názorovo „obmedzené“ istoty. Ony samé totiž stoja kaž-
dá iným spôsobom, a v odlišnej intenzite, v opozícii voči vtedajšej myš-
lienkovej jednoliatosti dobových Bánoviec nad Bebravou. Dosah takejto 
ambivalentnej komunikácie Anny so spriaznenými postavami vrcholí až 
v druhej časti rozprávania. Dovtedy autor hromadí privátno-spoločenské 
katastrofy len opatrne. Potvrdzuje to už starostlivo konštruovanou idy-
lickou atmosférou mestečka.
 Symbolom tohto obrazu sú najmä nedeľné šachové partie medzi Jozefom 
Tisom a lekárnikom Balákom. Epizodicky „harmonické“ spojenie dvoch 
odlišných svetov je kľúčovým motívom celého historizujúceho rozpráva-
nia. Ich stretnutia sú reklamou na čoraz viac hrané ľudské porozumenie, 
charakterizujúce dobové Slovensko. Samotné šachové partie okrem toho, 
že sú v kontexte domácej kultúry súčasťou skrytého odkazu k sentimen-
tálne-monarchistickým víkendovým popoludniam vyššej spoločnosti, 
majú ešte jeden význam. Autor ich vkladá do skratkovito naskicovaného 
obrazu slovenskej politickej scény počas druhej svetovej vojny. Avizované 
zmeny v rozprávaní kulminujú – prostredníctvom čoraz intenzívnejších 
konfliktov – medzi pohľadom Anny na svet a jeho fatálnymi zmenami, ktoré 
determinujú jej zaužívaný životný rytmus. Dovtedajšie abstraktné pojmy 
ako vojna, fanatické formovanie „slovenskosti“ či deportácie sa menia  
na čoraz dotieravejšiu realitu. Ani týmto konfrontáciám však nechýba snaha 
o prekvapujúci humor. Takéto drobné úškrny predstavujú jednoduchý roz-
právačský výdych. Ten uzatvára snahu tvorcu o štylizovanú, a minuciózne 
presnú fresku konkrétneho historického výseku.
 Novela Víťa Staviarskeho Rinaldova cesta (Vl. nákl.) má v sebe dve 
paralelne plynúce tematické roviny. V prvej si všímame dynamickú, dob-
rodružnú a miestami drsne vtipnú cestu štrnásťročného Rinalda z výcho-
doslovenského smetiska, kde žije s mamou, do Budapešti. Tam totiž býva 
jeho sestra. Druhá rovina sa ako autorov implicitný sociálny apel dotýka 
postavenia rómskeho etnika. Obe sa dajú čítať zvlášť, no stupeň ich prekrytia 
je mimoriadne vysoký. Pohľad na špecifické fungovanie rómskeho spolo-
čenstva nestráca nič z rozprávačskej dynamiky. Strastiplné putovanie do 
neznámeho mesta, naopak, vykazuje znaky, ktoré charakterizujú najmä 
temperament Rómov. Prozaik v tomto smere neprekračuje hranicu plochej 
sociálnej generalizácie. Násilie, zúfalé životné podmienky, špekulatívne 
„obchodovanie“. To všetko autor vkladá do rozprávania, a myslím si, že mu 
môžeme dôverovať, hoci až tak veľmi neprekvapí. Domnievam sa, že najpre-
pracovanejšie pasáže rozprávania sa dotýkajú atmosféry miest, v ktorých 
sa hlavný hrdina pohybuje. Najvýraznejšie je to pri sugestívnom opise 

dlho meniť nemusel. Nemusíme totiž akceptovať všetko, čo vzbudzuje 
všeobecný čitateľský záujem. V prípade žánrovo presne určenej tvorby 
to môže platiť dvojnásobne. Prozaikov zatiaľ posledný román Trhlina 
(Ikar) by však mohol byť akousi výnimkou, resp. prvou lastovičkou môjho 
zvyšujúceho sa záujmu o jeho literárnu prácu, hoci žiadne horúce leto si 
od toho nesľubujem.
 Predchádzajúce Karikove knihy mali v sebe zakomponovanú trilero-
vú, resp. hororovú DNA. Nikdy neviem, ktorá je ktorá, preto ich uvádzam 
pokope. V aktuálnom diele však túto jednoznačnú žánrovú determináciu 
autor prekračuje, a posúva sa k univerzálnejšiemu písaniu. Aby to nikoho 
nemýlilo, z predchádzajúcej žánrovej DNA vôbec nič nestratil, iba k nej 
pripojil aj niečo iné. Náznaky vidíme už v jeho predhovore, v ktorom avizuje: 
„Hneď úvodom chcem zdôrazniť jedno: netvrdím, že to, čo si prečítate, je 
pravda. Rovnako však netvrdím ani to, že ide o zámernú lož alebo výpoveď 
pomätenca. Napokon, môj názor, nie je podstatný. Najlepšie bude, keď si 
na základe prečítaného vytvoríte vlastný pohľad, vlastnú perspektívu, 
a sami pre seba sa rozhodnete, či ide o výmysel, alebo záznam udalos-
tí, ktoré sa naozaj stali. Ako autor som v tomto prípade iba zaznamenal 
a beletrizoval. Presne o to ma Igor žiadal. Nešlo mu, rovnako ako mne, 
o žiadne presviedčanie, odhaľovanie skrytých skutočností alebo o vytvo-
renie legendy“ (s. 5 – 6). Ak by o akceptovaní diela rozhodovali podobné 
upozornenia, k žiadnej zmene názoru by v mojom prípade nedošlo. Autor 
tu preberá akúsi „manieru“ tvorcov, ktorá je v slovenskom kontexte známa 
najmä v okruhu historizujúcich próz. Doteraz som neprišiel na to, prečo nás 
na to prozaici vôbec upozorňujú, veď to, ako sa s textovou hrou na pravdu 
vyrovnáme, je iba v našej kompetencii, a prípadné nejasnosti sú v rámci 
už dávno dohodnutých pravidiel.
 Okrem „spresňujúceho“ úvodu však Karika ponúka aj niečo iné. Re-
meselne spracúva legendu o zmiznutých ľuďoch v pohorí Tribeč, ktoré 
mu sprostredkoval „reálny“ rozprávač Igor. Ten je udalosťami priamo 
zasiahnutý, preto z hľadiska teórie literatúry môžeme hovoriť o nespo-
ľahlivom rozprávačovi. Pomer medzi čitateľskou túžbou veriť, a princí-
pom nespoľahlivého sprostredkovania, už nemôže byť veselší – teda ak 
vás v prípade trileru zaujme napätie zakomponované do teoretických 
východísk rozprávania. Karika však obstojí aj ako spracovateľ externého 
príbehu. Nenásilne ho dopĺňa vlastnými komentármi, a celkom šikovne 
strieda nocionálne pasáže príbehu s emocionálne vypätými. Vo viacerých 
situáciách sa nebojí spochybňovať logické princípy existencie postáv/
ľudí, akoby naozaj nič nemuselo dávať jednoznačný zmysel. Zostáva však 
otázne, či nám exkurzia do priestoru, ktorý sa nedá vyvrátiť ani potvrdiť, 
bude ako literárne dielo stačiť. 
 Rozprávanie v knihe Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom 
(Dixit) by sa dalo rozložiť medzi tri kompozične rovnocenné východiská. 
Objektivizačnú kostru zabezpečujú historické fakty. Druhým východis-
kom je textovo sprostredkovaná verzia orálnej histórie, ktorá sa pohybuje  
na subjektívnej rovine vyhodnocovania minulosti. Autor sa v tomto prípade 
spolieha na svedectvo do seba zapadajúcich a sugestívne vyrozprávaných 
príbehov. Tie tvoria spolu s historickými faktami nekonečnú inšpiračnú 
bázu. Tvorca prózy o týchto možnostiach tvorby textu veľmi dobre vie. Obe 
východiská sa snaží v tomto duchu transformovať do podoby autonómneho 
literárneho diela, ktoré vytvára tretie kompozičné východisko.
 Kľúčom ku všetkému podstatnému v diele je spomínanie ústrednej 
rozprávačky – psychicky „narušenej“ Anny. Avizovaná „choromyseľnosť“ 
hlavnej rozprávačky, resp. postavy, má v próze stupňujúci sa charakter, 
hoci jej jednoznačný vplyv na prezentáciu celého diania ovplyvňujú presné 
sebareflexie. Annina prekvapujúca schopnosť racionálne zhodnotiť dianie 
v príbehu sa dostáva do stretu s jej gradujúcou rozprávačskou nedôveryhod-
nosťou. Vo forme istej protiváhy k nej v tejto knihe pristupuje „pravdivosť“ 
historických faktov. Ich časové usporiadanie sa začína tesne pred druhou  ››
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poviedkach sa mu darí nenásilne skombinovať niečo z filozofie, o niečo 
viac z filmu či z výtvarníctva. Celé by to mala zastrešiť literatúra, nie je 
to však podmienka.
 Na prebale knihy Cudzie príbehy (ASPEKT, záujmové združenie žien) 
nájdeme krátku charakteristiku obsahu: „Tri cudzie príbehy spojené 
v knihe Jany Juráňovej sú civilné, uštipačné, ironické, melancholické, 
detailné, nahnevané, rezignované aj vyrovnané, no predovšetkým zrelé, 
plné rešpektu voči životnej sile svojich protagonistiek“ (vyzn. red.). Rešpekt 
by sme si však v tomto prípade nemali mýliť s „opičou láskou“ autorky 
k hrdinkám. O ničom takom nemôže byť ani reč. Úctu k ich schopnosti 
prežívať žitú každodennosť musíme hľadať niekde inde. V prvom príbehu 
je to nekompromisný pohľad tvorkyne na snahu Zuzany vysporiadať sa 
s minulosťou, ktorá presahuje až do jej aktuálneho života. V druhom 
príbehu sledujeme drobnú hru so žánrom kriminálky. Ani v ňom však 
Juráňová nezabúda na jednu zo svojich kľúčových tém – na rodinné vzťahy, 
a predovšetkým na ich odvrátenú stranu. Zlyhávanie sa v tomto prípade 
končí tragédiou. Aj tu autorku zaujíma predovšetkým podhubie problémov, 
ktoré k niečomu takému smerujú. Tretí príbeh je venovaný bývalej man-
želke známeho herca. Tú, naopak, Juráňová vystavuje atakom mediálnej 
manipulácie. Aby som to aspoň trochu zhrnul, ani v tejto knihe autorka 
neopúšťa kritickú perspektívu nasvecujúcu neuspokojivý stav vecí. Roz-
čuľuje ju toho naozaj veľa. Od privátnych klamstiev jednotlivcov smeruje 
až k univerzálnejším zlyhaniam spoločnosti. Nešetrí ani adresnosťou. 
Zostáva verná svojim témam, no jej snahu odhaľovať ich nové súvislosti, 
spojené s malými žánrovými výpožičkami, vnímam ako posun. 
 Hneď v úvodnej časti románu Martina Kasardu Budúcnosť na predaj 
(Marenčin PT) nájdeme formuláciu, ktorá s prižmúrením oboch očí symbo-
lizuje jeho základné tematické východisko: „Ľudia majú zakorenenú nechuť 
uveriť tomu, že sa veci dejú náhodou. V spoločnostiach, v ktorých sa všetko 
podivné považuje za magické, sú nešťastné udalosti pohotovo pripísané 
pôsobeniu zlej mágie“ (s. 5). Toto konštatovanie sa dostáva pod kožu príbehu, 
v ktorom sa trojica postáv okolo päťdesiatky rozhodne spoločne podnikať. 
Predajným artiklom ich obchodu sú odpovede na rozličné otázky, resp. hra 
na odkrývanie budúcnosti. Autor by však nebol nositeľom svojho mena, keby 
do tohto celého nezakomponoval aj niečo horúce zo súčasnosti. S pasiou to 
potvrdzuje aj tu, najmä keď si za jeden z kľúčových zlomových bodov vyberá 
vstup tajnej extrémistickej polovojenskej organizácie, ktorá si žiada radu. 
Priebeh udalostí ústi do ukončenia inkriminovaného podnikania. To až 
také dôležité asi nie je. Oveľa viac zaujme fakt, že Kasarda aj v Budúcnosti 
na predaj vyťahuje všetky svoje overené zbrane. Persiflážnym spôsobom si 
podáva všetko, čo mu ponúka dnešok – vytŕča erotika, karikovaní extrémisti, 
upadajúce spoločenské hodnoty či mediálne manipulácie, predávajúce ilúziu 
lepšej budúcnosti. V tomto smere autor netrochári. S podobne groteskným 
„šarmom“ nám pripomína svoj rozhľad v klasickom vzdelaní, čo signalizujú 
skôr štylizované poznámky k mytológii, kontrastujúce s jeho orientáciou 
v bulvári. Čitateľom ukazuje naozaj všeličo, len sa obávam, že to s ponukou 
a množstvom trochu prestrelil. 
 Tvorbu Moniky Kompaníkovej charakterizuje od jej vstupu do literatúry 
zmysel pre detail. Od začiatku dôveruje trpezlivým opisom, ktoré dôležité 
veci nevysvetľujú, iba ich naznačia, a ako signál posunú ďalej, hoci k jed-
noznačným riešeniam sa asi neprepracujú. Deje sa to napriek tomu, že si 
autorka nevyberá tie svetlé okamihy ľudského života, práve naopak, hrdinom 
väčšinou dochádza dych, a jediné, po čom túžia, je trochu šťastia. Podobné 
je to aj s jej aktuálnou prózou Na sútoku (Artforum). Hlavnými postavami 
sú dve ženy. Anička je ešte dieťa, Hana má už ako slobodná matka jedného 
syna. Primárne ich spája detská besiedka, v ktorej spolu vystupujú Anička 
a Hanin syn. Okolo tejto udalosti sa krúti celé rozprávanie, no tie podstatné 
veci ukrýva prozaička niekam inam. Obe hrdinky totiž spája niečo iné, oveľa 
bolestivejšie. Ich životy determinuje komplikovaný vzťah s otcom. V prípade 

koloritu budapeštianskeho podsvetia. O niečo šablónovitejšie pristupuje 
autor k výberu postáv a postavičiek, ktoré sa dokážu tešiť aj z nemožného. 
Odrazom takejto „radosti“ je napokon aj Rinaldova glosa po jeho návrate 
z Budapešti: „Odvtedy už žijeme v Červenici a tešíme sa, že sme spolu. 
Tlačíme sa síce v Jokerovej izbe a jeho mama hundre, že čoho sa dožila, no 
Joker tvrdí, že nás už nikdy nič nerozdelí“ (s. 156). Priliehavejšie zhodnotiť 
by sa celé príbehové dianie asi nedalo. 
 So zvláštnymi postavami v próze s priamym názvom Som Paula (Vy-
davateľstvo Tatran) prozaik Ondrej Štefánik nešetrí. Predovšetkým 
je to samotná Paula, atraktívna, no zároveň frustrovaná protagonistka, 
s dlhodobo „pestovanými“ kvalitami, potrebnými „pre prácu v PR a v mar-
ketingu, kde sa očakáva schopnosť vedieť ľuďom vysvetliť služby, ktoré 
nepotrebujú využívať“ (s. 18). Do jej života ďalej patria manžel Kristián, 
syn Dávid a otec. Ani v ich prípade sa nedá hovoriť o „normále“. Syn si len 
tak mimochodom, občas, nechá zmerať pravítkom vlastný tieň, a na popud 
Paulinho otca píše na rolky toaletného papiera listy zlému ujovi Hitlerovi. 
Možno aj preto je jej pohľad na otca takýto: „Myslela na otca. Na to akým 
vytrvalým vymáhačom pozornosti vždy bol. Aj mamina smrť je výsledkom 
jeho dotieravosti. Existuje súvis medzi smrťou mamy a jeho sugestívnymi 
hrami? Toto obvinenie nechcelo dať Paule pokoj, pravidelne útočilo na jej 
vedomie […] otec patrí k ľuďom, ktorí rozdávajú aj to, čo je dávno vaše, 
a malé dieťa nemá šancu túto na oko nevinnú krádež odhaliť“ (s. 18). Aby 
to nikoho nemýlilo, bezpríznakovosť a obyčajnosť manžela, existujúceho 
bez podobných prejavov, ju začína iritovať ešte viacej.
 Výsledkom Paulinej nespokojnosti je jej vlastné „vykoľajenie sa z normálu“. 
Štefánik jej prostredníctvom úspešného, no nespokojného marketingo-
vého pracovníka, túžiaceho po kariére spisovateľa, posúva rovnocenné-
ho partnera. Spája ich takmer identický pocit z vlastného života a túžba  
po naozaj vlastnej sebarealizácii. Próza ich odhaľuje v momente krízy. V nej 
im nepomáha ani ich najbližšie okolie, s ktorým sa čoraz menej dokážu, a chcú 
identifikovať. Tento moment sa odráža aj v spisovateľovom futuristickom 
koncepte: „Písal som dystopickú rodinnú drámu, dalo by sa to tak nazvať. 
Európania v budúcnosti už nevedia s nikým existovať vo vzťahu dlhšie ako 
rok, dva. Nemôžu vydržať s nikým, ani so sebou, nedokážu byť ani chvíľu 
osamote. Chcú stále niečo nové“ (s. 99). Všetky vzťahy sa ukazujú ako fádne, 
automatické, štandardné. Ambícia oboch protagonistov prekročiť tento kaž-
dodenný kolobeh ich, paradoxne, spája. Podobné je to aj so stratou partnera 
a práce. Autorovo riešenie ich krízy je čiastočne šablónou. Dejovo viackrát 
odskúšaným spôsobom nám próza odkrýva priebeh stretnutí protagonistov, 
ktoré sú akýmsi východiskom k autentickejšej podobe ich ďalšieho preží-
vania. Aj v tomto prípade sú vízie hrdinov konfrontované s ich aktuálnym 
životom. Ten je na rozdiel od ich predstáv celkom prozaický. Tento kontext 
preto ponúka aj iný uhol pohľadu. V ňom sa snaha protagonistov preniknúť 
k „skutočnej“ podstate vlastnej existencie, alebo, ak chceme, kvalite života, 
ukazuje ako neuskutočniteľný plán. Priznávam, neznie to vôbec optimisticky, 
no čo je ešte horšie, viac optimizmu nevidím ani v mojom hodnotení. Autorovi 
neupieram serióznu snahu o hlbší prienik do zachyteného problému, v jeho 
skeptickej vízii sa však strácam. 

Ďalších desať (sekundanti)
Potenciál zaujať by mohli mať aj niektoré z krátkych textov Vladimíra 
Havrillu, ktoré publikoval v knižke so symptomatickým názvom Filmové 
poviedky 2 (Vydavateľstvo PETRUS) – ale iba v prípade, že si nepotrpíte 
na striktne literárne rozvrhnuté spôsoby rozprávania, a na autorov, ktorí 
vás chcú o niečom na základe štandardnej logiky presvedčiť. Identifikovať 
sa s jeho príbehmi veľmi nedá, ale možno si niečo vyberiete. Nehovorím 
hneď o experimentoch, skôr o prekvapujúcich dejových zvratoch, ktoré sú 
občas až absurdné, alebo, aby som bol presnejší, umelecky hravé. Autorov 
rozkročený umelecký domicil je asi viditeľný. V tých najzaujímavejších 
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názornosť evokuje absenciu „netelesného“ prežívania. Naozaj neviem, či 
sa dá aj týmto spôsobom prekonávať nuda bežného života. 
 Autor Agda Bavi Pain nás aj v knihe Východ z raja (KK Bagala) nepre-
stáva prekvapovať šírkou svojho miestami bizarného rozprávania. Zbierka 
má v sebe veľa z autorovej predchádzajúcej tvorby, no niečo nové celkom 
určite pridáva. Pravdepodobne neexistuje priestor, kam by nás vo svojich 
krátkych prózach autor nezaviedol. Rovnako asi nepoznáme „za vlasy pri-
tiahnutého“ hrdinu, s ktorým by nás nechcel zoznámiť. Len dopĺňam, že 
v jeho prípade kľúčový priestor Košíc je aktuálny aj teraz, no Agda Bavi 
Pain ho až tak často nepotvrdzuje. Zbierka obsahuje dvanásť sugestívnych 
príbehov. Charakterizuje ich frenetický pohyb medzi minulosťou, súčas-
nosťou či dokonca víziami apokalypsy. Vo všetkých polohách nás autor 
skryto inštruuje a nabáda k tomu, ako to celé máme vlastne čítať. Dokonca, 
keby bolo treba, všetko nám aj dopovie. Škoda, že sa to týka aj momentov, 
ktorým by stačil len náznak. Takáto doslovnosť totiž oberá prózy o ich 
dovtedajšiu atmosféru, čo nám autor názorne predvádza v závere poviedky 
Korunovácia, ktorá je inak sviežou alúziou rozprávky Cisárove nové šaty: 
„Pozrimeže. Cisár. Cisár prichádza. Cisár má nové šaty. Ale to vidí aj slepé 
decko. Vidí to celý slepý svet. Pozrimeže. Pozrime. Cisár nie je nahý. A aký 
je to kokot“ (s. 45). Kniha má viacero svetlých momentov, ktoré môžu zaujať, 
ale domnievam sa, že niektoré texty si stačí prečítať iba raz. 
 Ešte pred komentárom k publikácii Poviedka 2016 (KK Bagala) si ne-
odpustím krátku poznámku. S literárnymi súťažami je to totiž zložité. Už 
pri spojení tzv. umenia s dajakými „športom“, okrášlenými pravidlami, 
tradicionalisti dvíhajú obočie, čo potom spôsobuje proces výberu. Korunu 
všetkému dáva, v tomto prípade, žáner poviedky. Šírka jej definícií takmer 
znemožňuje určenie akýkoľvek kritérií, keďže schopnosť tohto žánru absor-
bovať čokoľvek je vo viacerých ohľadoch neobmedzená. Väčšina súťažiacich 
o tom vie, a s chuťou túto „dieru v málo rigoróznom systéme“ aj poriadne 
zneužíva. Čo všetko sa už počas trvania literárneho súťaženia vydávalo  
za poviedku! Žánrovú plastickosť potvrdzujú nakoniec aj publikované texty 
siedmich finalistov a finalistiek. Napriek istej skepse si myslím, že viaceré 
z nich obstoja. Napríklad poviedka Rodostrom od Radky Komžíkovej. Jej 
próza bez ohľadu na bronzovú priečku (to len aby sa nezabúdalo na súťažný 
charakter knižky) zaujme najmä svojím začiatkom: „Odrezané ruky vída 
Fedor často. Ak nie celé ruky, tak aspoň prsty, najčastejšie palce. Akoby si 
učni nevedeli dávať pozor, ani na sté napomenutie si nedokážu zapamätať, 
že pri cirkulárke musí byť človek opatrný, a palec, i keď sa od ostatných 
prstov zdanlivo dištancuje, tiež patrí k ruke, je jej právoplatnou súčasťou, 
bez ktorej by len ťažko mohli plnohodnotne masturbovať. Fedorov otec im 
to neustále pripomína“ (s. 69). Aby som to upresnil, zaujímavosť úvodu ne-
končí za posledným slovom citátu, práve naopak, v kompozícii rozprávania 
siaha oveľa ďalej. Autorke sa najmä v tejto časti darí spájať bizarné situácie, 
plné rezania končatín s čiernym humorom, ktorému naozaj nechýba vtip. 
Nespolieha sa iba na civilný, a od emócií očistený jazyk, v ktorom by tieto 
momenty ešte viac zažiarili. Až do konca sa usiluje o vytváranie určitej 
atmosféry príbehu, v ktorej nechýbajú veľavravné, a neošúchané náznaky 
javov, čo oceňujem. Neskôr síce skĺzne k väčšej názornosti, a aj vtipom 
začne šetriť, no celkový dojem to, z môjho pohľadu, až tak nekazí. Pozitívne 
vnímam aj prózu Šváby. V literárno-publikačnom priestore už etablovaná 
autorka, prozaička Ivana Dobrakovová, nám v dynamickom rozprávaní 
ukazuje, čo sa môže stať, keď sa vám do „obývačky“ nasťahuje šváb. Ohro-
zené sú deti, vzťahy v rodine, a neraz to končí aj celkom banálnou, a skôr 
vypointovanou, ako náhodnou súložou so susedom, ktorého krstné meno 
sa dozviete až pri odchode z jeho bytu. 
 Jana Shemesh nazvala svoju prózu Spálenisko (Ikar). Výstižnejší 
názov by asi nenašla. Začiatok však žiadnu katastrofu nesľubuje. Autor-
ka sa od úvodu púšťa do predstavovania kľúčových postáv, a primárne 
si všíma súrodenecký pár – Mandy a Adama Cohenovcov. Ak by moje 

Aničky ide o spolužitie s alkoholikom, u Hany o ťaživý vzťah s umierajúcim 
otcom, žijúcim v sanatóriu. Ani v jednej verzii nevidíme náznak citu. Oveľa 
intenzívnejšia je spoločenská izolácia mužských hrdinov, na čo sme si však 
už pri autorke zvykli. Každej z protagonistiek tiež ponúka náhradné riešenie, 
ktoré je skôr formou úteku od problémov. Aničke priam úmerne jej veku 
prideľuje šaty určené na predstavenie, hoci ani pri nich sa komplikáciám 
a stresom nevyhne. Úlohou vykúpenia Hany je pre porovnanie poverený jej 
vlastný syn. Ani v jednom prípade to ženským postavám nesupluje chýba-
júci pokoj, ich život nezačne byť zrazu harmonický. Obe príbehové zložky 
však, naopak, spolu harmonizujú, čomu prispôsobuje autorka aj jazyk. No 
tento pracovný model nás neprekvapí. Už sme ho v kontexte jej tvorby videli 
všelikde. Nebolo by teda chybou skúsiť aj niečo iné. 
 Vo svojej štvrtej próze Pogodowitz (OZ BRAK) sa autor Maroš Krajňak 
údajne „presúva zo špecificky východoeurópskeho regiónu i za hranice 
strednej Európy, a konfrontuje tak marginálne, prevažne zaostalé časti 
Slovenska s civilizačne vyspelým, ‘veľkým’ svetom“. Informuje nás o tom 
zadná strana prebalu, a po prečítaní môžem potvrdiť, že nepreháňa. Hlav-
ným protagonistom je John Pogodowitz – v knihe takmer výlučný sprostred-
kovateľ všetkých noviniek a mesiáš moderného. Autor ho konštruuje ako 
výrazne racionálneho hrdinu, ktorý si od úvodu kladie množstvo otázok. 
Kľúčová súvisí s jeho vzťahom k rodisku – zaostalej slovenskej dedine. 
Z nej protagonista, pred vyše dvadsiatimi rokmi, ušiel, a do nej sa svojím 
spôsobom – a v pretransformovanej podobe – vracia. Prostredníctvom 
virtuálneho sveta a technológií sa dostáva do miest, z ktorých vyšiel. Vý-
sledkom návratu je zmena jeho statusu. V pozícii finančne nezávislého 
manipulátora sa dostáva až k riešeniam univerzálnych otázok dobra a zla. 
Najvtipnejšia je v tomto smere úloha manipulovateľného kňaza, ktorý sa 
usiluje o vykúpenie za svoje hriechy. Autor však k tejto téme nepristupuje 
s dajakou emóciou. Svoju prózu, naopak, konštruuje racionálne, v rozprá-
vaní má viditeľný poriadok. Udržuje ho v pravidelnom tempe, minimálne 
takom, aké nám odhaľuje počas bežeckého tréningu hlavného hrdinu. 
Aj z tohto dôvodu považujem autorove východiská a úvahy o základných 
otázkach existencie, ktoré presúva do prieniku medzi realitu a virtuálnosť 
za – v kontexte slovenskej literatúry – zaujímavé. Fakt, že v nich nezabudol 
ani na svoje predchádzajúce knihy, je pre túto prózu ďalším plusom. 
 Snaha dotknúť sa aspoň niektorých fundamentov (niežeby ich tam bolo 
až tak veľa), na ktorých postavil Peter Krištúfek svoj zatiaľ posledný 
román Telá (Artforum), nemusí byť korunovaná úspechom. Na rozdiel 
od väčšiny doterajších kníh totiž nestavil na silný príbeh, hoci v banálnej 
podobe ho nájdeme aj tu. Netvrdím, že práca s presnou fabulou vypĺňa do-
terajšiu autorovu tvorbu, no akosi sme si na to za posledné obdobie zvykli. 
Zvyšky príbehovosti v tomto prípade Krištúfek opiera o epizódy zo života 
štyroch nie veľmi zaujímavých protagonistov (toto konštatovanie sa dotýka 
aj spôsobu ich autorského spracovania), ktorých „telá“ sa neorganizovane 
pretínajú niekde uprostred dnešnej Bratislavy. Ostatné je v próze často len 
signalizované. Autor nás ani teraz nezabúda povodiť po rôznych nelite-
rárnych zákutiach, v tých najzaujímavejších pasážach prechádza k hudbe 
alebo napríklad k výtvarnému umeniu. S istou fascináciou pristupuje aj 
k samotnej telesnosti. Pri nej nezakrýva oči pred otázkami sexuality či 
naopak smrti. Občas svoj obdiv transformuje do uhla pohľadu jednej z po-
stáv, do ktorého sa sexualita mieša, a podrobuje ju viac ako štandardnému 
pozorovaniu: „Vždy sa mu páčilo, keď žena, ktorú obdivoval, rada jedla. Telo 
prijímalo jedlo. Mal z toho pôžitok, keď si spolu s niektorou objednávali 
v reštauráciách a pozoroval ju, vychutnával si jej apetít. Či už sa na jedlo 
vrhla ako chtivé zvieratko alebo ako dáma, všetko jedno. Predstavoval si 
donekonečna, ako jej víno preteká hrdlom a do žalúdka – bolo v tom niečo 
náruživé a požívačné, čo ho vzrušovalo. Ako jej zuby drvia syr a jazyk pod 
jej nádhernými lícnymi kosťami ho posúva hlbšie a ďalej. A potom žalú-
dok, črevá. A konečník, pevný, stiahnutý, krásny“ (s. 46). Miestami krajná 
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 Nechcem diletantsky komentovať stav slovenskej detektívno-kriminálnej 
prózy. Viem, že je v tom rozdiel, ale v tejto chvíli mi to jej znalci odpustia, 
keďže dajaké spojivá by sme tu našli. V prípade knihy Prípad Tulipán (Vyda-
vateľstvo Tatran) ide zrejme o detektívku, no tento identifikačný znak jej až 
tak veľa plusových bodov u mňa neprinesie. Rozumiem, že autora Michala 
Čierneho lákajú témy ako obchod s bielym mäsom, s drogami a detskou 
pornografiou – ich inteligentné spracovanie v slovenskom kontexte by do-
konca zaujalo aj mňa, starého ignoranta. Ale tu by som sa vyhýbal trochu 
zvetraným vetám, ktorými sa celé rozprávanie začína: „Bratislavské ulice sa 
chveli očakávaným stresom z blížiacich sa sviatkov. Ľudia boli nervóznejší, 
ale zakrývali to falošným úsmevom a neprítomným pohľadom. Motali sa 
ako bez duše a pobehovali po Obchodnej ulici. Oči im uľpeli na každom 
výklade a prezerali si rôzne zbytočnosti“ (s. 5). Aj s oboma prižmúrenými 
očami mi to pripomína dabing westernu v réžii banskobystrického štúdia 
na začiatku 90. rokov (bez urážky srdca Slovenska). V detektívke je táto 
slovno-žánrová nesúrodosť asi ešte výraznejšia. 
 S podobnou diskrepanciu sa stretnú čitatelia aj v iných, v minulom roku 
vydaných slovenských prózach. Celkom určite v Poblúdení (Richard Lunter 
– Kicom) Miroslava Búrana. Už to síce nie je detektívka, no prekvapujú-
cich zistení je aj tu dosť. Najmä tých vzťahových. Próze zo súčasnosti síce 
prilieha súčasný jazyk, a samotný autor sa o to legitímne usiluje, jedným 
z problémov (nie jediným) je však to, že sa snaží až príliš, a jeho rozprávanie 
o aktuálnom svete má, určite nechcene, grotesknejšiu formu. Tá v tomto 
prípade predbieha aj obsah, no úplne iným spôsobom, ako si to už dávno 
vyhútali formalisti. 
 Oveľa presvedčivejšie to nie je ani v prípade knihy Prezident (Marenčin 
PT). Autor Ľubo Olach nám v nej ponúka ukážku toho, čo musíme napáchať, 
aby sme sa stali štvrtým slovenským prezidentom. Túto šancu sme síce už 
prepásli, no nevieme, kedy sa nám podobný „plánik“ ešte k niečomu zíde. 
Nechcem polemizovať s overiteľnosťou množstva „reálnych“ informácií, 
ktorými próza trochu mimeticky disponuje. To vlastne ani nie je dôleži-
té. Zlyháva totiž práve jej literárny rozmer, ktorý by ju odlíšil od bežne 
dostupných denných správ o živote v najvyšších kruhoch. Próza napriek 
tomu určite niekoho osloví, čo si budeme nahovárať. Domnievam sa však, 
že ozaj literárne zbrane v tom prsty mať nebudú. 
 Tie nezaúradovali napríklad ani v knihe Petra Štrelingera Zlatá voda 
(Forza Music), hoci snahu o „umeleckú“ transformáciu osobných novinár-
skych skúseností, do prozaickej podoby, autorovi neupieram. Impulzov 
z práce v redakciách periodík, vnášajúcich do slovenskej žurnalistiky 
v 90. rokoch 20. storočia príliš veľa nevkusnej „fiktívnosti“, má asi dostatok. 
 Nakoniec by som chcel upozorniť na niekoľko reedícií diel, ktoré si svoje 
miesto v slovenskej literatúre viac ako úspešne obhájili už dávno pred rokom 
2016. Mám na mysli knihy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen 
a Ako chutí moc (Vydavateľstvo Európa), Petra Pišťanka Mladý Dônč 
(Vydavateľstvo Slovart) a Rudolfa Slobodu Krv, Jeseň a Útek z rodnej 
obce (Vydavateľstvo Slovart).

Všetci spolu
Na záver už len stručné resumé. V minulom roku publikované nede-
butové prózy sa tematickou šírkou a spôsobmi spracovania neodlišujú  
od predchádzajúceho obdobia. O existencii rozširujúcich doplnkov, samo-
zrejme, nehovorím, s tými sa celkom určite počíta. Z tých najvýraznejších 
autorských tendencií spomeniem výberovo iba niektoré. V prvom rade 
sú tu prózy operujúce s viacerými rovinami rozprávania. Objektivizačnú 
kostru v nich väčšinou zabezpečujú historické fakty, ktoré sa dostávajú 
do priameho kontaktu s fiktívnym príbehom. Aby toho nebolo málo, občas 
k nim autori priložia aj niečo z orálnej histórie. Obľúbenou témou zostávajú 
variácie na tému dejín Slovenska v 20. storočí. S prihliadnutím na tento 
exponovaný historický výsek nachádzame tiež rôzne verzie spomienkových 

interkultúrne súvislosti zabŕdli do oblasti filmu, prvé problémy by som 
hľadal už v ich mene. Aj bez mojej špekulácie to však s nimi nie je „kóšer“. 
O Mandy viacerí kolegovia povedali, „že o rozum prišla už dávno. Menila 
sa ľuďom pred očami. Zanedbávala sa. Chodila neupravená, zle oblečená. 
K okoliu sa správala hrozne, v práci nestíhala, zabúdala na stretnutia 
a termíny, ku klientom bola nepríjemná“ (s. 5). Ani s Adamom to nie je 
oveľa lepšie, najmä keď sa zameriame na priebeh hádok s jeho priateľ-
kou: „Jej inscenované plače ho však po piatich rokoch spoločného života 
nedojímali. Niekedy si želal, aby už nebola. Aby raz prestala potupne 
znášať jeho výpady. Aby neprehĺtala jeho nadávky, že je sprostá krava 
bez mozgu. Aby sa mu postavila, aby mu odpovedala rovnako vulgárne, 
ako sa na ňu osopil on“ (s. 8). O ďalších podrobnostiach z ich fungovania 
v príbehu hovoriť nechcem, takto skrátene by to nemalo cenu, a nie je 
isté, či to vôbec má nejaký význam. Dodávam, že väčšina postáv za nimi 
v „negatívnosti“ nezaostáva. Dokonca, naozaj pozitívnu postavu by sme 
hľadali len veľmi ťažko, čo je pri ich množstve slušný výkon. Autorka ich 
umiestňuje do Izraela, čo v kontexte jej života v tejto krajine nie je až 
taká exotika. Jeruzalem, Tel Aviv, kibuc – všade sem umiestňuje svojich 
hrdinov, ktorí žiadnymi hrdinami nie sú. Namiesto toho podvádzajú, 
manipulujú, z najrôznejších dôvodov vraždia. Oveľa košatejšia je aj sieť 
ich vzájomných vzťahov. Všetko so všetkým súvisí, páchatelia sa vedia 
zmeniť na obete, a naopak. Súboj o „zdanlivo“ jednoduché prežitie nemáva 
víťazov. Autorka napriek kvantitatívne nákladnému rozprávaniu dokáže 
pracovať s dynamickým dejom. Ukazuje sa tu jej žurnalistická skúsenosť. 
Body nestráca ani pri opisoch, čo sa prejavuje na deskripcii prostredia. 
V jej próze tiež nevidím až tak veľa vydavateľských špekulácií, preto si 
myslím, že si nájde svojho čitateľa, hoci neviem, či práve to jej stačí.
 V zbierke poviedok Petrichor (Vydavateľstvo Slovart) sa prozaička Vero-
nika Šikulová vracia k viacerým témam, ktorým sa o niečo podrobnejšie 
venovala vo svojich predchádzajúcich knihách. Asi aj to spôsobilo, že viaceré 
z poviedok už predtým niekde publikovala, iné majú zas premiéru. Pokus 
o ich koncepčnú stratifikáciu zrejme tiež nebude najpresnejší. Niektoré 
z nich podliehajú dopredu určenému parametru a tvoria menší celok. Ex-
plicitné je to najmä v prvej časti, zastrešenej pod jednotiaci názov Zmysly 
a nezmysly. Pri ďalších to už také jednoznačné nie je, a zdá sa, že časť z nich 
sa tu objavila iba náhodou. Spojivá im napriek tomu nechýbajú. Autorka 
zostáva verná košatým peripetiám svojej rodiny. Tieto obrázky zjednocujú 
jej aktuálnejšie zážitky, resp. jej pohľad do nedávnej minulosti. Rozmenené 
na drobné – Šikulová aj v tomto prípade dôveruje sile detailu, vytiahnutého 
z prostredia privátneho sveta, rodinných albumov či všeobecne fenoménu 
Modry. V prípade tejto zbierky však ponúka ich zrýchlené verzie: „Výlet  
do mesta, odťahová služba a naše auto práve naložené, vraj súkromný poze-
mok, 115 eur pokuta. Vinco v taške zlacnené tenisky na 7, Marek zlacnené 
pivo, suma sumárum, usporili sme tridsať a minuli omnoho viac. Ale ako sme 
sa tešili, že sme odťahovku nemuseli hľadať niekde v prdeli“ (s. 145). Takto 
použité každodenné fragmenty však na mňa pôsobia trochu surovo, akoby 
strácali predchádzajúcu poetickosť. V tejto verzii im akosi nenachádzam 
presnejšie miesto, hoci ani predtým som v prípade Šikulovej próz nebol 
vždy úspešný. O to väčšie sú očakávania ďalšieho autorkinho tvorivého 
kroku. Až na jeho pozadí možno absorbujem ten aktuálny.

Tretia a ďalšie desiatky a desiatky
Svojich čitateľov si pravdepodobne nájde aj šestnásť psychologicko-horo-
rových poviedok, ktoré obsahuje zbierka Na periférii priateľstva (Spolok 
slovenských spisovateľov). Katarína Koláriková Koňariková nám v nej 
ponúka ďalšiu z verzií hry na záhadu a tajomstvo. Úplne inak, ale s rovna-
kou „istotou“ si buduje svoj špecifický čitateľský kruh aj Viera Švenková. 
Pohľady na zložité osudy žien sa asi nikdy nezunujú, čo nám dokazuje tiež 
v knihe Deň je krátky (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). 
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či denníkových textov. Dá sa tomu ľahko rozumieť. Minulosť ponúka auto-
rom viaceré tematické a príbehové pomôcky, ktoré – keď ich skombinujú 
s vlastným tvorivým konceptom–, o nejakého čitateľa určite zavadia. Ako 
problém však vidím práve rozmer spisovateľského subjektívneho vkladu; 
občas sú totiž iba pozorovateľmi, a tomuto rozhodnutiu sú ochotní obetovať 
svoje vlastné jazykové či iné špecifiká. Zostávajú na úrovni dokumentár-
nosti, hoci vonkajšie skutočnosti to za nich odpracujú iba zriedkavo, alebo 
dokonca vôbec. Oveľa lepšie to nie je ani v opačných prípadoch, keď sa 
k rovine verifikovaných faktov pripája až prehnane autonómna autorská 
koncepcia. Alternatívny výklad sveta tu miestami vychádza odvšadiaľ, 
hoci len občas si autori ustriehnu aj trochu dogmatické poúčanie, ktoré 
ponúkajú čitateľom. Aby som to zhrnul, história a jej alternácie zostávajú 
aj v súčasnosti vášňou slovenskej prózy. 
 Zabúdať by sme nemali ani na texty, ktoré s overiteľnosťou vonkajšej 
skutočnosti pracujú iba okrajovo. Nehovoril by som hneď o akýchsi jazy-
kových a iných experimentoch, to by bolo určite prehnané a nepresné. Len 
málokedy sme totiž počas čítania zapojení do intelektuálne náročnejších 
hier s výrazom, témou či porušením syntaxe. Samozrejme, netvrdím, že sa 
o to autori nepokúšajú, niektorí aj celkom viditeľne. Najčastejším výsledkom 
však zostáva doteraz len na polovicu rozseknutý protagonista, pri ktorom 
v istej etape čítania začneme používať jednoduchý plurál. Len občas držia 
prozaici takéto rozprávanie pevne vo svojich rukách. Častejším prípadom 
je príklon k spontánnosti, a tej by sme, podľa viacerých, nemali nič zásadné 
vyčítať. 
 O to vlastne v takomto type hodnotenia ani nejde. Jeho základnou funk-
ciou je ponúknuť –  aj keď nevyhnutne subjektívny, a výberový – pokus 
o kvalitatívno-kvantitatívny sumarizačný pohľad na nedebutové prózy, 
ktoré spája takmer výlučne iba rok ich vydania. Obávam sa, že tento ich 
spoločný prvok im časom nedodá o niečo priaznivejšie hodnotenie, ako 
by to v prípade vína urobil aj základný itinerár mladého someliéra. Len 
dodávam, že hoci žiadna archívna próza neexistuje, viaceré z nich zabojujú 
o svoje miesto možno až neskôr. 

Karol Csiba

nedebutová próza 2016
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ANDRUŠKA, Peter
Nekonané slávnosti 
Komárno, Vydavateľstvo KT. 1. vyd. 
104 s. Viaz.
Fiktívne psychologické prózy z ro-
kov 1969 – 1971, ktorých sa azda 
občas letmo dotkla spotvorená 
história.
ISBN 978-80-8056-724-8

BANÁR, Jakub
Nepár poviedok
Doľany, DENKI.SK 2016. 1. vyd. 
90 s. Viaz.
Zbierka poviedok.
ISBN 978-80-972351-0-9

BANÁŠ, Jozef
Kód 7 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 400 s. 
Viaz.
Postavy z románov Kód 1 a Kód 9 sa 
nachádzajú v himalájskom kráľov-
stve Bhután, kde naďalej odolávajú 
silám zla. Román populárneho spi-
sovateľa (1948).
ISBN 978-80-551-5140-3

BARÁTHOVÁ, Nora
Meč a srdce. Ilust. J. Česla
Kežmarok, Jadro 2015. 1. vyd. 175 s. 
Viaz.
Humoristický historický román 
o Kežmarku a Levoči v 15. a 16. sto-
ročí.
ISBN 978-80-89426-38-6

BARIČÁK, Pavel „Hirax“
Nauč ma umierať 
Martin, HladoHlas Group 2016.  
2. vyd. 216 s. Viaz.
Príbeh prozaika a hudobníka (1971) 
o mužovi, ktorého okrem rozpadu 
manželstva postihne aj choroba.
ISBN 978-80-89711-58-1

BARTKOVÁ, Alica
Kvietok 
Telgárt, Richard Lunter – Kicom 
2016. 1. vyd. 144 s. Viaz.
Detektívna próza autorky mladej 
generácie (1982). 
ISBN 978-80-89780-12-9
 
BARTKOVÁ, Alica
Vred 
Telgárt, Richard Lunter – Kicom 
2016. 1. vyd. 134 s. Viaz.
Zbierka poviedok. Hlavné posta-

vy sa ocitajú v hraničnej životnej 
situácii.
ISBN 978-80-8978-013-6
 
BAZALOVÁ, Bea
Šepkanie anjelov 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 255 s. 
Viaz.
Román opisuje príbeh lásky s prv-
kami napätia. Slávku opustí man-
žel a ona sa zamiluje do mladšieho 
muža.
ISBN 978-80-551-4623-2

BELÁK, Blažej
Hrnčiarovo pole. Foto autor, S. Be- 
 lák
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 180 s. Viaz.
Zbierka poviedok spisovateľa a bás-
nika (1938) obsahuje 15 textov tý-
kajúcich sa rôznorodých životných 
situácií človeka.
ISBN 978-80-89727-87-2
 
BENKOVÁ, Jana
Nájdem ťa, Oliver!
Bratislava, News and Media Hol-
ding 2016. Bez vyd. 98 s. Brož. Edí-
cia Emma love
Próza populárnej autorky (1970) 
s podtitulom Letný román s prv-
kami krimi.
ISBN nemá

BENKOVÁ, Jana
Bláznivé pokušenie
Bratislava, News and Media Hol-
ding 2016. Bez vyd. 122 s. Brož. 
Emma love
Pokračovanie prózy Nájdem ťa, 
Oliver!
ISBN nemá

BENKOVÁ, Jana
Uličnica 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 232 s. 
Viaz.
Príbeh striptérky Svetlany, ktorá 
stojí pred osudovým rozhodnutím.
ISBN 978-80-551-4920-2
 
BENKOVIČOVÁ, Linda
Mala som vašich mužov 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 
1. vyd. 176 s. Brož.
Druhá kniha autorky (1984) o dvoch 
ženách, ktorých odlišné životy sa 
fatálne pretnú. Debut: Krásne sexi 

nezadané.
ISBN 978-80-8114-728-9

BEŇOVÁ, Emily D.
V objatí nepriateľa 
Košice, Meridiano-press 2016.  
1. vyd. 272 s. Brož. Edícia Moderné 
romány
Druhá časť série o novinárke, kto-
rá sa rozchádza so sympatickým 
Sebastianom Reylym. Prvá časť: 
V objatí gentlemana.
ISBN 978-80-89808-24-3
 
BERNÁTOVÁ, Gabrielle
…aj v tom najhoršom 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Piata kniha autorky (1991) je po-
kračovaním románu V dobrom aj 
v zlom o skúškach lásky v partner-
skom vzťahu.
ISBN 978-80-8114-665-7
 
BEZECNÝ, Radovan
Šokujúce prebudenie 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
220 s. Brož.
Druhá kniha autora ponúka príbeh 
vyšetrovateľa Thomasa, ktorému 
zavraždia rodinu. Debut: Zo života 
a pre život.
ISBN 978-80-89821-18-1
 
BILAVSKÁ, Zuzana
Kráska 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
175 s. Brož.
Tretia próza autorky. Voľné pokra-
čovanie titulu Nenávidím, milujem. 
Príbeh vzťahu spisovateľky Sáry 
a Statona s erotickými motívmi.
ISBN 978-80-89821-20-4
 
BINDZÁR, Juraj
Mlčky a krátko 
Bratislava, ORMAN 2016. 1. vyd. 
250 s. Brož.
Prozaik, básnik a scenárista (1943) 
rozpráva príbeh o živote a smrti 
šachového génia Richarda Rétiho. 
Finalista Anasoft litera 2017.
ISBN 978-80-8950-413-8

BLŠÁKOVÁ, Mária
Anna a Šarlota 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 256 s. Brož.
Štvrtá kniha autorky (1967) je vý-

poveďou o komplikovanom vzťahu 
matky a dcéry.
ISBN 978-80-8114-686-2
 
BODNÁROVÁ, Jana
Náhrdelník/Obojok 
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  
1. vyd. 151 s. Viaz.
Román vo fragmentoch významnej 
prozaičky a autorky kníh pre deti 
a mládež (1950) inšpirovaný živo-
tom maliara Ernesta Špitza (1927 
– 1960).
ISBN 978-80-8170-029-3
 
BOLDIŠOVÁ, Andrea
Izba plná spomienok 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Román autorky (1976) o rozvíjajú-
com sa vzťahu bývalej krasokorču-
liarky a lekára Jakuba.
ISBN 978-80-551-4680-5
 
BRAUNOVÁ, Lucia
Milovať je zakázané 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Príbeh o Eme, ktorá sa snaží začať 
nový život s novým mužom. Autorka 
(1985) debutovala v roku 2014 kni-
hou Nič krajšie už nepríde.
ISBN 978-80-8114-809-5
 
BRAUNOVÁ, Lucia
Šťastie na prenájom 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 256 s. Brož.
Príbeh o Elene sklamanej z manžel-
stva a hľadajúcej pokoj na vidieku.
ISBN 978-80-8114-626-8

BREZINSKÁ ČUPERKOVÁ, Tatiana
Pod povrchom
Bratislava, Evitapress 2016. 1. vyd. 
240 s. Brož. Edícia Evitovky
Príbeh o matke troch detí, na ktorej 
sa podpíše rýchly životný štýl.
ISBN 978-80-8176-151-1

BULBECK, Soňa
Púšť pod oknom 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Viaz.
Autorka (1961) predstavuje pro-
stredníctvom príbehov Saudskú 
Arábiu a ďalších 15 krajín, v kto-
rých žila.
ISBN 978-80-8114-606-0
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BULBECK, Soňa
Vraždy v Arábii 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Viaz.
Príbeh o vraždách v palácoch krá-
ľovskej rodiny v Saudskej Arábii.
ISBN 978-80-8114-743-2
 
BÚRAN, Miroslav
Poblúdenie 
Telgárt, Richard Lunter – Kicom 
2016. 1. vyd. 220 s. Brož.
Próza spisovateľa a básnika (1978) 
o priateľstve Hedvigy a Zity a ich 
partnerských vzťahoch.
ISBN 978-80-89780-11-2
 
BYSTRIČANOVÁ, Silvia
A vráť sa po slabších 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 142 s. Viaz.
Román o dvoch generáciách, ot-
covi a synovi, a ich snahe poro-
zumieť si.
ISBN 978-80-556-2381-8
 
CIGÁNOVÁ, Zuza
Aksál 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 126 s. Viaz.
Román herečky a spisovateľky 
(1947), ktorého hlavnou témou je 
láska, jej rôzne podoby a prejavy.
ISBN 978-80-8061-910-7
 
ČIERNY, Michal
Prípad Tulipán 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 306 s. Viaz.
Autor sa v próze zaoberá úzkym 
prepojením drogovej scény s por-
nobiznisom na Slovensku.
ISBN 978-80-222-0809-3
 
DAX, Mariana
Ten pravý a predsa cudzí 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Príbeh o Kamile hľadajúcej ideál-
neho partnera a otca svojich detí.
ISBN 978-80-8114-746-3
 
DAX, Mariana
…a iné odtiene ženy 
Bratislava, Marenčin PT 2016. 
 1. vyd. 160 s. Brož.
Satirická próza o zlatokopke a ne-
skôr zanedbávanej manželke. Au-

torka napísala viacero próz.
ISBN 978-80-8114-833-0
 
DAXNER, Mariana
Luxus v duši 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Voľné pokračovanie debutovej pró-
zy autorky Láska, sex a iné gýče 
zachytáva závistlivé konfrontácie 
medzi Luciou a Sofiou. 
ISBN 978-80-8114-629-9
 
DÁN, Dominik
Nežná fatamorgána 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 304 s. Viaz. Edícia Slo-
venské Top krimi
Autorova 22. kniha, tretia z obdobia 
Novembra 1989 a z detektívnych 
začiatkov Richarda Krauza, ktorý 
vyšetruje vraždy mladých dievčat. 
Autor píše pod pseudonymom.
ISBN 978-80-556-2377-1
 
DÁN, Dominik
Smrť na druhom brehu 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 94 s. Viaz.
Kriminálka, v ktorej detektívi 
Krauz a Fischer riešia vraždu muža 
súvisiacu s podsvetím v 90. rokoch 
20. storočia.
ISBN 978-80-556-2593-5
 
DANAJ, Miroslav
Oči vlčích makov
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2016. 1. vyd. 196. Viaz.
Zbierka príbehov s podtitulom Prí-
behy z vodných kruhov od spisova-
teľa a chirurga (1946), ktorý v nich 
čerpá z bohatej lekárskej praxe.
ISBN 978-80-9722-138-6

DIVIAK, Mišo
Bujón v šumienke 
Bratislava, Hiking.sk 2016. 2. rozš. 
vyd. 189 s. Brož.
Príbehy z prostredia horskej cyk-
listiky, turistiky a skialpinizmu.
ISBN 978-80-970055-3-5
 
DOPJEROVÁ-DANTHINE, Mária
Parížske momenty 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Krátke prózy autorky žijúcej vo 
Francúzsku približujú Paríž a jej 

skúsenosti s týmto mestom.
ISBN 978-80-220-1926-2
 
DRAXLER, Juraj
Petra 
Bratislava, Accord GS 2016. 1. vyd. 
287 s. Brož.
Politický triler je druhým autoro-
vým (1975) dielom. Prináša prí-
beh mocenských vzťahov Západu 
a Východu i ľúbostnú líniu. Debut: 
Pexeso.
ISBN 978-80-972319-0-3

ĎURANOVÁ, Mária
Všetci to vedia
Praha, Nakladatelství Brána 2016.  
1. vyd. 226 s. Viaz.
Príbeh o rozvodovej právničke, kto-
rej sa rozpadlo manželstvo, snaží 
sa byť preto aspoň dobrou matkou. 
ISBN 978-80-7243-885-3

FABIAN, Pavol
Muž, ktorý padol do trhliny, ale 
nie na hlavu
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 368 s. 
Viaz.
Príbeh o horolezcovi Petrovi Lu-
hovi, ktorý si pri páde do trhliny 
poškodí mozog a jeho myseľ nado-
budne nezvyčajnú schopnosť.
ISBN 978-80-551-5100-7

FARTELOVÁ, Marta
Vôňa tvojej duše
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Próza o Michaele a jej ťažkom ži-
votnom osude (smrť Adama, vážna 
synova choroba). 
ISBN 978-80-8164-103-9

FRANKL, Peter
V mene krvi 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
256 s. Viaz.
Sága židovskej rodiny Schwarzov-
cov zachytáva ich hľadanie pokoj-
ného miesta na život od polovice 
17. storočia až do medzivojnového 
20. storočia.
ISBN 978-80-8971-878-8

FÜLE, Erika
YOR
Vištuk, Filmotras 2016. 1. vyd. 
288 s. Viaz.
Tretia próza autorky (1947) sa odo-

hráva tesne po udalostiach roku 
1968. Príbeh o normalizácii, mlčaní 
a uzavretých hraniciach.
ISBN 978-80-9713-693-2

GAJARSKÁ, Jaroslava
Incest 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Druhá próza autorky (1952) o ro-
dinnom tajomstve, na ktoré sa 
Hana snaží zabudnúť. Debut: Zla-
tá klietka.
ISBN 978-80-8114-600-8

GALAMBOŠOVÁ, Michaela
Dve ženy 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Príbeh o dvoch generačne odlišných 
ženách, ktoré sa snažia získať lásku 
Karola.
ISBN 978-80-8114-710-4

GALAMBOŠOVÁ, Michaela
Vyveští vám Šimona 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
248 s. Brož.
Príbeh inšpirovaný skutočnosťou 
o mladej veštici a jej snahe pomôcť 
druhým ľuďom.
ISBN 978-80-8982-113-6

GIBOVÁ, Ivana
barbora, boch & katarzia. Ilust. 
autorka
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 221 s. Viaz.
Novela autorky (1985) o hľadaní 
východiska z marazmu súčasnej 
spoločnosti.
ISBN 978-80-8114-638-1
 
GILLEROVÁ, Katarína
Hra na milovanie 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Román o zrade, pomste a láske me-
dzi Edwardom, Oliverom a Caroli-
ne. Udalosti z Apalačských vrchov 
majú dohru ešte i po 20 rokoch.
ISBN 978-80-220-1902-6
 
GILLEROVÁ, Katarína
Ilúzia šťastia 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 303 s. Viaz.
Román o štvorici priateliek, ktoré 
sa stretávajú po dlhom čase na pra-  ››
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hu štyridsiatky.
ISBN 978-80-220-1919-4
 
GILLEROVÁ, Katarína
Láska si nevyberá 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 2. vyd. 255 s. Viaz.
Príbeh stredoškoláčky Dominiky 
a jej rodiny, ktorú zasiahla nevy-
svetliteľná samovražda.  
ISBN 978-80-220-1924-8

HAVRAN, Michal st.
Ruská špiónka 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 350 s. Viaz.
Tretí román spisovateľa a publicis-
tu (1945). Ruská tajná služba chce 
prostredníctvom špiónky ovplyvniť 
politiku Bieleho domu voči Moskve.
ISBN 978-80-8114-641-1
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Čo nám muži natárali 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Viaz.
Príbeh od známej novinárky a spi-
sovateľky o živote žien, ktoré pre-
chádzali osudom zaťaženým spo-
ločnosťou mužov.
ISBN 978-80-8114-797-5
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Denník slovenskej manželky 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 160 s. Viaz.
Próza prináša príbeh o živote ženy, 
ktorá sa priskoro vydala a otehot-
nela s násilníckym mužom.
ISBN 978-80-8114-632-9
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Labuť 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 144 s. Viaz.
Zbierka poviedok. Smutné i veselé 
príbehy inšpirované skutočnos-
ťou.
ISBN 978-80-8114-749-4

HAVRILLA, Vladimír
Filmové poviedky II. Ilust. autor
Bratislava, Vydavateľstvo PETRUS 
2016. 1. vyd. 79 s. Brož
Pokračovanie originálnych povie-
dok známeho výtvarníka (1943). 
Prvý diel vyšiel v roku 2007.
ISBN 978-80-8923-389-2

HEVIER, Daniel
Tajné dejiny bielej kaligrafie. 
Ilust. autor
Bratislava, TRIO Publishing 2015.  
1. vyd. 189 s. Viaz.
Román známeho spisovateľa (1955) 
obsahujúci rôzne kultúrne odkazy 
a výtvarný sprievod na spôsob stre-
dovekých iluminovaných rukopisov.
ISBN 978-80-8170-025-5

HLAVATÁ, Dana
Bosou nohou 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Viaz.
Dramaturgička a spisovateľka (1957) 
prináša 6 príbehov inšpirovaných 
skutočnosťou, ktorých spoločným 
menovateľom je vrtkavosť osudu.
ISBN 978-80-8114-785-2

HLAVATÁ, Dana
Čo na ňom vidíš
Bratislava, Marenčin PT 2016. Bez 
vyd. 254 s. Brož.
Próza o dvoch sestrách, ktoré žijú 
v odlišných svetoch. Autorke román 
vyšiel aj v roku 2011.
ISBN 978-80-8114-546-9 

HLAVATÁ, Dana
Obžalovaná, seďte! 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 256 s. Viaz.
Detektívny príbeh o vražde počas 
príprav televíznej relácie.
ISBN 978-80-8114-818-7
 
HLAVATÁ, Dana
Stôl pre štyroch 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 176 s. Viaz.
Román prináša príbehy o nevyrie-
šených krivdách z minulosti v ro-
dine, partnerských i priateľských 
vzťahoch.
ISBN 978-80-8114-711-1

HORŇÁK, Roman
Anjelik
Liptovský Mikuláš, Elist 2016.  
1. vyd. 278 s. Brož.
Kriminálna próza, v ktorej ohrozuje 
mladé dievčatá nebezpečný pedofil.
ISBN 978-80-972330-0-6 

HORŇÁK, Roman
Kat
Liptovský Mikuláš, Elist 2016.  

1. vyd. 333 s. Brož.
V detektívnej próze sa vedie vy-
šetrovanie prípadu kata, ktorý 
brutálnymi spôsobmi popravuje 
svoje obete. 
ISBN 978-80-89861-14-9 

HOLLAND, Tina Van der
Tajomstvo zlatého pokladu 
Košice, Vydavateľstvo Koruna 2016.  
1. vyd. 272 s. Viaz.
Historický príbeh odohrávajúci sa 
v 17. storočí v Košiciach, kde dochá-
dza k záhadným vraždám obchod-
níkov a mizne veľa peňazí v zlate.
ISBN 978-80-89681-66- 2
  
HRAŠKOVÁ, Eva
Rande so svokrou 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Ďalší príbeh od autorky (1988), kto-
rá debutovala v roku 2014 prózou 
Len kým si tu. Trpko-smiešny prí-
beh o komplikovanom vzťahu medzi 
partnermi a svokrovcami.
ISBN 978-80-8114-773-9
 
HRONEC, Ondrej
Koniec – kraj sveta a iné úkazy
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2016. 1. vyd. 142 s. Brož.
Príhody, spomienky a zážitky z Go-
čova, Gemera a metropoly východ-
ného Slovenska.
ISBN 978-80-7140-493-4 

HUDEK, Ján
Príbehy, ktoré písal život
Bratislava, Jogh 2016. 1. vyd. 229 s. 
Brož.
Próza inšpirovaná skutočnými 
udalosťami.
ISBN nemá

Humor zasináč.sk 2010 – 2015. 
Zost. B. Jakubáčová. Ilust. I. Bajo, V. 
Haring, S. Kopúnková a i.
Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave 2016. 1. vyd. 101 s. Brož.
Zborník Fóra humoristov pri Kniž-
nici Juraja Fándlyho v Trnave.
ISBN 978-80-88695-53-0

HVIŠČ, Jozef
Achátové more
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
246 s. Brož.
Detektívny príbeh autora (1935). 

Hlavný hrdina súperí o prvenstvo 
v objavení extrasolárnej planéty 
vhodnej na osídlenie a zároveň je 
podozrivý zo spáchania série vrážd.
ISBN 978-80-972368-6-1

HYKISCH, Anton
Verte cisárovi 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 432 s. Viaz.
Historický román spisovateľa (1932) 
o Jozefovi II. je voľným pokračova-
ním diela Milujte kráľovnú o jeho 
matke Márii Terézii.
ISBN 978-80-8061-930-5
 
CHOPIN, Linda
Všetci si zaslúžime ranný sex 
a palacinky 
Košice, Meridiano-press 2016.  
1. vyd. 223 s. Viaz.
Erotický príbeh o čakaní na toho 
správneho muža.
ISBN 978-80-89808-28-1
  
JAGLOVÁ, Tatiana
Strach zo zrkadla 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Viaz.
Štvrtá próza autorky zachytáva 
osud emigrantky zo Slovenska, 
ktorá sa uchytila ako modelka 
v Taliansku a Francúzsku.
ISBN 978-80-8114-776-0
 
JARÁBKOVÁ-CHABADOVÁ, Eva – 
BLAŠKOVÁ, Janka
Dve z jednej strany 
B. m., Greppmedia 2016. 1. vyd. 
107 s. Viaz.
Vtipné glosy a epigramy dvoch au-
toriek doplnené ilustráciami.
ISBN 978-80-971524-5-1

JAKUŠ, Jozef
Pán doktor, príďte… 2 
Čadca, Vydavateľstvo Magma 2016.  
1. vyd. 95 s. Viaz.
Príbehy a fotografie z kysuckých 
osád očami autora, povolaním dok-
tora. Druhý diel knihy Pán doktor, 
príďte!
ISBN 978-80-968041-77

JAMBOROVÁ, Vita
Bodyguardka 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
230 s. Brož.

 ››
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Príbeh o príťažlivej bodyguardke, 
ktorej úlohou je ochraňovať syna 
veľmi bohatého človeka.
ISBN 978-80-89821-16-7

JAMBOROVÁ, Vita – MREKAJ, Du-
šan
Sršeň vrahom? 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
244 s. Brož.
V detektívnom príbehu poštár Peter 
pátra po páchateľovi vraždy.
ISBN 978-80-8982-123-5

JARKOVSKÁ, Erika
Spútaná divočinou 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
246 s. Viaz. Edícia Kvety vášne
Historický román o láske Lavinie 
a domorodca Kvangona odohráva-
júci sa v 19. storočí v Severnej Ame-
rike. Tretia kniha autorky.
ISBN 978-80-89718-71-9
  
JEŽOVIČOVÁ, Kristína – HRAŠKO-
VÁ, Eva
Sestra 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 256 s. 
Viaz.
Príbeh o Rebeke Zimovej, ktorá ani 
po rokoch neprestáva hľadať vra-
hov svojej sestry.
ISBN 978-80-8164-097-1

JURAJ 8X
Monte Carlo
Bez miesta, Rjar 2016. 1. vyd. 248 s. 
Brož.
Pokračovanie románu Žoldnier.
ISBN 978-80-971736-6-1 

JURAJ 8X
Orión
Bez miesta, Rjar 2016. 1. vyd. 302 s. 
Brož.
Próza.
ISBN 978-80-971736-7-8 

JURAJ 8X
Žoldnier
Bez miesta, Rjar 2016. 1. vyd. 274 s. 
Brož
Próza na pokračovanie.
ISBN 978-80-971736-5-4

JURÁŇOVÁ, Jana
Cudzie príbehy 
Bratislava, ASPEKT, záujmové zdru-
ženie žien 2016. 1. vyd. 215 s. Brož.

Kniha prozaičky, dramatičky a pre-
kladateľky (1957) zahŕňa tri navzá-
jom prepojené príbehy – Zuzana 
a zopár starcov, Obeť a Cudzí príbeh.
ISBN 978-80-8151-047-2
 
JURIGA, František
Pre tvoje mŕtve oči 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 277 s. Viaz.
Pokračovanie románu Žiť cudzí 
život (2014) autora (1934). Protiv-
ňák, bývalý člen francúzskych légií, 
pátra po vrahovi svojej dcéry.
ISBN 978-80-8061-942-8
 
JURÍK, Ľuboš
Krimi prípady reportéra AZ 1-4 
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2016. 1. vyd. 472 s. Viaz.
Pokračovanie prípadov reportéra 
AZ: Choď za svojím snom, Ryby nikdy 
nie sú smädné, Malý hrdina veľkého 
sveta, Hocikam mimo tohto sveta.
ISBN 978-80-8115-229-0
 
KARDOŠOVÁ, Barbora
33 prípadov Kristy B. 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 260 s. Viaz.
Román scenáristky, dramaturgič-
ky a spisovateľky (1969) o Kriste, 
ktorá pre lásku dokáže obetovať 
čokoľvek.
ISBN 978-80-556-2456-3
 
KASARDA, Martin
Budúcnosť na predaj 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 252 s. Viaz.
Román ponúka hyperbolický obraz 
súčasnosti s pohľadmi do antickej 
mytológie od autora (1968).
ISBN 978-80-8114-740-1
 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Si ako slnko
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Román populárnej autorky (1964), 
v ktorom sa inšpirovala vzťahom 
s vlastným otcom a jeho tragickou 
smrťou.
ISBN 978-80-551-5070-3
 
KOČANOVÁ, Mária
Mojmírov syn. Doslov Ľ. Petraško. 
Ilust. J. Vojtková

Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2016.  
1. vyd. 100 s. Viaz. Edícia Domes-
ticum
Historická novela spisovateľky 
(1890 – 1976) zobrazuje veľkomo-
ravské knieža Svätopluka v jeho 
detstve.
ISBN 978-80-89435-23-4

KOLÁRIKOVÁ KOŇARIKOVÁ, Ka-
tarína
Na periférii priateľstva 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 212 s. Brož. 
Edícia mladých slovenských auto-
rov časopisu Dotyky
Šestnásť poviedok zo súčasnosti od 
autorky (1982).
ISBN 978-80-8194-023-1

KOMPANÍKOVÁ, Monika
Na sútoku
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
147 s. Viaz.
Román významnej spisovateľky 
(1979) rozpráva príbeh dvoch žien. 
Hana odprevádza chorého otca, 
Anička je ešte len školáčka a sama 
žije s otcom – alkoholikom. 
ISBN 978-80-8150-127-2

KOPČAJ, Jozef
Zmier. Doslov E. Sirochman
Michalovce, RENOMA 2016. 1. vyd. 
45 s. Brož.
Próza autora (1944) s podtitulom 
Novinárske ref lexie o krehkom 
vnútornom živote istého Jozefa K., 
ktorý zvládol strach z abnormality.
ISBN 978-80-89591-19-0 

KOZICOVÁ, Anna
Hrochotská mlynárka 2
Banská Bystrica, DALI-BB 2016.  
1. vyd. 145 s. Brož.
Próza inšpirovaná obcou Hrochoť 
v Banskej Bystrici.
ISNB 978-80-8141-129-8

KOZMON, František
Potkan 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 372 s. 
Viaz.
Druhá kniha autora (1988). Hlavný 
vyšetrovateľ prípadu Marek Wolf 
vyšetruje brutálnu vraždu, ktorá 
vyzerá ako útok potkanov. Debut: 
Posledný prípad kapitána Čontoša.
ISBN 978-80-551-4984-4

KRAJŇAK, Maroš
Pogodowitz 
Bratislava, OZ BRAK 2016. 1. vyd. 
131 s. Viaz.
Próza spisovateľa a trojnásobného 
finalistu ceny Anasoft litera (1972). 
Dej sa odohráva na Slovensku, autor 
sa pohráva s prvkami surrealizmu 
a virtuality.
ISBN 978-80-972028-6-6

KRAUSOVÁ, Karin
Otecko sa postará
Košice, Meridiano-press 2016.  
1. vyd. 255 s. Brož. Edícia Moderné 
romány
Vtipný príbeh o mužovi na mater-
skej dovolenke.
ISBN 978-80-89808-15-1

KRIŠTOFÍKOVÁ, Adriana
Sny na mieru
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 206 s. 
Viaz.
Príbeh o módnej návrhárke Sofii, 
ktorá odchádza do španielskej 
Marbelly nájsť stratenú rovnováhu.
ISNB 978-80-8164-086-5 

KRIŠTÚFEK, Peter
Telá 
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
158 s. Viaz.
Román spisovateľa a režiséra (1973) 
o telách a telesnosti v rozličných 
podobách. Osudy štyroch postáv sa 
odohrávajú v súčasnej Bratislave.
ISBN 978-80-8150-121-0
 
KUBOVÁ, Irena
Príbehy o priateľstvách
Trnovec, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 92 s. 
Brož.
Publikácia obsahuje niekoľko príbe-
hov zameraných na priateľské vzťahy.
ISBN 978-80-972232-5-0

LACKOVÁ, Ivana
Muž na úteku, žena dolu hlavou 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 280 s. 
Viaz.
Štvrtý román autorky o dvoch ľu-
ďoch, ktorých zblíži zúfalstvo aj 
vzájomná pomoc.
ISBN 978-80-5514-692-8

LAPŠANSKÝ, S. V. 
Démon hnevu
Martin, Matica slovenská 2016.  
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 ›› 1. vyd. 215 s. Viaz.
Próza s podtitulom Atentát rytiera 
Feliciána Zacha na uhorského kráľa 
Karola Róberta z Anjou.
ISBN 978-80-8128-169-3

LAVRÍK, Silvester
Nedeľné šachy s Tisom 
Bratislava, Dixit 2016. 1. vyd. 412 s. 
Viaz.
Historický román známeho spi-
sovateľa (1964) o pôsobení Jozefa 
Tisa v Bánovciach nad Bebravou  
v rokoch 1938 – 1945.
ISBN 978-80-89662-19-7

LEJKO, Michal
A vychodňar jak colštok: stret 
civilizácií v malom
Prešov, Adin 2016. 1. vyd. 106 s. 
Brož.
Próza s tematikou východného 
Slovenska. Autor tiež napísal tituly 
Tisíc a 2 vtipy (2013), My a ja – kým 
nás smrť nerozdelí (2014).
ISBN 978-80-89540-67-9

Litteriáda 
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 
2016. 1. vyd. 80 s. Brož.
Antológia ukážok z literárnej tvor-
by účastníkov (Z. Fajčák, M. Hatala, 
K. Grenzler, S. Jurkowski, M. Petry-
kowski) 4. ročníka medzinárodné-
ho literárneho festivalu.
ISBN 978-80-8943-21-0

MACKOVÁ, Tatiana
Každý si nesie svoj kríž 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
172 s. Viaz. Edícia Kvety vášne
Tretie voľné pokračovanie série 
príbehov o živote slovanských pa-
novníkov. Autorka (1963) sleduje 
putovanie kniežaťa Pribinu po Eu-
rópe a osudy Nitranov a Moravanov.
ISBN 978-80-89717-79-5
 
MACHÁČOVÁ, Adriana
Keď láska zabíja 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 254 s. 
Viaz.
Román spisovateľky o partnerskom 
trojuholníku, v ktorom dve ženy bo-
jujú o jedného muža.
ISBN 978-80-551-4917-2
 
MACHÁČOVÁ, Adriana – DYDA, 
Róbert

Škandál v lepšej spoločnosti 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 248 s. 
Viaz.
Román s detektívnou zápletkou. 
Smrť investigatívnej novinárky 
Petry Brunovskej rozprúdi kolotoč 
podozrení.
ISBN 978-80-551-4485-6

MANÁKOVÁ, Mirka
Noci s cudzincom 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
214 s. Brož.
Erotický príbeh medzi tridsiatnič-
kou Terezou a tajomným Nichola-
som.
ISBN 978-80-8982-122-8
 
MANÁKOVÁ, Mirka
Trpké precitnutie 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Príbeh o mladej Emily týranej jej 
manželom. Autorka debutovala 
knihou Araba nemiluj.
ISBN 978-80-8114-758-6

MATKIN, Maxim E.
Milovať, povedala 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 200 s. Viaz.
V poradí 11. kniha populárneho au-
tora píšuceho pod pseudonymom. 
Zobrazuje príbeh vzťahu dvoch 
mladých ľudí.
ISBN 978-80-556-2599-7

McYNTIRE, Brandon
Nádej a pád
Michalovce, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
96 s. Brož.
Próza autora (1978) vystupujúceho 
pod pseudonymom sa opiera o sku-
točné udalosti.
ISBN 978-80-972245-4-7

McYNTIRE, Brandon
Vesmír v tebe
Michalovce, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
120 s. Brož.
Próza s podtitulom Kniha prvá – 
Hľadanie.
ISBN 978-80-972396-5-7

MITTAŠ, Marek
NeVINNÝCH 15 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
126 s. Brož.
Zbierka pätnástich poviedok, v kto-

rých autor nahliada do najhlbších 
zákutí ľudskej duše postáv.
ISBN 978-80-89718-70-2
 
MŇAČKO, Ladislav
Ako chutí moc 
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 3. vyd. 184 s. Viaz. Edícia 
Premena
Román významného publicistu, 
prozaika a básnika (1919 – 1994) 
analyzuje mravný rozklad stra-
níckeho a štátneho funkcionára 
v 50. rokoch 20. storočia.
ISBN 978-80-89666-28-7
 
MŇAČKO, Ladislav
Smrť sa volá Engelchen 
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2016. 9. vyd. 221 s. Viaz. Edícia 
Premena
Román spisovateľa (1919 – 1994) je 
sugestívnym príbehom partizánov 
v beskydských horách a opisom zá-
niku kopaničiarskej dediny Plošti-
na počas druhej svetovej vojny.
ISBN 978-80-89666-29-4
 
NÁZLEROVÁ, Renáta
Návod na obsluhu dieťaťa 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 232 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Motivačný román o rodičoch a de-
ťoch nadväzuje na predchádzajúci 
autorkin titul Návod na obsluhu 
lásky.
ISBN 978-80-8142-575-2
 
NÁZLEROVÁ, Renáta
Návod na obsluhu šéfa 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 240 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Litera
Motivačný román, v ktorom psy-
chologička a terapeutka Tamara 
Koch radí, ako zvládať rôzne situ-
ácie v práci.
ISBN 978-80-8142-622-3
 
NEUER, Václav
Vražda s pridanou hodnotou 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 376 s. 
Viaz.
Kriminálny príbeh zo súčasnosti 
voľne nadväzuje na autorov debut 
Krkavčí súd.
ISBN 978-80-551-5067-3

NOVAC, Siniša
Starec Marjan a more
Trnava, Miloš Prekop – AND 2015.  
1. vyd. 147 s. Brož.
Remake knihy Ernesta Hemin-
gwaya, ktorej príbeh sa odohráva 
v Chorvátsku od autora vystupujú-
ceho pod pseudonymom.
ISBN 978-80-89598-10-6
 
O dúhovú lampu z krajiny Zá-
zračno. Zost. S. Řeháková
Žilina, Krajské kultúrne stredisko 
2016. 1. vyd. 48 s. Brož.
Zborník prác z XXIV. ročníka celo-
slovenskej literárnej súťaže.
ISBN 978-80-85161-95-3

OLACH, Ľubomír
Prezident 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Viaz.
Príbeh inšpirovaný skutočnými 
udalosťami o kariéristovi Jurajovi 
Makošovi, ktorému sa podarilo po-
sadiť aj do prezidentského kresla. 
Román prozaika a básnika (1948).
ISBN 978-80-8114-698-5
 
ONDRIOVÁ, Ivana
Vôňa neba 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 320 s. 
Viaz.
Román o Nadi, ktorá zaháňa neis-
totu v manželstve v náručí svojho 
vášnivého kolegu.
ISBN 978-80-8164-082-7
 
ORAVCOVÁ, Angie
Zmija 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 304 s. Brož.
Druhá próza autorky (1972). Ero-
tický príbeh o tajomnej tanečnici 
Stele. Debut: Spoveď opatrovateľky.
ISBN 978-80-8114-800-2

PÁLENIKOVÁ, Katarína
Kúzlo osudu 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 
280 s. Viaz.
Tretia kniha autorky prináša prí-
beh o láske medzi Veronikou a Do-
minikom, ktorý pred ňou skrýva 
veľké tajomstvo. Predchádzajúce 
tituly: Láska cez oceán, Pod talian-
skymi hviezdami.
ISBN 978-80-8164-089-6
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PÁLEŠ, Marcel – VÁROŠÍK, Michal
Rovno v tráve. Ilust. M. Reizer
B. m. ,  OZ Nu la – M i loš H r ic 
2016. 1. vyd. 205 s. Viaz.
Zbierka poviedok prináša príbehy 
o každodenných maličkostiach 
a všednostiach.
ISBN 978-80-970928-7-0

PILJAR, František
Napokon prišlo leto
Banská Bystrica, DALI-BB 2016.  
1. vyd. 247 s. Brož.
Zbierka 15 poviedok autora (1952).
ISBN 978-80-8141-127-4

PIŠŤANEK, Peter
Mladý Dônč 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 3. doplnené a rozšírené vyd. 
272 s. Viaz.
Prozaická zbierka populárneho au-
tora (1960 – 2015) obsahuje novely 
Mladý Dônč, Debutant, Muzika, 
Kozmický vek a poviedku Čas.
ISBN 978-80-8085-521-5
 
POGÁNYOVÁ, Marika
Všetko má svoj čas. Ilust. autorka
Kežmarok, ViViT 2016. 1. vyd. 168 s. 
Brož.
Zbierka poviedok.
ISBN 978-80-8175-020-5

Poviedka 2016. Predslov M. Mik-
šík
Bratislava, KK Bagala 2016. 1. vyd. 
136 s. Brož. Edícia Nová slovenská 
próza
Zborník najlepších poviedok 20. roč-
níka literárnej súťaže Poviedka obsa-
huje texty autorov: I. Dobrakovová, N. 
Hochholczerová, K. Kolbas, R. Komží-
ková, D. Madro, A. Rasin, E. Ryšavá. 
ISBN 978-80-8108-034-0
 
PRONSKÁ, Jana
Janičiarova žena 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 222 s. Viaz.
Historický ľúbostný román popu-
lárnej autorky odohrávajúci sa na 
strednom Slovensku v dobe grófa 
Pálfiho z Čabraďa.
ISBN 978-80-220-1918-7
 
PRONSKÁ, Jana
Rebelka 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 

2016. 1. vyd. 254 s. Viaz.
Historický ľúbostný román odohrá-
vajúci sa na stredovekom Sloven-
sku. O lásku kontesy Cecílie bojuje 
župan Štefan.
ISBN 978-80-220-1897-5

PŘÍHODOVÁ, Daniela
Mestečko
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2016. 1. vyd. 143 s. Brož.
Autorka vykreslila príbeh osamo-
tenej matky s dieťaťom v kulisách 
malého mesta.
ISBN 978-80-8115-234-4

RYCHTARECH, Richard
Na smrť pekná 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Tretia próza autora (1977) ponúka 
príbeh bratislavských tridsiatni-
kov, ktorých ambíciou je mať sa 
lepšie.
ISBN 978-80-8114-830-9
 
RYNKE, Alica
Sofia 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 320 s. Brož.
Voľné pokračovanie prózy Na hra-
ne. Autorka (1961) rozpráva príbeh 
o vzťahu medzi opatrovateľkou So-
fiou a Craigovi, mužovi na invalid-
nom vozíku.
ISBN 978-80-8114-803-3
  
SASKOVÁ, Lucia
Prostitútka 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Piaty román autorky mladej gene-
rácie o hlavnej hrdinke, ktorá sa dá 
na prostitúciu.
ISBN 978-80-220-1908-8
 
SHEMESH, Jana
Spálenisko 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Román spisovateľky (1975) s pod-
titulom Hriechy dym neprekryje. 
Príbeh sa odohráva v Izraeli.
ISBN 978-80-551-5152-6

SLOBODA, Rudolf
Jeseň
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. Bez vyd. 310 s. Viaz.

Próza odohrávajúca sa v 90. rokoch 
20. storočia prináša rôzne udalosti 
(bežný život, práca na divadelnej 
hre) popretkávané reflexiami na 
biblické témy.
ISBN 978-80-556-1462-5

SLOBODA, Rudolf
Krv
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. Bez vyd. 527 s. Viaz.
Román, v ktorom významný spiso-
vateľ (1938 – 1995) na pozadí svojich 
spomienok zobrazil udalosti vedúce 
ku zvratu v roku 1989.
ISBN 978-80-556-2498-3

SLOBODA, Rudolf
Útek z rodnej obce
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. Bez vyd. 190 s. Viaz.
V zbierke poviedok vystupujú hrdi-
novia, ktorých v zásade jednoduché 
kolízie a zápletky povyšujú do zau-
jímavých osudov.
ISBN 978-80-556-2392-4

SLOBODA, Rudolf – MARENČIN, 
Albert
Orestea 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 140 s. Viaz.
Poviedka spisovateľa R. Slobodu 
(1938 – 1995) a literárny scenár A. 
Marenčina (1922) na túto poviedku, 
ktorý sa nikdy nerealizoval.
ISBN 978-80-8114-662-6

SPIŠIAK, Miroslav
Zoznamy 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
238 s. Brož.
Kriminálny príbeh autora (1947) 
o starých a nebezpečných zozna-
moch odohrávajúci sa na pozadí 
mäsiarskeho priemyslu.
ISBN 978-80-971314-2-5

STANO, Milan
Policajti v anekdotách 
Bratislava, Štúdio humoru a satiry 
2016. 1. vyd. 216 s. Brož.
Štvrtá zbierka autora prináša 1197  
anekdot a 165 karikatúr o stráž-
coch zákona. 
ISBN 978-80-85451-52-8

STAVIARSKY, Víťo
Rinaldova cesta 

Prešov, Vl. nákl. 2015. 1. vyd. 158 s. 
Viaz.
Tragikomický príbeh o putovaní 
14-ročného rómskeho chlapca Ri-
nalda zo smetiska do Budapešti od 
známeho prozaika (1960). Finalista 
Anasoft litera 2017.
ISBN 978-80-972186-1-4

SVOBODOVÁ, Blanka
My3 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Próza zachytáva dobré i zlé časy 
partnerského vzťahu, tragédie 
i šťastné okamihy.
ISBN 978-80-8114-714-2
 
SZABÓ, Ivan
Prešporsko-bratislavské stra-
šidlá. Foto Eduard Drobný, Vladi-
mír Fecko, Marián Gavenda a i.
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
108 s. Viaz.
Krátke príbehy spisovateľa literatú-
ry faktu (1939). Historky o bosorác-
tve, záhadách a strašidlách z dávnej 
minulosti s fotografiami dobovej 
i súčasnej Bratislavy.
ISBN 978-80-8046-741-8

ŠIKULOVÁ, Veronika
Petrichor 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 246 s. Viaz.
Kniha poviedok známej spisovateľ-
ky (1967). Rozmanité životné príbe-
hy, situácie či momenty zachytáva 
všetkými zmyslami.
ISBN 978-80-556-1448-9

ŠINKA POLÁKOVÁ, Adriana
Saturácia II
Bratislava, Label One 2016. 1. vyd. 
273 s. Brož.
Pokračovanie príbehu Saturácia 
I (2014) s erotickými motívmi o to-
pmodelke Sabrine.
ISBN 978-80-89848-00-3

ŠKOMBÁR, Michal
Pravá tvár 
B. m., GD IDENTITY 2016. 1. vyd. 
249 s. Brož.
Voľné pokračovanie debutového ro-
mánu autora Druhá šanca. Hlavný 
hrdina Georg bojuje proti zlu, ktoré 
unáša rodiny poslancov. 
ISBN 978-80-972316-1-3  ››
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ŠKVARKOVÁ, Kveta
Keď muži plačú celú noc 
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2016. 2. vyd. (1. vyd. vo Vyd. Preme-
dia) 160 s. Viaz.
Próza autorky (1940) s podtitulom 
Správa z obdobia umierania za-
chytáva šokujúcu analýzu manžel-
ského vzťahu na pozadí smrteľnej 
choroby.
ISBN 978-80-8159-381-9

ŠTEFÁNIK, Ondrej
Som Paula
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 260 s. Viaz.
Román spisovateľa (1978) a fina-
listu Anasoft litera 2013 za prózu 
Bezprsté mesto. Príbeh zo súčas-
nosti popisuje rozklad nášho sveta, 
chorobné symptómy našej doby. Fi-
nalista Anasoft litera 2017.
ISBN 978-80-2220837-6

ŠTIAVNICKÝ, Andrej
Temné dedičstvo Alžbety Bá-
toriovej
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 640 s. 
Viaz.
Historický román o fatálnych dô-
sledkoch temného dedičstva Alžbe-
ty Bátoriovej.
ISBN 978-80-551-5104-5

ŠTRELINGER, Peter
Zlatá voda. Ilust. P. Hilbert
Bratislava, Forza Music 2016. 1. vyd. 
284 s. Viaz.
Román prozaika a novinára (1946). 
Odkrýva v ňom kauzy, ktoré sa  
na slovenskej politickej scéne obja-
vili po prevrate v roku 1989. 
ISBN 978-80-89359-80-6

ŠVENKOVÁ, Viera
Deň je krátky 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 102 s. Viaz.
Novela prozaičky, prekladateľky 
a publicistky (1937) o lekárke, ktorá 
sa ocitne v zložitej situácii.
ISBN 978-80-8061-912-1
 
ŠVENKOVÁ, Viera
Hra o perly 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 117 s. Viaz.

Zbierka poviedok.
ISBN 978-80-8061-922-0

TATÁR, Jozef
Náčelník Mescalerov Enčar Ko 
(I., II. a III. diel)
Nitra, Gorazd 2016. 1. vyd. 474 s. 
Viaz.
Dobrodružný román rozdelený do 
troch dielov od básnika, prozai-
ka, literárneho vedca a pedagóga 
(1954).
ISBN 978-80-8948137-8

THELEN, Marko
Krvavá karikatúra 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 328 s. Viaz. Edícia Slo-
venské Top krimi
Druhá kniha autora píšuceho 
pod pseudonymom. Kriminálka 
odhaľuje fanatizmus islamistov 
a hroziace teroristické útoky. De-
but: Dlhé tiene Karibiku.
ISBN 978-80-556-2486-0
 
TICHÁ, Andrea
Čo som komu urobila? Ilust. M. 
Voláková
Poprad, Region Poprad 2016. 1. vyd. 
96 s. Viaz.
Knižka poviedok a fejtónov je voľ-
ným pokračovaním prvotiny autor-
ky Čo si to za matku?
ISBN 978-80-89881-00-9

VALO, Peter
Čierny humor v bielom plášti 2
Bratislava, Forza Music 2016. 1. vyd. 
242 s. Brož.
Vtipné a kuriózne príbehy z le-
kárskeho prostredia od novinára 
a spisovateľa (1948) . Pokračovanie 
knihy Čierny humor v bielom plášti. 
ISBN 978-80-89359-81-3

VERIN, Mark
Stratené kapitoly 
Bratislava, Eurobooks 2016. 1. vyd. 
77 s. Viaz.
Druhý román autora, do ktorého sa 
vracajú hrdinovia z debutu Posled-
ná príležitosť (2015).
ISBN 978-80-971928-1-5

VRANSKÁ ROJKOVÁ, Iva
Láska v tieni vojny
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2015.  

1. vyd. 176 s. Viaz.
Román spisovateľky (1963) prináša 
príbeh mladej dvojice, ktorú rozdelí 
vojenský konflikt. 
ISBN 978-80-8061-894-0

Vyznanie 
Bratislava, RC Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 2016. 1. vyd. 
50 s. Brož.
Siedma zbierka básnickej a pro-
zaickej tvorby ľudí s telesným po-
stihnutím.
ISBN 978-80-89634-04-0

Výhonky 32. Zost. A. Ondrejková
Liptovský Mikuláš, Liptovská kniž-
nica Gašpara Fejérpataky-Belo-
potockého 2016. 1. vyd. 122 s. Brož.
Zborník najlepších príspevkov 
34. ročníka literárnej súťaže za-
čínajúcich autorov Krídla Ivana 
Laučíka.
ISBN 978-80-89373-29-1

V zajatí vášne 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Jedenásť slovenských autoriek 
prináša príbehy o láske, vzťahoch 
a sexe.
ISBN 978-80-8114-752-4

WURM, Monika
Nesmieš ma milovať – Farby 
lásky
Praha, Nakladatelství Brána 2016.  
1. vyd. 176 s. Viaz.
Príbeh konžskej otrokyne Ashanti 
a jej majiteľa Arthura popretkávaný 
príbehom zo súčasnosti o korun-
nom princovi zo Saudskej Arábie 
a belgickej gemologičke.
ISBN 978-80-7243-874-7

WURM, Monika
Nesmieš ma milovať 2 – Preklia-
ty tanzanit
Praha, Nakladatelství Brána 2016.  
1. vyd. 368 s. Viaz.
Pokračovanie ľúbostného príbehu 
s historickým pozadím.
ISBN 978-80-7243-902-7

WÜRLL, Dominika
Jedného dňa možno 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Autorka (1991) ponúka príbeh 

o Nine, ktorej sa chce manžel 
zbaviť, lebo odhalí tajomstvo jeho 
rodiny.
ISBN 978-80-8114-623-7 
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Čo začať, 
ale pokračovať!

Slovenská debutová próza 2016

Mgr. Jaroslava Šaková (1991) vyštudovala učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry a slovenského jazy-

ka a literatúry na FiF UK v Bratislave. V súčasnosti 
pôsobí ako interná doktorandka na Ústave slovenskej 
literatúry SAV, kde sa venuje výskumu avantgardných 

tendencií v slovenskej medzivojnovej poézii so zame-
raním na nadrealizmus. Presadzuje heslo, že „nepíše 
o literatúre“, ale „píše literatúre“, a to sa prejavuje aj 

v jej recenziách (nielen) súčasnej slovenskej literatúry, 
ktoré uverejňuje na stránkach viacerých periodík.

máme, rešpektujeme proces nivelizácie, lebo ten môže byť vlastne v literárnej 
produkcii vítaným oživením. 
 Začnime Analfabetom (Marenčin PT) Michala Havrana. Kniha, ktorá bola 
vyhlásená za iniciačný román Bratislavy 90. rokov, v sebe nesie veľký potenciál 
príbehu mesta. Ak Havran niečo vie, vie si vybrať tému. Horšie je to už s jej 
spracovaním. Jeho text trpí chorobou dlhých viet, v ktorých zúfalo hľadáte 
sloveso ako v nemeckom texte, aby ste sa nestratili už nadobro – a pritom 
úplne zbytočne, pretože autor vie napísať aj to, že „Dvesto rokov po smrti sa 
človek stáva miestom“ (s. 91). 
 Napospol viacerí debutanti (nielen) roka 2016 sú verbálni exhibicionisti. Hoci 
je toto hodnotenie prozaických debutov, dovolím si kratučký exkurz do poézie, 
pretože už Milan Rúfus pomenoval podobnú situáciu: „Všetkého navôkol je, 
zdá sa, príliš mnoho a stále pustejšie je prázdne miesto v nás.“ Záplava zbytoč-
ných slov, viet, postáv. Útla knižočka Jakuba Juhása Novoročný výstup na 
Jaseninu (Rubato) obsahuje niekoľko pasáží, pri ktorých sa čitateľ pozastaví  
na hodnú chvíľu, kým pod nánosom slov objaví to, čo tam autor ukryl: „Vraciam 
sa domov po dlhých rokoch strávených v odvrátenej komore prejavovania sa“ 
(s. 25). Čože? A hlavne – prečo? Iba ak preto, aby neskôr mohlo nasledovať toto: 
„Stačila jedna zmena, ktorú na pokraji života a smrti nedokázal rozpoznať 
a celý deň, mesiac, rok, všetky prekonané stuhnutia sa opätovne prinavrátili 
a prevzali pod vlastnú kontrolu to, čo im vždy náležite patrilo, premieňajúc 
obraz sveta na neskutočnú pokrivenú podobu, obrátiac ho dovnútra, do hĺbky 
bez diaľok a rozpínajúcej sa čírosti“ (s. 77). Jediným vysvetlením sa tak stáva 
fakt, že kniha je aspoň takto písaná celá, a tak nás v nej postupne nemá čo 
prekvapiť, na Juhásov rukopis si zvykneme, ba dokonca niektorým môže začať 
aj imponovať.
 O niečo vycibrenejší a v niečom aj úspornejší spôsob písania prináša na-
príklad skvelý dobrodružný román Mareka Boška Vtáčkar (Vydavateľstvo 
Tatran). Diskusií o „žánrovkách“ si naša literárna scéna v poslednom čase 
tiež užila pomerne dosť, ale dobre, že je to tak! Boško dokázal napísať hutný, 
ozajstný román, pričom čitateľa nenudí, ale naopak, popri napínavom príbehu 
zabáva vydarenými aktualizáciami („je nad tropické slnko jasnejšie“, s. 5) či 

Vo vydavateľstve Host vyšlo v tomto roku už v poradí tretie vydanie publi-
kácie Knihy a typografie Martina Pecinu, ktorá sa začína výrokom Georga 
Bernarda Shawa: „Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít.“ 
Akokoľvek by som hľadala, vhodnejší výrok na začiatok článku o debutovej 
próze nenájdem. Toľko slov. Toľko papiera. Toľko priestoru povedať niečo 
naozaj dôležité, autentické alebo zásadné. A tak málo využitých šancí! 
 V porovnaní s minuloročnou debutovou produkciou pritom možno konšta-
tovať ešte väčší nárast dobrých príbehov. Dobrých v zmysle kvalitne vyskla-
daných, premyslených. Debutanti roka 2016 napospol vedia, o čom chcú písať, 
vedia si vybrať pútavú tému a doplniť ju zaujímavými detailmi, vedia vtiahnuť 
čitateľa do deja. Bohužiaľ, rovnako ako minulý rok, nevedia svoj príbeh napísať, 
zabaliť do príťažlivej formy, a už vôbec ho nevedia predať. Neúmerné množstvo 
prvotín sa u nás vydáva pod pseudonymom. Hanbia sa autori za svoje texty? 
Alebo naopak – pokladajú svoje texty za skvosty a myslia si, že im pseudonym 
pomôže k ešte väčšej a žiarivejšej popularite? Absenciou logiky sa vyznačujú 
situácie, v ktorých si autor zvolí fiktívne meno, ale v knihe, prípadne na in-
ternete, následne uvedie meno pravé, a k nemu v mnohých prípadoch rovno 
aj fotografiu. Motivácia použiť pseudonym môže byť však v zásade rôznorodá, 
a zrejme ju len tak ľahko neodhalíme, preto sa namiesto príčin zamyslime 
nad dôsledkami takéhoto konania. Na chvíľku pritom pokojne vylúčme z hry 
kvalitu knihy (samozrejme, len preto, že účel svätí prostriedky) – aj zlej knihe 
sa môže spraviť dobré promo. Lenže ako možno očakávať dobré marketingové 
myslenie od niekoho, kto si nevie vymyslieť ani len dobrý pseudonym? Lena 
Lemonová? Naozaj? 
 Namiesto kvalitného proma okolo debutov roku 2016 vznikali kauzy. Nie ani 
diskusie, ale rovno kauzy. Karty v debutovej produkcii totiž zamiešal Anasoft 
litera, a vôbec – o prvotinách sa tento rok hovorilo viac, než bývalo zvykom. 
 Lenže nie je debut ako debut, lebo predsa len dávať do jedného vreca pomerne 
slušne rozpísaného autora, akým je Michal Havran, a Jakuba Juhása – o ktorom 
sa ma na jednej diskusii k Anasoftu spýtali: „To je kto, ten chlapec?“ (to sa 
fakt stalo) – je pomerne, hmm, nie nespravodlivé, pretože literárny svet dávno 
nemá čo byť spravodlivý, ale také akési zvláštne. Ale dobre, hráme s tým, čo 
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s. 21; „Nemala by som sa nechať unášať emóciami. Chce to len trochu trpezli-
vosti, Linda. Napíšem to, čo chce povedať – či sa mi to páči, alebo nie“, s. 127). 
Denník sa tak stáva prostriedkom, vďaka ktorému môžeme naozaj nahliadnuť 
do duše novinárky, takpovediac do súkromnej sféry niekoho, kto tvorí obsah 
scény verejne dostupnej. 
 Kráľom nedejových pasáží je však z debutantov jednoznačne Jakub Juhás. 
Z hľadiska kvantity, nie kvality. V jeho knihe sa toho v podstate udeje málo, 
ale opísané je to veľmi veľa slovami, navyše na malom rozsahu. Nemožné? 
Naopak. Novoročný výstup na Jaseninu v mnohom posúva hranicu toho, čo 
je v slovenskej literatúre možné, čo slúži autorovi jednoznačne ku cti. Juhás 
pokúša trpezlivosť čitateľa, vystavuje ho záplave slov a pleonazmov, ktoré 
v konečnom dôsledku vytvárajú pocit zmätku a prílišnej ornamentálnosti. 
(Ďalšie príklady – okrem tých, ktoré už sú vyššie v tomto texte – uvádzať 
nebudem, napríklad taká otázka Juhásových prechodníkov a príčastí sa už 
v slovenských literárnych kruhoch stala akýmsi interným vtipom, no čitateľ si 
tieto špecifiká autorovej tvorby iste povšimne aj sám, bez dodatočnej ilustrá-
cie.) Pod tým všetkým sa však nachádza niečo, čo napĺňa podstatu venovania 
knihy („venované mojim dedom“), autor sa vracia ku koreňom, no podotýka, 
že nie skrz nostalgiu, ale cez fakty. Stáva sa tak nepatetickým opisovateľom 
videného, počutého, stretnutého, zažitého. Jeho kniha obsahuje posvätný 
poriadok života: „Dedinčania sa zobúdzali a zaspávali s obrazmi hrdzavejúcej 
strechy pred očami a práve preto nerozoznávali a nemohli rozoznávať veľké 
zmeny“ (s. 45). 
 Súčasťou tohto poriadku sú samozrejmé (no preto o nič menej fascinujúce) 
protiklady svetla a tmy, zvukov a ticha, ale aj prítomnosť bezfarebnej želatíno-
vej hmoty či popolu v ústach dedinčanov. Juhás je v opisoch na výsosť zručný 
senzualista-synestetik. Fantastické sa mieša so všedným, minulé s prítomným, 
jednoduché so zložitým. A aj keď z toho Juhásovi vzniká miestami nekoherentný 
celok, jednotlivosti, ktoré ho tvoria, majú natoľko presvedčivý charakter, že 
vie „Štruktúru so zväčšujúcimi sa prázdnymi miestami vyplniť tak, aby […] 
už nikdy viac neprepadol cez oká pavučiny na iné čierne dno“ (s. 37).
 Neúspešný únik pred čiernym dnom, ba dokonca úmyselné vrhanie sa 
mu v ústrety, predstavuje kniha Medzi riadkami (Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov) od Kataríny Kolárikovej Koňarikovej. Autorkin 
prozaický debut nasleduje po pokusoch presadiť sa v poézii a prináša sériu 
krátkych mysterióznych príbehov. Zapamätateľný rukopis, a pozoruhodné 
narábanie so zdaním, predstavou či motívom sna a symbolikou čísel, autorka 
v jednom z príbehov sama výstižne pomenuje: „Všetko je tu čudné“ (s. 11). Čudná 
atmosféra sa Koňarikovej naozaj podarila, z nej však čitateľa vytrhne množstvo 
chýb, ktoré text zbytočne deformujú: „Všetko čoho sa dotkla, dotkli sa aj oni 
a Kristína chcela cítiť ten dotyk“ (s. 21); „Vložila si ruky do dlaní“ (s. 9). Škoda 
však plakať nad neopraveným textom, možno sa už len ex-post zamyslieť nad 
tým, aké bizarné konštrukcie dokáže ten-ktorý autor vytvoriť. 
 Bizarnosťou, ale tentokrát zámernou, bez chýb, a premyslenou, sa vyznačuje 
kniha Petra Pečonku Svätý mäsiar zo Šamorína a iné príbehy z čias Malej 
dunajskej vojny (Artforum). Pečonka nenapísal knihu, vytvoril „multimediálny 
artefakt v postmediálnej dobe“. Je to román o vojne, ale v podstate veľa boja 
nezažijeme. Poľahky to však vyváži Pečonkov vycibrený zmysel pre detail 
a jeho netypický prístup k dovysvetľovávaniu detailov. Pečonkove postavy 
vysvetľujú samy sebe, nie priamo čitateľovi: „Takže aj ty poznáš pomenovanie 
vanda, označujúce útok chladnými zbraňami, ako sú mačety, sekery alebo 
bejzbalové palice?“ (s. 184). Rozprávač nad nimi navyše nemá žiadnu nadvládu, 
je až sympaticky neistý, keď tvrdí, že postava „čosi zamrmle. Asi po anglicky, 
asi pozdrav“ (s. 29). Ako som teda už skonštatovala, v tejto knihe sa toho veľa 
nestane, ale nestane sa to čarovným, v niečom až výnimočne sugestívnym 
spôsobom. A tak je to dobre. Sú to predsa len príbehy z čias Malej dunajskej 
vojny, drobné sondy do života viacerých postáv – Snajperky, ktorá prišla o die-
ťa, aj mäsiara Feriho, ktorý zopár životov zachránil. Príbehy sa totiž reťazia, 
dokonca aj vtedy, keď by sme to vôbec nečakali. 

odkazom na Hviezdne vojny: „ukázal na muža, ktorý sa rozvaľoval v koženej 
sedačke ako Lucasov Jabba Hutt“ (s. 41). Hodno podotknúť, že Boško k spo-
mínanému prirovnaniu ako poznámku pod čiarou dopísal, že je to naozaj 
„postava z Hviezdnych vojen“, čo je na jednej strane ústretový krok voči tej 
časti čitateľskej verejnosti, ktorá s týmto faktom nie je oboznámená, ale na 
strane druhej príklad zbytočného dovysvetľovávania faktov, ktoré by v tomto 
prípade ešte až tak nerušilo, ale rozhodne prekáža, keď tak autor postupuje 
aj na iných miestach textu, kde tým už narúša plynulosť a vycibrenosť textu: 
„Gabriel zatiahol k starému tmavomodrému plechovému skladu, na ktorý 
ukázal jeho spolujazdec, hoci farba náteru bola diskutabilná, pretože v noci sa 
všetky farby javia ako tmavomodré“ (s. 72). Už spomínaný hutný príbeh, ktorý 
Boško dokáže vybudovať, utrpel takouto detailizáciou a občasným vodením 
čitateľa za ručičku. Negatíva knihy však bohato vyváži strhujúci dej, v ktorom 
sa navyše sympaticky ozýva – autorom priznaná – inšpirácia literárnym ká-
nonom: „Nechce sa mi veriť, že ste nikdy nečítali Doylov Stratený svet“ (s. 56).
 Boškov román je len jedným z príkladov silnej debutovej produkcie roku 
2016 z dielne Vydavateľstva Tatran, kam patrí aj Smiešna osobná dráma 
Terézie Šimovej. 
 Energicky a čítavo napísaná kniha dokazuje, že o živote mladých ľudí sa dá 
písať bez prvoplánovosti, a pritom invenčne. Tvorivosť Šimovej sa neprejavuje 
ani tak na príbehovej linke, kde ide o viac-menej typický žánrový obrázok  
zo života študentky, končiacej školu a začínajúcej svoju konfrontáciu s každo-
dennou pracovnou realitou, ako skôr v rovine jazyka diela. Šimová ako jedna 
z mála debutantov vie používať anglické frázy tak, aby sa stali funkčnou sú-
časťou textu. A aj keď sa v nich občas nájde chyba, stojí to za to. Lepšie pokúsiť 
sa a zakopnúť, ako rovno spadnúť, čo sa podarilo Lenke Timeovej s knihou 
Erazmus: Láska na dobu určitú (Motýľ). Jej hrdinka ide, rovnako ako tá 
Šimovej, na erazmácky pobyt. Anglické frázy v texte buď preloží v zátvorkách 
(čo by sa javilo ako celkom schodné kompromisné riešenie) alebo rovno po-
lopatisticky dovysvetľuje kontextom: „V ten večer sme sa dobre porozprávali 
a on sa ma pokúšal zbaliť na takzvané pick up lines“ (s. 22). Ako už názov knihy 
napovedá, celý dej sa točí okolo lásky, presnejšie povedané okolo bizarných 
pokusov o nadviazanie kontaktu, končiacich sa napríklad takouto úvahou: 
„Avšak o niečo neskôr som si uvedomila, že tento chlapec bude na mňa asi 
príliš múdry“ (s. 39), ktorá v mnohom poodhaľuje charakter hlavnej hrdinky. 
 Pri čítaní jej zápiskov sa miestami neviete ubrániť pocitu, že skrátka nerozu-
miete tomu, prečo vám to hovorí, keď trebárs denník by v takýchto prípadoch 
určite poslúžil lepšie ako napísanie knihy. Nehovoriac o tom, že nám ponúka 
prehnane prikrášlenú verziu sveta („Z Erasmu som celkovo mala pocit, že 
tam chodia len tí správni ľudia“, s. 13), ktorý je taký dokonalý, že sa ním nechá 
nadobro uniesť, a napíše nám, že také niečo sa jej „ani len vo sne nesnívalo“  
(s. 5). Okrem kvalitného jazykového redaktora a editora by to teda zrejme chcelo 
aj troška tesnejší kontakt s realitou. V tomto zase môžeme učiniť porovnanie  
so Šimovou, ktorá reflektuje aj negatívne stránky erazmáckeho života: „Na-
príklad párty na lodi plaviacej sa celú noc po Bospore mi vôbec nepripadala 
ako ľudský nápad“ (s. 10). A aj keď tiež miestami skĺzava do denníkového pí-
sania, je to v jej prípade proces explicitne priznaný, a navyše vhodne vyvážený 
úvahovými pasážami o tvorbe Aldousa Huxleyho či fenoméne synchronicity. 
 O tom, že denník vôbec nemusí byť márna knižná forma, ak nejde iba o ne-
kontrolované zapisovanie emócií či impresií, nás okrem Šimovej presviedčajú 
aj Ján Hoštaj či Martin Kubuš. V prípade prvého z nich ide o knihu Krátke 
prózy (Marenčin PT) vydanú z pozostalosti tragicky zosnulého autora, tvorenú 
piatimi časťami, pričom jednou z nich sú práve Denníkové zápisky, ktoré sú 
autentickou sondou do duše mladého človeka. Martin Kubuš použil vo svojej 
knihe Ani ryba, asi rak (Vydavateľstvo Tatran) zaujímavý postup „knihy 
v knihe“, keďže novinárka Linda si do denníka zapisuje informácie, ale aj celé 
časti interview, z ktorých potom plánuje vyskladať svoju vlastnú knihu. Popri 
dejových pasážach si teda v Kubušovom diele prečítame aj trefné komentovanie 
vlastnej práce novinárky („životopisárky… neviem, prečo to word podčiarkuje“, 
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ročných období. Ukotvené v každodennosti, vo svete verejnej mienky, odsudzu-
júcej všetko, čo sa vymyká priemeru, a popri neustálej oscilácii medzi vášňou 
a podrobením sa konvenciám, Sabuchovej postavy konajú impulzívne – neváhajú 
zamknúť niekoho natrvalo v izbe, alebo sa prikloniť k najrôznejším rituálom 
čiernej mágie. Ich životy sú ako závojom obostreté tajomstvami a spomienkami, 
no ony ten závoj práve spontánnosťou a slobodou svojho konania neustále 
nadvihujú. Pretože sa neboja toho, čo pod ním objavia. 
 Odhaľovanie nepoznaného je ústredným motívom viacerých debutov, popri 
Sabuchovej Zadných izbách napríklad aj v knihe Ženy z rodu Una (Vl. nákl.) 
od Simony Šimkovej. Postavy tejto knihy svojím procesom objavovania do-
spievajú, na rozdiel od oslobodenia a životnej ľahkosti Sabuchovej hrdinov, 
k životným pravdám pripomínajúcim motivačnú literatúru: „Sára po prvýkrát 
spoznala význam slovného spojenia užiť si deň naplno. Nešlo o to, čo robíme, 
ale o to, ako to robíme“ (s. 150). Lenže motivačnou literatúrou Ženy z rodu Una 
nie sú. A čím teda sú? Zvláštnosťou (nielen) tejto knihy je, že na túto otázku 
nie je možné odpovedať jednoznačne. Šimková nám predkladá mätež žánrov 
aj dejových situácií. Jej kniha chce byť všetkým, a popri téme medziľudských 
vzťahov chce mierne obsiahnuť trebárs aj sci-fi príbeh o udržiavaní energe-
tickej kupoly. Priveľa divergentných autorských ambícií ústi do nadmerného 
množstva postáv a drobných zápletiek, čo je len jeden z prípadov, keď si autori 
sami komplikujú situáciu. 
 V rámci už analyzovaného verbálneho exhibicionizmu sú vďačným prí-
kladom svojpomocne vytvorených prekážok plynulého toku textu tiež silené 
parafrázy, ktoré v texte vyznievajú neorganicky a redundantne. Ivan Štulajter 
by tak pokojne mohol namiesto slovného spojenia „disk s ružami na obale“ 
(s. 7) napísať, že postavy jednoducho počúvajú Guns N‘ Roses. Emily D. Beňová 
by zase svoju postavu nemusela po celkom dosť detailnom opise sexuálneho 
aktu ešte nechať dopovedať, že „Jediné, na čo dokážem myslieť, je to, že som 
to spravila. Vyspala som sa s ním“ (s. 203). Každý, kto čítal predošlý odsek jej 
knihy, to totiž pochopil. Každý. 
 Jednou z ciest, ako text nerozvíjať do bizarne zložitých konštrukcií a neau-
tentických scénok, môže byť inšpirácia skutočnou udalosťou. Čerpať pri námete 
svojej knihy z reálneho života sa rozhodol napríklad Peter Kijaba v diele 
Kontraktor (Vydavateľstvo Tatran). Zážitky z cudzineckej légie prezentuje 
prostredníctvom opisu každodenných, ale aj nevšedných situácií, s ktorými 
sa kontraktor stretáva. Jednoduchý jazyk bez zbytočných pokusov o okázalosť 
či exkluzivitu podčiarkuje spôsob Kijabovho rozprávania príbehu cez optiku 
vojaka, ktorý má jasné a presné zhodnotenie situácie v podstate tak trochu 
v popise práce: „Pláž légie sa líšila od civilnej v tom, že civilná bola vystlaná 
pieskom, tá naša skalami a kameňmi“ (s. 129). Ambícia autora, ktorú čítame 
na záložke knihy, znie: „podať aspoň malú správu o svete, ktorému chceme 
tak veľmi pomáhať“. 
 Literárne spracovanie reálneho námetu sa objavuje aj v knihe Pol života 
v gemerských chotároch (Ametyst). Autor Štefan Remper čitateľovi hneď 
v úvode adresuje tieto slová: „V rukách práve držíš zbierku poviedok, ktorými 
som Ťa postupne oboznámil nielen s mojím vyše 20-ročným pôsobením v po-
ľovníctve, ale zároveň si sa zoznámil aj s mojou osobou“. Poviedky približujúce 
život poľovníka tak môžeme chápať skôr ako osobnú spoveď než ako literárne 
ambiciózny text. Napriek tomu evokujú tieto príbehy zvláštny pocit malebnosti, 
ba priam až nevinnosti, sú to žánrové obrázky z lesa, ktoré síce literárny vývin 
zrejme nikam neposunú, ale zároveň v ňom nenarobia ani škodu. 
 Ukážkou toho, ako sa z reálneho sveta čo najviac vymaniť, je román Sebas-
tiána Jahiča Zapálili sme onen svet (Ikar). Dej mysteriózneho trileru s pri-
znane experimentálnym charakterom sa točí okolo postavy mladíka Havrana 
a dievčaťa Sofie, ktorej ukázal „aký hlboký a rozsiahly je v skutočnosti svet pre 
ňu blízkej morbídnej, žánrovo nezaraditeľnej hudby, dekadentných filozofov, 
bizarnej poézie a okultizmu“ (s. 8). Sofia však nie je žiadna figúrka, ktorá by 
sa nechala Havranom iba viesť, a autor ju veľmi šikovne použil napríklad 
na nekonvenčný opis prevahy v mužsko-ženských vzťahoch modernej doby: 

 Originálny nápad, respektíve čokoľvek nečakané a neklišéoidné, je sa-
mostatnou kapitolou v prípade hodnotenia humoru, o ktorý sa spisovatelia 
a spisovateľky v debutovej produkcii pokúšajú. Pretože doslova „pokúšajú“. 
Keď totiž Martin Kubuš napíše: „‘Začnime obrazmi z detstva.’ ‘Vy ste v detstve 
maľovali?’“ (s. 8), to až máte pocit, že to naozaj nemôže myslieť ináč než vtip, 
len vyšiel trošku iným smerom, než to autor pôvodne plánoval, hoci sa nechal 
počuť, že jeho zámerom bolo zachytiť vypozorované klišéovité formy vyjadro-
vania ľudí z prostredia bulváru. Samostatnou kategóriou sú potom pôvodne 
vážne myslené vety, ktoré sa autorom už úplne vymkli spod kontroly, a ono 
to potom ťažko aj komentovať, keď je postave v románe Emily D. Beňovej 
V objatí gentlemana (Meridiano-press) poradené: „Obleč sa sexi a tvár sa ako 
panna!“ (s. 69). Tradične sa viac ako slovný humor autorom darí ten situačný. 
Napríklad Alena Sabuchová vystrihne ukážkovú slovenskú scénku, v ktorej 
farár príde pre istotu už vopred vyspovedať chorého muža, lebo sa sťahuje 
preč, a muž mu na to lakonicky odpovie: „Keď mne vonku tuhne vápno, viete…“ 
(s. 117). Stručne, jasne, výstižne, bez zbytočnej snahy o exkluzivitu. Tá sa až 
okato prejavuje napríklad vo výbere miesta deja u Emily D. Beňovej (zase 
ten pseudonym!), ktorá situuje svoj erotický román do New Yorku. Licentia 
poetica, samozrejme. Ale len tak pre porovnanie uveďme, že Sebastián Jahič 
si pre svoj experimentálny román Zapálili sme onen svet (Ikar) zvolil literárnu 
reprezentáciu Bratislavy a skvele mu v texte zafungovala. 
 Tomáš Straka vo svojej knihe Len sa nepozri do očí (Marenčin PT) vytvoril 
literárny záznam Košíc, ktorému možno bez kompromisov uveriť: „Košice sú 
stred. Stred, ktorý nikdy nedal nikomu nič zadarmo a keď si to tak zosumarizu-
jeme, vlastne nikdy nedal nikomu nič“ (s. 22). Straka neprikrášľuje, nešperkuje, 
ale tne do živého. Cítime, že pod všetkými tými na-prvý-pohľad-možno-šoku-
júcimi príhodami v jeho knihe je ďalšia vrstva, a tou je pravda. Sama o sebe, 
skutočná a nutná. Pretože nakoniec k nej aj tak vždy dospejeme. Zistíme, že 
„Ľudí treba milovať presne tak, ako to chcú oni sami“ (s. 47) a že „Vojna muši 
prisc, bo ľudze bars plane“ (s. 54). Zistíme to sami, alebo nám to Straka šikovne 
ukáže svojím textom. 
 Je to kniha, v ktorej sľuby ešte niečo znamenajú („Nestane. Sľubujem. A teda 
– keby sa to stalo, môžeš odo mňa vymáhať následky, lebo som porušil sľub“,  
s. 71) a postavy sa zasväcujú „do toho, čo znamená byť ‘skutočným’“ (s. 74). 
Cez príbehy, flashbacky do detstva, zážitky z praxe sociálneho pracovníka, 
ale aj neviazané sexuálne scény (ktoré vie Straka ako jeden z mála debutan-
tov naozaj napísať bez toho, aby vyznievali lacno alebo štylizovane). Mierne 
fragmentarizovaný text, ktorý občas, bohužiaľ, pôsobí ako výpočet dialógov 
bez väčšej vzájomnej previazanosti, tak v konečnom dôsledku spomedzi debu-
tovej produkcie roka 2016 vyčnieva práve svojou autentickosťou a prekvapivo 
hlboko ľudským prístupom.
 Ďalším príjemným prekvapením je produkcia vydavateľstva AMMA, ktoré 
prinieslo knihu Zadné izby Aleny Sabuchovej, nedávno ocenenú Cenou Ivana 
Kraska. Hneď na úvod si treba povedať, že túto knihu od ostatných debutov 
delí už na prvý pohľad jej vzhľad. Čistý dizajn obálky je doplnený rovnako 
efektnými ilustráciami vnútri knihy, a za to všetko je zodpovedná Terézia 
Denková. Minimalizmus grafickej úpravy knihy sa v istom slova zmysle snúbi 
aj s jej obsahovou stránkou. Sabuchová realitu svojich postáv necukruje, ne-
farbí na pastelovo, ale s neuveriteľnou ľahkosťou ich bytia priznáva napríklad 
to, že „si občas vymyslíme nejakého boha, aby sme nemuseli priznať, že sme 
prehrali a že už neexistuje žiadna cesta. Že ľudia odchádzajú a už sa nevrátia“ 
(s. 52), ale hlavne, hlavne, že „Pravda nikdy nebolí. Je jednoduchá, miestami 
primitívna“ (s. 55). Sabuchová sa toho ako autorka drží doslova a do písmena. 
V záľahe niekedy jemne grafomanských pokusov začínajúcich autorov tento 
debut žiari. 
 Nepatetickosť Sabuchovej štýlu prechádza v niektorých poviedkach až 
do brutality, ktorá je tu takpovediac vyjadrením generačného postoja, ale 
zároveň má korene hlboko v krutosti každodenného života, ktorý je riadený 
neúprosnosťou tých najsamozrejmejších procesov, ako je napríklad striedanie 
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 Škoda naplno nevyužitého námetu knihy, pretože keby Šrankov hrdina 
trošku menej z rukáva súkal klišéovité frázy o tom, ako sa dotykmi ženské-
ho tela vydáva na „objaviteľské cesty“ (s. 267), ostalo by mu viac času rozviť 
príbehový potenciál, ktorý mu autor nachystal.
 Naopak, príbeh využitý na maximum objavíme v knihe Alice Rynke Na 
hrane (Marenčin PT) o praktikách prevádzačov obchodujúcich s mladými 
ženami. Autorka v podstate stavila na silu deja, čo sa jej však vyplatilo, a kniha 
pôsobí jednoduchým, no rozprávačsky zvládnutým dojmom. 
 Rovnako pútavý, no o čosi zamotanejšie podaný príbeh nám prináša kniha 
Frederika Halása Siete (Dali-BB). Zamotanosť nielen obsahová, ale opäť raz 
aj formálna vedie autora aj k týmto pasážam: „Paríž! Dokonalé mesto, avšak 
má jednu nevýhodu. Obyvateľov. Francúzi sú moc hrdí na svoj štát a na svoju 
ľubozvučnú reč, ktorá nádherne znie, no vysloviť jedno ich slovo a skončím  
na sále s operáciou jazyka“ (s. 183). Rozdiel medzi spontánnosťou a hovorovos-
ťou vyjadrovania, a tým, keď je niečo – ľudovo povedané – „na prvú“, je citeľný. 
Halás pritom má autorský potenciál, len je ešte zatiaľ ukrytý, asi čaká na svoju 
príležitosť, kniha Siete ňou však nie je. 
 Samostatnou kategóriou debutov sú knihy, v prípade ktorých názov samotný 
hovorí viac, než možno povedať akoukoľvek recenziou. Patria sem napríklad: 
Michal Slanička – Sex s ex alebo milujte ma ešte raz (Motýľ); Lena Le-
monová – Sokyne (EQUILIBRIA); Silvia Jezerská – Každý trapas sa počíta 
(Meridiano-press); Zuzana Janovská – Zostaň so mnou v Írsku (Slovenský 
spisovateľ); Mariana Komorová – Väzni lásky (Regent); Mirka Manáko-
vá – Araba nemiluj (Marenčin PT); prípadne naozaj výstižné pomenovania 
Umenie lásky (Ikar) od Jany Mutňanskej či Labyrint túžby (Marenčin PT) 
Inéz Melichovej. Knihy napospol spája okrem témy lásky a medziľudských 
vzťahov, prípadne životných pokĺznutí a nešťastí, aj zlé grafické spracovanie 
obálky. Červená a jej najrôznejšie odtiene, symboly pier, reťaze, srdiečka… 
V kombinácii so spomenutými názvami sa teda vytráca akékoľvek tajomstvo 
či možnosť druhého významového plánu, ktoré by sa paradoxne pri téme 
lásky celkom žiadali. Aj keď to tak pri pohľade na spomínaný výpočet kníh 
nevyzerá, dobrý ľúbostný či erotický román nemusí byť zabalený do obálky 
útočiacej na prvú signálnu… 
 To, čo by sa ešte v prípade žánru ľúbostných románov dalo ako-tak racio-
nalizovať tým, že obálka takéhoto charakteru korešponduje s nenáročným 
obsahom knihy, sa ešte menej dá vysvetliť pri románe Ivana Štulajtera Animátor 
či detektívke Juraja Thala Nôž. Na typografii záleží. Aj na grafike záleží. Pri 
debutových knihách tiež! Ale moralizovať tu nemá veľkú cenu, zostáva len 
veriť, že autori sa z tohto svojho vizuálneho faux pas poučia. A vlastne nielen 
z neho. Moralizovať totiž vo všeobecnosti tak celkovo nemá cenu. Debutanti 
sa zvyknú nechať počuť, že už pracujú na novej knihe, niektorí dokonca tvr-
dia, že je lepšia ako tá prvá. Sami to teda vedia – vedia, že do prvotiny nedali 
všetko, a chcú si vedome vylepšiť renomé. Otázkou je, či im na to čitatelia dajú 
po prečítaní ich úvodného diela ešte šancu.
 Možno však tvrdiť, že debuty roka 2016 v prevažnej väčšine spĺňajú to, čo 
si predsavzali. V duchu hesla: „Je to to, čo to je.“ Detektívne aj dobrodružné 
príbehy sú napínavé, ľúbostné a erotické romány sú plné klišé scén, ktoré 
v nich cieľovka zrejme chce čítať, príbehy zo života sú relatívne autentické. 
Lenže – nie je to primálo? Necítime za tým absenciu niečoho „navyše“? Tieto 
knihy napospol čitateľa vedia zaujať, ale je potrebné položiť si otázku: Čo ďa-
lej? Či nie je za príbehom a životom jeho postáv niečo, čo núti autorov utekať  
do svetov okultizmu a experimentu. Čo to spolu s postavami svojich diel neustále 
tak horúčkovito hľadajú? Nech už je odpoveď akákoľvek, môžeme skonštatovať, 
že v ústrety nepoznanému vyrazili odhodlane.
 Problémom slovenských debutantov totiž nie je začať, ale pokračovať. Keď 
s tým mali problém už v rámci prvej knihy, bude zaujímavé sledovať, ako (a či) 
bude tento vývoj napredovať… 

Jaroslava Šaková

„Vyžívala sa v tom, ako jej sociálne siete umožňovali opantať si desiatky až 
stovky anonymných stalkerov okolo prsta len tým, že pred objektívom ukázala 
spod gotickej sukne kúsok stehna“ (s. 13). Čo sa týka zobrazovania vzťahov, 
Jahičovi ďalej pomáhajú uveriteľné dialógy, ktoré dokáže napísať, čo v prípade 
debutanta vôbec nebýva samozrejmosťou. 
 Ďalšia ženská postava v diele získala meno Hrdzovláska, čo je troška klišé, 
no stále lepšie, ako keď sa Peter Šrank vytasí rovno so Zunou. Rozhodne 
originálny je však Jahič v opise avantgardných umeleckých kruhov, ktorých 
charakteristika akoby mala v sebe nadčasovú, a nielen literárnu platnosť: 
„Tí, ktorí písali naozaj dobré, nezabudnuteľné, do duše sa zarývajúce verše, 
ktorí písali šokujúco, ktorých dielo bolo prevratom za prevratom, boli na-
vonok zatrpknutí chudáci, ničím nezaujímaví, zdanlivo bežní ľudia“ (s. 131). 
Popri takýchto úvahách stíha autor budovať príbeh ozvláštnený hľadaním 
mystickej skúsenosti, čitateľovi priblíži proces antiiniciácie či „vzývanie 
metakozmickej prázdnoty“ (s. 17). Keďže ide o triler, dočkáme sa, samozrej-
me, aj niekoľkých mŕtvych, pričom ich smrť je ale vhodne zakomponovaná  
do deja, a je skôr sugestívnym východiskovým bodom rozprávania ako 
jeho vyústením. 
 Fascináciu obradmi a smrťou obsahuje aj dielo Kataríny Holetzovej Smrť 
prekliatych (Marenčin PT). Tradičné oslavy letného slnovratu v obci Terovce 
sa skončia uhorením jednej z obyvateliek. To, čo sa spočiatku javilo ako ná-
sledok alkoholického opojenia a nepozornosti, sa postupne stáva len jednou 
z častí mozaiky. Prípadu sa začne venovať mladý vyšetrovateľ René Juhász, 
ktorý sa stal policajtom proti svojej vôli, no záhady spojené s týmto úmrtím 
ho začnú fascinovať natoľko, že sa rozhodne ich rozriešiť. Zlovestný farár, 
postava postihnutého brata či tajomného liečiteľa, spolu s archetypálnym 
prostredím dediny („Snažila sa zachovať rozvahu, myslieť na kopce a miesta, 
ktoré milovala“, s. 17), vytvárajú solídny základ príbehu, v ktorom Holetzová 
len kde-tu zakopne neautentickým dialógom, prípadne zbytočnou postavou, 
komplikujúcou dej viac, než by sa žiadalo.
 Podobné redundantné prvky nachádzame aj v knihe Ivana Štulajtera 
Animátor (Marenčin PT), ktorá je nepresvedčivou ukážkou toho, že aj keď sa 
jednotlivé línie knihy v konečnom dôsledku prepoja, nie vždy to v texte zafun-
guje. Politická línia Štulajterovho príbehu tak podivne kontrastuje s rovinou 
opisu medziľudských vzťahov, no téma hraníc ich nestačí previazať dostatočne 
pevne, a tak sa čitateľovi, ktorý si to celé bude chcieť poskladať, poľahky môže 
stať to, čo jednej z postáv, ktorú autor charakterizoval slovami: „Tváril sa ako 
divák v hľadisku…“ (s. 21). 
 Kompaktnejší a aj komponovanejší štýl nájdeme v detektívke Nôž (Maren-
čin PT), ktorú v roku 2016 priniesol Juraj Thal. Zaujímavá je autorova práca 
s datovaním jednotlivých častí textu, aj s retrospektívnym ladením kapitol. 
Netradičná zápletka sa však ocitá v nevyváženom jazykovom spracovaní. Trefný 
detektívkový jazyk, ktorý sa k textu výborne hodí, Thal prepletá podivnými 
pokusmi o slovné hračky, ktoré však vyznievajú príliš banálne a prvoplánovo: 
„Brzdové platničky už zažili aj lepšie časy, rovnako ako Milošove platničky 
v oblasti krížov“ (s. 9). Čitateľ to pri napínavom detektívnom príbehu nie vždy 
musí postrehnúť, ale načo to riskovať?
 V duchu hesla „dobrý nápad – zlá realizácia“ sa nesie debutový počin Petra 
Šranka Múzofil (FAMA art). Aj u neho sa nájdu banálne pokusy o slovné hry, 
ako napríklad nasledujúci rozhovor o psovi: „‘Guláš je podľa čoho? Podľa použi-
tia?’ ‘Guláš je podľa zloženia krvi’“ (s. 74). Lenže tu, nanešťastie, prvoplánovosť 
Šrankovho písania ani zďaleka nekončí. Proces hľadania múzy objasňuje jeho 
hrdina svojou túžbou po umeleckom vzťahu: „Ja potrebujem babu, ktorá ma 
rozmiluje, rozhádže, bude ma ťahať za nos, potom mi dá, potom ma podvedie, 
potom sa rozídeme, zídeme, ja ju podvediem, budem sa trápiť… skrátka nejaký 
normálny umelecký vzťah“ (s. 10). Šrank takouto túžbou predurčil svojho 
hrdinu na to, aby múzu našiel naozaj iba na papieri knihy, ale zato môžeme 
oceniť skvostný oxymoron „normálny umelecký vzťah“, ktorý sa mu podarilo 
vytvoriť.

debutová próza 2016
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BEŇOVÁ, Emily D. (Emília Daleko-
rejová Beňová)
V objatí gentlemana
Košice, Meridiano-press 2016.  
1. vyd. 280 s. Brož. Edícia Moderné 
romány
Prvá časť série o novinárke, kto-
rá sa dostane pre svoj článok  
do problémov.
ISBN 978-80-89808-06-9

BENICZKY, Vojtech
Stvorená objasňovať zločin
Liptovský Mikuláš, Elist 2016. Bez 
vyd. 394 s. Viaz.
Detektívny román, v ktorom Paula 
Santorisová dostane svoj prvý prí-
pad súkromného očka.
ISBN 978-80-89861-25-5

BIZUB, Peter
Vyvolený právnik
Bratislava, Plat4M Books 2016.  
1. vyd. 168 s. Brož.
Debut pre dospelých, autor napí-
sal už tri knihy pre deti. Príbeh 
o čestnom advokátovi, ktorý žije 
v skorumpovanej krajine postko-
munistického typu.
ISBN 978-80-8964-229-8

BOSÁK, Róbert
Srdce prírody
Vranov nad Topľou, Vl. nákl. 
2016. 1. vyd. 103 s. Viaz
Debut autora (1989) o nájdení zmys-
lu života.
ISBN 978-80-972355-2-9

BOŠKO, Marek
Vtáčkar 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 335 s. Viaz. Edícia Slo-
venská tvorba
Dobrodružný román autora o vý-
prave do amazonského pralesa, kde 
žijú nebezpečné indiánske kmene. 
ISBN 978-80-222-0764-5

BUDZAK, Dušan
Údolie 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
408 s. Viaz.
Kriminálny triler, prvý z trilógie 
Sine Metu. Novinár, psychológ, 
policajný vyšetrovateľ a burzový 
maklér riešia sériu vrážd.
ISBN 978-80-972483-0-7

DURCOVÁ-STREČANSKÁ, Dana
Posledná zemianka a skalná 
ruža
Bytča, Coreta 2016. Bez vyd. 295 s. 
Viaz.
Historická próza o poslednej ze-
mianke Hradnianskeho kaštieľa 
Márii Madočániovej.
ISBN 978-80-969991-9-4

GRABOW, Dargeth A.
Vyššia spravodlivosť
Bratislava, Milan Štefanko – Iris 
2016. 1. vyd. 582 s. Viaz.
Príbeh o vzťahu dvoch žien pochá-
dzajúcich z rozličných spoločen-
ských vrstiev.
ISBN 978-80-8153-060-9

HALÁS, Frederik
Siete
Banská Bystrica, Dali-BB 2016.  
1. vyd. 200 s. Viaz.
Debutová próza autora.
ISBN 978-80-8141-128-1

HALLIES, Kes
Fleš (skutočný príbeh)
Bratislava, Citadella 2016. 1. vyd. 
197 s. Brož.
Próza zobrazuje na pozadí bra-
tislavskej drogovej scény príbeh 
dievčaťa, ktoré sa snaží postaviť 
na vlastné nohy.
ISBN 978-80-8182-047-2

HAVRAN, Michal
Analfabet 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 332 s. Viaz.
Spisovateľ a publicista (1973) zachy-
táva 90. roky 20. storočia v Bratisla-
ve a tajomstvo jednej starej knihy. 
Finalista Anasoft litera 2017. 
ISBN 978-80-8114-704-3

HOLETZOVÁ, Katarína
Smrť prekliatych 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 320 s. Viaz.
Kriminálny román autorky (1988). 
Prípady mŕtvych tiel vyšetruje mla-
dý policajt René Juhász. Stopy vedú 
k pohanskému spolku.
ISBN 978-80-8114-794-4

HOŠTAJ, Ján
Krátke prózy. Zost. G. Hoštaj. Ilu-
st. K. Slaninková

Bratislava, Marenčin PT 2016.  
2. vyd. 109 s. Viaz.
Zbierka prozaických textov, po-
viedok a čŕt z pozostalosti autora 
(1972 – 1998).
ISBN 978-80-8114-647-3

HOTRA, Peter
Banality
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 97 s. Viaz.
Próza s prvkami autobiografie písa-
ná formou denných zápiskov. Prí-
beh o mužovi, ktorý trpí psychickou 
poruchou.
ISBN 978-80-8972-752-0

JAHIČ, Sebastián
Zapálili sme onen svet 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 157 s. 
Viaz.
Mysteriózny triler autora (1991) 
zo sveta narkotík, avantgardnej 
hudby, dekadentnej filozofie a oku-
ltizmu.
ISBN 978-80-551-4700-0

JANOVSKÁ, Zuzana
Zostaň so mnou v Írsku 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 175 s. Viaz.
Román autorky (1981) o dvoch 
mladých ľuďoch, ktorí sa vybrali 
do sveta za lepším zárobkom.
ISBN 978-80-220-1938-5

JEZERSKÁ, Silvia
Každý trapas sa počíta 
Košice, Meridiano-press 2016.  
1. vyd. 255 s. Brož. Edícia Moderné 
romány
Román o slobodnej Tereze, jej kom-
plikovanom vzťahu s Ondrejom 
a mame, ktorá jej nerozumie.
ISBN 978-80-8980-832-8

JUHÁS, Jakub
Novoročný výstup na Jaseninu 
Praha, Rubato 2016. 1. vyd. 96 s. 
Brož.
Autor (1990) v próze zachytáva život 
v hladovej doline na juhu Sloven-
ska. Finalista Anasoft litera 2017. 
ISBN 978-80-87705-51-3

KIJABA, Peter
Kontraktor 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 

2016. 1. vyd. 360 s. Viaz.
Autor odkrýva tabu Francúzskej 
cudzineckej légie, tvrdé podmien-
ky v nej a päťročný výcvik, ktorým 
prešiel.
ISBN 978-80-222-0759-1

KOLÁRIKOVÁ KOŇARIKOVÁ, Ka-
tarína
Medzi riadkami 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 183 s. Viaz.
Zbierka 28 poviedok autorky (1982). 
Texty vyjadrujú zložitosť a vnútor-
nú zraniteľnosť ľudského jednot-
livca.
ISBN 978-80-8061-902-2

KOMOROVÁ, Mariana
Väzni lásky 
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 
187 s. Brož.
Román o medziľudských vzťahoch 
odohrávajúci sa na ostrove Mallorca.
ISBN 978-80-88904-98-4

KUBUŠ, Martin
Ani ryba, asi rak 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 238 s. Viaz.
Próza prekladateľa (1982) o novi-
nárke, ktorá píše príbeh o hercovi 
Jonatánovi a jeho sexuálnej orien-
tácii.
ISBN 978-80-222-0838-3

MUCHA, Ivan
Hon
Málinec, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 176 s.  
Viaz.
Próza autora (1975) s podtitulom 
Príbeh pre Coru je rozprávaním 
otca o strate dcéry.
ISBN 978-80-972-5574-9

LEMONOVÁ, Lena
Sokyne 
Košice, EQUILIBRIA 2016. 1. vyd. 
Nestr. Viaz.
Novela s témou milostného troju-
holníka.
ISBN 978-80-8143-187-6

LUNÁKOVÁ, Magdaléna
Striptérka 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
238 s. Brož.
Próza o dievčatách vyrastajúcich  ››
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v detskom domove a ich snahe žiť 
neskôr dôstojný život.
ISBN 978-80-89821-11-2

MACKOVÁ, Kristína
Ako ho dostať 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 192 s. Brož.
Próza autorky (1986) z prostredia 
šoubiznisu, celebrít a škandálov.
ISBN 978-80-8114-761-6

MANÁKOVÁ, Mirka
Araba nemiluj 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 256 s. Brož.
Autorka (1984) zachytáva príbeh 
o mladej Nine, ktorú sestra predá 
do otroctva prostitúcie.
ISBN 978-80-8114-619-0

MELICHOVÁ, Inéz
Labyrint túžby 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Próza autorky (1973) zachytáva 
príbeh o Alici, jej vzťahu s chlad-
ným bohatým architektom a jeho 
temnou minulosťou.
ISBN 978-80-8114-622-0

MUTŇANSKÁ, Jana
Umenie lásky 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Príbeh o mladej editorke vydavateľ-
stva a jej vzťahoch s dvoma úplne 
odlišnými mužmi.
ISBN 978-80-551-4916-5

PAJANKOVÁ, Ivana
Zostaň človekom do poslednej 
chvíle 
Bratislava, Bestseler 2016. 1. vyd. 
204 s. Brož.
Próza o svete za dverami liečebne 
dlhodobo chorých ľudí.
ISBN 978-80-8982-125-9

PEČONKA, Peter
Svätý mäsiar zo Šamorína 
Bratislava, Artforum 2016. vyd. 
256 s. Viaz.
Román s podtitulom A iné príbehy 
z čias Malej dunajskej vojny autora 
(1965), ktorý dva razy získal prémiu 
v súťaži Poviedka (2013 a 2015). Au-
tor píše pod pseudonymom.
ISBN 978-80-8150-139-5

POLIAK, Jozef
Čechánky. Foto archív autora,  
R. Uhliar
Zvolen, OZ KUL-TUR 2016. 1. vyd. 
70 s. Viaz.
Poviedky prinášajú príbehy obyčaj-
ných ľudí z každodenného života.
ISBN 978-80-971859-2-3

RYNKE, Alica
Na hrane 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 304 s. Brož.
Próza autorky (1961) o dievčatách, 
ktoré majú skúsenosti s nekompro-
misnými praktikami prevádzačov.
ISBN 978-80-8114-659-6

REMPER, Štefan
Pol života v gemerských chotá-
roch. Ilust. autor
Dohňany-Zbora, Ametyst 2016.  
1. vyd. 97 s. Viaz.
Súbor poviedok z gemerského re-
giónu.
ISBN 978-80-89031-73-3

REYES, Maya
Exit Havana
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 214 s. 
Viaz
Príbeh o Karen, jej exotickej láske 
ku Kubáncovi Sebastiánovi a boji 
so smrteľnou chorobou.
ISBN 978-80-8164-107-7

SABUCHOVÁ, Alena
Zadné izby 
Záhorská Ves, Amma 2016. 1. vyd. 
144 s. Brož.
Zbierka poviedok autorky mladej 
generácie, ktorá v nich reflektuje 
svet aj ľudí okolo seba.
ISBN 978-80-972501-0-2

SLANIČKA, Michal
Sex s ex alebo milujte ma ešte 
raz 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 
200 s. Viaz.
Próza autora (1980) o tridsiatničke 
Viktórii a jej novo-starých vzťahoch 
s bývalými partnermi.
ISBN 978-80-8164-098-8

STRAKA, Tomáš
Len sa nepozri do očí 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 104 s. Viaz.

Novela košického básnika, spisova-
teľa a výtvarníka, ktorý debutoval 
samizdatom (Paper back, 2013), 
v roku 2014 vydal básnickú zbierku 
Hrdina robotníckej triedy.
ISBN 978-80-8114-806-4

STRIEŽENEC, Alex
Úsvit v Amsterdame
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 152 s. 
Viaz.
Próza o hlavnom hrdinovi, ktorý 
emigruje pred pádom komunizmu 
a ocitá sa takmer na dne.
ISBN 978-80-551-5228-8

ŠIMOVÁ, Terézia
Smiešna osobná dráma 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. 173 s. Viaz.
Próza autorky mladej generácie 
o vysokoškoláčke, jej skúsenos-
tiach so štúdiom v zahraničí, bri-
gádach a hľadaní si serióznej práce.
ISBN 978-80-222-0836-9

ŠIMKOVÁ, Simona
Ženy z rodu Una. Ilust. L. Vanyo, 
M. Šimeková
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
227 s. Viaz.
Próza autorky.
ISBN 978-80-972419-5-7

ŠRANK, Peter
Múzofil 
Spišská Nová Ves, FAMA art 2016.  
1. vyd. 376 s. Viaz.
Poeticko-erotický román o spiso-
vateľovi Pikovi.
ISBN 978-80-89717-07-01

ŠTULAJTER, Ivan
Animátor 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 286 s. Viaz.
Román autora (1962) o hľadaní a na-
chádzaní hraníc v živote človeka.
ISBN 978-80-8114-612-1

ŠVEHLOVÁ, Monika
Šťastie má tvoju tvár
Stupava, Vl. nákl.2016. 1. vyd. 253 s. 
Brož.
Próza autorky (1963).
ISBN 978-80-971064-3-0

THAL, Juraj
Nôž 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Próza autora (1972), v ktorej dvojica 
detektívov vyšetruje vraždu mladé-
ho chlapca.
ISBN 978-80-8114-563-6

TIMEOVÁ, Lenka
Erasmus: Láska na dobu určitú 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 280 s.  
Viaz.
Próza o vzťahoch a priateľstvách 
vznikajúcich prostredníctvom štu-
dijného programu Erasmus.
ISBN 978-80-8164-083-4

ZAŤOVIČOVÁ, Iveta
Tiene babieho leta 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 150 s. Viaz.
Zbierka troch poviedok. Ich spo-
ločným menovateľom je vzťah Ho-
lanďana Bruna, ktorý si zvyká na 
slovenskú spoločnosť, a Sylvie.
ISBN 978-80-89727-43-8

 ››
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Knihy konvenčné sú tie, ktoré zámerne alebo limitmi talentu autorov 
dosahujú iba po úroveň normy. Zvyčajne neurážajú, ale neprinášajú nič nové, 
smerujú k zacykleniu, lebo norma napĺňajúca normu ostane len normou, 
akoby sa výkon násobil jednotkou: vstup aj výstup sú v zhode. Uspokoja 
menej náročných čitateľov a kritikov sympatie, a môžu vážnejšie zasiahnuť  
do aktuálneho literárneho života, ale z hľadiska dlhšej perspektívy sa 
kultúrnym fondom nestanú.
 Poslednou skupinou, ktorá svojím počtom troj- až štvornásobne prevyšuje 
obe predchádzajúce dokopy, sú knihy, kde absentuje vedomie o literatúre 
ako o umení. Tieto knihy vzbudzujú pozornosť najmä tým, ako vynaliezavo 
ignorujú normu, a čím všetkým sa vie ospravedlniť nedostatok poznania či 
talentu (úprimnosťou, láskavosťou, duchovným pátosom, rebelantstvom 
mýliacim si gýč s umením, atď.). Ich význam je individuálny, dáva ich autorovi 
pocit tvorivosti, a vypovedané má na tvorcov širokospektrálne terapeutické 
účinky. I keď všetky tri skupiny pracujú s rovnakým materiálom, výsledok 
je neprehliadnuteľne odlišný. Je dosť nefér voči jednej aj druhej kategórii 
kníh, že sa ocitnú bok po boku pri spoločnom hodnotení. To sa totiž podobá 
profesionálnej súťaži v tanci, kde našli odvahu prihlásiť sa aj moji príbuzní 
z prvého príkladu, teta P. a bratranec M. 
 Kruhy, v ktorých sa obidve kategórie hýbu, a kde existujú (v literárnych 
časopisoch a vedeckých reflexiách), sú takmer nepriepustné. Občasné 
kolízie bývajú plné nedorozumení a obvinenia padajú na jednej aj druhej 
strane: buď z nedostatku empatie či elitárstva, alebo z nedostatku talentu 
a poznania literatúry. Definícia kultúry, že ju tvorí to najlepšie z najlepšieho, 
však nedovolí prílišnú blahosklonnosť, pretože uznanie neumenia za ume-
nie škodí všetkým viac, než prísne posúdenie a poukázanie na nedostatok 
talentu.

Estetický účinok, čo ako efemérny a individuálny, sa dá opísať ako súhra 
estetickej normy a jej porušovania. Porušovanie normy na prvé počutie 
zaváňa neposlušnosťou, možno až neslušnosťou, bez nej by sa však ume-
nie nepohlo vpred. Aj norma je však potrebná. Jednak preto, že zosobňuje 
štandard výrazových prostriedkov a významových okruhov, ale aj preto, že 
len vďaka nej vieme, či umelci postúpili ďalej. Súhra normy a jej prekračo-
vania je delikátny tanec a vo výsledku môže mať veľmi rôznorodé prejavy. 
V princípe si ich možno predstaviť ako tanečný pár (tesné spojenie autora 
a čitateľky, autorky a čitateľa, a tak ďalej), ktorý dokonale ovláda tanečné 
kroky ako dôsledok cvičenia a cizelovania talentu. Okrem povinnej normy 
však vedia pridať čosi navyše: nečakaný úkrok, odvážny skok, prekvapivé 
finále. Predstavme si ich na svadbe spolu s ostatnými hosťami. Tancujú 
v kruhu a už aj letmý pohľad stačí, aby bolo jasné, kto v sebe (pohybový) 
talent má, a kto nie. Hýbu sa síce všetci, koľkí z nich však tancujú naozaj… 
Určite nie bratranec M., ktorý vyzerá ako pripojený na 220V, alebo tetuška 
P., ktorej ani široký úsmev nepomôže prekryť pohyb práčky z Benkovho 
rustikálneho obrazu.
 Pozerám sa na tri stĺpce kníh slovenskej nedebutovej poézie vydanej 
rámcovo roku 2016. Nie sú rovnako veľké a dali by sa výstižne pomenovať 
podľa troch symbolických slov z titulku článku: invencia, konvencia a ab-
sencia. Knihy invenčné sú si vedomé normy, a svojím prístupom a talentom 
ju prekračujú. Sú to knihy, ktoré nenájdu veľký okruh príjemcov, pretože 
kroky, ktoré predvádzajú, dokážu oceniť iba rovnako zdatní partneri. Ak 
sa aj pripravení partneri nájdu, nikde nie je záruka, že spolu s uznaním 
kvality príde aj súhlas a zladenie na rovine individuálneho vkusu či potrieb. 
Sú to knihy, ktorým sa ujde kritická poznámka, že sú elitárske, nezrozu-
miteľné a namáhavé, ale len tieto sa stanú súčasťou kultúrneho fondu. 

Poézia a CIA: 
konvencia, 

invencia, 
absencia

Slovenská nedebutová poézia 2016

Doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. (1975) je riaditeľom 
Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií na Filozofickej 
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom troch 

básnických zbierok Pálenie včiel (2001), Každým ránom si 
(2006) a Besa (2012) a troch literárnovedných kníh Ján 

Buzássy (2008), Lyrické iluminácie: kritiky a interpretácie 
1997 – 2010 (2010) a Iné ja. Lyrický subjekt ako objekt básnic-
kej introspekcie (2016). Je šéfredaktorom časopisu Vertigo – 

časopis o poézii a básnikoch, venuje sa tiež prekladu z an-
gličtiny a knižnej edičnej činnosti. 

nedebutová poézia 2016

 ››

Foto archív J. G.
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ti). Ferenčuhová knihu dlho pripravovala ako projekt skúmajúci človeka 
v hraničnej situácii, vo veľmi reálnych situáciách choroby, smrti, ale aj 
húževnatej obrany tela (imunita), alebo tela aj s duševnými dispozíciami 
zasiahnutého človeka. V rukách pripraveného čitateľa kniha nečakane 
nadobúda praktický význam, a vyvracia časté obvinenia, že poézia a umenie 
sú nevyhnutne samoúčelné a účelovo krásne.
 Autorka knihu delí na viacero oddielov, ktoré zároveň odlišujú použitú 
metódu alebo jednotlivé prístupy k téme. Časť básní je impersonalizovaním 
chorobopisov iných; texty sú singulárnymi príbehmi (ľudskými osudmi) 
ukotvenými v skutočnosti, ale zároveň dostatočne univerzalizovanými tak, 
aby sme mali s príbehom spojenie, a mali tiež plnohodnotnú emotívnu aj 
kognitívnu účasť. Ferenčuhová využíva predovšetkým empatiu, prostred-
níctvom ktorej ľudí v predlohách zachytáva a umiestňuje do životných 
situácií, mohla sa však oprieť aj o vlastnú skúsenosť človeka, ktorá doplnila 
a zavŕšila intenzívnu tému.
 Kniha je výnimočná svojimi viacerými úrovňami, ktoré sa postupne 
otvárajú, čím dlhšie sa jednotlivým textom čitateľ venuje. Pozornosť by 
som rád upriamil najmä na dva vzájomne prepojené javy: na jazykové 
stvárnenie „vnútorného“ zápasu. Ten dostáva v knihe Imunita nový výz-
nam, a vzťahuje sa na proces, ktorý sa nás týka bez ohľadu na našu vôľu, 
zámery či želania. Ferenčuhová zachytila človeka vystaveného pôsobeniu 
síl deštrukčných (choroba) a liečivých, pričom je niekedy ťažké zistiť, 
ktorá kedy človeku v konečnom dôsledku osoží, ublíži, alebo ho bude 
stáť život. Zásah chorobou (tela či tela a ducha) narúša integritu člove-
ka, a asymetricky dáva do popredia problémovú časť, nezriedka robiac 
z duchovných dispozícií človeka iba nástroj na zápis stavu. Autorka si 
vybrala nielen vyhrotenú tému, pri ktorej nebolo treba nič dramatické 
dotvárať, ale zvolila si k tomu aj invenčný jazyk. I keď na prvý pohľad púta 
pozornosť jazyk medicíny a chemických prvkov, skutočný efekt prichádza, 
keď sa do anestetického jazyka zapojí autorkin poetizovaný vklad, a aj 
malými krokmi zásadne mení vyznenie i význam básne: „Svoju robotu si 
urobili. / Chemicky vyčistili, narezali, / zvyšky odstránili, postihnuté / 
časti odňali, skontrolovali / okolité tkanivo. / Zašili, ošetrili. / Ožiarili. 
/ Možnému návratu sa pokúsia / zamedziť za cenu / iných poškodení, // 
telo sa zatiaľ vytrvalo obnovuje, / vstrebáva zažité, / to ružové a čisté / 
prichádza zvnútra, zhora / pomimo skúseností, / spoza štatistík / ako 
celkom obyčajný zázrak“ [s. 18, báseň M. R. (40)].

Pán, panoš a paničky
Ďalšou z pozoruhodných kníh minulého roka je zbierka Svetlo a iné stroje 
(Spolok slovenských spisovateľov) Jána Tazberíka, ktorý patrí k naj-
prefíkanejším tanečníkom s estetickou normou. Autor presne vie, čo sa  
od poézie očakáva, ako vzniká estetický impulz, a vie aj to, že normu nestačí 
iba poznať, ale tiež funkčne využiť. Tazberík básnickú normu dodržuje najmä 
v rámcových častiach, v názvoch a témach, kde sa neraz objavujú básnické 
„námety constans“ (metafyzika, filozofovanie, striptíz v štýle confessional 
poetry, maskulinita v prirodzenej aj výnimočnej podobe, často ako výcho-
disko k analýze lásky). Prekračovanie je badateľné vnútri textov, ktoré 
autor neraz píše princípom zvodcu: „myslíte si, že viete, kam smerujem“, aby 
čitateľa prekvapil. Napríklad v básni s nenápadným názvom NA TRATI MEDZI 
BRATISLAVOU A GALANTOU (s. 28) nič nenasvedčuje tomu, že sa napokon 
bude riešiť metafyzická otázka o jestvovaní zmyslami vnímateľného sveta, 
alebo že si subjekt vyskúša stotožnenie s ľahko nihilistickou predstavou 
neexistencie. „Keby som bol Klee, dokreslil by som k tebe (vedľa koľajníc) / 
letiaceho anjela; hoci to, čo by ťa obrastalo novou trávou / hmoty, by nevy-
lepšovalo priestor videného. Aj zúrivosť leta, aj / odchádzajúci vlak boli by 
len vláknom čiary. Zostáva preto len / áno alebo nie (áno – praskajúci ťah 
perom, nie – sykot mlčania / pod jazykom). Ale nakoniec sa všetko stráca. 
Radšej ani / nedýchaj. Ťah pera s čiarou koľajníc mizne v diaľke, a zostáva 

Povedz mi, ako prekračuješ normu, 
ja ti poviem, kto si
Dve básnické knihy spomedzi tých vydaných v roku 2016 posúvali hrani-
ce poézie; namiesto typickej aplikácie poézie na skutočnosť sú napísané 
tak, že poézia sa stala súčasťou skutočnosti. Ide o zbierku Ivana Štrpku 
Fragment (rytierskeho) lesa (Modrý Peter) a básnický knižný projekt Má-
rie Ferenčuhovej Imunita (Skalná ruža). U oboch autorov sa dospelo 
k miestam, kde viac niet zásadného rozdielu medzi jazykom (Ferenčuhová), 
a pojmovým aparátom (Štrpka), na jednej strane, a skutočnosťou na strane 
druhej, akoby strany ani neboli, a všetko sa spojilo do integrálneho celku. 
Sú to zriedkavé situácie, a zrejme nie sme stavaní na dlhodobé ponory  
do jazyka, v ktorom splýva ten, kto hovorí, so svetom, o ktorom sa hovorí. 
Keď sa tak stane, vidíme médium poézie na novom stupni, kde už viac nie 
je prostriedkom, ale – prakticky – všetkým. 
 Poézia Ivana Štrpku sa od zbierky Teraz a iné ostrovy (1981) zásadne 
nemení, hoci vnútri dochádza k častému preskupovaniu poetologických 
prvkov a miery zobrazovania skutočnosti. Okrem prítomnosti (deskripcia), 
a minulosti (spomienka, pamäť), je skutočnosť doplnená aktívnou imagi-
náciou niekedy vo forme metaforického obrazu alebo šokujúceho spojenia 
medzi javmi, báseň Neviditeľná vlajka. Deti na úteku: „Uzly na šnúrkach sú 
rozviazané. / Deti sú na úteku. / V náhlení ľudí si ich oči vyjavene svietia 
na útržky sveta / ktorý sa kde-tu vynára a blysne v trhlinách / medzi rýchlo 
plynúcimi dňami. Všetky sú / ako jeden, mesto hučí svoje ďalej. Stroj pradie 
hladko, / nezastaví. Nik nehľadá nás. Sme tu stroskotaní. Uzly na šnúrkach 
topánok sú rozviazané – / kamenné móla, skoncujeme s vami! Vlna / už 
stúpa. A vzduch špliecha. Opitý koráb / sa nám vlečie za pätami“ (s. 14). 
Čím je básnik starší, tým viac môže čerpať z prežitej skúsenosti, a hoci 
nárast tohto zdroja badať, ostatné zložky nie sú v úzadí. Štrpka z metódy 
sémantickej nejednoznačnosti a informačného podhodnocovania doteraz 
vyťažil mnoho básnických ziskov, čitateľovi vždy nechával len toľko stôp, 
aby ho textom sprevádzal, zároveň si však nechal otvorené interpretačné 
možnosti (stále v tradícii otvoreného diela). Básnik sa často vníma ako 
nezrozumiteľný, ale vystupuje ako ten, ktorému možno dôverovať, a tak  
po nepísanom pokyne, že v medzerách treba hľadať, mnohí hľadajúci pod-
stúpili prieskum, a našli to, čo potrebovali.
 V zbierke Fragment (rytierskeho) lesa pôsobí Štrpka váhou celej svojej 
osobnosti a jeho príbeh Osamelého bežca sa už teraz stal spoločným kul-
túrnym dedičstvom: šialené tri dni s Ginsbergom uprostred reálneho socia-
lizmu, chémia s Dežom Ursinym, kúsok Laučíka, ktorý s ním žije, a k tomu 
všetkému ešte vlastný príbeh. Entropický dojem zo Štrpkovej poézie býva 
dôsledkom toho, že básnik často pracuje s negáciou, pravdepodobne preto, 
aby po „odmyslení“ vecí dokázal zistiť ich cenu a vlastnosti; Štrpka však 
často vidí aj to, čo nie je, respektíve to, čo nevidieť, pretože veci majú buď 
skrytú povahu, alebo sa ešte len skutočnosťou stanú. Niekedy je tento 
proces príliš abstraktný, a stopy pre čitateľov sú málo zreteľné, keď sa však 
básnik „zvecní“, a sprítomní, medzi konkrétnymi osobami v konkrétnom 
ľudskom rámci, ako vo Fragmentoch…, nastáva rovnováha a čitateľský 
účinok sa maximalizuje. 
 Od vydania Ferenčuhovej Imunity v septembri 2016 sa v literárnych 
médiách (Literárny kvocient, Romboid a i.) rozpútala o knihe taká živá 
debata, že v retrospektíve možno povedať, že šlo o udalosť sezóny, a azda 
celého roka. Nie všetky reakcie boli vyslovene pozitívne, určite však poe-
tka svojich početných sympatizantov nesklamala. Treba tiež odlišovať, že 
prípadný nesúhlas nesúvisí s výhradami elementárneho charakteru, ako 
v prípade amatérskych kníh, ktoré každoročne uzatvárajú knižnorevu-
álne hodnotenie. Ide o nesúhlas dvoch zvrchovaných partnerov, autorky 
a čitateľov, ktorí vedú diskusiu o tom, či je lepšia celostná medicína alebo 
uplatnený parciálny „deštrukčný“ princíp (odpočuté zo skutočnej udalos-
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 Vlado podáva svet, akoby bol vecou, a predmetom dohody a zhody; a všet-
ko, čo toto porozumenie narúša, je potenciálnym dôvodom na ohrozenie 
a krízu. Netypicky napríklad zaznamenáva aj proces literatúry, ktorý je 
zobrazený ako séria básnických úvah o „sociológii“ literatúry, ako priestor 
interakcie a sociálnych väzieb, ako kategorizovanie a verejné hodnotenie 
tvorcov, ktoré je zakaždým aj hodnotením človeka a jeho života. Do básne 
sa dokonca dostáva aj ročné „hodnotenie knižnej revue“ (báseň 00:00), 
konkrétni kritici či literárne časopisy, a na literatúru sa nahliada nie ako 
na vznešený proces tvorenia niečoho z ničoho, ale ako na kožu na trhu 
umenia, ktorý býva zdrojom frustrácie a jaziev, a názorov naň.
 Byť zmenšeným býva výhodné, keď si chce človek overiť univerzálnu 
platnosť téz; ak sa aj z inej perspektívy vec potvrdí, šanca, že sme sa ne-
mýlili, narastá. Rovnako dôležité je nájsť vhodné miesto pre svoju poetiku 
a osobnostný naturel, ako sa to podarilo Mirke Ábelovej v jej doteraz naj-
lepšej knihe Básničky pre domáce paničky (Artforum). Ak v prvých dvoch 
knihách Striptíz (2011) a Na! (2014) básne často zlyhávali na prílišnej chuti 
provokovať a predvádzať sa, poetický model „básničiek domácich paničiek“ 
urobil užitočný odstup medzi témou a autorkou. Ábelová knihu komponuje 
ako antológiu individuálnych skúseností ženských postáv, „subjektiek“ 
a lyrických ne-hrdiniek, ktoré situuje do sociálnej skupiny s viac-menej 
ironicko-vážnym označením „domáce paničky“. V titule každej básne je 
ženské krstné meno a doplňujúci názov, a zjednocujúci je aj vtipný ilustračný 
sprievod Ivany Šátekovej. Model antológie osudov nie je taký výnimočný 
(ako prvý ho preslávil Edgar Lee Masters v Spoonriverskej antológii, 1915), 
na Slovensku sme už tiež mali viacero pokusov (napr. Mihálikove Tŕpky, 
1963; alebo príbuzný model Rada Tomáša v zbierke Statusové hlásenia, 2011) 
a aj toto Ábelovej použitie polo-fiktívnej antológie sadlo presne.
 Model ponúka viacero žiaducich okolností: umožňuje polyfónnosť, podáva 
viacero navzájom neprepojených pohľadov, ktoré zachytávajú skutočnosť 
z viacerých uhlov a pozícií, aby v súhrne vytvorili komplexný celok. Bez 
ťažkostí sa dajú vedľa seba radiť ambicióznejšie básne (napr. Malvína / Po-
zerám sa na hodinky), tie s uvoľnenou logickou nadväznosťou (Alexandra /  
Na 135. kilometri) alebo ironicko-satirické alúzie na trendy časopisy (Irena / 
sa dozvedela). Štylizácia do tretej osoby má efekt toho, že skúsenosť (autor-
kina, autorkinej kamarátky alebo jednoducho „niekoho“) sa s nezmenšenou 
intenzitou pomenuje, a pritom z textov netrčí rebelantská povaha autorky, 
ktorou čitateľa miatla, a ten si nemohol byť istý, či Ábelovej ide o to, niečo 
povedať, alebo sa iba exhibicionisticky predviesť. V jadre pritom autorka 
naďalej pokračuje v obľúbenej detabuizácii a otvorenosti vo všetkom (lás-
ka, sex, rodina, sebaúcta, stihomamy…). Osobitnú zmienku si zasluhuje 
tematizovanie procesu písania, a postavenia básnika/poetky, nielen pre 
jeho vydarené ironické stvárnenie a bezokolkové podanie, ale pre jeho 
systematickosť, prezrádzajúcu, že autorka to myslí s písaním vážne.
 Knihu považujem za príklad výbornej populárnej literatúry; je tu hravosť, 
atraktívnosť témy, šokantnosť, niekedy priamosť až doslovnosť, no do knihy 
sa dostávajú aj básne, ktoré presahujú populárny rámec, a majú ambície 
vyššej umeleckej literatúry. Na prvé prečítanie kniha vyvoláva pobavenie, 
ale pri hlbšom zamyslení nám úsmev ľahko zamrzne.
 Na pomedzí populárnej a vážnej literatúry je zbierka aforizmov, epigra-
mov a krátkych básní Tomáša Turnera Aj ryba lieta (Verejná knižnica 
Michala Rešetku v Trenčíne), ktorá v tých najvydarenejších „kúskoch“ patrí 
k tomu najlepšiemu z každoročne bohatej slovenskej produkcie žánrov 
najkratšej lyriky. Škoda, že kniha nie je usporiadaná podľa tematického 
alebo formálneho kľúča, aby vynikli jednotlivé texty, lebo aj pri takomto 
rozsahovo obmedzenom repertoári sa ukazujú podstatné rozdiely. Tema-
tická blízkosť by pomohla rozvíjať, a varírovať ústredný námet, a udržať 
pozornosť v jednom smere (duchovná sféra, politika, paradoxy života…), 
prípadne aj podľa formálneho kľúča, keďže autor píše klasické aforizmy, 
dichotomické epigramy, ale dokáže myšlienku či situáciu rozvinúť aj  

/ len anjel. Hovorím mu: zovri ma do ostnatej ničoty bieloby. / Zovri medzi 
pery a hovor: svet tu nie je, ani ten, čo bude / stvorený.“ 
 V konečnom dôsledku hrá autor otvorene, dovoľuje nazerať dovnútra, 
a očakávať primerané empatické spojenie s čitateľom. Určujúcim ťažiskom 
je opakované definovanie samého seba, ktoré sa ukazuje ako jedinečné, 
ale aj s presahom k univerzálnosti. V priebehu knihy sa z nejasného „ja“ 
konkretizuje zreteľný obraz. Je to obraz trochu exhibicionistický a zdravo 
iritujúci, ukazujúci široké rozpätie emócií, názorov a postojov, ktoré sa 
postupne zjednocujú v návratnosti kľúčových javov. Jedným z takých je 
spredmetnenie procesu písania, presnejšie písania poézie, ktoré sa podobne 
ako identita subjektu a „obsah“ osoby stáva súčasťou nového definova-
nia. „Ale po čase vo / vzduchu čosi opäť zapraská, je júl a medzi slovami, 
v očakávaní / novej detonácie, zatrepocú motýlie krídelká, hoci v úzkom / 
povetrí kníh, nie je to o ich tvare, nie je to o tykadlách farieb, / ktoré bubnujú  
na tenkú kožu papiera. Ale niet sa už čomu / čudovať, je to báseň: odpočú-
vacie zariadenie slov je v centre / bitky“ (s. 41). 
 Tazberíkova poézia je poučená, okrem introspekcie a pozorného sledo-
vania sveta (dokonca aj toho, čo je fenomenologicky „za predmetom“) sa 
prirodzenou súčasťou stáva autorova lektúra a svet umenia (Henri Michaux, 
James Wright, Ján Buzássy a ďalší). Poučenosť sa prejavuje aj ako skúsenosť 
so slovom a poéziou, badať ju v umnom využívaní viacerých foriem (verti-
kálne členené básne, básne v próze a i.) a registrov jazyka, ktoré pre poéziu 
typické nie sú, a v neposlednom rade miera invenčnosti témy či básnenia.
 Zaujímavú konfrontáciu poskytuje porovnanie Tazberíkovej poézie s tvor-
bou Martina Vlada, ktorý sa v roku 2016 pripomenul knihou Zväčšovanie 
priestoru (DIVE BUKI) v dizajnovo originálnom formáte tzv. flexibuku. 
Obaja autori zdieľajú stratégiu „čítania“ sveta začínajúcu od silnej, mužsky 
spredmetnenej pozície lyrického subjektu, a do obrazu významne zahrnujú 
priestor tvorenia poézie. Najväčšie prekvapenie prichádza, keď sa porovnajú 
výsledky, ktoré sú odrazu také odlišné. Kým Tazberík v optike asymetricky 
zvýrazňuje predovšetkým pozíciu subjektu na úkor priestoru okolo, Vlado 
si skromne nachádza miesto ako malá súčasť veľkého sveta, ako jednotli-
vec v spolužití so všetkými. Tazberíkova robustnosť si už na prvý pohľad 
berie zo sveta veľa, minimalistický svet Martina Vlada však paradoxne 
nezaostáva natoľko, ako by sa mohlo predpokladať. Dokáže povedať veľa, 
robí to však metonymicky – časťou za celok – pričom intímny charakter 
zobrazenej čiastky vypĺňa všetok potrebný priestor, a nevzniká pocit, že 
čosi chýba: „odvtedy čo sme sa zoznámili / som darling / a keď má dobrú 
náladu / jeho darlinček / alebo dar / aby som nezabudla / som aj poďsem / 
to keď má chuť na sex // ale dnes ráno / pred odchodom do práce / mi môj 
muž z ničoho nič / povedal Anna // a ja som sa strašne zľakla“ (s. 8, báseň 
dnes ráno).
 Vladova najsilnejšia pozícia je pri malých spoločenských sondách, 
akoby potvrdzoval, že aj najdlhšia cesta začína prvým krokom. Básnik 
zobrazuje svet ako súhrn medziľudských vzťahov, protagonisti jeho 
básní počúvajú ostatných, a pokúšajú sa porozumieť, ako ich samých 
vníma druhá strana sveta. V porovnaní s inými básnikmi podobného 
naturelu je v knihe neprimerane veľa otázok, čo spôsobuje, že subjekt sa 
javí ešte menším, než by mal azda byť. Štrpka, Ferenčuhová či Tazberík 
písali svoje knihy ako pokus o odpovede na otázky, ktoré vieme alebo 
chceme zodpovedať, Vladov spôsob prekračovania normy vedie cez ne-
primeranú neistotu, cez množstvo otázok, v ktorých sa spája zvedavosť, 
očakávanie, ale aj vlastná pokora a malosť. Ako v básni, kde okrem náz-
vu všetky verše sú (nielen rečníckymi) otázkami, báseň v centre našej 
pozornosti nie je nič/nikto: „napriek nami vybranému priestoru? / napriek 
koncentrácii vybičovanej do krajnosti? / napriek zodpovednosti ktorá je 
nám vlastná? / napriek svätej trpezlivosti? / napriek našej slabosti pre 
centrá? // napriek našej básni?“ (s. 24). Podobných, otázkových básní, 
pripravil autor hneď niekoľko.
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hypnotickým spánkom v opustenej záhrade) sústreďuje pozornosť na hu-
manitárne katastrofy posledných rokov: fukušimskú jadrovú katastrofu 
(„krajina bez pokoja. / len hluk a zhluk toxického vetra. / rybári sa vracajú 
z prázdneho rybolovu“, s. 14), civilistov v občianskej vojne („najprv hlavy 
plné nevraživosti / potom telá pod vojenskými plachtami. / maskáče – sar-
kastická mapa prírody. / z tiel bez pohybu vyteká čierne svetlo“, s. 21) alebo 
ich osud ako utečencov v cudzej (a trochu našej) krajine („dievča spí v tej 
záhrade / nepočuje rev sirén. krik detí / pred pádom do kómy / ani chrčanie 
podrezaných / matiek z kostí a piesku. / s vyšklbanými vlasmi […] dievča 
počuje zvuk vody. / plieska ľahostajne o akýsi maják“, s. 33). Poslednú časť 
knihy (oddiel nazvaný Po) poetka vyhradzuje vyrovnávaniu sa s tragickou 
stratou svojho syna. 
 Autorka, vedomá si toho, že námetom hrozí upadnutie do sentimentu 
a prehnanej ľútosti, neurobila to, čo by skúsila väčšina autorov – opatrné 
pretancovanie témou a využitie náznakov. Bodnárová do témy a zobrazo-
vania vstupuje priamo, využíva silu básnického slova, aby zaúčinkovala  
na letargického čitateľa, a oboje – citovú angažovanosť a empatiu – necháva 
naplno pôsobiť. Na rozdiel od autorov gýča a prvoplánovosti však vždy 
urobí krok navyše, a neostáva iba pri samovoľnej pôsobivosti prvotného 
obrazu. Báseň Toto písanie však potvrdzuje, že proces tvorby má pod kon-
trolou: „srdce má čiernu farbu. / v hrdle ihla. / bunky krvi v zablatenom 
tele. / sať vôňu chryzantém na tebe! / vidieť množstvo budhov / ako starý 
Bašó v Nare! / či aspoň kúsok úľavy / v meandroch poézie“ (s. 51). Napriek 
tomu nie všetky básne sú rovnako dobre ustrážené, a niektoré prípady 
nezachraňuje ani priebežné odvádzanie od prvoplánovej emotívnej situácie 
(najvýraznejšie v básni Dievčatká so zápalkami, ktorej úplne chýba odstup). 
Bodnárovej angažovaný pohľad na umenie, ktorý sa významne udomácnil 
v nových médiách, a ku ktorému má multiinštrumentálna autorka blízko, 
sa v poézii väčšinou obracia proti primárnemu zámeru, potvrdzujúc už 
dlho známu tézu, že menej je viac.

Naopak, viac 
by sa dalo očakávať od autorov, ktorí nie sú v literatúre žiadnymi nová-
čikmi: Ireney Baláž, Ondrej Kalamár a Boris Mihalkovič. Všetci traja 
autori využili básnické skúsenosti, ale nie možnosť zlatý štandard normy 
prekročiť. Niekedy sa to môže javiť ako zámer, napríklad v Mihalkovičových 
harmonizujúcich obrazoch vzdialene pripomínajúcich vitalistické knihy 
(i keď skôr stavajúcich na mólovej tónine), takisto aj u Kalamára sú nie-
ktoré básne nastavené na okamžitý a priamy efekt. Mnohé z básní akoby 
však boli príliš rýchlo ukončené, bez potreby nadstavby, takže náročnejší 
čitateľ, ktorý je zvyknutý, že čítanie má byť práca a výzva, je s „robotou“ 
príliš rýchlo hotový. 
 Balážova zbierka Čas hmatu (ako voňajú sny) (Spolok slovenských 
spisovateľov) pôsobí ako poetická obrazáreň, postupne sa v nej vystriedajú 
všetky typické básnické rekvizity: autorský vnímavý subjekt, mravný po-
stoj, pohľad upretý (viero)hodne doďaleka – takmer až k úplnému začiatku 
či bezmála k eschatologickému koncu: „Strom si naberá odvahu zakotve-
ním svojich koreňov // Okolnosťami sa stráca ale pevná zem ho zachytí / 
napredovaním svojho tepla / za koniec jeho vlastného veku / Strom a jeho 
nebojácnosť / sa vždy zachytí vlastného času / svojím dospievaním // Keď 
sa však narodí človek / nerozpozná ani tmu / a ani svetlo // …A práve vtedy 
sa ho dotkne život / svojimi okolnosťami / neznámeho času // Oddávna // 
a // Odvždy“ (s. 20). Pohľad na čas ako na biologickú, filozofickú až teolo-
gickú kategóriu sa stáva leitmotívom (nápadito pôsobí označenie strán 
pomocou sekundovej časomiery, napr. s. 20 je 00:20) a táto trojica „vied“ 
sa stáva východiskom, a často aj záverom úvah o svete a človeku v ňom. 
Autor z pozície svojho veku a životných skúseností má celkom určite 
právo zhrnúť svoj svetonázor, a upozorniť na naliehavé potreby človeka, 
básnickému odkazu však chýba uzemnenie a prepojenie s konkrétnym 

do krátkej básne, napr. MOJA NESPRAVODLIVOSŤ: „Pozeraj pekne do hlavne 
/ a netvár sa, / že si nevinný. / U mňa platí iná prezumpcia, / prezumpcia 
deviny.“
 Texty najkratšej lyriky majú prirodzenú recepčnú prekážku, ktorá vy-
plýva z nesprávneho čítania tohto žánru. Malý rozsah často ukrýva kom-
plexný obsah, a vyžaduje si, aby čitateľ venoval textu nepomerne dlhší čas, 
než len ten, ktorý treba na fyzické prebehnutie očami. Najhoršie, čo sa 
môže stať, je čítať knihu aforizmov ako súvislú zbierku básní, ako nejaký 
katalóg myšlienok či azda prózu. Nikde inde v literatúre nie je dávkovanie 
také dôležité. O to väčšia škoda, že vydavatelia Turnerovej knihy pristúpili  
ku kompozícii priveľmi ekologicky a zaradili na malú stranu vždy trojice textov.
 Ďalším prirodzeným „úkazom“ aforizmov a epigramov býva hra na pre-
kvapenie; a aj to je v neprospech žánru, pretože prekvapovať donekonečna 
sa nedá, a po istom čase (tak na desiatej strane…), aj tie lepšie texty tratia 
na účinnosti. Odhliadnuc od ťažkého života aforistov, Turnerovi sa darí 
veľmi dobre, kvalita výrazne nekolíše, a okrem spoločenských nedostatkov, 
ku ktorým tradične smeruje satira, obohacuje námety aj o menej typické 
ciele, napr. ATEISTA PRED NEBESKOU BRÁNOU (Umbertovi Ecovi): „Klop, klop. 
Vitajte v raji. / Pre vás naďalej len fikcia“ alebo jeden z vlastnej skúsenosti 
autora, NEMÁ TO CENU: „Ak ťa tlačí výsmech ľudí, / staň sa humoristom. 
/ Už to bude pocta, / keď sa ti budú smiať.“ Dobrou cestou sa ukázali byť 
aforizmy, ktoré využívajú napätie medzi textom a názvom, ako dvojznač-
ný aforizmus: „Všímaj si človeka. / Uvidíš ľudí“, ktorý dostáva iný rozmer  
po spojení s titulom – AFORIZMUS Z KÚTA KRČMY.
 Nikde v poézii tak jasne nevidieť vzťah medzi normou a produktivitou 
normatívneho porušenia ako v aforizmoch; pri obmedzených poetologic-
kých možnostiach je norma stanovená striktne (dichotómia a slovná hra 
založená na homonymii, prešmyčkách a novotvaroch), ktorú trochu oživil 
kontakt s príznakovým alebo cudzím jazykom (ABBA DNES: „Money, money, 
money… / Money-pulácia.“). Výsledkom je, že práve neaforistické aforizmy 
sa pociťujú ako najväčšie oživenie.

Sama sebe normou aj presahom
Vzťah normy a jej prekračovania vie byť rôznorodý a výnimočným spôsobom 
sa odráža v tvorbe Mily Haugovej, potvrdzujúcej prirodzenosť „písania ako 
dýchania“ tým, že aj v roku 2016 vydáva diel svojho básnického denníka, 
tentoraz pod názvom Srna pozerajúca sa na Polárku (Ars Poetica). Haugo-
vej písanie je nevídane absorpčné, a zároveň rozpínavé, funguje na princípe 
„unio“ – jednej, ktorá je zároveň všetkým. „Som v tele času,“ povie, a pojme 
do seba minulosť, budúcnosť, aj čas práve prežívanej skutočnosti. „Ani by 
som to všetko nemala zapisovať aby to nezmizlo,“ povie, akoby písanie bolo 
prekážkou prežívania, napokon však podlieha dôležitosti záznamu, ktorý 
dáva skutočnosti nový rozmer: „…všetko nakoniec skončí v texte“ (s. 74).
 Haugovej poézia si už pred rokmi vytvorila vlastnú normu, čo sa ukazuje 
ako básnický dar aj prekliatie. Autorská metóda produktívnej poetky je 
unikátna, a už v jednej knihe dokáže otvoriť a vyplniť možnosťami všetok 
dostupný priestor: výraznú vertikálnu os (od hlbinnej psychológie po ve-
smírnu nočnú oblohu) bohato dotuje skúsenosťou tu a teraz: „zo všeobecného 
chaosu vnímaných / vecí: transcendentálna geometria v osi / špirály (verti-
kála) politúra (perleť sveta) / pravotočivá a ľavotočivá (bývať v tom) / milión 
rokov: odtlačok leží na mojej / polici v skrini: snenie kameňa: vyhľadať / 
gramatiku: spodstatňovanie slovies: / zjavenie: báseň: ruža: mušľa: onedlho 
/ budem v nej bývať medzi oblohou a zemou:“ (báseň amonit 1: s venovaním 
na konci: „Júl 2016 Tebe“). Ako to už pri norme býva, jej napĺňanie prináša 
zadosťučinenie, no zároveň generuje pocit, že okrem štandardu čosi chýba. 
 Emotívnu básnickú knihu vydala aj ďalšia stálica literárnej scény Jana 
Bodnárová, ktorá v zbierke v záhradách / pod dronmi (Modrý Peter) 
spracúva jednu osobnú, a niekoľko globálnych vypätých životných skú-
seností. V prvých dvoch častiach (nazvaných Pred a Líbyjské dievča spí 
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oči / a nohy ma vlečú / kamsi späť. / Rád by som, rád / ešte napred skočil. 
/ Bohužiaľ, je málo / iba chcieť. // Taká čudná / nostalgia z veku / prešla 
pórmi / ako ihličie / a vo vráskach / sedí na človeku. / Nesie šťastie, ale 
nevie čie. // A tak hmly ma pritláčajú k zemi / a rozmažú ostré kontúry. / 
Ťažko je mi / nebyť pripravený / tú pokoru / občas vyzúriť“ (s. 53).
 Klasický model verša rúfusovského typu sa k poézii Milana Rúfusa pri-
bližuje aj v tematickej rovine; námety nemajú vyhranenú špecifikáciu, 
spája ich postoj autora, v ktorom sa odrážajú kresťanské a humanistické 
hodnoty, vedomie veku, a malé či väčšie spory so svetom a sebou. Nagajove 
básne čerpajú najmä zo vznešenej lexiky, pôsobia mierne preestetizovane, 
ale sú čitatelia, ktorí chcú od začiatku do konca čítať o krásnych, hoci neraz 
aj boľavých veciach. Tí istí čitatelia možno netušia, že je svet, a sú slová, 
ktoré sa na poéziu nepodobajú, ale je potrebné ich básnickými spraviť, 
to si však už musia hľadať u iných autorov. Nagaj svoju päťdesiatročnú 
skúsenosť s poéziou pretavuje do pôsobivých veršov, ktoré len miestami 
kazia zaváhania (tematické a jazykové klišé, občas menej vydarené rýmy).

Dva básnické projekty
sa usilujú rozšíriť náš kultúrny („the best of“) fond iným spôsobom ako 
individuálni autori vlastnou zbierkou: Klenoty slovenskej poézie I. (Ma-
tica slovenská), ktoré zostavil Jaroslav Rezník, kniha piesňových textov 
a kontextov piesní dua Modré Hory čiže raperov a zariekavačov Beneho 
(Mariána Benkoviča) a Lyrika (Pavla Remiáša) pod názvom Dobré slohy 
(Artforum). K dvojici možno svojím efektom priradiť aj reedíciu žijúceho 
klasika slovenskej poézie Štefana Moravčíka, a jeho známej zbierky 
Moravianska Venuša (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
pôvodne 1984). Každá z kníh prináša čosi zaujímavé a prínosné, no nemožno 
hovoriť o hladkom a bezproblémovom dotiahnutí projektov.
 Asi najväčšie otázniky vyvoláva zväzok slovenských básnických kleno-
tov, ktorý má skromných štyridsať strán textu rozdeleného pre devätnásť 
autorov. Rímska jednotka v názve napovedá, že projekt sa len rozbieha 
a chronologické poradie – od Hollého a Kollára po neskorých romantikov 
Bottu a Čajaka – dáva tušiť, ako budú vyzerať ďalšie časti. Nie je celkom 
jasné, s akým zámerom edícia vznikla, lebo pri danom počte strán, a roz-
sahu na jedného autora, kniha pôsobí ako katalóg so stručným básnic-
kým „preview“ konkrétneho autora: tri strofy zo Sládkovičovej Maríny, 
dve strany z Bottovej Smrti Jánošíkovej, a potom absencia čo i len jediného 
číselného údaja (ak nerátame autorskú poznámku Kellnera-Hostinského 
pri príležitosti vzniku básne). Chýba tu informácia o tom, kedy autori žili, 
kedy básne vznikli – chýba skrátka niečo výstižné, čo si o básni a autorovi 
myslieť, a čo určite nie. Jediné logické a ospravedlniteľné vysvetlenie je, že 
knižné vydanie treba vnímať ako libreto k priloženému zvukovému CD (texty 
recituje Jozef Šimonovič), a tento stručný výťah z rozsiahleho národnobu-
diteľského obdobia máme chápať ako pozvánku siahnuť po autoroch, ak  
na prvé počutie zaujmú. Nič to však nemení na tom, že stačila prehľadnejšia 
grafika a za priehrštie údajov na to, aby kniha mohla poslúžiť užitočnejšie, 
než darček triednej učiteľky najväčšiemu šprtovi za dobré vysvedčenie  
na konci školského roka.
 Zvuk a texty sú spojené aj s knihou Dobré slohy, ktorú tvoria slová 
piesní populárnej raperskej dvojice Modré Hory, a dopĺňajú ju „historky“ 
a okolnosti vzniku jednotlivých textov. Kniha sa dá čítať vo viacerých po-
lohách, hoci podľa očakávania by to mala byť zbierka všetkých piesňo-
vých textov z modrohorskej produkcie. V knižnom vydaní, teda určenému  
na tiché čítanie, však piesňam silno konkuruje plastický, takmer až ro-
mánový rámec príbehov ľudí, potvrdzujúci, že za každou piesňou sa skrý-
va zaujímavý príbeh. Paradoxne, tento pôvodne dokumentárny rámec sa 
v písanej podobe číta prirodzenejšie ako texty, ktorým chýba esprit živých 
autorov a hudobný sprievod. Nie je to azda ani chyba autorov či vydavateľ-
stva, ale s výnimkou Leonarda Cohena som nečítal plnohodnotné knižné 

príbehom, pretože v takto podanej verbálnej abstrakcii a tézovitosti sa 
vytratilo mnoho z potenciálu. 
 Kalamárova zbierka Vstup na vlastné bezpečie (Spolok slovenských 
spisovateľov) prináša rôznorodejšie témy – a aj z formálneho hľadiska ide 
o knihu s pestrejším repertoárom –, napriek tomu básne knihy pôsobia 
skôr ako miniatúry, báseň Čajová sviečka: „Možno ťa natrieť / na chlieb, / 
len musí byť dostatočne / tvrdý a ty namäkko. // Možno ťa nájsť / v každej 
kvapke / vody, ktorá má odvahu / pozrieť sa ti do očí. // Možno ťa milovať 
/ len tak, / ako dážď zhasína / sucho v kalužiach. // Možno ťa / nezaha-
siť, / keď spievaš / o plameni“ (s. 62). Takýto model poézie je úspešný, ak 
sa stretne očakávanie, cieľ a objekt – ako pri citovanej básni –, vtedy sa 
z núdze miniatúry ľahko stáva cnosť. V zbierke je však takýchto príkladov 
málo. Častejšie sa možno stretnúť s básňami, ktoré si vyberajú jednoduché 
zápletky (ľúbostné, sebapozorovacie, alebo básne rozvíjajúce slovnú hru) 
a nevyhýbajú sa ani mechanickejším pomôckam (anaforickému a refré-
novitému opakovaniu veršov). Nenáročnosť sa javí ako zámer a zacielenie 
na príjemcu, ktorý z takejto poézie bude mať maximálny pôžitok. Nič sa 
však nemení na tom, že bez prekročenia normy sa nedá očakávať posun 
či prínos poézie, a Kalamár sa ako básnik nejaví ako ktosi, kto by sa chcel 
uspokojiť s málom.
 Poézia Borisa Mihalkoviča pôsobí harmonizujúco, svet preňho znamená 
vykolíkovanie dobre známych miest, Modra (ako genius loci), vlastný byt 
(minimalizmus), spomienka na blízkych (konkretistická škola), čím sa 
dopredu eliminujú niektoré témy a problémy na riešenie. Môj nebeský kôň 
(F. R. & G.) je súbor súkromných lyrických správ a pohľadníc, ktoré vznikli 
z iniciácie výnimočných chvíľ, no na rozdiel od väčšiny umenia, podnety 
vychádzajú z oslovenia krásou, zážitku nečakanej láskavosti a porozumenia, 
báseň Popoludní: „Stíšená popoludňajšia chvíľa / – ako keď ťa pri náhlom 
usnutí / má kto starostlivo prikryť dekou – / je miestom, kde si môžeš / 
lízať rany utŕžené z lásky, / kde sa nastoľuje dočasný mier, / kde ti samotu 
nezožiera srd, / ale zmierlivá pokora / odomkýna službu, / áno, teraz to tak 
môže byť“ (s. 13).
 Niekedy býva takáto voľba prístupu k neobyčajnej ľahkosti bytia z ne-
dostatku kritického úsudku, čo však nie je Mihalkovičov prípad. Systema-
tické opakovanie postoja, v ktorom je subjekt zobrazený v harmónii nielen 
s ľuďmi, ale aj s vtáčou, rastlinnou ríšou a v neposlednom rade s Bohom, 
napovedá, že ide o autorovu charakterovú črtu a zámer. „Stačilo by mi aj 
bytie / jednoduché, všedné a obyčajné, / lebo práve vo všednosti a obyčaj-
nosti / sú prítomné fascinujúce sily života, / je v nich slovo – znak hĺbky / 
tisícok generácií, slovo-kameň, / slovo-láska i slovo-ortieľ“ (s. 35, báseň Slovo 
a bytie). Nachádzajú sa tu aj básne deficitu a negatívnej motivácie, tvoria 
však len zlomok celku, a iba zdôrazňujú rozdiel medzi krajšou a škaredšou 
stránkou života. 
 Uvoľnený postoj sa prejavuje v tonalite textov, ale aj v poetike, ktorú 
autor ustaľuje ako lyrizovaný druh úvahy, miestami pôsobiaci ako pro-
zaická veta zalomená do veršov. Imaginatívnosť básnika sa obmedzuje 
na zachytávanie výnimočných okamihov (lyrických impresií), či situácií 
(krátkych príbehov), a inšpiratívnosť vonkajších podnetov nevyvažuje rov-
nako intenzívnou básnickou odpoveďou. Z média poézie, ktoré je schopné 
vlastnej ontotvornosti, básnik využíva iba fragment potenciálu, v podstate 
iba jeho spomalenie a vertikálne členenie, aby to, čo hovorí, sa nestratilo 
pri rýchlej recepcii nepozorného čitateľa.
 S podobnou zmierlivosťou v tonalite, no s vedomím toho, že o šťastie 
v živote sa treba pasovať, sa po troch rokoch pripomína básnik Ondrej 
Nagaj bilančnou zbierkou Veď ja viem (Štúdio LJ). Nagaj naďalej stavia 
na melodický verš s nepravidelným (alebo aspoň nie príliš pravidelným) 
rýmom, ktorý využíva ako dostatočne tvárnu platformu. Táto poetika má 
stále čo ponúknuť z umenia poézie, zvýrazňuje a prepája sémantiku s eu-
fóniou, a robí verše príjemné na posluch: „Prázdno v rukách / zastiera mi 
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krajšie, čím si významne skomplikovala možnosť pozdvihnúť do poézie 
to, čo v nej ešte nebolo.
 Mnoho z predchádzajúceho by sa dalo povedať o zbierke Samé dobré 
správy (Don Bosco), od Mira Mališa, a o zbierke Srdečná krajina (Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov) Reného Kaminského. Obaja autori 
vyhľadávajú platformu viazaného verša, a ďalšie sprísnené formálne pravidlá 
(napr. radenie názvov básní podľa abecedy u Kaminského). Dá sa odhadnúť, 
že ideálom u oboch autorov je klasický básnický model, a jeho kultivovanie 
vnútri jeho možností. To sa však týka aj námetov, postojov a v neposlednom 
rade aj miery invencie. Knihy by sa dali označiť ako zlatý stred (priemet 
a priemer typického), a ako absolútne naplnenie klasickej normy, ktorá sa však 
dnes pociťuje ako neproduktívna a zastaraná. Čiastočne to síce sugeruje už 
viazaný verš, ale aj mimo neho sa autori držia osvedčeného a preskúmaného, 
čo vedie k vnútornému zacykleniu. Kaminský: „Objať svet nemej hrôzy sa 
mi máli, / ó, láska, pohlaď jej brvy tiem, / všetky sny slastné sa už raz v tme 
stali, / zatrúbia rohy kráv do bitiev?“ (s. 6, z básne Čo ti nemôžem povedať). 
 V Mališovej zbierke je viazaná poézia ešte pravidelnejšia, ale vo vý-
sledku pôsobí živšie, autor varíruje jednotlivé prvky (schémy rýmov, 
rytmickú zotrvačnosť a jej zlomy), a aj jednotlivé obrazy vedia prekvapiť 
viac, a to sa autor ešte musel vyrovnať s priznanou inšpiráciou biblickými 
a kresťanskými odkazmi, ktoré už boli toľkokrát umelecky spracované: 
„Zem zachveje sa. / Padnú múry Jericha. / len nechápeme, prečo nikto 
nevzdychá. / Sme ako na hostine bez hostí: / zlý spolok filozofov rôznej 
veľkosti, / čo bez prestania zanietene melú stómou. / A v srdci máme zopár 
tektonických zlomov“ (s. 33). O to väčšia škoda je prítomnosť hluchších 
miest, kde autor neostal k sebe rovnako prísny ako v najlepších textoch. 
Ambície a talent autorovi nechýbajú, čo dosvedčujú dva dobre zvládnuté 
sonetové vence, považované medzi vyznávačmi viazanej poézie za vrchol 
zručnosti.

Tri stupne dokonalosti – 
aj tak by sa dali nazvať invencia, konvencia a absencia z názvu tohto bilanč-
ného článku. Postupne sme mohli sledovať autorov, ktorí vedome ašpirovali 
na tie najvyššie možnosti využitia poézie, ako sa však ukazuje, je nepomer-
ne väčšia potreba komunikovať so svetom ako tvorca, než ako príjemca. 
Nasledujúci autori a autorky patria do skupiny, ktorí rezignovali, alebo sa 
ani nikdy nezaujímali o poéziu v jej aktuálnej a vrcholnej podobe. Ideály, 
ktoré si pre poéziu vystavali, patria skôr do kategórie úžitkovej literatúry, 
literárneho gýča, alebo im z literatúry ostal iba zveršovaný odkaz svetu, či 
obraz sveta, v ktorom chýba básnická originalita. Tá sa často vytráca už 
pri videní a porozumení, ktoré býva prvým predpokladom toho, že poézia 
prinesie čosi nové. I keď autori preukážu, že ich poznávací mechanizmus 
je na výške, ešte stále sa dá zlyhať na toľkých veciach. Písanie sa javí ako 
jedna z najprirodzenejších vecí („písať vieme všetci…“), umelecká literatúra 
(a poézia asi najviac) však v sebe ukrýva mnoho podmienok, bez ktorých 
úspech nemožno dosiahnuť. 
 Pohľad na celkovú umeleckú tvorbu odhaľuje, že jestvuje tichá radosť 
z toho, že človek ako autor niečo zvládne, a dokonca si aj nájde čitateľa, 
ktorému sa dielo páči, a v tomto kruhu sa nezriedka vytvorí porozumenie. 
Aj napriek entuziazmu a iskre radosti medzi autorom a čitateľom však 
automaticky nevzniká príspevok do kultúrneho fondu, ale len do štatistiky. 
 Tú najvýraznejšie rozšíril Štefan Kuzma, ktorý roku 2016 vydal štyri 
zbierky cena studne, rukojemník vody, naveky a šepot (všetky Georg), 
čo je nepochybne viac, ako stihla väčšina slovenských obyvateľov prečítať. 
Texty si nekladú výrazné ciele, žánrovo sa pohybujú od krátkych epigra-
matických textov po prozaizovanú básnickú reč. V knihách sa ojedinele 
vyskytujú vydarené miesta, najčastejšie však básne berú a odovzdávajú 
z ustáleného poetického repertoáru – pôsobí to ako fotografia sochy alebo 
prírodnej scenérie (priložené aj v knihe), ktorá je pekná len preto, že to 

vydanie piesňových textov. Klasické piesňové prvky a triky si poézia už 
dávno vyskúšala a vo svojej vynaliezavosti prekonala, takže slová piesní 
často vyznievajú plytko, nerytmicky (reč si diktuje svoj daktylotrochejský 
spád, ktorý sa v piesni prekrýva melódiou), a banálne. Pomáhajú tomu aj 
obaja speváci svojím ľahkým, niekedy ľahkovážnym prístupom k životu. 
Optimálny postup použitia knihy je spolu s čítaním počúvať aj modrohorské 
albumy, a počas intra či inštrumentálnych pasáží si prečítať, čo k vzniku 
piesne vlastne viedlo.
 Reedícia Moravčíkovej Moravianskej Venuše je trochu nosením dreva 
do lesa, kniha je dobre dostupná v knižniciach a antikvariátoch, ale vyda-
vateľ s autorom zrejme usúdili, že je načase zdravým spôsobom pripomenúť 
niektoré aspekty histórie odohrávajúcej sa na území dnešného Slovenska. 
Moravianska Venuša ako reedícia vstupuje po druhý raz do čitateľských 
vôd v inom kontexte, a už aj pre iné generácie, hoci – to posledné nie je 
celkom isté… Moravčíkova hravá poetika, dolovanie z jazyka, a miestami 
trochu mechanické doťahovanie začatej metódy (báseň so všetkými slovami 
začínajúcimi na písmeno „p“) už dnes mladších čitateľov zrejme neupútajú 
tak, ako v čase prvého vydania pred tridsiatimi dvoma rokmi, a po knihe 
znova siahnu iba tí, ktorí už nejedného Moravčíka majú doma na polici. 
 Knihu by si mali zabezpečiť najmä patrioti, pretože Moravčík tu aj  
za nich vyslovuje obľúbené vlastenecké projekcie priameho spojenia medzi 
Slovanmi, starými Slovákmi a dnešnými obyvateľmi Slovenska. Tieto básne 
sú však v knihe najslabšie („…a že sme neboli nemci a slepí / našli sme vlasť 
/ jak medový plást, / ktorá v svete páru nemá“, s. 29). Priveľa citu a sugero-
vania toho, akí ideálni naši predkovia boli, by sa dalo ťažko akceptovať aj 
v čase národného obrodenia. Naopak, výborné básne sa autorovi podarili, 
keď dovolil vlastnej imaginatívnosti dotvoriť príbehy postáv z histórie 
a mytológie, potvrdzujúc, že prvotná (pred)filozofia mýtov a poézia sú si 
svojím úsilím postihnúť nepostihnuteľné také blízke, že prvé v druhom sa 
v básnických obrazoch prirodzene naplno rozvinie, báseň Rusalka: „Tak 
vidíš, dievčatko, predsa sa na teba / konečne dostalo! / Už ráno sa ti okolo 
srdca / omotal pazúr medový, / nikde si pokoja nemalo. / Slnko ti hnietlo 
oboma rukami / roh periny / a zaplavovalo izbu fúzatým smiechom. / Sotva 
si natiahla nohu von z postele, / tupý necht si poznačil tie najslabšie miesta, 
/ kde ťa možno zobrať, roztvoriť a čítať“ (s. 23). Epický pôdorys zároveň 
na autora pôsobí aj ako osnova, a nedovoľuje mu stratiť sa vo formálnych 
výstrednostiach, a niekedy v samoúčelnej slovnej ekvilibristike.

Z menej známych autorov 
striedavo napĺňajú očakávania Daniela Bojnanská, Miro Mališ a René 
Kaminský; každému sa podarilo niekoľko ziskov, ale niektoré voľby a po-
stupy so sebou priniesli aj otázniky. Bojnanskej poézia v knihe úžas a/
symetria (Renesans) vytvára nesmierne zjemnenú verziu sveta, plnú krásy 
a krásnych slov. Ich čítanie opantáva, ale je to opantanie len na prvý dotyk. 
Majú podobný efekt ako pekne „nastajlované“ pohľadnice z miest, a v prvej 
chvíli máte veľkú chuť tam vyraziť a byť. Stáva sa však, že nájdete peknú 
pohľadnicu z vlastného mesta, a poviete si – ach, keby to tak bola všetko 
pravda. Pri vztiahnutí tohto porovnania na Bojnanskej zbierku a podobné 
knihy si môžeme rovnako povedať, že svet je harmonický, povznášajúci, 
a i keď vie byť prísny, stále je úžasné o ňom písať úžasne (prosím, nečítajte 
predchádzajúce slová ironicky). Náplňou knihy sú definície sveta cez jej 
časti: prírodu, človeka, jeho dejiny, osud, životný cieľ: „je tajomstvo, čo nedá 
dýchať / ukryté kúsok pod povrchom / jazero v nedostupných výškach // je 
bytie, čo sa pripomína / manifestuje iba v spánku / priezračný krištáľový 
ihlan / bolesť, čo učí vidieť vo tme / počúvať, čo je za oponou / za vecami, 
keď oheň dotlie“. Básne pôsobia motivačne a svojou zámernou krásou sa 
usilujú vyvolať totožný pocit u čitateľa. Napriek tomu, že autorka zručne 
lavíruje medzi slovami, nezriedka nepohrdne klišé myšlienkou, mravným 
ponaučením alebo gýčovitou lyrickou impresiou. Vzala si zo slov tie naj-
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analytické sondovanie prítomnosti a minulosti. Nociarov prístup k tvorbe 
je podopretý mravným imperatívom, a najväčšiu energiu spotrebúva na 
odhaľovanie nedostatkov a disharmónie vo svete. Miestami sa jednotlivé 
básnické obrazy ustália a zapôsobia ako poézia („Čo je dnes počuť / z bás-
nikov, ktorých niet, / doletí cez šum starých platní / jak z vyhasnutých 
čiernych sĺnc / posledná salva / (svetla)“, s. 55), väčšinou si však autor 
vystačí s priamym formulovaním myšlienok bez toho, či v sebe skrývajú 
básnický potenciál alebo nie.
 Odlišný prístup, no s rovnakým nepoetickým záverom zvolili Miroslav 
Daniš v knihe Krehké z kameňa (Vydavateľstvo Spolku slovenských spi-
sovateľov), Ľubomír Olach v knihe Triezviem… (AlleGro) a Ján Badáň 
v knihe Čakanie na zázrak (Komprint), ktorí za poéziu považujú úvahy 
a reportáže mechanicky zalomené do veršov. I keď autorom sčítanosť uprieť 
nemožno, na knihách to takmer nevidieť. Najviac im škodí priame podanie 
bez náznaku obraznosti či poetickosti, a pritom poézia dokáže byť presná 
ako vedecký jazyk, a metafora je kľúčom k pomenovaniu všetkého, čo ešte 
meno nemá. 

Slovenská poézia 2016 / FAQ / 
často kladené otázky
Slovami „hladina básnickej invencie ustálená“ sa končilo hodnotenie poézie 
v Knižnej revue pred rokom, a ukazuje sa, že básnická invencia je ustále-
ná dlhodobo. Najlepšie slovenské poetky a najinvenčnejší básnici budujú 
kultúrny fond rýchlosťou 3 – 5 zbierok za rok. Pýtate sa, či umenie nie je 
v kríze. Podľa výsledkov poézie za rok 2016 – nie. Možno sa to nezdá, ale 
ak prísnym výberom prejdú aspoň tri knihy, je to národný úspech. Dejiny 
literatúry potvrdzujú, že čas bude k dielam ešte prísnejší, a akákoľvek 
blahosklonnosť nebude mať miesto. Pýtate sa, čo potom ostatné knihy, 
ostatní autori. Umelecká literatúra žije zo svojej diferencovanosti a z od-
lišných chutí a potrieb. Svoje miesto majú rozličné témy, ale aj populárna 
literatúra, a literatúra súkromného dosahu – dôležité je vedieť o správnom 
umiestnení toho-ktorého textu, lebo najväčšia škoda vznikne vtedy, keď 
na účelové a poloprofesionálne výstupy budeme uplatňovať kritériá vyso-
kého umenia. Poslednú otázku si dovoľujem položiť ja: Osobne som si už 
z minuloročnej slovenskej básnickej tvorby vybral. A čo vy?

Ján Gavura

už niekto predtým vytvoril, takže autorovi nezostal priestor na vlastné 
zásluhy.
 Špecialistom na gýčové básne porovnateľné s púťovými atrakciami je 
Pavel „Hirax“ Baričák, ktorý roku 2016 v druhom vydaní publikuje kni-
hu Nech je nebo všade (HladoHlas). Baričák svoju literárnu nemohúcnosť 
vydáva za cnosť a s obľubou sa vysmieva literárnej kritike: „môj odkaz 
recenzentom a milovníkom kvalitnej beletrie: »Hirax nepíše literatúru 
a nieto ešte hodnotnú. Zabudnite na mňa.« Chcem ľuďom mojimi knihami 
pomôcť, to je pre mňa najdôležitejšie“ (http://blog.martinus.sk/2010/10/
pavel-hirax-baricak-nepisem-literaturu-a-uz-vobec-nie-hodnotnu). Len 
ťažko si predstaviť, komu môže pseudofilozofia a takáto ignorancia pomôcť, 
ak by to však s pomocou myslel autor vážne, potom kniha nie je správne 
v oddelení poézie, ale patrí na policu s ezoterikou a motivačnou literatúrou 
(ospravedlňujem sa profesionálnym ezoterikom a „life coachom“, ak som 
ani na druhý pokus netrafil správne zaradenie).
 Mnohým autorom snahu alebo dobré úmysly uprieť nemožno, ale v ko-
nečnom dôsledku len úsilie nestačí. Nestačilo to Zuzane Kuglerovej 
v zbierke Hraj (sa so mnou) (Spolok slovenských spisovateľov), ktorej verše 
sú plné literárneho klišé (ideového aj jazykového), a kniha má význam 
ako súkromný ľúbostný dialóg s partnerom, kde absencia umeleckých 
kritérií ide bokom, pretože „keď ju miluje, nie je čo riešiť“: „…keď rieka 
nado mnou / rozprestrie nekonečnú hladinu / a premietne na nej / naše 
najkrajšie milovanie, // vtedy ti poviem: / Tu som, láska. // Ja, / tvoja. / 
Navždy iná“ (s. 39). 
 Nestačilo ani Dane Janebovej v knihe dlhších lyrických cyklov Moje 
brehy (Perfekt), pretože verše: „Zjazvené pocity / keď nikto necíti / Lásku 
/ čo sa tlačí k nám / Mraky sú v čiernom / ako pozostalí / v hlave krúži 
hlavolam […] // Snáď všetko rozdýcham“ povedia všetko, a nič nezostáva 
tajomstvom, nezdolali ani nástrahy jazyka, a nepriniesli nič nové, čo tu už 
stokrát nebolo. Stačí sa pozrieť do tvorby Gabriely Spustovej Izakovičo-
vej a jej dvoch kníh Trinásta komnata a Poéma o láske a zrade (RUAH), 
pracujúcej identickým spôsobom na identických témach: „Zapej mi, zahraj 
na strunách, / zalej ma svetlom myšlienok, / veď k láske máme iba krok. / 
Obrastá srdce nehy mach“ (s. 10, Poéma o láske a zrade, Spev prvý).
 Trochu originálnejšie, ale s mnohými klišéovitými výpožičkami, sa s li-
terárnou tvorbou vyrovnal Jakub Pokorný v knihe Záblesk (DAXE), sta-
rostlivejšie vyberajúci námety, v ktorých sa odráža pocit spolupatričnosti 
s ostatnými, i humanistický zástoj. Evidentne by však básňam prospelo 
udržať obraznosť vecnú a smerovanú k niečomu konkrétnemu, pretože 
únik do abstraktných sfér je takmer istá cesta k neproduktívnemu verba-
lizovaniu.
 Pokus o nezvyčajnú „básnickú fresku o SNP“ Jozefa Darma (1932) Pe-
čate v kameni (Vydavateľstvo Spolku slovenských vydavateľov) je ne-
pochybne originálnym zámerom, ale jeho sfunkčnenie by dalo zabrať aj 
tým najtalentovanejším básnikom. Lyricko-epické podložie si žiada nájsť 
prístup k námetu aj metóde tak, aby sa poézia stala prínosom prejavu, 
a nie jeho prekážkou. Aj sebelepšie básnické prevedenie by však zlyhalo 
na príliš zjednodušenom a unanimizovanom zobrazení, aké Darmo ponúka: 
„Stáli tu oddiely. / Stál tu národ / a čakal na povel, / čo z útrob podzemia /  
do tváre slnka / vypovedia rána. […] Národ už v lavín pohybe. / Cíti blízkosť 
chvíle. / V neskrotnej sile / exploduje hnev“ (s. 66). 
 Imitáciu poézie nachádzame v knihe Andreja Hnáta Obyčajné veci (Post 
Scriptum) prepisujúcej úvahy a udalosti života do veršovej podoby. Autor 
ide na to sofistikovane, prepája „obyčajné“ s umeleckými prostriedkami, 
exkluzívnymi prvkami (latinčinou, ustálenými slovnými zvratmi), vo výsled-
ku je však básnický jazyk bez poézie, a podobá sa viac na rečnícky prejav, 
súkromnú glosu alebo komentár. O čosi viacej citu pre poéziu preukázal 
Alojz Nociar v zbierke Posledná salva (svetla) (Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov) zužitkúvajúci čitateľské a ľudské skúsenosti na 
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ÁBELOVÁ, Mirka
Básničky pre domáce paničky. 
Ilust. I. Šáteková
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
120 s. Viaz.
Tretia básnická zbierka poetky 
(1985). Básne vypovedajú o tom, 
čo sa deje pod povrchom vzťahov, 
v ktorých žijú dnešné ženy.
ISBN 978-80-8150-130-2

BABÍN, Emil
Pil na sekeru 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz.
Aforizmy o politike, literatúre, al-
kohole, medziľudských vzťahoch 
básnika (1960).
ISBN 978-80-551-4649-2

BADÁŇ, Ján
Čakanie na zázrak. Foto JUH, J. Uh-  
liarik
Bratislava, Komprint 2016. 1. vyd. 
100 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora 
(1967) prináša výber z básní, ktoré 
neboli doteraz publikované. Debut: 
Voňavé lásky (2014).
ISBN 978-80-89720-07-1
 
BALÁŽ, Ireney
Čas hmatu (ako voňajú sny). Foto 
Ad Meskens/Wikimedia Commons
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Zbierka poézie básnika a esejistu 
(1944) je lyrickou reflexiou o uni-
verzálnych otázkach bytia.
ISBN 978-80-8194-033-0

BARIČÁK, Pavel „Hirax“
Nech je nebo všade. Ilust. J. S. Thom-  
ková
Martin, HladoHlas Group 2016.  
2. vyd. 112 s. Viaz.
Básnická zbierka autora (1971) 
nadväzujúca na debut More srdca.
ISBN 978-80-89711-59-8
 
Básne 2016. Predslov M. Feren-
čuhová
Bratislava, literarnyklub.sk 2016.  
1. vyd. 109 s. Brož.
Zborník najlepších prác 6. ročníka 
literárnej súťaže obsahuje texty au-
torov (M. Melicherčík, A. Bublák,  
M. Benkovič, P. Prokopec, D. Želin-
ský, P. Cibo, M. Vlado, N. Kollárová, 

V. Nádaskay, V. Kolejáková – víťaz-
ka).
ISBN 978-80-972550-3-9

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

BODNÁROVÁ, Jana
v záhradách / pod dronmi. Ilust. 
L. Tallová
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
64 s. Viaz. Edícia Mušľa
Zbierka básní poetky, prozaičky 
a autorky literatúry pre deti a mlá-
dež (1950), v ktorej spracúva vypäté 
životné skúsenosti.
ISBN 978-80-89545-51-3
 
BOJNANSKÁ, Daniela
Úžas a/symetria. Ilust. A. Rati-
cová
Bratislava, Renesans 2016. 1. vyd. 
Nestr. Brož.
Tretia básnická publikácia autor-
ky. Obsahuje verše kontemplatívnej 
lyriky.
ISBN 978-80-972197-5-8

BRÖSTL, Alexander
Lentilkovo. Ilust. K. Kanala
Bratislava, Kalligram 2016. 1. vyd. 
123 s. Brož.
Tretia kniha aforizmov autora 
(1953).
ISBN 978-80-8101-931-9

BÚRAN, Miroslav
V hluchom svete
Telgárt, Richard Lunter – Kicom 
2016. 1. vyd. 99 s. Viaz.
Zbierka veršov básnika a prozaika 
(1978).
ISBN 978-80-8978-015-0

DANÍK, Jozef
Tiché rozhovory 
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 174 s. 
Brož. 
Trinásta zbierka reflexívnych ver-
šov doplnená fotografiami Liptova.
ISBN 978-80-8154-155-1

DANIŠ, Miroslav
Krehké z kameňa 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 212 s. Viaz.
Výber z básnickej tvorby autora 
(1960). Zbierka je rozdelená na 
6 organických častí: Vytratilo sa 
detstvo z domova, Kaligraf lásky, 
Očista mojej identity, Ľudský zve-
rokruh, Pánova záhrada, Pyramída 
totožnosti.
ISBN 978-80-8061-952-7

DARMO, Jozef
Pečate v kameni. Predslov autor. 
Ilust. z diela Ľudo Petranský: Vin-
cent Hložník
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 167 s. Viaz.
Lyricko-epická skladba s témou 
druhej svetovej vojny od noviná-
ra, publicistu, básnika, spisovateľa 
a vedca (1932).
ISBN 978-80-8061-824-7

FELDEK, Ľubomír
Životopis vo veršoch. Zost. a do-
slov napísala A. L. Feldeková. Ilust. 
M. Cipár
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 379 s. 
Viaz.
Výber básní popretkávaný prozaic-
kými textami postavený na chrono-
lógii života významného básnika, 
esejistu a autora literatúry pre deti 
a mládež (1936).
ISBN 978-80-551-5204-2

FEKETE-APOLKIN, Ján
Tajný denník Pozemšťana. Do-
slov P. Mišák
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 97 s. Viaz.
Zbierka poézie obsahuje haiku, 
kratšie poémy a spevy, mikrá a iné 
básne.
ISBN 978-80-89727-91-9
 
FERENČUHOVÁ, Mária
Imunita 
Kordíky, Skalná ruža, občianske 
združenie 2016. 1. vyd. 92 s. Viaz. 
Edícia Poézia
Štvrtá básnická kniha autorky 
(1975) rozdelená do šiestich častí, 
ktoré spája leitmotív ochorenia 
a umierania. Publikácia obsahuje 

štúdiu Marty Součkovej.
ISBN 978-80-970014-8-3

HAUGOVÁ, Mila
Srna pozerajúca na Polárku. 
Ilust. O. Rauhal
Bratislava, ARS POETICA 2016.  
1. vyd. 109 s. Viaz.
Básnická zbierka významnej poe-
tky (1942).
ISBN 978-80-89283-84-2

HATALA, Marián
Nespavosť alebo plus mínus šty-
ri steny. Ilust. R. Jančovič jr.
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 
2016. 1. vyd. 60 s. Viaz. Edícia Do-
mesticum
Poetické pásmo básnika, preklada-
teľa, prozaika a publicistu (1958) 
o mužovi v byte, ktorý prežíva noč-
né udalosti.
ISBN 978-80-89435-22-7
 
HÁBER, Stanislav
Administrátor hry len miluje. 
Ilust. J. Háberová
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 64 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1966).
ISBN 978-80-8061-914-5
 
HNÁT, Andrej
Obyčajné veci. Doslov E. Si-
rochman
Bratislava, Post Scriptum 2016.  
1. vyd. 59 s. Brož.
V druhej básnickej zbierke autor 
(1956) zachytáva motívy lásky, pria-
teľstva, prírody a tradície. Debut: 
Nehodiace sa škrtni.
ISBN 978-80-89567-57-7

HREHUŠ, Michal
Tajomstvo citátov 
Hrnčiarovce nad Parnou, I Can 
Academy Slovakia 2016. 1. vyd. 
63 s. Viaz.
Kniha citátov s krátkymi vysvet-
leniami s podtitulom Čo sa skrýva  
za citátmi z Myšlienky dňa.
ISBN 978-80-972258-2-7

JANEBOVÁ, Dana
Moje brehy. Ilust. Ľ. E. Mázik
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
79 s. Viaz.
Ľúbostná básnická zbierka s motív-
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mi lásky, zamilovanosti, rozchodmi. 
ISBN 978-80-8046-761-6
 
KALAMÁR, Ondrej
Vstup na vlastné bezpečie 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 88 s. Viaz.
Zbierka reflexívnej lyriky básnika 
a aforistu (1958).
ISBN 978-80-89727-47-6
 
KAMINSKÝ, René
Srdečná krajina 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 67 s. Viaz.
Krátke verše básnika, v ktorých 
vyjadruje svoj vzťah k prírode.
ISBN 978-80-8061-916-9

Klenoty slovenskej poézie I. 
Martin, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 47 s. Brož.
Reprezentačný výber z poézie 
slovenskej klasiky 19. storočia 
a začiatku 20. storočia s úvodom 
J. Rezníka.
ISBN 978-80-8128-160-0

Kniha citátov o živote 
Hrnčiarovce nad Parnou, I Can Aca-
demy Slovakia 2016. 1. vyd. Nestr.  
Viaz.
Publikácia s podtitulom Myšlienky 
pre každodennú inšpiráciu.
ISBN 978-80-972258-1-0

KOVÁČ ADAMOV, Štefan
Pohladenie slovom 
B. m., Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz.
Zbierka veršov autora (1957) s pod-
titulom Veršovanky o všeličom.
ISBN 978-80-972288-5-9

KUGLEROVÁ, Zuzana
Hraj (sa so mnou). Foto D. Novak
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 86 s. Viaz.
Zbierka lyrických ľúbostných básní 
poetky a spisovateľky (1955).
ISBN 978-80-89727-62-9

KULIHOVÁ, Alica
Arytmia duše 
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
96 s. Viaz.
Básnická zbierka prekladateľky 

(1959). Prináša verše, v ktorých sa 
odzrkadľujú súčasné trendy spoloč-
nosti, ale aj motív lásky.
ISBN 978-80-8046-763-0

KUNIAK, Juraj
Rosa Mystica. Doslov M. Haugová. 
Ilust. J. Kudlička. Foto J. Martiška
Kordíky, Skalná ruža, občianske 
združenie 2016. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Cyklus siedmich básní s kresťan-
skými motívmi od významného bás-
nika a spisovateľa (1955). Preložené 
sú do poľského (F. Nastulczyk), ne-
meckého (S. Rude-Porubská) a an-
glického (J. Minahane) jazyka.
ISBN 978-80-89816-02-6

KUZMA, Štefan
cena studne. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 80 s. 
Brož.
Zbierka poézie autora (1952). Do-
minantným motívom veršov je čas.
ISBN 978-80-8154-163-6
 
KUZMA, Štefan
naveky. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Básnická divadelná kompozícia 
naratívneho charakteru ponúka 
príbeh lásky muža a ženy.
ISBN 978-80-8154-162-9
 
KUZMA, Štefan
rukojemník vody. Foto autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 96 s. 
Brož.
Zbierka autobiograficko-reflexívnej 
poézie.
ISBN 978-80-8154-164-3
 
KUZMA, Štefan
Šepot. Doslov M. Richter. Foto 
autor
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 79 s. Viaz.
Zbierka veršov básnika a prozaika.
ISBN 978-80-8154-187-2

LEIKERT, Jozef
Osmičky galaxie. Ilust. P. Pollág
Bratislava, LUNA 2016. 1. vyd. 64 s. 
Viaz.
Zbierka poézie básnika a autora 
literatúry faktu (1955).
ISBN 978-80-969654-9-6

MALIŠ, Miro
Samé dobré správy 

Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
71 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora 
(1963), inšpirovaná biblickými 
a kresťanskými motívmi.
ISBN 978-80-8074-338-3
 
MARTINSKÝ, Roman
Oko. Ilust. M. Maroš
Liptovský Hrádok 2016. 1. vyd. 
107 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka mladého 
herca, moderátora a filmára zazna-
menáva jeden rok jeho života.
ISBN 978-80-972232-8-1
 
MIADOKOVÁ, Milica
Piesne babieho leta. Ilust. M. Mi- 
ličková
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
75 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autorky 
(1928) nadväzuje na zbierku Chve-
nie duše v prúde času (Porta Libri 
2014).
ISBN 978-80-972181-0-2
 
MIHALKOVIČ, Boris
Môj nebeský kôň 
Bratislava, F. R. & G. 2016. 1. vyd. 
68 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1961) tvorí 
súbor súkromných lyrických správ 
a pohľadníc.
ISBN 978-80-8949-939-7
 
MIKUŠOVÁ RODEROVÁ, Viera
Hlásky lásky. Foto B. Vittek
Trnava, Agart 2016. 1. vyd. 62 s. 
Brož.
Zbierka básní, sentencií, úvah a po-
hľadov na dôležité veci v ľudskom 
živote.
ISBN 978-80-971104-4-4
 
MORAVČÍK, Štefan
Moravianska Venuša. Ilust. M. Ci- 
pár
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
2. vyd. 94 s. Viaz.
Zbierka veršov básnika (1943) in-
špirovaná knihami Pavla Dvořáka 
o archeologických objavoch, prácou 
Jána Dekana Veľká Morava, výsta-
vami sochára Vojtecha Matušinca 
o hrdinoch a božstvách starých 
Slovanov.
ISBN 978-80-8061-936-7

NAGAJ, Ondrej
Veď ja viem. Doslov P. Mišák
Vrútky, Štúdio LJ 2016. 1. vyd. 79 s. 
Viaz.
Zbierka reflexívno-lyrických a ľú-
bostných veršov básnika (1940).
ISBN 978-80-972387-1-1
 
NOCIAR, Alojz
Posledná salva (svetla) 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 77 s. Viaz.
Druhá zbierka autora (1948) čle-
nená na tri časti: Torzo, Stratené 
svety, Okamih spomienky. Debut: 
Zátišia.
ISBN 978-80-8061-956-5
 
OLACH, Ľubomír
Triezviem… Ilust. I. Zámečníková
Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. 
79 s. Viaz.
Piata zbierka veršov básnika a spi-
sovateľa (1948).Ústrednými mo-
tívmi zbierky sú žena, európske 
metropoly aj problémy súčasnej 
spoločnosti.
ISBN 978-80-96-7256-6-3

POLIAKOVÁ, Blanka
Zo záhrady srdca 
B. m., Vydavateľstvo Mayor 2016.  
1. vyd. 222 s. Brož.
Výber z poézie autorky (1936) obsa-
huje zbierky: Požičaj mi deň, Zaklí-
nadlá, Malý svet, Listy, Nepovedala 
som nahlas, Skôr ako potemnie sln-
ko, Leto v kolíske jabloní.
ISBN 978-80-969133-7-4

POKORNÝ, Jakub
Záblesk. Ilust. M. Kultánová
Bratislava, DAXE 2016. 1. vyd. 52 s. 
Viaz.
Druhá básnická zbierka autora 
(1989). Debut: Stačí vedieť málo.
ISBN 978-80-89429-53-0
 
REMETOVÁ, Dušana
Asistentka réžie 
Bratislava, Porta Libri 2016. 1. vyd. 
182 s. Viaz.
Autorkina (1991) šiesta básnická 
zbierka kontemplatívnych veršov.
ISBN 978-80-815-6074-3



s. 32/33

 ›› SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabrie-
la
Poéma o láske a zrade 
Suchá nad Parnou, RUAH 2016.  
1. vyd. 39 s. Viaz.
Lyricko-epické pásmo o princovi 
a jeho milej poetky (1967).
ISBN 978-80-98604-22-7
 
SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabrie-
la
Trinásta komnata 
Suchá nad Parnou, RUAH 2016.  
1. vyd. 200 s. Brož.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-89604-20-3
 
ŠIMON, Ladislav
Oblúky. Doslov J. Báliková. Ilust. 
D. Srvátka
Bratislava, Literárna nadácia Stud-
ňa 2016. 1. vyd. 91 s. Brož.
Básnik, prekladateľ, germanista 
(1938) reflektuje v zbierke básní 
krehkosť človeka, umenia a me-
dziľudských vzťahov v plynutí času.
ISBN 978-80-89207-19-0
 
ŠTRPKA, Ivan
Fragment (rytierskeho) lesa. 
Ilust. D. Sadovská
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
80 s. Viaz. Edícia Mušľa
Zbierka poézie významného bás-
nika (1944).
ISBN 978-80-89545-50-6
 
TAZBERÍK, Ján
Svetlo a iné stroje 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 84 s. Brož.
Zbierka lyrických textov reflektu-
júcich pocitový a intelektuálny svet 
súčasníka.
ISBN 978-80-89727-57-5

TRNAVEC, Berco
Kamasutra live. Ilust. B. Pernecký
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 224 s. Viaz.
Aforizmy, haiku, epigramy na rôzne 
spoločenské témy (politika, zákon, 
morálka a i.).
ISBN 978-80-8061-908-4

TURNER, Tomáš
Aj ryba lieta. Ilust. Ľ. Benkovič
Trenčín, Verejná knižnica Micha-

la Rešetku v Trenčíne 2016. 1. vyd. 
Nestr. Brož. Edícia Omega
Zbierka aforizmov a epigramov 
autora (1972).
ISBN 978-80-972335-0-1

URBAN, Jozef
Život je frajer, ale ja som väčší. 
Zost. a doslov napísal O. Kalamár. 
Foto P. Leginský, Ľ. Vojtek
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 267 s. Viaz.
Prierez tvorbou populárneho bás-
nika (1964 – 1999) od sonetových 
vencov, cez poéziu až po piesňové 
texty.
ISBN 978-80-8061-934-3

VLADO, Martin
Flexibuk No. 5 Zväčšovanie 
priestoru/Deväť. Doslov R. Passia, 
L. Jakubčáková. Foto E. Vlnková,  
D. Simanová, D. Hanko a i.
Košice, DIVE BUKI 2016. 1. vyd. 58 s.  
Flexi
Zbierka veršov básnika a prozaika 
(1959) a súbor fotografií kolektívu 
autorov z Ateliéru fotografie Fakul-
ty umení TU v Košiciach.
ISBN 978-80-89677-10-8
 
ZBRUŽ, Kamil
Azoth 
Bratislava, Drewo a srd 2016. 1. vyd. 
Nestr. Brož.
Experimentálna poézia básnika 
(1964).
ISBN 978-80-89550-26-5
 
ŽEMBERA, Juraj
Rana po štepárskom noži. Ilust. 
P. Uchnár
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
104 s. Viaz.
Reflexívna lyrika básnika založená 
na jeho imaginácii a bohatom vnú-
tornom svete.
ISBN 978-80-8046-758-6

nedebutová poézia 2016 – anotácie
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Niekoľko hopov, 
viac tropov

Slovenská debutová poézia 2016

Mgr. Matúš Mikšík (1988) vyštudoval slovenský jazyk 
a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde 
v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Katedre 
slovenskej literatúry a literárnej vedy. Aktívne recen-

zoval (a dúfa, že ešte bude) pre rôzne literárne časopisy 
a (občasne) pracuje ako knižný redaktor. Od mája 2016 je 

šéfredaktorom Knižnej revue.

 Peter „Expl0ited“ Altof – Nie som básnik (Ikar): Debut tohto známeho 
youtubera by mal byť komplementom k videám, ktoré ho preslávili – aby sme ho 
nevnímali „ako nejakú internetovú obdobu cirkusovej atrakcie bez akýchkoľvek 
emócií“ (Niečo ako predslov, s. 11). Frustrácia mladého človeka, ktorého neberú 
„vážne“ (úvodzovky tu používam na zdôraznenie priameho zmyslu slova, nie 
ironicky), sa dá pochopiť, a takáto akcia predpokladá reakciu, akou môže byť 
aj vypisovanie sa do veršov. Potiaľto je všetko v poriadku. Publikovaním takto 
napísaných básní sa však dostávame do kontextu nielen celej domácej, ale aj 
svetovej, a nielen všetkej súčasnej, ale aj ostatnej, históriou preverenej, poézie 
(na to upozorňuje T. S. Eliot v eseji Tradícia a individuálny talent). De facto tak 
Altofov výkon môžeme porovnávať bárs aj s Baudelairom (ale zbierka je príšerne 
zlá aj bez takéhoto porovnania, takže len na ilustráciu).
 Frustrácia mladého človeka v Altofovom debute vyznieva jednoducho ako 
póza – hovorím tu o lyrickom subjekte, aby bolo jasné, že neútočím na autora 
(práve publikovaním však oddelenie autora od subjektu môžeme z literárnoved-
ného hľadiska odôvodniť). Altofov lyrický subjekt je teda pózer, je to „wannabe 
tragéd“, akým sa mladý človek stáva vždy vtedy, keď má pocit, že počas svojho 
krátkeho života už musel zniesť všetky životné príkoria, pričom – ak tento mladý 
človek nie je Rimbaud – ide iba o znôšku malicherností, o ktorých treba dať 
(z hľadiska psychohygieny) vedieť maximálne niekoľkým najbližším osobám, 
a nie celému svetu, ktorý už mal možnosť vidieť a počuť tisícky zaujímavejších 
a dôležitejších príbehov.
 Michal Baláž – Ø (Spolok slovenských spisovateľov): Veľmi silný debut, 
ktorého veľkou devízou je autorova variabilita – azda najväčším pozitívom je 
pre mňa skvelé pointovanie básní, viditeľné napríklad na textoch Kozmos (s. 
10), W > Z (s. 30), alebo Austrália (s. 38). Baláž sa pohybuje v rôznych kontex-
toch a typologicky odlišných spôsoboch písania – časť básní veľmi dômyselne 
využíva biblické alúzie na vyostrenie výrazu, v zbierke sa mihne minimálne 
jedna válkovská asociácia („smutná ranná erekcia / a ja s ňou a ja s ňou“, s. 
71), čo ukazuje debutanta ako „poučeného“, nie však dotieravo rozhadzujúceho 
priehrštiami rôznych intertextovostí. Ďalším rozmerom Balážovej poézie je 
humor, markantný napríklad v básňach Hypotézy o pitnej vode (s. 34), Produkuj 
(s. 40), či Onanobaláž (s. 66).
 Zovšeobecňujúco by sa dalo povedať, že v Balážovom debute ide o kritiku 
súčasnej spoločnosti, podľa ktorej by jednotlivec mal byť „bez zbytočného 
obsahu“ (s. 44); a je „otravný ako storno pri pokladni“ (s. 48); a ak sa zamiluje, 

Aby sme sa ľahšie zorientovali vo svete, máme tendenciu všetko okolo nás 
niekam zaradiť, priložiť veci k veciam, hodnoty k hodnotám a podobne. Dvad-
sať kníh debutujúcich básnikov a poetiek sa dajú porozdeľovať demograficky, 
tematicky či kvalitatívne, dajú sa však aj jednoducho zoradiť podľa abecedy. 
Aspoň čiastočne tak možno zažijete niečo podobné mojej opakovanej frustrácii 
a občasne pociťovanej radosti z dvadsaťnásobného kupovania mačky vo vreci.

A – F
Ľuboslav Adamuščin – Rozsievač burín (Modrý Peter): V poetickej Ada-
muščinovej prvotine sa veci dejú inak, než sme na to zvyknutí z bežného ži-
vota – sú „ozvláštnené“. Autor účinne ruší ustálené hierarchizácie priestorov 
i procesov: „Vystúpil som do koruny / plnej červených ikier. // Medzi listami 
sa treli / jesetery“ (s. 11); „Krájam mokrý chlieb, / nôž hrdzavie“ (s. 12). Toto 
prekladanie entít a javov z pôvodných do nových, nečakaných kontextov, je 
uhrančivé a fascinujúce. Adamuščinova poetika je svojou zmyslovou konkrét-
nosťou blízka básnikom Trnavskej skupiny a Štefanovi Strážayovi, zdá sa mi 
však, že hlavným rozdielom – oproti zádumčivému Strážayovi – je inherentne 
optimistický pôdorys debutantových básní: „Krajina bez mena / spí / v čipko-
vanom ľade“ (s. 20); „Pozeráš ako jabloň / na mladú hrušku / vo dvore. // Kvitneš 
za ňou“ (s. 39). Ak sa to však s optimizmom preženie, verše spejú k infantilite 
a maľovaniu nepochopiteľne harmonicky zjednodušujúcich až naivných scén: 
„Zablatená cesta. // Z obidvoch strán / po nej kráča pastierik. // Blednúcu lunu 
/ nesie na ramenách“ (s. 29) – obdobných pasáží je v zbierke našťastie pomerne 
málo, nepochopiteľne sa však frekvencia ich výskytu v smere čítania zvyšuje.
 Rozsievač burín na mňa pôsobí upokojujúco a – hoci to je dojem výsostne sub-
jektívny – som rád, že niečo také sa medzi debutujúcimi básnikmi a poetkami 
vyskytlo (anticipujem budúcoročné hodnotenie – podobne na mňa v roku 2017 za-
pôsobia Básne o počasí Viktora Suchého). Tematizácia rurálneho prostredia 
tu nie je prvoplánovou idylou, ale metódou prinavrátenia pozornosti tradične 
ladeným detailom, ktoré si to určite zaslúžia. Debutant dokazuje, že vidiecka 
poézia ešte ani zďaleka nie je prekonaná a aj v klasickom dedinsko-prírodnom 
inventári nachádza invenčné prvky a ich kombinácie. Navyše, Adamuščin 
pôsobí až rozvážne (miestami archaicky, čo ale vôbec nie je na škodu), verše 
plynú pomalým tempom – presne takým, aké básni svedčí. V kontexte súčasnej 
slovenskej poézie je zbierka pozoruhodná – nielen ako debut –, a tak neostáva 
nič iné, iba čakať na ďalšie „krátke riadky“ jej autora.

Foto Radka Komžíková



kriticky, je to len preto, že by som chcel viac takýchto básní: „Zostarnúť o vy-
padnutý hlas: znamená / obrátiť vo Váhu / v tichosti kameň po kameni // pod 
úrovňou hladiny / bez signálu / vytiahnuť roztopené sklo z päty“ (s. 16).
 Soňa Ferencová – Objímanie letokruhov (Spolok slovenských spisova-
teľov): Nepodarený debut, v ktorom forma (mám na mysli prítomnosť rýmov, 
o nejakom autorskom zámere rytmicko-metrickej pravidelnosti tu nemôže 
byť reč) prevládla nad obsahom, a ten je ešte navyše vágny a klišéovitý: „Si 
dažďom, keď ovlažuješ moje suché polia“ (s. 9); „ Môcť tak skrátka nemyslieť / 
Povedať oblaku: vráť sa späť / Raz ťa nájdem, skryjem za klobúk / ucítim nežnosť 
nebeských rúk“ (s. 23); „Po večeroch moje telo / chcelo by byť tvojím dielom“ (s. 
44), a tak ďalej.
 A spomínaná forma – keď niekto napíše „Letí havran ponad pusté lesy, / 
v pustom poli posteľ ustelie si / opustený spáč“, tak to jednoducho funguje 
lepšie než „Počuť zvuky pádov vody na odkvapy“. Prvý citát je z Válkovej básne 
Večer, druhý z debutu Sone Ferencovej, ale to ste asi pochopili. Debutantka sa 
jednoducho príliš snaží, priveľmi ide do písania s tým, že chce napísať báseň. 
Chýba jej válkovské písanie „len tak“, ktoré by bolo zrejme želaným modom 
operandi, darí sa jej však v jedinej básni, ktorá za niečo stojí (nebyť skeptikom, 
povedal by som dokonca, že je to báseň vynikajúca) – Posledné milovanie (s. 
31). Zvuková stránka tu pôsobí neštylizovane, na rozdiel od citovanej pasáže, 
v ktorej bizarne nemožná eufónia spôsobuje nečitateľnosť textu. Autorka by sa 
teda mohla – ak prijíma rady – v prvom rade uvoľniť a básňou o niečom hovoriť, 
nie snažiť sa o tom básniť.

G – K
Dominika Elizabeth Hladíková – Slovo je nádych (Art Floyd): Debut, kto-
rý mal ostať v zásuvke. Autorke odporúčam veľa čítať (ak chce začať u nás, 
tak Krasko, Novomeský a Válek, ak vo svete, tak určite Baudelaire – ideál-
ne niekoľkokrát – a potom pokračovať podľa chuti) a zvažovať publikovanie 
v časopisoch pre mladých autorov a autorky, kde môže dostať spätnú väzbu, 
prípadne sa pokúsiť angažovať „nekompromisného redaktora“ a – odpusťte tú 
parafrázu – ako povedal Lenin: „učiť sa, učiť sa, učiť sa“. To všetko v prípade, že 
má Hladíková vôbec ambíciu vstúpiť do kontextu slovenskej a svetovej poézie 
– ak takúto ambíciu ale nemá a písanie je pre ňu len formou psychohygieny, 
tak treba využiť zošitky a spomínanú zásuvku, na takéto písanie totiž ISBN 
nielen, že netreba, ale ani nepatrí.
 Roman Kaliský Hronský – Krv z kalicha (Matica slovenská): Viazaný verš 
tu autorovi zväzuje ruky tak, že ani krátky štvor- alebo päťslabičný, ani dlhší 
– osem a viac slabík – verš mu nefunguje. Priznávam, že v prvom prípade vo 
mne vzbudzuje nedôveru už samotná krátkosť verša (štvorslabičníky vyzerajú 
podozrivo aj u Hviezdoslava), v dlhších rozsahoch je zasa problémom časté 
staccato jednoslabičných slov (každé z nich si predstavte ako polienko, hodené 
pod nohy čitateľovi). Pridajte k tomu gramatické rýmy a skaza je dokonaná.
 Týmto však nechcem povedať, že by debutant vládol veršu voľnému – skôr 
som takmer presvedčený o opaku, pretože mám pocit, že Kaliský Hronský 
nemá čo povedať. Inventár tém a výrazov je tak zúfalo neoriginálny, že každé 
ďalšie „veľké“ slovo, ktorým sa autor zaženie, pôsobí ešte viac odstrašujúco, 
než to predošlé. Citát len jeden, na viac nemám síl: „Anjel strážny nebuď vlažný 
/ Veď ja nie som taký strašný / Nebuď prísny neber mi sny / Anjel strážny ty si 
vážny“ (s. 54).
 Jakub Kapičiak – Intenzívne využitie majetku (OZ Literis): Debut Jakuba 
Kapičiaka otvára takýto „obraz“: „Mojimi úhlavnými nepriateľmi sú spermie, 
sekréty a vaginálne šťavy“ (s. 15). Chce autor, aby sme už po niekoľkých riad-
koch zbierku odložili s tým, že je to len „čisté porno“? Čo by to potom bolo za 
„intenzívne využitie majetku“ (teda v prípade, že ste si– ako ja – zbierku rovno 
zakúpili a už ide o váš majetok)? Čo nám vlastne Kapičiakov debut chce pove-
dať? Pri hodnotení vychádzam z toho, že ide najmä o koncept, „úspech“ takejto 
zbierky textov (sú tu aj ne-básne) teda viac-menej záleží od schopnosti preniesť 
centrálnu myšlienku na percipienta. A Kapičiak to robí tak, že donekonečna 

tak len „do zväčšujúcej sa vzdialenosti medzi nimi“ (s. 61) – čím sa myslí sub-
jekt a jeho (ne)potenciálna partnerka, o ktorej sa však dozvedáme nielen: „si 
len súčet úpadkov“ (s. 80), ale aj „chcel by som ťa spoznať / ale iba povrchne“ 
(s. 79). Kritika je teda neľútostne obrátená aj smerom k subjektu samotnému 
(napríklad aj báseň 27011986, s. 19), ide teda o podobnú (nie masochistickú, 
ale skôr neobíditeľnú) sebatrýzeň, akou aktuálne disponuje susedská česká 
literatúra (Jan Těsnohlídek). Myslím, že aj takýto expresívne autodeštrukčný 
typ básnenia u nás v súčasnosti chýba (dá sa však svojím spôsobom považovať 
za aktualizáciu niektorých polôh Válkovej či Ondrušovej poézie), preto Balážov 
debut skutočne vítam.
 Autor teda hovorí o tom, že prehnité je tu úplne všetko: „ty nikdy nebudeš / 
mať úplne biele zuby / a čisté svedomie“ (s. 30), a že je lož, ak sa tvárime, že veci 
sú v poriadku: „mám pocit / že moje okno / mi ukazuje len to / čo chcem vidieť“ 
(s. 25). Je trochu škoda, že zbierke v závere dochádza dych, posledná báseň (s. 
104 – 105) je však jej vynikajúcou bodkou. Ak by bol Balážov debut o trochu 
„kompaktnejší“ (rozumej „skomprimovanejší“), mohlo to byť ešte lepšie, ba 
dokonca najlepšie – takto to však v pomyselnom rebríčku (pretože rebríčky sú 
in) „stačí“ „iba“ na druhú priečku.
 Daniel Bodický – Jesenné mesto (Vl. nákl.): Zúfalo nudný debut – s istou 
dávkou nemiestnej rozšafnosti by sa dal označiť za akúsi nemodernú modernu, 
teda verše, prichádzajúce viac ako sto rokov po Kraskovi s niečím, čo je už vekmi 
tak prevarené, že sa to nedá nazvať ani len epigónstvom. Veruže tak, vyskytnú 
sa tu „sťa“ (s. 27), „hoc‘“ (s. 43) a dokonca si môžeme vypočuť aj „blankytných 
výšok […] spev“ (s. 56).
 Okrem toho sú to samé brieždenia a svitania a scenérie zaliate slnkom 
a súmraky a západy a hory a moria – skrátka je to také „poetické“, až ma vy-
rušuje, že ma nič nevyrušuje. Náznaky nulové, všetko je podané čitateľovi 
explicitne na ani nie striebornom, iba postriebrenom podnose. Odcitovať azda 
stačí pasáž z básne Na brehu Baltského mora (s. 11) – „Na obzore miznú svetlá 
vzdialených lodí. / V piesku sa stráca vôňa posledného leta. / Pod kabát preniká 
studená hmla“ a jej posledný verš „Je tu len tma, oceán, ja a samota…“, ktorý 
sa „pozoruhodne“ takmer identicky zopakuje o niekoľko strán ďalej: „Som len 
ja, skaly, nebo a samota“ (s. 32), ibaže sme teda raz pri mori a raz na horách.
 Vskutku, radšej treba siahnuť po „pôvodnej“ moderne, čím primárne myslím 
Kraska, pretože v Bodického debute je najzaujímavejším bodom táto zrejme 
nechcená, ale čarovne presná autocharakteristika: „Text tupý je, nemá nič do 
seba“ (s. 37).
 Peter Cibo – Apnoe (Skalná ruža, občianske združenie): Listovanie v Cibovom 
debute Apnoe, zdá sa, pri takmer každom nahliadnutí vyjaví čosi provokatívne 
zvláštne – technickou terminológiou podchytenú patológiu súčasnej spoločnosti; 
náznak postapokalyptickej dystópie nie ako výsledku jadrovej katastrofy alebo 
ďalšej svetovej vojny, ale skôr postupnej zmeny paradigmy na posthumanizmus, 
definovaný stratou identity jednotlivca, mikro- i makro-spoločenstiev. Teda 
eliotovská apokalypsa, končiaca sa „nie treskom, ale skučaním“: „Sídliská: 
trvajú / ako ložiská hrdze / rekonfigurujú sa v krajine“ (s. 12).
 Zrak čitateľa automaticky padá na vedecko-technický termín, príznakový 
v rámci básnického jazyka ako takého – a debutant je najsilnejší práve vtedy, 
keď sa mu podarí tieto jednotlivosti zmysluplne skombinovať v tele básne. 
Ideálne je, ak sú tieto príznakové lexémy z rôznych kontextov (medicínskeho, 
urbánneho, informačno-technologického), ako je to v básni s incipitom „Mäso 
neznesiteľne škrípe“ (s. 33). Pravdou však je, že autorovi sa toto niekedy ne-
podarí – vtedy je Cibova poézia akosi násilne „prepočítačizovaná“, jednotlivé 
výrazy pôsobia ako zbytočné exhibovanie, a nefunkčná a prvoplánová snaha 
„byť iný“, občas spadajú do klišé: „Položili (sme) medzi seba […] monitor / na 
kroky (sme) zabudli“ (s. 27).
 V Cibovej zbierke je podľa môjho názoru najlepšia hneď úvodná časť V anaerób-
nom pásme, najslabšia je časť 0 a 1, ktorá azda najviac trpí neduhmi, popísanými 
vyššie. V tomto zmysle teda ide o „klasický“ nevyvážený debut so zábleskami 
naozaj pozoruhodných obrazov – ak však takéto hodnotenie vyznieva príliš 
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každodenných neproblémov a podobne. Číry eklekticizmus, či, lepšie povedané, 
neidentifikovateľná guča, z ktorej všade trčí niečo iné. Menej je niekedy viac.
 Vyjadrovanie lyrického subjektu je „rapové“ – opäť rozšafné, občas samoúčelne 
verbalistické, s kadenciou „cudzích“ (rozumej príznakových) slov väčšou, než 
má ktorýkoľvek slovník, uvravenosti nepomáha ani nadbytočné používanie 
prívlastkov. Autor sa nám radšej mohol pokúsiť povedať „niečo“ a nie hneď 
„všetko“. Občas sa totiž stáva, že ten, kto hovorí veľa, v podstate nehovorí nič 
(dôležité). Za najzaujímavejšie veci v zbierke potom považujem tie, na ktoré 
vyššie uvedených niekoľko riadkov neplatí – napríklad konceptuálnu záležitosť 
Hip-hop hit (s. 53) či báseň (skutočne báseň!) Neviditeľný motýľ (s. 27): „Pri čakaní 
na zastávke / obtrel sa mi o pery neviditeľný / motýľ // Lovím ho pohľadmi / 
chytajú sa analógové ženy // Motýľ uniká“.
 Ján Pich – Mathesis universalis (OZ Literis): Anotácia debutu Jána Picha 
hovorí: „Zbierka básní vychádza z konceptov teórie zložitosti zaoberajúcej sa 
algoritmickou náročnosťou problémov. Pomocou tejto teórie pristupuje k otáz-
kam automatického generovania poézie.“ Tým by z hľadiska toho, ako bežne 
vnímame poéziu, mohlo byť povedané azda všetko, využijem však tento priestor 
na drobnú úvahu. Pichova „zbierka“ (už tu sa dá spochybniť jeden z tradičných 
pojmov, súvisiacich s poéziou) operuje s básňou ako s produktom, využívajúc 
pritom pojmy ako „efektívny“, „optimálny“ alebo „inovatívny“, a transponuje 
„veršotepectvo“ do podoby výroby na pásovej linke. V aktuálnej situácii je 
teda zaujímavým príspevkom do debaty nielen o podobe poézie („podobou“ tu 
myslím aj podkategórie, siahajúce za okraj toho, čo nazývame poetika), ale aj 
o jej postavení, charaktere a význame pre spoločnosť – čo je, ostatne, súčasťou 
diskurzu o poézii ako takej už od jej vzniku, ibaže v súčasnosti sa čím ďalej, tým 
kľúčovejším stáva technologický aspekt problematiky. Každopádne, ak chcete 
niečo „tradičnejšie“, pozrite sa v Pichovom debute na prvú časť titulnej básne 
Mathesis universalis – minimálne tá dokazuje, že poézia a dialóg o nej majú 
zmysel, nech už je tento zmysel akokoľvek premenlivý a ťažko uchopiteľný.

S – Z
Marika Smoroňová – Asi zo mňa nikdy nebude sexbomba (Matica sloven-
ská): Debut s niekoľkými svetlými a niekoľkými temnými momentmi. Obstojná 
je najmä prvá časť knižky, nazvaná Zabíjačka, ktorá predstavuje exkurz do 
spomienok, našťastie bez prvoplánovej nostalgie. Samotná absencia kazu však 
z ničoho nerobí excelentný produkt a aj Smoroňovej čosi ešte chýba – tieto debu-
tantkine básne sa vlastne dajú prečítať bez toho, aby vo vás čokoľvek zanechali.
 Iné je to s druhou časťou, nazvanou Masturbulencie – zo spomienkového 
modu v nej prepíname na humor, ktorý je však často prvoplánový a na úrovni 
lacných krčmových rečí. Len aby bolo jasné, nie som proti vnášaniu „nízkeho“ 
do poézie (práve naopak, čisto „vysoká“ poézia je vo veľa ohľadoch v súčasnej 
situácii jednoducho neuspokojivá), ibaže u Smoroňovej takéto vklady vyznie-
vajú miestami trápne. Keď ale motyka vystrelí, nájdu sa aj skvosty, napríklad 
aforistická miniatúra Egoizmus súlože (s. 29): „Sme jedno telo // Moje“, či ne-
skôr zvolanie „Boh je mŕtvy / Nech žijú gietzsche!“ (s. 49). Druhá citácia je už 
z tretej časti Vytriezvenie, kde sa opäť ukazuje, že rýmová schéma je častejšie 
než dobrým sluhom zlým pánom. Aj tu teda platí, že keď sa ide „robiť báseň“, 
výsledok má často kvalitu lacnej čínskej napodobeniny. Ostáva len dúfať, že 
debutantka v budúcnosti prestane hrať hru „nájdi rým na slovo…“ a zameria 
sa primárne na to, aby jej texty mali hlavu a pätu.
 Tono Škreko – Zrkadlenie (Perfekt): Ďalšia zbytočná knižka. Gramatické 
rýmy, lexikalizované obrazy, nefunkčne ornamentalizovaná syntax, pre-
hustenie (už ani nie básnickými) prívlastkami – to všetko akoby na čitateľa 
hystericky kričalo: „Som poézia!“ Bohužiaľ, to, že niekto niečo deklamuje, alebo 
sa nás o tom urputne snaží presvedčiť, ešte z takýchto veršovačiek ozajstnú 
báseň neurobí. S trochou nadhľadu by sa špeciálne pre takéto texty dala 
vytvoriť kategória „wannabe poézia“ (ihneď by som tam prihodil napríklad 
Hiraxa). Urobte si však názor sami: „Zodpovedný chcel som byť / a prinášať 
vždy iba nové témy. // Však keď jar zimný kabát mení, / nenachádzam viac už 

dráždi naše neuralgické body – je to miestami obscénne, zvrhlé, priam nechutné, 
ale zakrývať si pred tým oči neznamená, že tieto problémy okolo nás prestanú 
existovať.
 Zbierka nie je určená bežnému čitateľovi, autorovi totiž ide o dekonštrukciu 
tradičných poetických a metapoetických obsahov – nie je to deštrukcia, ale 
metodický rozklad. Inak povedané, ak „tradičná“ poézia reflektuje okolitý 
svet, Kapičiak reflektuje poéziu ako textový proces, i reflexiu poézie ako pro-
ces metatextový, a hovorí o tom, ako vie byť nielen poézia, ale aj jej reflexia 
pozérstvom a intelektuálskym sebaukájaním. Nepoetické kontexty podobné-
ho razenia, aké do poézie vkladali autori u nás najmä v 90. rokoch, Kapičiak 
nezapracúva do svojich básní len preto, aby pobavil poučeného čitateľa (ale 
pobaví), ani preto, aby ich „urobil poetickými“ – naopak, výsledkom je spätná 
depoetizácia (demaskovanie) podôb „tradičnej“ poézie a „tradičného“ prístupu 
k reflexii poézie. Kapičiakova erudícia pritom nie je iba „akože“, jeho poetika 
nie je „lacná“ – a práve preto, že autor skutočne je veľmi (dô)vtipný, disponujú 
jeho texty potrebnou presviedčacou silou.
 Ivana Kladivíková Miháliková – Kovanie v krokoch (Spolok slovenských 
spisovateľov): Určite najenigmatickejší z debutov – čo nemá byť hodnotiaci výrok, 
a to práve z toho dôvodu, že čím ťažšie sa do textu preniká, tým zložitejšie sa 
„určuje jeho hodnota“ (výraz dávam do úvodzoviek preto, aby bolo jasné, že do 
veľkej miery je hodnota pojmu „hodnota“ relatívna). Dá sa však povedať, že celá 
zbierka je v pohybe, čo dokazuje množstvo kinetických obrazov v nej. Lyrický 
subjekt akoby bol v stave (vypomôžem si Vernom) „mobilis in mobili“. Ukazuje 
to neukotvenosť subjektu (subjektky? – nedá sa to určiť) vo svete, ktorý ho 
obklopuje.
 Mätež slov, ktorú autorka vytvára narúšaním (či azda priam deštrukciou) 
tradičnej, zrozumiteľnej syntaxe, vykĺbovaním väzieb a alogickými spojenia-
mi slov, zrejme účelovo zvýrazňuje neukotvenosť (a nemožnosť ukotvenia) 
pohyblivého subjektu v pohyblivom svete. Sila, ktorá destabilizuje už aj tak 
labilnú pozíciu subjektu, pritom môže prichádzať zvnútra v podobe pozitívneho 
progresu i negatívnej stagnácie, samozrejme však popri interných pôsobia aj 
sily externé, ktoré subjekt atakujú, a takpovediac ho „nenechajú na pokoji“. 
Zbierke by možno prospela vyššia úroveň zrozumiteľnosti, pomalým a trpez-
livým čítaním sa však veršom Ivany Kladivíkovej Mihálikovej pod kožu dostať 
dá a určite to nie je iba zabíjanie času.

L – R
Miroslav Lechan – Súcit je niekto (Post Scriptum): Poézia Miroslava Lechana 
ma necháva chladným. Zbierka sa mi zdá byť veľmi všedná, čím nemyslím zachy-
tené každodenné impresie, tie totiž môžu byť magické, nádherné, zmysluplné 
a takpovediac inherentne poetické – zdá sa mi to byť príliš všedné ako poézia, 
resp. príliš konvenčné, nevzrušivé a miestami vyslovene gýčové a klišéovité: 
„keď anjel noci / rozprestrie čierne krídla / na doskách ktoré znamenajú svet“ 
(s. 25). A keď autor začne moralizovať (druhá časť zbierky s názvom !), je to ešte 
horšie – sťažuje sa napríklad, že by vraj mohli existovať ľudia, ktorí „rozkývaný 
stôl podložia / pár Rúfusmi“ (s. 27). Nefunkčne používa Lechan aj básnické 
prirovnanie: „váha života ťažkého ako jeden vlak“ (s. 37). Typologicky sa mi 
Lechanove miniatúry azda trochu ponášajú na poéziu Štefana Strážaya, ale 
kým Strážayove verše sú obsažné, hlboko reflexívne, skutočne melancholické, 
autenticky tajomné a ozajstne krásne, Lechanové nie sú nič z toho, sú iba – 
jednoducho a skrátka – nezaujímavé. 
 Lyrik – Naničhodný poet (OZ Diverzita): Poetický debut rapera Lyrika je 
v prvom rade šou. Knižka je zložená z básní, pod každou z nich je na dolnom 
okraji vpísané žánrové určenie podľa televízneho programu (od hororu až 
po muzikál), ďalej má (po vzore ženských lajfstajlových časopisov, takto ich 
parodujúc) Zakázané strany, nasledujúca časť Burza obsahuje texty na predaj 
a zbierku uzatvára séria Psychotest I. – III. Lyrik sa usilovne púšťa naozaj do 
všetkého možného, no výsledok je okrem rozšafnosti aj značne netrpezlivý, 
skáčeme zo svetov reálnych do nereálnych, z problémov každodenných do ne-
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 Mám pocit, že z technického (alebo, povedzme, remeselného) hľadiska ide 
v tomto prípade o poéziu nie zlú, ibaže obsahová hodnota veršov sa tu rovná 
obsahovej hodnote pôvodnej biblickej látky. Zbierka je teda „formálne“ dobrá 
a „obsahovo“ inherentne hodnotná, výsledok je však naozaj rozpačitý. Básne 
majú charakter piety, čo je úplne akceptovateľné, ale zdá sa mi, že ostávajú na 
úrovni „súkromnej“ poézie, teda že im chýba aktualizačný moment, pointa, 
silnejší lyrický naratív, zasadenie do kontextu – skrátka niečo, čo by výraznejšie 
presahovalo rámce niekoľko tisíc rokov starých príbehov.
 Michaela Vankovicová – Ako spať na vode (Spolok slovenských spisova-
teľov): Vankovicovej zbierka na mňa pôsobí veľmi zmätočným dojmom. Pars pro 
toto zopár veršov: „Si iba fyziognómia knihy z netu / spité kvety od mlieka / na 
jelšovom stole / Si v naslinených bruškách / svojich stránok“ (s. 55). Môžeme 
sa len domnievať, „čo tým chcela autorka povedať“. Miestami absolútne nepre-
hľadnú syntax dopĺňa aj niekoľko očividných gramatických chýb, čerešničkou 
na torte – a zároveň kameňom úrazu – je „poetická“ lexika, teda slová ako 
„brieždenie“ (s. 24) „rinčať“ (s. 50) či prazvláštna konštrukcia „Vyšťavené telá / 
sa po dotknutí / napínajú v bokoch erota“ (s. 26) a ďalej niekoľko nefunkčných 
vulgarizmov a zopár priam strašidelných náhodných rýmov.
 Problematická je Vankovicová teda vtedy, keď sa smrteľne vážne snaží pí-
sať poéziu – akonáhle má text ambíciu fungovať na špecifickom poetickom 
metajazyku, dosahuje sa úplne opačný efekt. Autorka by teda azda nemala byť 
neprimerane snaživá, najlepšie výsledky totiž dosahuje práve vtedy, keď je „svoja“ 
a niekedy až pôvabne neumelá, teda v básňach Skoro (s. 13), Prestávka (s. 15), 
Rozklad (s. 17) alebo Čím som si to čím čará (s. 22). Ak by Vankovicová uplatnila 
vo viacerých textoch takú hravosť, ako pri názve poslednej zmienenej básne 
(a zbierku nazvala napríklad „Básne o stolovaní“, čo by bolo nielen vtipné, ale aj 
priliehavé), myslím, že by to mohla byť schodnejšia cesta. Uvidíme, čo prinesie 
prípadná druhá kniha – ak sa chce autorka posunúť ďalej, mala by byť na seba 
nielen prísnejšia, ale sa vlastnou poéziou aj viac baviť, možno si dokonca viac 
písať pre radosť a nesnažiť sa zo všetkého za každú cenu urobiť báseň. 
 Jana Varcholová – Tanečnica na špičke (Marenčin PT): K poézii Jany Var-
cholovej mám veľmi osobný vzťah a na jej debutovej zbierke som pracoval ako 
redaktor, takže nasledujúcich niekoľko riadkov bude zaujatých (na druhej strane, 
tie predtým asi tiež neboli neutrálne). Varcholovej debut je v prvom rade zbierkou 
básní o partnerských (ne)vzťahoch, nejde však o akúsi bezproblémovú ľúbostnú 
poéziu, obe aktérky (teda lyrická hrdinka i objektka jej záujmu – vždy iná) viaže 
väzba zároveň dostredivá i odstredivá. Takáto väzba je azda prítomná v každom 
vzťahu (inak by bol svet čiernobiely), a nielen v tých súčasných, resp. lyrickou 
hrdinkou prežitých, preto tu spoznávame čosi archetypálne, čo je vyjadrované 
výrazivom prírodným, pohanským, magickým. Je pravda, že zbierka je kvali-
tatívne rozkolísaná, čo je spôsobené tým, že vznikla „zberom“ básní – svojou 
tajomnou atmosférou, pod ktorou tematizuje zákon partnerskej akcie a reakcie, 
lásky i nelásky, a tlmene jemnou expresivitou však pre mňa stále predstavuje 
pútavé čítanie, a to aj napriek tomu, že som celú Tanečnicu, samozrejme, čítal 
už niekoľkokrát. Pri tejto príležitosti som si však ozrejmil, ktoré Varcholovej 
básne mám najradšej: kardamóm (s. 19) a podľa receptu (s. 53 – 54).

0-9
Počas čítania a hodnotenia poetických debutov za rok 2016 som mal občas 
pocit, že hrám ruskú ruletu. Spätný pohľad však odhalí, že sa vlastne celkom 
spoľahlivo dá orientovať podľa vydavateľských značiek, takže skúste siahnuť 
po veciach z Drewa a srdu, FACE, Modrého Petra či Skalnej ruže. Ak uvidíte 
debutovú zbierku inej „stajne“, idete do toho na vlastné nebezpečie – ale občas 
sa aj z toho povestného vreca vykľuje čosi iné, než tá povestná mačka.

Matúš Mikšík

P. S.: Inak – tá mačka vo vreci je vlastne dobrá alebo zlá vec? Chceme mať v tom 
vreci mačku, alebo niečo iné? Ako sa táto frazéma vlastne používa?

lások niť. // Vyzlečený z márnych snov / púšťam vlasy po prúde. // Bolo ako 
nebude…“ (s. 36); „Horekuje arzén v krvi / – bol tu predsa prvý. / Ešte pred 
tým opojením / – horkým sveta zatratením“ (s. 43); „Dnes je Medzinárodný 
deň prehier, / karneval upotených rúk, / blúzový festival zatratených nádejí, 
/ derniéra nápadov!“ (s. 45). Stačilo? Mne áno.
 Michal Tallo – Antimita (Drewo a srd): Jednoznačne debut roka. Obsahovo 
nabitá a technicky výborne zvládnutá zbierka prináša výpoveď introvertného 
subjektu, sediaceho v hlbokej, nepreniknuteľnej noci (noci, ktorá má okrem 
priameho aj metaforický význam) s tvárou osvetlenou iba žiarením monitora 
– subjekt komunikuje viac s progress barmi torrentov než s „reálnymi“ alebo 
aj „online“ ľuďmi, teda „torrent generation“ (ako povedala Veronika Rácová na 
Literárnom kvociente). Odluka od ľudí je u Talla výrazom introvertnosti, nie 
outsiderstva či mizantropie. Za zdanlivou neosobnosťou a chladnosťou básní 
sa ukrýva neistota a utiahnutosť subjektu, akési strážayovské znepokojenie. 
Neschopnosť (nevôľa? nemohúcnosť?) subjektu nadviazať kontakt vyznieva 
možno komicky, spôsobujúc humorné situácie, no v konečnom dôsledku roz-
rušuje až desí.
 Tallove básne sú teda orientované subjektovo, nejde však iba o výpoveď jed-
notlivca, ale aj o prehovor istého typu (mladých?) ľudí. Výsledný výraz zbierky 
tak pozostáva zo sumy množstva podobne hovoriacich hlasov. Výpoveď „jeden 
za všetkých“ však pri takejto introvertnosti predstavuje najvyššiu možnú mieru 
interpersonálnej intimity – preto „antimita“, ľudia typologicky podobní subjektu 
totiž nie sú vybavení pre nadviazanie bližšieho sociálneho kontaktu. Nejde o to, 
že by ich spoločnosť neprijímala, skôr je možno hlboko v nich (podľa society, 
ktorá medziľudské vzťahy predpokladá) čosi zlomené, nefunkčné, chýbajúce 
– alebo jednoducho čosi nepochopiteľne melancholické.
 Pavol Tuleja – Pýcha (FACE): Debut, ktorý sa dá charakterizovať azda najmä 
dvoma výrazmi: gnómickosť a kontemplatívnosť – ako subkategória by sa dala 
dodať koncentrickosť (resp. orientácia na vnútorný svet lyrického subjektu) 
a do istej miery aj hermetickosť. Nejde však o expresívnu hermetickosť, akú 
vidíme napríklad u Mallarmého, Tuleja sa výrazovo viac podobá strážayovskej 
introverzii – s tým rozdielom, že ak je pre Strážaya „spúšťačom“ rozjímania po-
hľad na vyťatý strom alebo novonatretý plot, Tuleja už vychádza z vnútorného 
sveta lyrického subjektu, a teda z neho v podstate nikdy nevychádza.
 Básne provokujú len prostredníctvom gnómických básnických otázok, inak 
viac ukrývajú, než odhaľujú, čo je občas na škodu, pretože čitateľ potom nedo-
stáva veľkú šancu odhadnúť, čo sa vlastne deje, resp. čo sa stalo. Typologicky 
podobný postup „odrezávania“ z tela básne nájdeme u nás napríklad v poézii 
Dereka Rebra, zdá sa mi však, že Tuleja ide ešte o čosi ďalej a výsledok je potom 
miestami nezrozumiteľný. Zaujímavou indíciou je predel zbierky, ktorý reci-
pientovi oznamuje, že jej druhá polovica sa odohráva „po rozvode“ (s. 17). Teda 
rozvod môže byť to, „čo sa stalo“, preto je lyrický subjekt sám, preto implicitne 
cítime čosi znepokojivé, čo je explicitne aj vyslovené v jednej z posledných 
básní – pokoj je u lyrického subjektu iba „ako keby na návšteve“ (s. 22).
 Kontemplatívny ráz a tušenie odznievajúceho konfliktu sú pritom dobrým 
základom pre pokojnú, uvažujúcu a v priamom zmysle slova reflexívnu poéziu, 
ktorú treba čítať pomaly, niekedy by sa však zišiel autorský impulz k tomu, 
aby sme vedeli, o čom to vlastne rozjímať máme. Dúfam, že pri ďalšej zbierke 
sa Tulejova poetika trochu otvorí – teda, želám si v autorovej poézii viac ta-
kých básní, akými sú v debute napríklad Sloboda (s. 16) alebo Intimita (s. 20), 
prípadne viac fragmentov, ako je tento: „kvet pretečie vetrom / v korytách 
stromov“ (s. 21).
 Anna Uramová – Biblické ženy (Norami): Skromný Uramovej debut je 
zložený z iba jedenástich básní, pričom každá je nadpísaná menom niektorej 
z biblických žien. Súčasťou knižky sú aj stručné vysvetlivky, obrysovo ob-
jasňujúce postavenie, význam a príbeh týchto biblických lyrických aktérok. 
Na debute je problematické to, že samotné básne akoby predstavovali iba 
poetický prepis informácií, obsiahnutých v spomínaných medailónoch na 
konci zbierky.
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ADAMUŠČIN, Ľuboslav
Rozsievač burín. Ilust. S. Zombek
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
40 s. Viaz. Edícia Mušľa
Básnická zbierka autora (1969), 
v ktorej tematizuje rurálne pros-
tredie.
ISBN 978-80-89545-47-6

ALTOF, Peter „Expl0ited“
Nie som básnik 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 80 s. 
Viaz. Edícia YOLi
Básnická zbierka mladého populár-
neho youtubera, v ktorej sa vyrov-
náva so životnými útrapami.
ISBN 978-80-551-5163-2

BALÁŽ, Michal
Ø
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 104 s. Brož. 
Edícia mladých slovenských auto-
rov časopisu Dotyky
Básnická zbierka scenáristu a reži-
séra (1986), víťaza viacerých literár-
nych súťaží. Autor do nej zahrnul 
i kritiku súčasnej spoločnosti.
ISBN 978-80-8194-019-4

BODICKÝ, Daniel
Jesenné mesto 
B. m., Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 71 s. Viaz. 
Zbierka osobnej lyriky autora.
ISBN 978-80-8061-954-1

CIBO, Peter
Apnoe
Kordíky, Skalná ruža, občianske 
združenie 2016. 1. vyd. 44 s. Viaz. 
Edícia Solitudo
Básnická zbierka autora (1981) 
s motívmi nových technológií.
ISBN 978-80-89816-01-9 

FERENCOVÁ, Soňa
Objímanie letokruhov 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 54 s. Brož. 
Edícia mladých slovenských auto-
rov časopisu Dotyky
Básnická zbierka pesničkárky a po-
etky (1989) má 4 časti: Zhasínanie 
fontán, Pristihnutí pri (ne)čine, 
Náramky na vode a Panelové deti.
ISBN 978-80-8194-011-8

HLADÍKOVÁ, Dominika Elizabeth
Slovo je nádych 
Bratislava, Art Floyd 2016. 1. vyd. 
62 s. Brož.
Básnická zbierka reflexívnej lyriky 
autorky (1995).
ISBN 978-80-89889-01-3

KALISKÝ HRONSKÝ, Roman
Krv z kalicha
Martin, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 81 s. Viaz. 
Básnická zbierka autora (1966), 
ktorá obsahuje 36 básní a textov 
pesničiek.
ISBN 978-80-8128-163-1

KAPIČIAK, Jakub
Intenzívne využitie majetku
Bratislava, OZ Literis 2016. 1. vyd. 
70 s. Brož.
Autor vo svojej prvotine experi-
mentuje s erotickými a obscénnymi 
obrazmi a uvažuje o možnostiach 
reflexie poézie.
ISBN 978-80-971502-4-2

KLADIVÍKOVÁ MIHÁLIKOVÁ, 
Ivana
Kovanie v krokoch 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 56 s. Brož. 
Edícia mladých slovenských auto-
rov časopisu Dotyky
Zbierka reflexívnej lyriky autorky 
(1982), pre ktorú je charakteristic-
ký minimalizmus a dynamika.
ISBN 978-80-8194-015-6

LECHAN, Miroslav
Súcit je niekto. Doslov B. Belák. 
Ilust. autor
Bratislava, Post Scriptum 2016.  
1. vyd. 55 s. Brož.
Zbierka poézie autora (1979), v kto-
rej vychádza z udalostí každoden-
ného života.
ISBN 978-80-89567-59-1

LYRIK
Naničhodný poet 
Bez miesta, OZ Diverzita 2016.  
1. vyd. 136 s. Brož.
Zbierka básní rapera vystupujúce-
ho pod pseudonymom, vlastným 
menom Pavol Remiáš. Prináša v nej 
rôznorodé motívy a témy.
ISBN 978-80-972471-0-2

PICH, Ján
Mathesis universalis
Bratislava, OZ Literis 2016. 1. vyd. 
Nestr. Brož.
Autor sa v básnickej zbierke zao-
berá možnosťami automatického 
generovania poézie.
ISBN 978-80-971502-2-8

SMOROŇOVÁ, Marika
Asi zo mňa nikdy nebude sex-
bomba 
Martin, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 60 s. Viaz. Edícia Modrá 
katedrála
Básnická zbierka autorky (1989), 
ktorá získala viacero ocenení (Me-
dziriadky, Literárne Košice, Literár-
na Senica a i.).
ISBN 978-80-8128-164-8

ŠKREKO, Tono
Zrkadlenie. Ilust. I. Brezo
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
63 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1979), 
ktorý vo veršoch prináša predo-
všetkým tému lásky.
ISBN 978-80-8046-775-3

TALLO, Michal
Antimita 
Bratislava, Drewo a srd 2016. 1. vyd. 
60 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1993) 
prináša výpoveď introvertného 
subjektu. Kniha sa umiestnila 
v čitateľskej ankete Knižnej revue 
Kniha roka 2016.
ISBN 978-80-89550-27-2

TULEJA, Pavol
Pýcha. Ilust. K. Mesároš
Fintice – Košice, FACE – Fórum al-
ternatívnej kultúry a vzdelávania 
2016. 1. vyd. 22 s. Brož. Edícia Verše 
online. Zošity súčasnej poézie
Poetický debut kontemplatívnej 
lyriky autora (1968).
ISBN 978-80-89763-07-8
 
URAMOVÁ, Anna 
Biblické ženy. Ilust. A. Ondrejková
Liptovský Mikuláš, Norami 2016.  
1. vyd. 20 s. Brož. Edícia DONNE
Oficiálny básnický debut autorky 
(1984) obsahuje 11 básní veno-
vaných biblickým ženám. Roku 

2008 súkromne vydala básne Sny.
ISBN 978-80-89768-02-8

VANKOVICOVÁ, Michaela
Ako spať na vode 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 68 s. Brož. 
Edícia mladých slovenských auto-
rov časopisu Dotyky
Básnická zbierka víťazky viacerých 
literárnych súťaží (1979).
ISBN 978-80-8194-027-9
 
VARCHOLOVÁ, Jana
Tanečnica na špičke. Ilust. B. 
Idesová
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 76 s. Viaz.
Básnická zbierka autorky (1987) 
prináša osobné, intímne témy.  
ISBN 978-80-8114-610-7
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 Druhou zbierkou, pre ktorú máme len chválu, je kniha Medzi nami 
(Artis Omnis) od Alexandry Pavelkovej. Táto knižka vyhrala anketu 
Kniha roka 2016 časopisu Knižná revue úplne zaslúžene. Pavelková v nej 
ukazuje, že dokáže byť flexibilná autorka, ktorá zvláda nielen fantasy, 
ale aj sci-fi či príbehy zo života (poviedka Loď na západ sa síce tematicky 
dotýka fantastiky, ale sama taký motív neobsahuje). Najmä to posledné 
je dôležité. V Pavelkovej príbehoch často ide o námety z bežného života 
a fantastika je len ich okorenením. Či už je to téma otcovstva (Daidalov 
pád, pre mňa osobne najlepšia poviedka zbierky), choroby (Loď na západ, 
Svetlá vyhliadka) či stretnutia s niečím novým. Poviedky striedajú polohy od 
snových a abstraktných cez humoristické a alegorické až po priamočiaro 
dobrodružné. Posledná tretina, venovaná sci-fi, je o čosi slabšia ako prvé 
dve, ide však len o drobučké zaváhanie. Pavelkovej sila je totiž v jazyku 
a v tom, ako s ním narába. Je pestrý, ale neprekombinovaný, a uveriteľný. 
Jej postavy sú živé a majú čo povedať. Jej svety sú úchvatné. Medzi nami je 
rozhodne kniha, ktorú by ste si nemali nechať ujsť. Aj keď nečítate fantasy.

Kúzlami a mečom
Fantasy sekciu otvoríme jej najzvučnejším menom. Juraj Červenák sa 
vlani vrátil k svojej najstaršej ságe – Černokňažníkovi – a sériu obohatil 
o siedmy diel Prízraky na Devíne (Artis Omnis), ktorý nás zavedie naspäť 
medzi Slovanov, na Devín, ale aj do Nitry.
 Červenák je zabehaný autor, skoro až rutinérsky, čo sa mierne odráža 
i na jeho textoch. Je to však majster svojho remesla. Vždy sa usiluje o pú-
tavý dej, uveriteľné postavy a realisticky pôsobiace prostredie, a vždy sa 
mu to darí. Každý nový návrat k Roganovi je zároveň trochu iný. I tento. 
Červenákov jazyk sa totiž vyvíja, koniec-koncov, je to vidieť aj na jeho 

Vitajte na ceste do neznáma, kde zažijete chvíle plné úžasu – alebo aj 
nie, to závisí od kvality našich domácich autorov. Našťastie máme zopár 
zvučných mien, ktoré oslovia aj „nežánrového“ čitateľa. Lebo trendom 
domácej fantastiky je stále akési písanie pre seba, v rámci subkultúry. 
Väčšina reklamy i ambícií autorov smeruje akoby dovnútra komunity, 
a len hŕstka z nich sa snaží „preraziť“. To je dlhodobý trend, skoro až zvyk. 
Áno, fantasti si zvykli na to, že ich svety sú tu len pre nich, a za ich hra-
nicami vždy budú v kurze jednoduché romantické príbehy a kriminálky. 
Nemusí to byť pravda; fantastika je teraz mainstreamom v iných médiách 
– televízia a film –, tak prečo nie v literatúre? Ale možno to je dobre. Až  
na niektoré prípady asi ešte musia naši autori pre širší trh dozrieť a naučiť 
sa robiť si reklamu a meno. V praxi to znamená, že kvantita tu je – možno 
ani tento prehľad nepokryje úplne všetko – ale čo sa týka kvalitatívneho 
priemeru… o tom asi na záver. 

Dve nezaraditeľné na úvod
Pozrime sa najprv na dve zbierky poviedok, zahŕňajúce texty z viac ako 
jedného žánru – fantasy, sci-fi, horor – fantastiky. Prvou z nich je samozrej-
me Fantázia 2016 (Zost. Lucia Lackovičová, Ivan Aľakša, vyd. Fantázia 
media), prehľad najlepších poviedok z populárnej literárnej súťaže. Texty, 
samozrejme, prešli sitom poroty, takže môžeme očakávať, že vyslovene 
zlé kusy v knihe nenájdeme. Najhoršia poviedka je nanajvýš priemerná.
Zostavovateľ Ivan Aľakša pokračuje v trende, s ktorým prišiel vlani – ide 
o rozšírenie zborníku o všetky finálové poviedky zo všetkých kategórií. 
Dostáva sa tak na všetky tri základné fantastické žánre a všemožné uhly 
pohľadu i autorské prístupy. Záverečný text profesora Ericha Mistríka je 
len čerešničkou na torte – v tomto mixe si totiž každý nájde to svoje.

Slovákov 
sprievodca 
fantastickými 
svetmi
Slovenská fantastika 2016

Mgr. Juraj Búry (1991) vyštudoval odbor estetika v Ústave 
umeleckej a literárnej komunikácie na UKF v Nitre, kde 
v súčasnosti pôsobí ako doktorand. Jeho hlavným zame-
raním je popkultúra, jej fungovanie, žánre a ich patológia. 
Donekonečna dokáže rozmýšľať nad výstavbou dokonalého 
príbehu, nad žánrovými pravidlami a nad monomýtom. 
Jeho záujem o fantastiku nie je len odborný, ale i civilný. 
Nie je teda len pozorovateľom, ale aj aktívnym členom 
slovenskej fantastickej komunity. Či už ako čitateľ, autor, 
recenzent alebo kamarát.

Foto Betty Blašková
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Prvý diel vyšiel v roku 2013, druhý našťastie nepočíta s tým, že ste ten prvý 
čítali – autori sa usilujú o vytvorenie samostatne fungujúcej knihy. Všetko 
to, čo by ste z predchádzajúceho dielu potrebovali vedieť, je povedané 
v texte alebo v encyklopedickej časti na konci knihy.
 Škoricovník je v prvom rade satira, orientovaná na politiku, na Slovensko, 
na našu novinársku scénu, celebrity, Európsku úniu, ale aj na samotný žáner 
fantasy. Toto je hlavný cieľ. Byť vtipný. Problém je, že nie vždy to vychádza. 
Niekedy autori až priveľmi tlačia na pílu, dodávajú jeden fór za druhým, pri-
čom ani jeden poriadne nevyznie, a väčšina z nich je vystavaná prvoplánovo; 
v celkovom množstve sa však nájde aj dosť výrazná podmnožina vydarených 
vtipov. Juríkovi totiž satira ide, ako dokázal svojím románom Zenta.
 Skutočnou slabinou Škoricovníka II je však príbeh. Ide v podstate o úplné 
fantasy klišé, bez snahy o variáciu (tyran na vojenskom ťažení, temné sily 
v pozadí, a banda nesúrodých hrdinov, zachraňujúcich svoju ríšu). Autori 
totiž dúfajú, že ich absurdný svet a humor zakryjú slabiny zápletky. Zároveň 
chcú dať dianiu rovnaký priestor ako vtipom, takže dôjde aj na vážne pasáže. 
Lenže, akosi to nefunguje. Kniha pôsobí mierne ťažkopádne, hoci Jurík i Ru-
žička vedia písať. Škoricovník II je teda príjemným oddychovým čítaním, no 
nezanechá výraznejší dojem, čo je škoda, takýchto kníh by tu malo vznikať 
viac. Ak sa vám teda dostane do ruky, mali by ste mu dať šancu. Humor je 
síce miestami násilný, ale nie natoľko, aby pri ňom čitateľ trpel. Jediné, čo 
naozaj kazí kladný dojem, sú ilustrácie. Tie sa jednoducho nepodarili.
 Do podobnej kategórie kníh môžeme zaradiť aj Svedomie temnej časti 
(Hydra) od Kataríny Soyky. Fantasy novelka nám predostiera morálny 
boj so svojím vlastným svedomím. Metaforicky, aj doslova. Treba oceniť, 
že veľmi jednoduchý príbeh neobsahuje nevyhnutne čierno-biele postavy. 
Hlavnou témou knižky je totiž nekonečný súboj, odohrávajúci sa v nás. 
Autorka toto rieši skoro až cez stevensonovský motív – „temný“ aspekt 
hlavnej hrdinky dostáva samostatnú a vlastnú formu.
 Text je veľmi ľahko čitateľný a svižný, má však viac slabín. Niektoré 
postavy nie sú úplne rozvinuté, a motivácie bývajú nejasné. Mínusom je 
chýbajúci kontext sveta – Soyka sa veľmi nezaťažuje vysvetľovaním histórie, 
politiky, geografie a podobne. Zameriava sa hlavne na vnútorný konflikt 
hlavnej hrdinky. Lenže keď sú v centre diania aj mocenské hry, bolo by 
dobré vedieť, o čo sa vlastne hrá. Vágny kontext je problémom pri budovaní 
napätia a konfliktu.
 Autorka sa usiluje dostať do textu emócie cez jazyk, a ten je jednoducho 
melodramatický, ako z červenej knižnice; a k tej má Svedomie temnej časti 
veľmi blízko. Vieme si predstaviť, že má svojich fanúšikov, že sa to ľudom 
páči. Ale pôjde skôr o užšiu skupinku, alebo o veľmi konkrétnu skupinu 
čitateľov – nie o abstraktného modelového masového čitateľa.
 Už povedané platí aj o knižke Kladivák I.: Temnota z Pressburgu (Artis 
Omnis) od Janka Išu. Tiež ide o svižnú vec, v ktorej je kontext (alternatívna 
história nášho sveta) mierne odignorovaný. V tomto prípade to však až tak 
neprekáža, ťahúňom je silný konflikt, a sebavedomá štylizácia à la Sin City.
 Hlavná postava je Kladivák, človek obdarený magickou kovovou rukou. 
Robustná postava a jednoduchý postoj k životu z neho robia ideálneho kan-
didáta na prácu v podsvetí. A pod prehnitým Pressburgom drieme niečo, 
čo pri zničení jedného mesta neostane.
 Knihu tvoria štyri príbehy prepojené jednou témou: pátraním po význame 
tajomného kovu. Pressburg, mesto, pripomínajúce Bratislavu 90. rokov, je 
akoby samostatnou postavou. Ihriskom, ktorého zákutia existujú len preto, 
aby sa v nich odohrala brutálna a krvavá akcia. Akčné scény sú pre knihu 
kľúčové, a Iša k nim pristupuje najcitlivejšie. Sú podrobne rozpísané, ale 
zároveň dynamické, majú šťavu, a sú brutálne, ale nie samoúčelné. V knihe 
sa im venuje najviac priestoru – v prestávkach Iša dupne na plyn, a týždne 
uplynú v pár vetách. Kladivák je testosterónom presiaknutá kniha s noirovou 
atmosférou, a estetikou akčných filmov z 80. rokov. Akcia, svaly, náboje 
a krv, vedľajšie postavy tvoria iba mäso do mlynu. Žiadny väčší cieľ knižka 

autorskom prístupe (vždy upravuje nové vydania kníh tak, aby boli lepšie 
ako tie skoršie), a nevyhnutne sa to prejavuje aj na texte, ktorý je zase 
o čosi plynulejší a pestrejší. Nie náhodou patrí medzi to najlepšie, čo tu 
v žánri máme. Tu ani nie je čo dodať, kto čítal nejakú Červenákovu knihu 
už v minulosti, vie, čo čakať od tejto. 
 Nasledujúcu knihu nájdete aj medzi literatúrou pre deti a mládež, kam 
rozhodne patrí, keďže však vyšla vo vydavateľstve Hydra (ktorého produkty 
sú zámerne cielené na fanúšikov fantastiky), a napísal ju etablovaný au-
tor, cítime povinnosť ju spomenúť aj v tejto sekcii. Potvorobijci Mariána 
Kubicska sú knihou o dospievaní, prvých láskach, otcovstve a vlastne 
o všetkom tom, o čom by dobrá kniha pre „násťročných“ mala byť. Ale nielen 
o tom – v príbehu sa stretneme s pomerne rôznorodou skupinkou hrdinov, 
ktorí okrem „nástrah“ tábora s vojenskou tematikou čelia i magickej hrozbe 
z ranného stredoveku. Hlavnými hrdinami sú asi pätnásťročný Lukáš a jeho 
kamarát Erik, takže kniha je zameraná v prvom rade na chalanov v tomto 
veku. To značí nenáročný štýl a veľa akcie.
 Napísať dobrú knihu (nielen fantastickú) pre mládež nie je jednoduché. 
Musí byť pútavá, ľahko čitateľná, mať zaujímavú zápletku a verne pôsobiace 
postavy. A aby bola skutočne dobrá, musí mať nejaký druhý plán. V pod-
hubí textu by sa mala ukrývať téma dospievania, podchytená rozumne 
a nebanálne. Kubicsko to trafil, a trafil to presne. Potvorobijci rozhodne 
nie sú banálni alebo nudní.
 Prekvapí však ešte čosi – Kubicsko pomerne odvážne nakladá s erotikou 
a násilím. Odvážne vzhľadom na modelového čitateľa Potvorobijcov. Tvrdiť 
však, že práve toto chalanov nezaujíma, by bolo skresľujúce. Erotika je 
v knihe detinská až hravá, a veľmi jemná. A násilie? Je ho málo, ale je 
šťavnaté. Pocit ohrozenia postáv je skutočný. Konflikt tak dostáva grády, 
príbeh napätie, a čitateľ má dôvod hrdinom držať palce. Dobre napísaná 
kniha, ktorá môže pritiahnuť aj dospelého čitateľa, ak kdesi v srdci tak 
úplne nedospel. Je ľahké napísať okato moralistickú a banálnu knihu pre 
deti, resp. tínedžerov – Potvorobijci takí však nie sú, za čo si zaslúžia veľkú 
pochvalu.
 Tiene nad Veligradom (Vydavateľstvo Slovart) Ivany Jungovej sú  
na tom z tohto hľadiska horšie. Sú určené ešte mladšiemu čitateľovi, ale  
na takého budú možno pridlhé. To by nebol problém, keby Jungová ponúkla 
pútavo napísaný príbeh. Kniha je však skôr epizodická, a určite nie je púta-
vá, pretože autorkine opisy sú síce nádherné, ale sú statické, a v jej knihe 
sa toho deje dosť, ibaže dosť pomaly. A keď konečne dôjde k akcii, tak je 
krátka a zmätená, alebo sa udeje „mimo obraz“. Ani záver – teda to, k čomu 
celá kniha smeruje – sa neudeje priamo v texte, ale dozvedáme sa o ňom 
v rozhovore vedľajších postáv. Takto mladého čitateľa kniha nezaujme, 
a nepomôže ani to, že postavy sú prísne čierno-biele – to by neprekážalo, 
v rozprávkach je základný pôdorys podobný, Tiene nad Veligradom však 
v sebe nesú istú naivitu. Akoby sa autorka bála vystaviť svojich hrdinov 
skutočnej hrozbe. Všetko je tlmené, len aby to nepôsobilo príliš zaťažujú-
co na deti. To je hlavná chyba. Deti chcú byť zaťažované, preto ich lákajú 
rozprávky, v ktorých sa bojuje. Preto majú tínedžeri radi horory a akciu, 
a taká má byť aj ich literatúra. Má ich vyzývať, predostierať im situácie, 
ktoré nemusia byť primárne príjemné, a má modelovo ukazovať riešenia. 
Fantasy knihy o dospievaní majú byť o tom, že z bezpečia domova je hrdina 
vrhnutý do divokého a krutého sveta. Nemusí byť všetko kruté a nepríjemné 
stále, ale keď dôjde na lámanie chleba, autor sa nesmie báť. Kubicsko sa 
nebojí – rozpadnuté rodiny, šikana, a potvory vyliezajúce priamo zo žánru 
hororu. Nevyhýba sa tomu, a vo svojej knihe to dostatočne vyvažuje prí-
jemnými pasážami o láske a sile priateľstva. Jungová ostáva len pri tom 
druhom, a to určite nebude trinásťročného chlapca baviť. A nezachránia 
to ani obrazotvorné opisy.
 Prejdime k humornému fantasy – to u nás zastupuje dvojica Martin Jurík 
a Michal Ružička svojou knihou Zrkadielko (Škoricovník II) (Marenčin PT).  
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rovnaké vstupné údaje, ale až ich poradie, jemné nuansy, a hlavne zámer 
autora prinesú iné výsledky. Brenkušovi sa to namiešať podarilo. Napísal 
pútavé sci-fi, text hladko plynie, a nie je ani hlúpy. Je síce pomalší, trochu 
akcie by mu prospelo, ale cítiť, že rýchly dej nie je autorovým zámerom. Skôr 
si dáva naozaj záležať na budovaní pointy. Téma navyše ladí s konfliktom, 
a to všetko je umiestnené v klaustrofobickom prostredí. Je to to najlepšie, 
čo vlaňajší rok v žánri na našom území priniesol.
 Na päty Brenkušovi dýcha Jana Plauchová so svojím tretím románom 
Úvod do teórie chaosu (Artis Omnis). Plauchová tiež využíva žáner ako 
myšlienkový experiment. Cezeň autorsky i spolu s čitateľom preskúmava 
zákutia vedy a predstavuje si možnosti. Čo by bolo, keby? To dokáže spojiť 
so zaujímavou zápletkou. Jej tretia kniha je však tak trochu zlyhaním. Nie 
úplným, stále ide o dobrú žánrovú literatúru. Len miestami je cítiť umeli-
nou – takým tým písaním podľa návodu. Plauchová sa aj dosť opakuje, a to 
i v základných prvkoch príbehu. Tie sú prenesené z jej predchádzajúcej 
knihy. Čo by síce až tak neprekážalo – mnoho autorov píše v podstate ten 
istý príbeh dokola –, čítanie však dokáže naozaj pokaziť množstvo textovej 
vaty a vysvetľovania. A hlavne – opakované vysvetľovanie už vysvetleného. 
Opakujem sa už aj ja? Zámerne, takto jej kniha pôsobí. Plauchovej chýba 
cit pre gradáciu a tempo. Je vidieť, že je pre ňu prvoradé „science“ pred 
„fiction“. A to je trochu škoda, pretože rovnováha týchto dvoch vecí rovná 
sa dobré čítanie.
 Ako dobré čítanie by sme mohli označiť aj zbierku poviedok Kvantové 
víly (Hydra) od Jana A. Brauna. Ale iba ako „dobré čítanie“. Kvantové 
víly sú humoristické krátke poviedky tematizujúce skryté a konšpiračné 
dejiny sveta. Obšírna téma, ktorá môže mať mnoho tvárí, je tu redukovaná 
na anekdoty, často veľmi prvoplánové a predvídateľné. Knižka je však útla 
a číta sa veľmi rýchlo. Ako spríjemnenie cesty vlakom či čakania u lekára 
je teda ideálna, hlbší dojem však nezanechá. Nemá čím.
 Podobne pôsobí i debutová zbierka Norr, ochraňuj Britániu! (Vl. nákl.) 
od Petra Jelíneka. Hlavným žánrovým zaradením patrí do steampunku, čo 
je subžáner sci-fi. Témou chce byť hororom (preberá motívy z Lovecraftovho 
diela), prevedením však skôr spadá do fantasy. Nevydarenej fantasy. Jelínek 
píše lepšie, ako iní samovydávajúci sa autori, dobrým spisovateľom však 
ešte nie je. Jeho slabinou je práve výstavba príbehu či atmosféry. Všetko 
sa deje skratkovito, inokedy želané stereotypy sa v jeho podaní menia  
na nudné klišé a autor je schematický.
 Norr je paranormálny vyšetrovateľ vo viktoriánskom Londýne, vo svete, 
kde existuje rovnako Cthulhu aj Sherlock Holmes. Problémom je, že Norr 
príde na miesto činu, pobije sa s príšerou, a poviedka sa končí. K vyšetrova-
niu vlastne nedôjde a z textu cítiť prílišnú inšpiráciu inými popkultúrnymi 
artefaktami (Holmesom, Doctorom Who, Draculom). V rámci postmoderny 
je tento prístup dovolený, Jelínkove podanie je však neinovatívne. Zo zbierky 
(ktorá je skôr knižným seriálom) cítiť amatérske fanúšikovské nadšenie – 
zrejme nie je určená širokému čitateľskému publiku – a autorovi tak môže 
byť jedno, čo si o jeho knihe myslíme.
 Podobne amatérsky prístup nájdeme aj v knihe Nepriatelia Urdisu (Art 
Floyd) od Viktórie Drgoncovej. Rovno napíšem, že táto kniha je až fas-
cinujúco zlá. Obálka je škaredá, nikde na nej nenájdete informácie, o čom 
príbeh je. A ten je len módnym výstrelkom súčasnej literatúry pre mládež 
(„žáner“ Young Adult) so všetkými povinnými prvkami, ktoré k nemu patria. 
Bližšie neurčená katastrofa, postapokalyptické prostredie, silná ženská 
hrdinka a milostný trojuholník. Klišé na klišé, stereotyp na stereotype. 
Nadôvažok je to celé zle napísané. Autorka sa nezaťažuje opismi, ktoré 
by mali čitateľa informovať o okolí, o výzore postáv či o ich motiváciách. 
Asi predpokladá, že sme fanúšikovia žánru, a toto už dávno poznáme tak 
ako ona. Veci, na ktoré sa Drgoncová sústreďuje, sú nepodstatné detaily 
– napríklad to, ako sa hrdinka udržuje krásna. Svet je vybudovaný vág-
ne, postavy sú ploché, dej predvídateľný až to bolí. Sci-fi redukované len  

nemá, je to príklad spotrebnej, a dobre napísanej brakovej literatúry. Čo 
viac si večer uprostred pracovného týždňa môžeme priať? Je však jasné, 
že svojou priamočiarosťou asi neosloví náročnejšieho čitateľa. Kladivá-
ka (alebo aj Dominika Dána) však potrebujeme pre slovenskú variáciu  
tzv. drsnej školy. Pokojne aj vo fantastike – na českej strane to funguje už 
niekoľko desaťročí, a kým z toho nie je vyprázdnený trend, niet sa čoho báť.
 To, čo naozaj vzbudzuje strach, sú samovydania a malé vydavateľstvá, 
ktoré vydávajú len jedného autora. Väčšinou ide o malé náklady so slabou 
propagáciou, takže sa nedostanú k čitateľom, ale ani na tejto platforme 
slovenská fantastika nezaháľa. Hoci by mohla. Samovydania môžu ukrývať 
skvosty, pretože niektoré veľké vydavateľstvá na Slovensku zvyknú k fan-
tastike a k začínajúcim autorom pristupovať s predsudkami, prípadne si 
vyberajú len takých autorov, ktorí spadajú do súčasného obchodného plánu, 
čím sa možnosti publikovania fantastiky u nás značne zužujú. Toto si však 
zrejme navráva každý autor, ktorý bol kedy odmietnutý, pričom dôvodom 
odmietnutia mohla byť, samozrejme, aj nízka kvalita textu. V každom 
prípade je potom prirodzené, že tí najtvrdohlavejší hľadajú iné spôsoby, 
ako dostať svoje diela k čitateľom.
 To je, očividne, aj prípad Pavla Džubana, a jeho Vydavateľstva Lutien. 
Možno v skutočnosti nie je jeho, ale vo svojej ponuke má výhradne len knihy 
od tohto autora. Istý stupeň amatérskosti kričí už z ich spracovania. Ale 
skúsme k nim pristupovať s otvorenou mysľou. Do nášho výberu sa dostala 
knižka Tri elementy: Element prvý – Človek. Iný svet. Kniha má neprak-
ticky dlhý názov. Je pokračovaním podobne pomenovaného titulu z roku 
2015. Pokračovanie je to priame – tam, kde sme v predchádzajúcej knihe 
skončili, v Inom svete štartujeme. Ak sa k čitateľovi nedostal prvý diel, má 
smolu. Zorientovať sa v druhom bez neho je takmer nemožné – i keď ani 
s ním by to asi nebolo ľahké.
 Ďžuban sa totiž pokúša vybudovať úplne nový, epický a mnohovrstevnatý 
svet. To inokedy trvá desaťročia (napríklad u Tolkiena, Martina a podobne), 
ale v tomto prípade si autor toľko času na to nedal. Výsledok je teda pochybný 
až zlý. Opisy sú povrchné, a často nie zamerané na veci, ktoré by mali byť 
v priamej pozornosti čitateľa i autora, ako je napríklad prostredie. Namiesto 
toho sa autor sústreďuje na detaily, ktoré by za iných okolností vytvárali 
atmosféru, ale tu sú skôr rušivé a do textu vnášajú zmätok. Zmätenosť je 
popri povrchnosti ďalšia z výrazných vlastností knihy i celej série. Autorov 
svet má vlastné dejiny i jazyk, vlastné (ťažko vysloviteľné i zapamätateľné) 
mená. Kniha síce obsahuje slovník, ale priam sa vnucuje poznámka, prečo 
nie je organicky zakomponovaný do textu. Nehovoriac o tom, že príbeh 
o vojne dvoch civilizácií, o ceste rozsiahlym svetom, a o vyvolených hrdi-
noch je prepchatý stereotypmi a prvoplánovo podanými zvratmi.
 Kniha očividne neprešla ani výraznejšou editorskou prácou. Čitateľ 
sa tak dostáva do štylistického pekla obohateného o preklepy, chýbajúce 
medzery a iné chyby, ktoré čítanie robia ešte náročnejším; je dobré, keď 
sú knihy náročné, no vďaka ich obrazotvornosti a ideovej náplni, nie pre 
amatérske prevedenie. Džuban nerobí dobré meno slovenskej fantastike 
a dokazuje, že niektorí autori by mali byť odmietnutí. Alebo nečítaní. Znie 
to tvrdo, ale je to tak.

Lasermi a plazmou
Napísať dobré sci-fi je výzva. Fantasy čerpá zo známych motívov mýtov 
a legiend a fanúšikovia ho majú radi aj vďaka známym vzorcom. Sci-fi však 
musí byt novátorské, inteligentné a logicky odôvodnené. Nestačí len dobrý 
príbeh a zaujímavé prostredie, to najlepšie sci-fi je hlavne myšlienkovým 
experimentom.
 Richard Brenkuš v knihe Sabotáž na okraji vesmíru (Artis Omnis) tak 
k žánru pristupuje. Jeho postapokalyptickému príbehu slúžia ako podklad 
známe motívy – virtuálna realita, jadrová apokalypsa, prísne pragmatická 
a zbedačená spoločnosť. Do myšlienkových experimentov môžete vložiť 
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Kubicsko však majú aj niečo iné. Ambície. Konkrétne ciele. Vedia, čo a pre 
koho chcú písať. Písanie pre radosť alebo pre fanúšikov je dobrá vec. Ale 
písanie s víziou je lepšie. Som rád, že slovenská fantastika má aj takýchto 
autorov, hoci bežnému čitateľovi to môže byť napokon jedno. V širšom 
povedomí je totiž fantastika stále skôr spotrebnou literatúrou. A takto 
vnímaná dosahuje žiadanú úroveň spoľahlivo.

Juraj Búry

na rekvizity a ozvláštnenie. Literárne je kniha na úrovni internetových 
portálov pre amatérskych a začínajúcich autorov. Keby tam text aj ostal, 
je to v poriadku, ale takto ide o plytvanie papierom.

Chápadlami a zubami
Po naozaj strašnom diele sa pozrime na literárny strach samotný. V našich 
končinách sa mu v roku 2016 darilo. Dokonca by sme mohli identifikovať aj 
spoločnú nosnú tému – prostredie divokých lesov a jeho tajomstvá.
 Mark E. Pocha bol rozhodne najosviežujúcejší autor minulého roku. 
Jeho Krajina kanibalov (Hydra) je počinom, aký by ste na našom trhu 
hľadali ťažko. Autor k nám vniesol nový vietor v podobe jednoducho čitateľ-
ného splatterpunkového románu, v ktorom hnus prevláda nad hrôzou. Čo  
na tom, že je to klišé? Kniha je strhujúca, autorov štýl vycibrený – výborný 
hororový ekvivalent evitovky.
 E. Pochom zostavená zbierka poviedok Zombie apokalypsa (Hydra) je 
na tom už o čosi horšie. Stretla sa v nej pomerne pestrá a rozsiahla skupina 
autorov z Čiech i zo Slovenska, varírujúca tému zombie. Niektoré poviedky 
sú slabšie, niektorú sú výborné, iné originálne a vtipné. Celkový dojem je 
dobrý, no nie každý kúsok tejto nemŕtvej skladačky môžeme považovať  
za podarený.
 Kráľom slovenského hororu je však momentálne Jozef Karika. Jeho 
temná, psychologická a mystifikačná Trhlina (Ikar) vyvoláva skutočnú 
hrôzu a vpije sa priamo pod kožu. Je mnohovrstevná, polytematická (autor 
v nej proti sebe postavil dva aktuálne internetové archetypy) a je suges-
tívne napísaná. Karika čaruje so slovami a vytvoril horor, ktorý čitateľom 
nedá spávať. Skúsenému fanúšikovi žánru môže pripadať posledná tretina 
slabšia ako úvod knihy, a pointu si domyslí kdesi v polovici, autor s tým 
však počíta. Nemá čitateľa za hlupáka a skvele sa hrá s jeho očakávaniami. 
Navyše, nepíše pre fanúšikov hororov, píše pre čo najširšiu masu čitateľov 
– a tým Trhlina rozhodne naženie zimomriavky.
 Tie možno ucítia aj pri knihe Obchádza nás temnota (Hydra) Ivana 
Kučeru. Platí o nej to isté, čo bolo napísané pri Kvantových vílach. Príjemná 
zbierka, remeselne dobre napísaná a plniaca svoj účel. Asi dve poviedky 
sa dokážu dostať pod kožu, väčšina knižky aj vyvolá zimomriavky, ale 
veľa vody nenamúti pre svoj skoro až tradicionalistický prístup k žánru. 
Milovníci hororov by však zbierku nemali obísť.
 Milovníkom hororu by som odporúčal aj Prekliatie (Marenčin PT) Ro-
mana Kulicha. Kniha – podobne ako Karikova – balansuje na hrane reality, 
ale robí to iným spôsobom. Tematizuje domáce násilie, jeho príčinu však 
hľadá v chorobe – neexistujúcej, zato vymyslenej tak, aby pôsobila skutočne. 
Kulichovi sa podarilo splniť zadanie napísať „slovenský horor“ dokonale. 
Nič slovenskejšie v tomto zozname nenájdeme. Len škoda, že autorov jazyk 
je miestami silený, umelý, a postavy sa vyjadrujú neuveriteľne. Je za tým 
cítiť snahu o pestrý slovník a vyhýbanie sa bežným rečníckym zvratom, 
ale často je to viac-menej nasilu, a autor si tak narúša atmosféru. Kniha je 
však tiež veľmi svižná, jej prečítanie nezaberie veľa času a finále prinesie 
aj niekoľko zaujímavých zvratov. Pre fanúšika môže predstavovať zaují-
mavý experiment, bežný čitateľ sa asi nebude vedieť preniesť cez niektoré 
zakopnutia v texte, či príliš známe až všedné prostredie slovenských hôr 
a panelákových sídlisk. Podľa mňa je však horor, ktorý sa môže odohrať 
priamo v našej sivej realite ten najdesivejší.

S kvalitou je to teda ako?
Je to dobre. V slovenskej fantastike nerastie len kvantita, ale aj kvalita. 
Remeslo sa zlepšuje – no „iba“ s dobrým remeslom napíšete síce knihu 
nadpriemernú, ktorú aj čitatelia ocenia, nie však takú, ktorá by zanecha-
la hlbší dojem. Fantastika je hlavne o dojme, o pocite úžasu. Recenzenti 
a kritici sú tu práve na to, aby autorom pripomínali, že priazeň čitateľov 
nemusí byť všetko. Autori ako Karika, Červenák, Pavelková, Brenkuš, či 
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BELÁŇ, Pavol
Larisina odysea
Bez m., Vl. nákl. 2016. Bez vyd. 
218 s. Viaz.
Sci-fi o páde ľudskej civilizácie.
ISBN nemá

BRAUN, Jan A.
Kvantové víly alebo neznámi 
hrdinovia tvoria dejiny 
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 156 s. 
Brož.
Zbierka fantasy a sci-fi poviedok.
ISBN 978-80-89840-26-7

BRENKUŠ, Richard
Sabotáž na okraji vesmíru 
Žilina, Artis Omnis 2016. vyd. 334 s. 
Brož. Edícia Margo
Knižný debut autora (1984). V sci-fi 
próze ide o stroj znetvoreného ved-
ca, ktorý umožňuje cestovať medzi 
hviezdami.
ISBN 978-80-89718-81-8

ČERVENÁK, Juraj
Diabol v zrkadle 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 280 s. Viaz.
Štvrtá časť historickej detektívky zo 
série Barbarič a Stein od populárne-
ho spisovateľa (1974). Stein, Barbarič 
a Jaroš pátrajú po vrahovi vo Viedni.
ISBN 978-80-556-2457-0

ČERVENÁK, Juraj
Prízraky na Devíne: Čierny Ro-
gan. Ilust. M. Ivan
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
228 s. Viaz.
Historický fantasy román z cyklu 
Čierny Rogan. Uchádzači o dcéru 
kniežaťa Lučivoja musia premôcť ta-
jomné prízraky v lesoch nad Devínom.
ISBN 978-80-89718-62-7

DRGONCOVÁ, Viktória
Nepriatelia Urdisu 
Bratislava, Art Floyd 2016. 1. vyd. 
275 s. Brož.
Debutová science fiction próza au-
torky mladej generácie (1998). Sku-
pinu preživších ohrozujú zmutovaní 
ľudia a útočisko ponúka Urdis.
ISBN 978-80-89889-00-6

DŽUBAN, Pavel
Tri elementy: Element prvý – 
človek. Iný svet 

Bratislava, Vydavateľstvo Lutien 
2016. 1. vyd. 305 s. Brož.
Pokračovanie putovania trojice  
zo sci-fi prózy Tri elementy: Element 
prvý – človek. Rébusy života (2015). 
ISBN 978-80-972063-3-8

FAKTOROVÁ, Xénia
Ty a tvoj podobný obraz
Bratislava, DAXE 2016. 1. vyd. 47 s. 
Viaz.
Fantasy novela autorky (1993).
ISBN 978-80-89429-47-9

Fantázia 2016. Antológia fan-
tastických poviedok. Zost. L. Lac - 
kovičová, I. Aľakša
Šaľa, Fantázia media – Mgr. Ivan 
Aľakša 2016. 1. vyd. 364 s. Brož.
Finálové a ďalšie vybrané povied-
ky zo 14. ročníka literárnej súťaže 
Martinus Cena Fantázie 2016.
ISBN 978-80-89823-03-1

HAJDUKOVÁ, Michaela Ella
Nájdem ťa v čase 
Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Próza s prvkami fantasy odohrá-
vajúca sa v podzemných mestách. 
V jednom z nich prebieha ľúbostný 
príbeh. Štvrtý titul autorky (1984).
ISBN 978-80-8164-100-8

IŠA, Janko
Kladivák: Temnota z Pressbur-
gu. Ilust. M. C. Luciak
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
252 s. Brož. Edícia Margo
Debutový román autora (1985) voľ-
ne nadväzuje na poviedku Kladivák, 
ktorá vyhrala súťaž Martinus Cena 
Fantázie 2015 a Cenu Béla 2015 za 
najlepšiu hororovú poviedku. Rád 
Majstrov prebudí temnotu a Kladi-
vák čelí svojmu osudu.
ISBN 978-80-89718-80-1

JELÍNEK, Peter
Norr, ochraňuj Britániu! Ilust. 
V. Begánová
Senica, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 229 s. 
Brož.
Debutová zbierka fantasy povie-
dok. Paranormálny vyšetrovateľ 
Terence Norr bojuje s poltergeistmi, 
prízrakmi a démonmi v prostredí 
alternatívneho Londýna.
ISBN 978-80-971825-3-3

JUNGOVÁ, Ivana
Tiene nad Veligradom (Kniha 
prvá). Ilust. M. Schwarz
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 350 s. Viaz.
Prvá časť fantasy trilógie Legen-
da o Braslavovi, ktorá sa odohráva 
v 9. storočí na území Veľkej Mo-
ravy.
ISBN 978-80-556-2366-5

JURÍK, Martin – RUŽIČKA, Michal
Zrkadielko (Škoricovník II) 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 240 s. Brož.
Pokračovanie satirického fantasy 
románu Zlatá cesta (Škoricovník). 
Ďalšie osudy dobrodruha Jonáša 
a jeho družiny.
ISBN 978-80-8114-815-6

KARIKA, Jozef
Trhlina 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 364 s. 
Viaz.
Román populárneho autora (1978) 
poodhaľuje jednu z najväčších zá-
had Slovenska – nevysvetliteľné 
miznutie ľudí v pohorí Tribeč.
ISBN 978-80-551-5146-5

KUČERA, Ivan
Obchádza nás temnota. Ilust.  
F. Bandurčin
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 152 s. 
Brož.
Zbierka hororových, kriminálnych 
a mysterióznych poviedok.
ISBN 978-80-89840-30-4

KULICH, Roman
Prekliatie 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 220 s. Brož.
Tretí román autora (1980). Príbeh 
o dedine a jej obyvateľoch, ktorých 
sužuje zohavená bytosť.
ISBN 978-80-8114-821-7

McYINTIRE, Brandon
V meste LOIST
Michalovce, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
131 s. Brož.
Science fiction autora (1978). De-
sivé monštrum ohrozuje ľudí, pro-
tagonisti prestávajú veriť v lepšiu 
budúcnosť.
ISBN 978-80-972331-6-7

PAVELKOVÁ, Alexandra
Medzi nami 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
173 s. Viaz. Edícia Margo
Výber sciene fiction a urban fantasy 
poviedok najznámejšej slovenskej 
autorky fantastiky (1966).
ISBN 978-80-89718-66-5

PLAUCHOVÁ, Jana
Úvod do teórie chaosu 
Žilina, Artis Omnis 2016. 1. vyd. 
429 s. Viaz. Edícia Margo
Sci-fi triler s prvkami hororu od 
spisovateľky (1987). Teoretik hĺb-
kového prežitia opäť zachraňuje 
ľudí z havarovaných ponoriek.
ISBN 978-80-89718-82-5

POCHA, Mark E.
Krajina kanibalov 
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 144 s. 
Brož.
Hororová novela autora (1981) píšu-
ceho pod pseudonymom. Partia vy-
sokoškolákov zažije dobrodružstvo 
v peruánskom pralese uprostred 
kanibalskej dediny.
ISBN 978-80-89840-18-2

SOYKA, Katarína
Svedomie temnej časti 
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 200 s. 
Viaz.
Fantasy próza o magických bytos-
tiach, ktoré môžu konať dobré aj 
zlé skutky.
ISBN 978-80-8984-034-2

ŠEBOVÁ, Vladimíra
Insomnia 
Bratislava, Citadella 2016. 1. vyd. 
321 s. Brož.
Prvá časť sci-fi trilógie pre mladých 
dospelých o spisovateľke Sare tr-
piacej insomniou.
ISBN 978-80-8182-029-8

Zombie apokalypsa. Zost. M.  
E. Po cha. Ilust. M. C. Luciak, E. Ku-
bíčková, N. Danišová, J. Šimjak a i.
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 448 s. 
Brož.
Zbierka 15 poviedok od viacerých 
autorov (K. Soyka, L. Štiblaríková, 
M. E. Pocha, A. Olejárová a i.) v slo-
venskom a českom jazyku na tému 
zombie s esejou J. Búryho.
ISBN 978-80-8984-022-9

fantastika 2016 – anotácie
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Časy posledných 
literárnych 

mohykánov? 
Alebo?

Slovenská literatúra pre deti a mládež 2016

Mgr. Timotea Vráblová, PhD. (1968) je vedeckou pracov-
níčkou Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zaoberá sa sloven-
skou literárnou kultúrou 17. – 18. storočia. Detskú literatúru 

a Psychológiu detského diváka prednáša na Vysokej škole 
múzických umení. Venuje sa tiež projektom tvorivého čítania 

detí a mládeže. Je prezidentkou Slovenskej sekcie Medziná-
rodnej únie pre detskú knihu IBBY.

odkladania vecí, cez statočný boj s nespavosťou a s rušivými podnetmi, 
k hrám s predstavivosťou, navodzovaniu upokojujúcich predspánkových 
pocitov. Dôležitý pritom je aj odkaz na neviditeľný svet. Nie svet duchov, ale 
ten bytostný v duši a v srdci. Pomocou ktorého čítame život v jeho hlbinách. 
Prostredníctvom hier so slovami, zvukmi a vizuálnymi asociáciami Hevier 
stimuluje u dieťaťa symbolické vnímanie a porozumenie. Perina môže prikryť 
hoci aj kopec starostí či smútok. Jej teplo pripomína srdcu pokoj a bezpečie, 
a možno človeku navodí aj teplo v duši. A tak oproti jednému namáhavému 
kopcu odrazu narastie snov kopec. Hevier si osvojil spôsob písania blízky 
detskému vnímaniu. Dokázal však ísť ešte ďalej. S ľahkosťou totiž ovláda 
detský jazyk a používa ho ako kľúč k mnohorozmernému poznávaciemu pro-
cesu. V jednej básni si dieťa môže vybrať nielen viacero dverí, ale aj poschodia 
izieb a komnát. Ba môže vyjsť či vyletieť aj kamsi ešte vyššie. K nebu? 
 Ako sa zmeníme my i svet, keď nás obklopí Modrá? K tejto unikátnej, 
osobnej, a teda neprenosnej skúsenosti pozýva kniha Daniela Pastirčáka 
Rozprávka o lietajúcej Alžbetke (Artforum). Séria rozprávaní o detstve, 
dospelosti, starobe až k smrti je filozofickým pohľadom na život v jeho 
celistvosti, na jeho zmysel. Napriek náročnosti témy sa podarilo autorovi 
nájsť kód komunikatívny i s detským čitateľom. Autor pôsobivo uvádza 
dieťa do hlbšieho symbolického výkladu. Vychádza pritom z toho, čo dieťa 
pozná – z hry – tá istá vec sa môže pri hre premieňať na viacero spôsobov. 
Napríklad lietanie. Môže byť poznávaním, obrazom radostného pocitu, 
tvorivým procesom, duchovným darom i spôsobom, ako sa človek presídli 
mimo fyzický svet až do konečného odchodu domov, do večnosti. Výklad 
týchto významov poznáva dieťa cez príbehy. A práve v nich odkrýva au-
tor tú najdôležitejšiu podstatu zmysluplného života – vzťah. Bez vzťahov 
nie je možné skutočne lietať. Napokon, krídla sú v tejto rozprávke nielen 
symbolom daru, ale aj obrazom zrelosti, a tá sa rodí zo vzťahov. Tak, ako 
krídla ich možno bolestne stratiť, ale aj znova objaviť či získať. 
 Knižka Petra Karpinského Adela, ani to neskúšaj! (Perfekt) je so-
ciálnou prózou zo súčasného života. Adelka je svojrázna. Najstaršia ses-

Negatívne trendy, ktoré sa začali v literárnej tvorbe pre deti a mládež obja-
vovať pred pár rokmi, sa zjavne nezastavili. Žeby invázia povrchnosti, nízkej 
alebo takmer žiadnej adresnosti postupovala? Medzi skupinou osvedčených 
literárnych tvorcov a nastupujúcimi generáciami autorov je priepastný kva-
litatívny rozdiel. Možno aj preto, že sa v spoločnosti z komunikácie vytráca to 
ľudské. Pri mnohých literárnych dielach má človek pocit, akoby nevychádzali 
z hlbšej komunikačnej potreby či zámeru. Preto mi skôr pripomínali maľované 
krížovky. Formálny a myšlienkový schematizmus! A k tomu všetkému do zle 
predkreslených modelov; bez citu pre žáner, pre primeraný štýl, pre farbistosť 
jazyka. Poézia? V ojedinelých prípadoch. No väčšinou len zveršovávanie bez 
ladu a skladu. 

S obdivom voči literárnym mohykánom!
Zbierka básní tohtoročného jubilanta Tomáša Janovica Zažmúr očká 
(Buvik) je kultivovaným dialógom tvorcov (autora a ilustrátorky Márie 
Nerádovej) s najmenšími čitateľmi. O svete intímnom, blízkom. I o tom 
neznámom, vonkajšom. V epizodických štvorveršových miniatúrach autor 
náznakovým spôsobom odkazuje na bežné i menej všedné udalosti dňa. 
S pointou, ktorá má aktivovať dieťa, podporovať jeho vnímanie a porozu-
menie jazyka. K janovicovskému štýlu patria detské prekvapenia. K tým 
objaviteľským aj výtržnosti (ako inak spoznáme, ako to vo vzťahoch vlastne 
funguje?). Niekedy aj autorské. Veď svojho detského partnera pozýva k otvo-
renej hre. So slovami, s perspektívou rozprávania. Koľko múdrej zábavy 
(v detskom zažívaní hry, a teda v intenzívnej práci dieťaťa na sebe) sa skrýva 
v momentkách s neobvyklým uhlom pohľadu! Poznávanie v autorovom po-
daní je totiž dialógom, ktorý vzniká uprostred hier medzi veľkým a malým 
človekom. Do básničiek sa síce dostali z neho len kvapky, no esenciálne.
 Buvibásničky (TRIO Publishing) Daniela Heviera sú premietárňou, teda 
predsnívárňou, v ktorej sa dá znova pozrieť na to, čo sa udialo počas dňa. 
Autor tieto zábery majstrovsky zakomponoval do tematických „rámčekov“ 
o zaspávaní. Od prípravy na spánok, postupného zatvárania, zhasínania, 
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Weinera-Kráľa. Podtitul Príbehy pre Elise naznačuje impulz, vďaka ktorému 
vznikli. Tieto rozprávky boli totiž takmer jediným spôsobom, akým mohol 
otec-autor komunikovať so svojou dcérkou v Paríži (knižky preto vyšli ako 
preklad z francúzštiny). Oddeľovala ich totiž Železná opona. Do obrázkových 
príbehov je toho vloženého viac než len milý hravý príbeh. Je v nich zazname-
naný aj bytostný dialóg otca s dcérou. Každá z rozprávok odkrýva podstatnú 
životnú múdrosť, princíp, alebo nasvecuje cestu, ako hľadať krásne a hlboké 
okamihy. Je tiež rozprávkovou cestou k umeniu. Autor totiž do kocúrovských 
príbehov vložil aj odkazy na žánre, na štýly, a to tak, že dieťa prirodzene motivujú 
k tomu, aby sa stotožnilo s určitým spôsobom vnímania (Minetovo rozprávanie 
o chrobáčikoch a kvietkoch na lúke stimuluje k vnímaniu lyrickosti, malebných 
scén a svojím spôsobom aj dáva dieťaťu návod, ako môže s podnetmi pracovať). 
 Katarína Macurová vo svojej obrázkovej knižke Prečo nekvitneš? 
(Albatros v Albatros Media) nápaditým spôsobom odkrýva dieťaťu situačný 
model, v ktorom sa stretávajú dve odlišné skupiny aktérov vo vzťahu k rov-
nakému objektu. Symbolicky znázorňuje odlišnosť v názoroch, v životnom 
štýle i (hodnotovom) prístupe. Medvedík zasadí mrkvu. Je však ešte neskú-
sený a považuje ju za kvet. V blízkosti žijú zajace, ktoré majú v podzemí 
vybudovanú noru. Keď mrkva narastie, postupne ju konzumujú. Príbeh 
je podaný s vtipom. Dieťaťu poskytuje dostatočný priestor na mnohoraké 
a mnohostranné „čítanie“ v situáciách a obrazoch.

Zo vzácnej klenotnice alebo pozoruhodný výber
Knižka Uspávanky/Prebúdzanky (Buvik) je vydarenou antológiou poézie 
z dielne skúsenej editorky a prekladateľky Márie Števkovej. Dvojkniha 
je premysleným a citlivým výberom zo slovenskej a českej poézie pre naj-
menších čitateľov. 
 Prístupným spôsobom, v rozsiahlej antológii Slovenský detský rok 
(Fortuna Libri), sprístupňuje editorka Elena Slobodová deťom mladšieho 
školského veku problematiku kalendárneho a obradového folklóru. Jej 
spôsob podania je nielen zrozumiteľný, obsažný, ale aj podnetný a pútavý. 
Celkom prirodzeným spôsobom si dieťa môže vytvoriť vzťah k tradičnému 
zvykosloviu, ľudovej poézii, povedačkám a rozprávaniam. Editorka materiál 
nielen zozbierala, ale sprístupňuje ho aj pútavým zrozumiteľným výkladom.
 Antológia poviedok Literárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti patrí 
k dôležitým každoročným titulom aj preto, že vytvára platformu viacgene-
račného autorského stretnutia. Konečný výber poviedok pritom robia deti. 
Srdce šachovej dámy (Perfekt) je titul antológie textov 2016, ktorý bol 
pomenovaný podľa pôsobivej a sviežej víťaznej poviedky Gabriely Magálovej. 

K povestiam a rozprávkam alebo od nich?
Sprístupňovanie látky povestí a rozprávok je dôležitým počinom. Detský 
čitateľ potrebuje príležitosť i priestor zoznámiť sa s témami a látkou uva-
žovania spoločenstva, ktorého je súčasťou. Vzťah s rozprávkami a poves-
ťami mu umožňuje vyrovnávať sa s hlbinnou skúsenosťou komunity, ktorá 
sa pretavila v závažných procesoch; mnohorakým a mnohonásobným po-
zorovaním, rozmýšľaním, rozjímaním nad opakujúcimi sa či podobnými 
udalosťami. Oživovanie tohto spojenia utvára naše symbolické vedomie, 
fantáziu a dokonca i jazyk. V tejto podobe sa s povesťovou látkou vyrovnáva 
Blažej Belák v zbierke Slovenské povesti (Georg). Predstavuje povesť v jej 
základnom tvare, pritom sa usiluje zaznamenať plastický obraz regiónu; 
nielen zastúpením povesťovej látky, ale aj tým, že naznačuje priestorové 
prelínanie udalostí a postáv. Vedľajšie postavy v jednej povesti sa stávajú 
hlavnými protagonistami v inej. Posilňuje tým predstavu toho, ako sa zo 
spoločnej skúsenosti kolektívu utvárali jednotlivé príbehy. Autor spracoval 
látku primeraným, kultivovaným spôsobom.
 Zuzana Boďová sa v zbierke Kremnickí permoníci (Erad) zamerala  
na fond čarovných, etiologických a mytologických rozprávok, ktoré sa spájajú 
s kremnickým baníctvom. Svoj zámer rozšírila aj o edukatívny rozmer – ná-

tra, ktorá všeličo rieši aj za dvoch mladších bratov, „po chlapsky“ sa bije  
so životom, a pritom vymláti hoci i všetkých chlapcov naokolo. Aj preto sa 
nemožno čudovať tomu, že svoj príbeh nerozpráva sama. Pri toľkej priťažkej 
zodpovednosti za rodinu, vlastne za bratov i seba, by možno jej vlastná 
výpoveď neplynula s takou samozrejmosťou. Preto si autor prizýva tzv. 
vševedúceho rozprávača, pozorovateľa. Len on dokáže dovidieť tam, kam 
Adelka vo svojej ubolenej detskej duši radšej ani nevkročí. Karpinský sa 
dotkol závažných problémov detí z dysfunkčného rodinného zázemia. Adelka 
sa so súrodencami dostala do detského domova pre zanedbávanie rodin-
nej starostlivosti. Autor teda pracuje s témami, ktoré odrážajú vnútorné 
kataklizmy. Ich bolestivosť a ťaživosť je však detskému čitateľovi citlivo 
dávkovaná. Upriamuje totiž pozornosť nie na problémy, ale na Adelkinu 
osobnosť. Na to, o čom rozmýšľa, po čom túži, na jej silné a slabé stránky, 
na to, ako po svojom zvláda adaptačný proces v detskom domove. Autor 
ju modeluje tak, aby detský čitateľ dokázal nájsť spojnice aj s vlastnými 
bežnými skúsenosťami. Necháva v príbehu pre Adelku priestor, aby sa 
postupne naučila dôverovať vo vzťahoch. A pre čitateľa tiež. Aby zistil, aká 
Adelka je a čo cíti. Aj to je súčasť dôležitého procesu, v ktorom sa Adelka 
postupne dostáva k sebe, k vlastným pocitom a začína dýchať za seba. 

Autorská rozprávka s mierou i vkusom 
V tvorbe Márie Lazárovej oceňujem snahu nadviazať s detským čitateľom 
autentický kontakt. Citlivosť pre vnímanie dieťaťa v predškolskom a ranom 
školskom veku autorka transformovala do spôsobu písania. Jej poetika vychá-
dza zo skutočnosti, že dieťa v tomto období vníma svet symbolicky. Lazárová 
preto kladie dôraz na symbolickú líniu. Symbolický jazyk pritom používa ta-
kým spôsobom, aby detskému čitateľovi navodila ilúziu známeho priestoru, 
príbuzného rozmýšľania. Symbolické obrazy vhodne prepája s tým, čo dieťaťu 
odkazuje na reálny svet; na ten bezprostredný, ktorý pozná z vlastnej skúsenosti 
(napríklad z toho, ako ho zažíva pri hrách) a na svet veľkých – dospelých. Pri 
modelovaní tohto priestoru autorka funkčne využíva rozprávkový príznak na 
vyjadrenie blízkosti. Knižka Tri mačiatka tety Mily (Vydavateľstvo Slovart) je 
rozprávkou o hrdinskom putovaní troch mačiatok Herkula, Jonáša a Lucinky. 
Teda symbolický príbeh o objavovaní, naberaní nových skúseností a životných 
zápasoch. Mačiatka sa dostanú k dobrej tete Mily. Odtiaľ však Lucinku unesie 
jastrab. Súrodenci sa ju vyberú zachrániť. Cesta domov, k tete Mily, je, samo-
zrejme, komplikovaná. Súčasťou Lazárovej poetiky (nielen v tejto knižke) je 
vytváranie paralely medzi rozprávkovosťou a kladnými ľudskými hodnotami. To 
rozprávkové zažívajú obyčajne malí hrdinovia. V tomto prípade mačiatka. Para-
lelnými k rozprávkovému sú v reálnom svete veľkých (tu vo svete ľudí) hodnoty 
reprezentujúce lásku, priateľstvo a harmóniu (teta Mily, teta Tekvička). Zážitky 
mláďat (a v iných Lazárovej knižkách detí – napr. Adam a čarovná šmykľavka), sú 
reálnemu svetu dospelých prístupné len v obmedzenej miere – v prípade troch 
mačiatok len na úrovni komunikačných možností ľudí a zvierat. Predsa však 
nedochádza k narušeniu spojenia, lebo medzi obidvoma stranami žije pevné 
vzťahové puto. Navyše deti i mláďatá vždy disponujú aj niečím výnimočným, a to 
im pomôže vzájomný komunikačný priestor s dospelákom ešte lepšie budovať. 
Tri mačiatka napríklad vedia čítať a písať. Až z toho aj pán farmár Bumtrala 
takmer „padne na zadok“. Lazárovej knižky sú príjemným poetickým čítaním. 
Miestami sa síce autorka nechá strhnúť malebnosťou detailov a príliš rozvláč-
nym štýlom spomalí rozprávanie, a to aj uprostred dobrodružstva. Čitateľ jej 
to však zrejme odpustí, lebo sa k nemu prihovára vrúcna atmosféra a vzácny 
pocit toho, že ako priatelia budeme jeden k druhému vždy patriť.

Obrázkové knižky ako (dôležitý) 
autorsko-čitateľský koncept
Príbehy kocúra Mineta (Petrus) a O nezbednom káčerovi (Petrus) sú výtvar-
no-autorským seriálom významného slovenského maliara a grafika Imricha 
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vedľajšiu koľaj. Mimoriadne produktívny nápad a životaschopná postavička 
zamrzli na scéne a dynamika sa z rozprávania vytratila. Knižke nemožno 
uprieť kultivovanú štylistickú úroveň.
 Pôsobivé posolstvom, no trochu schematické podaním je dielko Gabriely 
Futovej O Bezvláske (Dobrý anjel). Žánrovo atypické pre túto autorku. 
Siahla totiž po rozprávkovej princeznovskej látke. Symbolicky stvárňuje 
závažný problém vnútorného sebaprijatia. 
 V autobiografickom rozprávaní Môj malý zverinec (AlleGro) sprostred-
kováva Gabriela Futová zábavné epizódy z vlastného rodinného života. 
Ich protagonistami sú zvierací príslušníci rodiny (od tradičnejších psov, 
mačiek, hydiny až po exotickejších prisťahovalcov). 
 Rozprávka Svetozár (OZ Egreš) Andrey Gregušovej má ako námet po-
tenciál symbolického príbehu. O tom, čo je principiálne pre spolunažívanie 
v ľudskej komunite. Autorka ju situuje do prostredia mesta. Mala by byť 
teda rozprávaním o niečom, čo prináša punc života do komunity v meste. 
V takomto rozprávkovom pláne je obyčajne potrebná postava človeka „na 
pomedzí svetov“ (slobodného od príliš bežného, racionalistického a prag-
matického videnia), ktorý je hrdinom práve v tom, že dokáže vidieť a pod-
poriť (zachrániť) to, čo náleží „srdcu“ mesta. Žeby Svetozár? Tým „niečím“ 
podstatným pre mestskú komunitu sú holuby. Ich výnimočnú rolu autorka 
posilňuje rozprávkovým príznakom: sú antropomorfizované a v meste sa 
správajú ako členovia komunity. Antagonistický, nezdravý „režim“ myslenia 
symbolicky predstavuje mestská rada. Chce vyhostiť holuby, aby v rozpoč-
te znížila náklady za čistenie mesta. Nadišla chvíľa pre Svetozárov čin! 
Zápletka však autorku zrejme odpútala a príliš sa zamerala na vnášanie 
aktualizačných prvkov. Postave Svetozára dala funkciu, ktorá ju veľmi 
neposúva v dejovom pláne. Urobila z neho nevýrazného člena mestského 
predstavenstva. Sám nevie, ako sa má k danému problému s holubmi posta-
viť. Navyše, dostane nevďačnú úlohu mestského vyjednávača. Nuž chýba 
mu dôležitý rozmer „slobodného človeka“. Príbeh stráca na energii. Navyše, 
ťažiskom rozprávania sa stáva dialóg – rokovanie dvoch strán. Dynamika 
deja zamŕza. Tiež výpovedná hodnota knižky. Neprimerane sa zredukovala 
symbolická stránka rozprávania. Otázkou teda je, nakoľko knižka dosiahne 
mieru skutočnej komunikácie s dieťaťom.
 Aj námet knižky Ivany Auxtovej Červený vírus a kučeravý Sebastián 
(Perfekt) má sľubný potenciál. Autorka v ňom rieši viacero mimoriadne 
závažných tém: problémy s vplyvom digitálnych technológií a sociálnych 
sietí, a s tým súvisiace patologické dôsledky (závislosť, odcudzenosť, dvoja-
ká identita), k tomu spoločensky závažné delikty, pôsobnosť kriminálnych 
živlov, ktoré sa v technokraticky orientovanej spoločnosti ľahšie dostávajú 
k masovému vplyvu, možnosť nadvlády umelej inteligencie. A napokon sú tu 
aj problémy jedincov: rozvod a jeho vplyv na dieťa, psychické problémy doras-
tajúcich detí, boj s osamelosťou. Rámec spoločenských problémov naznačuje 
aj možné žánre. Napríklad detektívny príbeh. Autorka v ňom sčasti svoje 
rozprávanie modeluje. Začala s dobrým nápadom. Dvojicou profesionálnych 
agentov sú rodičia hlavného protagonistu Sebastiána. Pritom Sebestián, no 
len v rovine námetu, by mal byť tou kľúčovou postavou, na ktorej chcela au-
torka ukázať, ako prekonať vyššie naznačené psychické konflikty. Ani jedna 
z námetových línií sa však v autorskom spracovaní napokon nerealizovala. 
Zostali naznačené, nedopracované. Pozornosť odtiahli iné veci – bočné témy, 
postavy, školské prostredie na spôsob virtuálnej reality. Množstvo detailov 
rozptýlilo energiu rozprávača, dej sa mechanicky posúva po povrchu. Na-
značené psychologické problémy i samotný detektívny koncept si žiadali 
omnoho sústredenejšiu prácu s modelovaním postáv.
 Téme negatívnych vplyvov digitálnych médií je venovaná aj rozprávka 
Krídluška v krajine sietí (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) 
Ivy Vranskej Rojkovej. Víla Krídluška je pre autorku príznakovou posta-
vičkou pre príbehy na spoločensky závažné témy (riziká očkovania, riziká 
gender ideológie a tzv. juvenilnej justície). Presun aktuálnych spoločenských 

zorné ilustrácie s mapkami vrchu, kde sa ťažilo, fotografie štôlní a baníkov, 
a pexeso podporujú tento cieľ. Samotné autorské podanie látky však dosahuje 
slabšiu úroveň najmä nekoncentrovaným spôsobom rozprávania. Autorka sa 
nechala rozptýliť postavami, nosný tok deja miestami „zahádzala“ hlušinou 
„konverzačných“ dialógov. A tak sa vytráca základný zmysel: o čom sú vlastne 
kremnické banícke rozprávky, prečo je dôležité o nich hovoriť.
 Slabý rozprávkarsky výkon podala Zuzana Kuglerová v zbierke Najkrajšie 
slovenské rozprávky (Georg). Nechala sa príliš strhnúť zámerom prerozprá-
vať rozprávky do ľahko čitateľnej podoby. Použila kľúč niektorých poplatných 
marketingových „trhákov“. Vytiahla dejovú linku, zjednodušila ju, a miesta-
mi i výrazne upravila a odstránila „to nadbytočné“. Napríklad rozprávkovú 
obradnosť, symbolickú vrstvu rozprávania, špecifický (literárny) jazyk, ktorý 
sa v kvalitnom podaní môže príznakovo funkčne využiť. Príbehy sú aj preto 
významovo i výrazovo ploché. A ich rozprávkový kód? Amputovaný. 

Knižky ľahšieho čítania aj s pridanou kvalitou
Príhody školáka Olivera (veľkého nezbedníka) v knižke Gabriely Futo-
vej Lebo musím! (SPN – Mladé letá) sú živým rozprávaním, postaveným  
na pomyselnom dialógu mamy a syna. S typickým rukopisom autorky. V prí-
hodách Olivera čitateľ porovnáva uhol pohľadu rozprávača-protagonistu 
s tým, ako situácie vnímajú ostatní zúčastnení. Motív toho, ako spracovať 
situáciu, má však v tomto rozprávaní aj ďalší význam. Oliverova mama je 
totiž spisovateľkou. Možno aj preto má pre Oliverove „zápletky“ a „zauzle-
nia“ osobitné pochopenie, motivované nepochybne aj autorskou vášňou. 
 Rytierske rozprávky (Vl. nákl.) Zuzany Brossmanovej nie sú historickým 
rozprávaním. V sérii motivačných výchovných príbehov o chlapčenských hrdi-
noch, ktorí si prekonávaním prekážok vypestujú pravý rytiersky charakter, je 
téma rytierstva symbolická. Autorka ju využila na vytvorenie rozprávkového 
príznaku, a tiež ako odkaz na životný význam tzv. rytierskych cností. V príbe-
hoch sú pritom zašifrované problémy súčasných detí (napríklad rozmaznanosť, 
sebectvo, egocentrizmus, nedostatočná vytrvalosť). Didaktická účelovosť 
rozprávaní je zrejmá, autorka jej podriadila aj spôsob podania. Podarilo sa 
jej udržať vyvážený štýl textov. Úmerne téme pristupuje k látke aj s ľahkým 
humorom. Pritom posolstvo príbehov nie je sprostredkované povrchne.
 
Ešte na margo autorských rozprávok
Ako sa zmení atmosféra v meste, keď Mlynčeky tety Hrozienky (CPress 
v Albatros Media) začnú pracovať po novom? Predtým totiž rozomieľali 
klebety. Teta Hrozienková im však pridelí pravú mlynčekovskú prácu: 
začnú mlieť kávu a rozprávky. Skvelý nápad Marty Hlušíkovej! S letmým 
prídychom dobrého známeho nonsensu ožíva hudobníkov motýlik, drzé 
zmrzlinárove hodiny prestanú do ľudí zapárať a kradnúť im zmrzlinu, na-
miesto toho zvesela spievajú, novinám zábudlivého starčeka sa nakoniec 
podarí lietať. Tak mlynčeky melú rozprávky až do samotného večera. Škoda 
len, že pri tom mletí sa neustrážili miesta, pri ktorých nemá rozprávanie 
dostatočný ponor. V niektorých prípadoch sa totiž mení na uvravenosť, 
v iných zasa chýba skutočný vnútorný impulz, alebo sa stratil tým, že au-
torka rozvíjala a varírovala nápad na zbytočne dlhej ploche textu (O babke, 
ktorá rada písala listy, Farbičkové slnko). Možno, že Hrozienkovej mlynček 
mohol niekedy zastať v štvrtine domletia a radšej namiesto dlhšieho prí-
behu priniesť do mesta pravý rozprávkový „šťuch“, výkričník či bodku. 
 S dobrým nápadom prišla Marta Hlušíková aj v knižke Anabelka sa 
smeje dvojhlasne (Vydavateľstvo Q111). Rozprávanie postavila na modeli 
hier, ktoré začínajúci čitatelia poznajú z vlastnej empírie – kreslenie pieskom 
po chodníku, hra s vlastným tieňom. Tak sa narodí Anabelke dvojníčka 
Aklebana. Hru s tieňom autorka skutočne rozvinula až do možnosti, že 
kamarátky dokážu spievať dvojhlasne (kuriózna situácia! o Alklebane vie 
len Anabelka). A práve v tej chvíli sa zistí, že do rodiny pribudne bábätko. 
Pekný významový oblúk. Škoda, že autorka potom presunula Aklebanu na 
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Problémom je aj štýl písania – príliš voľné radenie scén, pri ktorom čitateľ 
stráca spojenie medzi protagonistami (nemyslím logické, ale vzťahové, 
emocionálne). Upadla aj dynamika prvej časti. Zápletky sú málo dobrod-
ružné. Minimálny obsah premietnutý na veľkú plochu textu.
 Titul debutového románu pre deti Tajomný mlyn v Karpatoch (Vydava-
teľstvo Slovart) od Pavla Weissa napovedá, že ide o dobrodružný príbeh. 
Neočakávajme však súvislosti s vedecko-fantastickým románom Julesa 
Verna Tajomný hrad v Karpatoch. Na výpravu za záhadami sa viac-menej 
z nutnosti pustí skupina piatich dievčat, ktorým sa v lese stratil pes Dino. 
Výprava je dobrodružná už tým, že dievčatá o tom, ako si počínať v lese, 
veľa nevedia. Nielenže sa nevedia orientovať, ale ako pravé tínedžerky sa 
správajú impulzívne, pochabo a všetečne. Skrátka, Pátračkami sa ešte len 
musia stať. Román je písaný v štýle próz ľahkého čítania. Metóda pripomí-
na zadania populárneho kreatívneho písania. Postavy majú od počiatku 
vymedzenú rolu a charakteristiku. Čitateľ teda neobjavuje ich charakter 
z príbehu, ale hľadá v príbehu jeho naplnenie. K istej interakcii s rozprá-
vaním ho dokonca vedú aj úlohy v texte. 
 Branislav Jobus sa v knihe Zvon (Vydavateľstvo Slovart) pustil do formy 
rámcovaného príbehu zo súčasnosti o zamilovanom Radkovi. Ten vymyslí 
rozprávku (o víle Duchoslave), ktorou pomôže pri záchrane svojho dievčaťa 
Rosanky. Rozprávka je aj o výrobe zvona. Ten má zachrániť vílu Duchoslavu 
z kliatby. Vyrobiť skutočný zvon znamená získať zázračný, priam rozprávkový 
nástroj; vyzváňaním možno totiž priať dobro do široka-ďaleka. „Vyzváňanie“ 
za dobro je symbolickým leitmotívom knihy. A opodstatnene. Ako sa zdá, 
svet dobra je na ústupe, stráca sa spred očí (symbolicky to autor vyjadruje 
aj fyzickým kolapsom Rosanky a zakliatím víly Duchoslavy). Naopak, darí 
sa nenásytníkom a zloduchom, ktorí si berú beztrestne, bez bázne a hany, 
čo sa im zažiada. K poučeniu i pobaveniu čitateľov autor vytvoril obsahový 
plán rozprávania na základe známych prísloví a porekadiel. Považujem to za 
dobrý nápad. A cením si aj etické posolstvo tejto knižky. Rušivo pôsobí Jobusov 
spôsob rozprávania. Pre tvorbu tohto autora je príznačná štylizácia do roly 
ľudového rozprávača. Ako typický rozprávač sa usiluje strhnúť pozornosť 
zdanlivo spontánnym, voľným plynutím scén, chrlením nápadov, situačných 
a slovných gagov. Postupuje tak, akoby mal pred sebou publikum. Poletuje 
od inšpirácie k inšpirácii, tak, ako by chcel počas vystúpenia reagovať na 
naladenie poslucháčov. Jeho nápady vychádzajú teda z náhleho popudu roz-
právača, nie však rozprávkara. Nie sú totiž dostatočne zakotvené v príbehu. 
V písomnej podobe takéto postupy pôsobia zmätočne. 
 Druhá Jobusova kniha Tajná správa (Slovenská pošta) je kvalitatívnym 
posunom v tom, že sa autorovi podarilo vytvoriť koncíznejší text. V dobrom 
slova zmysle disciplinovanejší. Príbeh neodbieha impulzívne, nemotivovane. 
Autor využil svoj tvorivý potenciál na vytvorenie plejády humorných postavi-
čiek zo zvieracej ríše (holuby, blcha, ploštica). Dotýka sa závažných spoločen-
ských tém (black-out, kolaps digitálneho systému). A Jobusovsky absurdne, 
paradoxne či parodicky – situáciu musia riešiť zvieratá. Aspoň pri doručovaní 
správ. Počítače predtým nahradili poštových doručovateľov – holuby. Neostáva 
iné, len sa vrátiť k starým osvedčeným prostriedkom ľudstva. Poštové holuby 
však takmer vymreli. Kto doplní ich riedke rady? Blcha? Ploštica? Havran? 
Pre Jobusa je typické, že aj napriek vážnejším témam udalosti nie sú hlboko 
zasadené do príbehu ani do jeho kontextu. Ide mu skôr o to, aby sa čitateľ 
dobre zabával na nápadoch, absurdných situáciách absurdných hrdinov.
 Rozprávka Kamily Balcovej O vodníkovi Chňuchňukovi (Spolok sloven-
ských spisovateľov) je v istom zmysle „parafrázou“ a voľným pokračovaním 
knižky Vodnícky karneval (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 
2014) Júliusa Balca. V svojskom podaní. Balcovskú „rozprávkovskú“ jazykovú 
patinu autorka nahradila menej príznakovým jazykom, prednosť dala zrozu-
miteľnému, ľahkému, voľne plynúcemu štýlu. Len kde-tu drobným odkazom 
v prehovore postáv pripomína svet dávnych rozprávok. Tento posun má svoj 
významový dopad. Motív čudáctva v bytostnej forme (u Balca) sa mení na 

problémov z reálneho sveta do sveta fantastiky má, samozrejme, svoje 
opodstatnenie. Rozprávkový príznak zmierňuje ťaživý dopad závažných 
tém a text je pre dieťa prístupnejší. Čo vlastne znamená negatívny dopad 
elektromagnetického žiarenia? To ukazujú extrémne reakcie citlivých 
víl. Potenciál majú aj ďalšie témy naznačené v príbehu, napríklad téma 
boja ríš a kráľovstiev o svetovládu. Samozrejme, za predpokladu, že by sa 
bola autorka dôslednejšie pridŕžala symbolickej línie výkladu. Nechala 
sa však odlákať mentorským zámerom a umelo vtláča realistickú rovinu 
do fantastického príbehu. Problémom textu nie je prelínanie sveta ľudí 
a fantastických bytostí, ale mix rozličných spôsobov interpretácie javov. 
Navyše, v duchu mentorovania sa autorka snaží naplniť ideologický plán: 
kvôli tomu príliš nahustila problémy, čím zabrzdila plynulosť rozprávania 
a sťažila detskému čitateľovi vlastné spracovanie problému. Postavy stratili 
slobodu žiť vo svojom príbehu – zostali len na úrovni figúrok. 
 Kniha Mareka Vadasa Útek (OZ Brak) je spojená so súčasnou témou: s ute-
čeneckou krízou. Otvára podstatné otázky pre každého človeka. No nielen 
v bytostne ľudskej rovine. Sú aj súčasťou istého aktuálneho politika, to znamená, 
že sa dotýkajú politickej sféry, ktorá je najdynamickejšia, hodnotovo i názorovo 
najlabilnejšia, ovplyvnená rôznymi a rýchlo sa meniacimi vplyvmi. Pre autorov 
je v takýchto prípadoch otázkou, na ktorú z rovín (všeľudskú či politickú) budú 
vlastne poukazovať, a prečo. Kniha je určená deťom v mladšom školskom veku. 
Teda v období, keď sa dieťaťu ešte len začína vyvíjať morálny systém. Pritom 
je pre vnímanie detí v tomto veku typické tzv. čiernobiele videnie. Je to teda 
citlivé obdobie na spôsob, s akým sa prinášajú témy vážnejšieho dosahu. Vadas 
sa celkom vhodne rozhodol pre symbolický príbeh. Jeho rozprávanie o bez-
mennom chlapcovi, ktorý je jedného dňa prinútený utekať pred nenásytnými 
obludami, je pútavé, má potrebnú dynamiku i napätie. Pre čitateľa v tomto veku 
je podstatný osobný vzťahový kontext; priestor, v ktorom si postavy utvrdzujú, 
kým sú, a vytvárajú si základnú predstavu o životných stratégiách. Kým teda 
chlapec je? Vadas od začiatku problematizuje osobný vzťahový rámec hrdinu 
i jeho osobnostný profil. Dominantne ho prezentuje so statusom utečenca, teda 
človeka, ktorý nemá dostatočné šance budovať si osobnostný či osobný vzťaho-
vý priestor. A životná stratégia jeho príbehu? Utekať, a pritom si držať v sebe 
obraz tých, ktorí utekali so mnou. Chlapec postupne blízkych stráca, zostáva 
sám, so psom. Utekanie je síce stratégiou prežitia v extrémnych podmienkach, 
no nie tou hlavnou. U Vadasa je najmä apelatívnym symbolickým vyjadrením, 
ktoré má u čitateľa vzbudiť súcit. Chlapec je štvancom; uteká pred agresormi. 
Je tiež „neželancom“. Počas úteku sa menia prostredia. Sú to náznakovo mode-
lované symbolické krajiny a mestá, ktoré znázorňujú rôzne typy negatívnych 
vzorcov správania voči utečencom. Nakoniec sa chlapec dostane do uteče-
neckého tábora, kde ochorie a zomrie. Autorovo spracovanie témy považujem  
za schematické a povrchné. Je totiž len výrezom problému, obrazom „štvanice“ 
a štvanca, podáva dieťaťu obraz ľudí v kritickej existenciálnej situácii bez toho, 
aby ho hlbšie ukotvil a naznačil podstatnejšie princípy životnej stratégie, než 
je len útek; napríklad to, čo dáva človeku zmysel ísť a žiť aj v takejto situácii, 
čo ho aj v kríze postaví na nohy a robí silným. Tieto významové kontexty sú 
totiž podstatné na to, aby deťom vytvorili väzbu na hodnoty, spájali im význam 
udalosti s tým všeľudským. Bytostný kontext je totiž jedinou bezpečnou bázou 
pre to, aby dieťa mohlo problém utečenectva spracovať na dostatočnej úrovni. 
Aj vyvolaným súcitom možno podnecovať negatívne mechanizmy: agresivitu 
a nenávisť voči tým druhým – v tomto prípade tým tzv. ľahostajným. 
 Román Babče B. Kardošovej Traja kamaráti a fakticky fantastický 
poklad (Vydavateľstvo Slovart) je pokračovaním rozprávania o Jurajovi, jeho 
troch kamarátoch z fantastického bunkra – koňovi doktorovi Haflingovi, 
mačke slečne Mliečnej, sučke agentke Bondy a Laure, ktorá už medzitým 
nie je pre Juraja len kamarátka, ale aj platonická láska. S pokračovaním 
románov býva obyčajne problém. A bez prečítania prvej časti môže byť 
čitateľ tohto románu dezorientovaný. A možno aj sklamaný. Postavy sú už 
len udržiavané v rámcoch predchádzajúcej časti. V stereotypných schémach. 
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Príbeh mal byť ilustráciou toho, ako sa problém s nenásytnosťou vyrieši. 
No k hlbšiemu posolstvu sa čitateľ nedostane. Riešením je akýsi povrchný 
výsledok: keď je Vodohlt konfrontovaný s tým, že vypil rybník, uzná si chy-
bu a odíde. V takomto naivne pôsobiacom konci nebol ani len naznačený 
proces zmeny (ktorý je dôležitejší než samotný výsledok). Deti sú tiež citlivé 
na logické detaily: Ak sa podarilo pre záchranu rybníka Vodohltovi otvoriť 
brucho, zazátkovať ho, a následne odzátkovať a vyslobodiť žubrienky, ako 
to, že sa z brucha nevrátila aj voda do jazera? Nuž, dôležité detaily! 
 Veľmi slabej úrovne je aj rozprávka Ivany Urgelovej O mackovi Maťkovi 
(Marenčin PT). Pri objavovaní motýľa sa macko Maťko zatára v lese. Autorke 
sa nepodarilo nájsť vnútornú spojnicu s autentickým procesom objavovania 
a sprostredkovať ho dieťaťu. V jej podobe je rozprávanie gýčom.
 Zmätočne pôsobia aj Bájky pre malých i veľkých (Fortuna Libri) Dany 
Hlavatej. So žánrom bájok majú málo spoločné. Snáď krátky rozsah textov 
a zvieracích hrdinov. Bájka by mala byť príbehom, ktorý stvárňuje logický, 
racionálny koncept. Ten však v týchto textoch chýba. Odhliadnuc od toho, 
že ich literárna úroveň je slabá. 
 Knižka Martina Daniša O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády (Go-
ralinga) predstavuje neuvážený mišmaš prístupov, názorov, hodnôt. Autor 
vychádza z čarodejných rozprávok: z témy hľadania nositeľa čarodejných 
vlastností. Magickým vyvolencom sa stáva vôňa čokolády. Autorskému spra-
covaniu možno vyčítať všeličo: práca s plánom postáv pripomína počítačové 
hry, sú to len figúrky, ku ktorým možno voľne priraďovať a meniť deje, vkladať 
do nich reakcie – bez vnútornej motivácie. Príbeh pôsobí schematicky, umelo, 
marketingovo. Ak postavy nie sú vnútorne zrastené s príbehom, odráža sa 
to aj na ich charakterovom profile a hodnotách. Nuž, autor kladie hodnotový 
dôraz na šikovnosť, inteligenciu a výkon. Klamstvo je otázkou voľby priorít. 
A manipulácia? Zvieratám sa dáva „oblbovák“, aby poslušne robili to, čo sa 
od nich vyžaduje. V kľúčovom rozhovore protagonistov sa cirkusová žirafa 
Berta, ktorú nalákali na vidinu kariéry, dozvedá priamo od vinníkov, že bola 
vraj trochu oklamaná, zneužitá a unesená. Na chvíľu je v ľahkom veselom 
štýle znázornená jej reakcia hnevu. Napokon ho predsa prekoná s postojom 
„nevadí“. A všetkým je krásne. Naozaj tomu máme veriť?

Knižky s didaktickým zámerom
Opera nehryzie (Dixit) – motivuje Martin Vanek čitateľa titulom svojho 
knižného projektu. A vskutku, vďaka tejto vydarenej publikácii možno 
pozrieť opere až kamsi do žalúdka – naprieč storočiami, opernými dielami, 
ba i zákulisím divadla. Čitateľ nazrie aj do divadelného bufetu, kde sa údajne 
odohrávajú dôležité rozhovory operných tvorcov. Autor s ľahkým štýlom 
a s primeranou dávkou humoru podáva čitateľovi základnú „propedeutiku“, 
dôležitú pre to, aby si mohol hľadať k opernému žánru svoj vlastný vzťah. 
Putovanie za operou má svoj mystifikovaný príbeh. Veď rozprávačovi sa 
podarí získať tú najextravagantnejšiu sprievodkyňu – „fantómku“ opery, 
primadonu Violetu. Rozprávanie je svižné, zaujímavé a primerane obsažné. 
A pritom didakticky premyslené a podnetne spracované.
 Vydarenou publikáciou je knižka Zuzany Štelbaskej Filipko (Albatros 
v Albatros Media). Tento zvedavý predškolák odvážne skúma a objavuje, 
s primeranou dávkou fantázie a tvorivosti. Je k svojmu okoliu priateľský, 
preto sa s ním trpezlivo rozprávajú aj zvieratká. Odpovedajú na jeho zve-
davé otázky a zasväcujú ho do svojho lesného života. Ako aj jeho tato. To 
s ním sa Filipko dostáva do skutočnej divej prírody, a dokonca po zálesácky 
prespáva pod šírym nebom. Príbehy sú motivačné. Ukazujú, že priamym 
kontaktom s prírodou je Filipkovo poznanie oveľa širšie a hlbšie. Nad bež-
ný rámec toho, čo väčšina detí pozná. Navyše, živý kontakt s prírodou 
upevňuje vzťahové väzby aj v ich rodine, veď na výletoch zažívajú spoločné 
dobrodružstvá. Rozprávanie je adresné, komunikatívne. Slabšou stránkou 
diela je rozvláčnejší štýl. Autorka sa viac sústredila „na komunikačnú hru“ 
prostredia a dieťaťa, a tým rozprávanie miestami stráca spád. 

motív odlišnosti, odkazuje skôr k pochybnej sociálnej skupine (strigôň a ča-
rodejnica Omicla sú v podstate outsiderské živly, vodníci len tak vegetujúce 
„zjavy“). Príbeh je ilustráciou toho, ako možno prekonať sociálnu bariéru 
a zaradiť sa medzi ľudí. Vodníkovi Chňuchňukovi sa to vďaka kamarátstvu 
s ľudskou dievčinou Adelkou aj podarí. Napokon sa však predsa len vráti 
medzi svojich. Pre pocit spojenia s rodinou, a preto, že rozprávkové čary ešte 
stále fungujú. Príbeh je odkazom na Balcovu rozprávku, a zároveň ukazuje 
ďalšie možné varianty rozprávania a ich možnú či nemožnú produktívnosť.
 Knižka ľahšieho čítania Ivana Lesaya A-ko-že Lesankin fantastický 
svet (TRIO Publishing) je rozprávaním o fantázii a na základe fantázie. Autor 
sa pokúsil naznačiť priebeh hry na vymýšľanie, ktorú dobre pozná každé 
dieťa. Pritom sú v texte zachytené aj stopy impulzov vymýšľania (napríklad 
pocit strachu) alebo podnetov k novým témam pre hry s fantáziou. Autor sa 
snaží sprostredkovať význam spoločných hier a vymýšľania – môžu pomôcť 
ľuďom pocítiť a prežiť blízkosť, porozumenie a vzájomnú spolupatričnosť. 
V Lesankinej rodine sú spôsobom, ako sa všetci lepšie spoznávajú a ako 
spoločne objavujú svet. Slabšou stránkou knihy je uvravenosť, presýtenosť 
detailmi bez ladu a skladu. Iste, k spontánnosti a hre na fantáziu to nepo-
chybne patrí, no čitateľ po čase nadobúda pocit, že sa najedol zhluku slov 
bez obsahu. Neposúvajú ani nedokresľujú príbeh. A tak namiesto toho, 
aby nás fantázia niekam potiahla, moceme sa stále dokola. Knižka vyšla 
v edícii Čítame s porozumením Analfabeta negramotná. 
 Fantáziu tematizuje vo svojom príbehu O Šutierikovi, kamennom mužíčkovi 
(Ikar) aj Silvia Havelková. Aspoň ako iniciačný impulz rozprávania. Chlapček 
sa hrá na morskom brehu s kamienkami a vidí v nich Šutierikov. Kamienky 
napokon ožijú a začnú rozvíjať svoj vlastný hrdinský príbeh, pretože sa vo 
vnútri pevne rozhodli žiť. Silné posolstvo! Len nie celkom prepracované. Je to 
škoda, lebo autorka do príbehu vniesla viacero pekných myšlienok: o hrdinstve 
v každodennom živote, o zmysluplnom, užitočnom žití, o tom, ako a prečo si 
vytýčiť cieľ. Rozprávanie je však rozvláčne i v jednotlivých príbehoch, i v rovine 
celého dejového plánu knižky. Text je zaťažený verbalizmom, stráca gradáciu.
 S možnosťami objavovať, zažívať hru a objavovať vnútorné či imaginárne 
krajiny fantázie sa pohráva aj autor Pero Le Kvet v knihe Chlapec s očami 
ako hviezdy (Artforum). Nadväzuje tak trochu na model maloprincovského 
hrdinu: v horizonte prichádzajúcich príbehov sa objaví chlapec, a nikto 
nevie, prečo, kto je a odkiaľ prichádza. S motýľom sa však vydá na puto-
vanie priestorom. A príbehy knižky sú v podstate „krajinopisom“ fantázie, 
aj keď vyjadreným cez príbehy. Ide však viac o hru foriem a asociatívnych 
postupov než o vnútorne motivované rozprávanie. 
 Bylinkové rozprávky (FACE) Petry Martinkovej voňajú intímnym, 
nežným súkromím, v ktorom človek bytostne prežíva svoju existenciu. Lenže 
niečomu takému sa učíme. Aj deti. Takýto priestor navodzuje blízkosť dôle-
žitú pre rozhovory, a tak si pomyslený rozhovor s drahým dieťaťom vybrala 
autorka aj za princíp rozprávania. Z tohto fiktívneho rozhovoru sa dozvedáme 
o ich vzájomnom vzťahu i o tom, kde a ako spoločne trávia čas. Napríklad 
v prírode na bylinkách. Autorka funkčne strieda spôsob rozprávania. Hovorí 
aj v náznakoch, aktivizuje zmyslové vnímanie a navodzuje emócie. Aj to je 
cesta, akou sa detský čitateľ naučí porozumieť rôznorodým textom. I tým, 
ktoré sú budované lyrickejšie, voľnejšie, asociatívnejšie. Miestami je však 
autorkin štýl priveľmi rozvláčny a čitateľ ľahko stratí s rozprávaním kontakt.
 Rozprávanie Janky Haluškovej Kvapky a ich priatelia (Vydavateľstvo 
PECTUS) má slabú úroveň. Viacero vecí sa jej totiž autorsky nepodarilo zvlád-
nuť. Štýlovo je síce primerané vnímaniu malých školákov (príliš detailisticky 
rozvíjané), no látka príbehu zodpovedá intelektuálnej úrovni začínajúcich 
čitateľov. Príbeh je symbolický, ale postavy nemajú vždy presne vymedzený 
symbolický význam, ku ktorému odkazujú. Vodohlt je typickým rozprávko-
vým obrom. Vypije takmer celý rybník. Symbolicky je teda postavou, ktorá 
reprezentuje nenásytnosť. Ničí dokonca mláďatá (zhltne žubrienky). Podne-
cuje rozvrat v komunite zvierat a snaží sa nastoliť svoju vládu. A výsledok? 
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Ešte na margo veršovania
Básničky zo školskej lavice (Cpress v Albatros Media) Jany Pavlíkovej 
epizodicky stvárňujú témy zo školského a domáceho prostredia, s ktorými 
sa dieťa stretáva počas školského roka. Sú stvárnené vo veselom, humor-
nom tóne. Zväčša však len ako príklad tézy, preto sa autorka neubránila 
schematizmu a konvenčnosti. Výhrady možno mať i voči kolísavej úrovni 
veršovej techniky. Podnetné a živšie sú básničky, v ktorých bežnú skúse-
nosť dieťaťa prenáša ako príznak na iné postavy: napríklad písmenká sa 
vracajú po prázdninách „duté“ do školy.
 Zbierku veršovačiek Meluzína Jozefína (DAXE) Milana Kendu tvoria 
záznamy a momentky z premien v prírode v priebehu roka. Snahou autora 
bolo zachytiť náladu zmeny alebo stavu. Bájky z pierka albatrosa (Perfekt) 
Vladimíra Leksu-Pichaniča, veršovačky na veľmi slabej úrovni. Text je 
významovo i štylisticky kostrbatý, nesústredený. 

Určené či neurčené. Dospievajúcim
V novele Odkaz na buku (Vydavateľstvo Q111) siahla autorka Ľudmila 
Gašparíková k typu dobrodružných príbehov o skrytých odkazoch a šifrách. 
Tie aktivizujú protagonistov k pátracej výprave – poznávacej ceste. V dielach 
s touto témou obyčajne nejde len o vyriešenie rébusu, ale o vnútorný posun, 
ktorý v hrdinoch pátranie vyvolá. Buď sa odzrkadlí v zmene postojov, názorov, 
v zrelšom životnom prístupe alebo v záujme o niečo, k čomu mali predtým 
odstup alebo i negatívny vzťah. Tento potenciál, a možno i ambície, rukopis 
má. No zatiaľ len v zárodku. Autorke sa podarilo načrtnúť celkom zaujímavý 
dejový plán, zostal však v rozpracovanej fáze. Gašparíková bola ešte roz-
ptýlená látkou, hľadaním výrazu – finálna fáza sústredenia, cizelovania, 
budovania koncízneho a vyváženého textu bola stále pred ňou. Vidieť to  
na disproporčnosti jednotlivých častí rozprávania. Príliš veľa priestoru venuje 
„konverzačným“ dialógom medzi protagonistami. Pôsobia „dekoratívne“. 
Spomaľujú tok deja, a neprispievajú ani k plastickejšiemu psychologickému 
stvárneniu postáv. Nie je dopracované ani prepojenie s historickou líniou 
príbehu. A nezostala dostatočná energia ani na vyvrcholenie deja, ktoré 
by zároveň prinieslo očakávaný posun, a nasmerovalo čitateľa k hlbším 
dimenziám posolstva.
 V typickom štýle dievčenských próz plynie rozprávanie Leny Riečanskej 
Soňa, čo sa deje? (TRIO Publishing). Je poslednou časťou trilógie o troch 
kamarátkach Soni, Joji a Monike. Soňa má z trojice najkomplikovanejšie, 
hoci sociálne najstabilnejšie rodinné zázemie. Jej jediným emocionálnym 
zázemím sú kamarátky a domáca pomocníčka Berta. Autorka na tom stavia 
aj konflikt príbehu, poukazuje na kritické faktory nedostatočného záuj-
mu rodičov o dieťa. V závere aj tým, že Soňa sa nechá nalákať pozvaním 
„chlapca“ z facebooku , z ktorého sa vykľuje deviant. Pozitívnou stránkou 
autorkiných príbehov je komunikatívnosť a hodnotová vyváženosť. Slabinou 
je rozprávačský štýl presýtený dialogizáciou. Autorke sa preto nepodarilo 
presvedčivo vymodelovať charakterový profil postáv.
 Tento nedostatok sa ešte výraznejšie prejavil v Riečanskej románe Som, 
aká som! (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Autorka si zvolila 
podobný kľúč; priateľstvo dievčat Sone a Nikol z dvoch odlišných sociálnych 
zázemí. Postava Nikol pritom mala silný charakterový potenciál. Priveľa slov 
„v priestore“ však oslabilo možnosť sústrediť sa na charakter postáv. Pôsobia 
čierno-bielo, a niektoré i naivne (učiteľka). Potreba dynamizovať rozhovor 
(jediný rozprávačský prostriedok) vedie autorku k prílišným komunikačným 
skokom. Niektoré postavy sú vlastne len predmetom rozhovorov (učiteľka 
klavíra nemá šancu vstúpiť do priamej interakcie, hoci ide o dosť dôležitú 
záujmovú oblasť, ktorá Nikol charakterizuje). Problematická je aj kvalita 
dialógov. Tým sa oslabuje čitateľnosť, plynutie textu. 
 Ľuboš je typickým chlapčenským rozprávačom rodinných príbehov. Je dob-
rým pozorovateľom, svoje vlastné výčiny podáva z príslovečného nadhľadu. 
Tým vyniknú aj reakcie okolia. Pôsobia expresívne, klauniádne, u autorky 

 Účelovo didakticky je ladená aj knižka Moniky Novákovej O trpaslíkovi 
Hundrošovi (Ikar). Naznačený protagonista je typ hrdinu nomen omen. Je 
modelovým hrdinom, symbolicky znázorňuje stavy, keď je dieťa negatívne 
naladené – napríklad nechce sa mu niečo robiť, má negatívny postoj voči 
povinnostiam, odmieta komunikovať. Funkciu „výchovného poradcu“ za-
stupuje postava veveričky Evičky. Autorka vytvorila psychologicky funkčný 
model: Hundroško sa musí zakaždým aktívne zasadiť o riešenie situácie, 
požiadať veveričku o pomoc a radu. V modelových príbehoch sú pritom 
ilustrované základné princípy zdravého riešenia komunikačných problémov 
a konfliktných situácií. Ústretovo voči najmenšiemu adresátovi sú volené aj 
témy: napríklad ako spoznať nových susedov a nájsť si kamarátov, ako sa 
o seba starať a ako sa starať o vlastný životný priestor. Príbehy sú napísané 
kultivovane, v štýle primeranom zámeru, s prehľadnou logicky stavanou 
kompozíciou a dobre volenými otázkami k téme v závere príbehov. 
 Aj príbehy Ježka Pichliačika (Ikar) od autora Ivana Sedláka mode-
lovým spôsobom sprostredkúvajú najmenšiemu čitateľovi bežné životné 
situácie. Sú mienené ako ilustrácia dobrých návykov, správnych postojov 
a princípov, ako primerane reagovať (napríklad základné komunikačné 
návyky – zdravenie, prejav vďačnosti; ale aj príklady úprimnej, otvore-
nej komunikácie s mamou). Autor však skĺzol do prílišného schematizmu 
a povrchnosti. Štylisticky má text slabú úroveň. Otázky k textom nie sú 
dostatočne podnetné, a miestami idú až proti dobrému úmyslu samotného 
autora: Otázka: Čo žiari krajšie ako hviezdičky na oblohe? Predpokladaná 
odpoveď na základe textu: Očká mamy, keď upraceme. Pôsobí ako klišé. 
Dieťa totiž nedostalo priestor vnútorne prežiť skúsenosť. 
 Zaujímavý didaktický koncept prinášajú interaktívne leporelá Eleny 
Rabčanovej Ježko a jeho kamaráti a Ježko na potulkách svetom (Fortuna 
Libri). Tvorí ich séria modelových obrázkov, ktoré sa dajú využiť na tieňové 
hry. Sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby (dopravné prostriedky, zvieratá), 
na rozvíjanie predstavivosti a aktivizujú dieťa v rozprávaní príbehov.
 Leporelo Kataríny Gasko Môj psík nezbedník (Albatros v Albatros 
Media) stimuluje predstavu predškoláka o tom, ako vyzerá školákov deň. 
Rozprávanie je deskriptívne. Motivačným a dynamizujúcim prvkom roz-
právania je postava psíka, ktorý protagonistku pri aktivitách sprevádza. 
Knižka je prvoplánovo popisná, aj napriek didaktickému zámeru pôsobí 
až príliš schematicky. 
 Leporelo bez slov Jany Melišovej Slušné správanie: Ja a môj pes (Vl. 
nákl.) predstavuje deťom modelové situácie vhodného a nevhodného sprá-
vania sa k domácim zvieratám. Kladný a záporný príklad odlišuje autorka 
aj farebne. V negatívnych príkladoch je potlačená farebnosť. Tiež vo výraze 
negatívnych obrázkov je príznačne viac expresivity. Koncept síce slúži 
didaktickému zámeru, no pôsobí príliš zjednodušene.
 Knižka Cesta na svet Jany H. Hoffstädter (O. K. O. a Vydavateľstvo Slo-
vart) je zameraná na vysvetlenie biologických a niektorých psychologických 
stránok, ktoré súvisia s počatím a príchodom dieťaťa na svet. Vzhľadom na 
odporúčanú vekovú kategóriu je rozprávanie podané s príliš racionálnym 
prístupom, zaťažené informáciami, ktoré sú pre vekovú skupinu detí od 
4 rokov ešte irelevantné.
 Zbierka veršovačiek Moji zeleninkoví kamaráti (OZ Čo dokáže mama) 
dvojice autoriek Diany Lokšovej a Andrey Kováčovej využíva osvedčený 
didaktický princíp: veršovanku ako motiváciu a mnemotechnickú pomôcku. 
Ide o metódu, pomocou ktorej sa deťom odbúravajú stravovacie bariéry. 
Zoznámia sa s druhmi zeleniny ako so živými postavičkami. Básničky 
môžu funkčne naplniť tento zámer, lebo sú krátke, sústredene sa venujú 
postavičke, majú pointu. Pointovanie je však vo viacerých textoch na slabej 
úrovni, slabá je aj kvalita veršovania.
 Zbierka hádaniek pre najmenších čitateľov Hádanku vám zahádam 
(Georg) Anny Olšovskej je zameraná na stimulovanie mechanickej pamäti 
i logického myslenia.
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príloha 07 – 08/17

 Debutovým je aj román Silvie Demovičovej Leto s Alexandrom (Ver-
barium). Príbeh šestnásťročnej Táne sa vymkne, alebo i dlhodobo vymyká 
z koľají. Žije v dysfunkčnej rodine, matka je týraná (pod rúškom usporiada-
ného života dobre situovanej famílie), až situácia vybuchne. Je potrebné sa 
postarať o umierajúcu babku, maminu mamu. Navyše mama sa rozhodla 
postaviť sa na vlastné nohy. S tým je spojený značný tlak na Táňu, ktorá sa 
zrazu ocitne sama s mamou a s takmer cudzou babkou v komplikovaných 
sociálnych podmienkach. Vymenovala som len časť závažných problémov, 
ktorými hrdinovia prechádzajú. Nahusťovanie deja problémami je v posled-
ných rokoch akousi manierou poetiky autorov, ktorí píšu pre dospievajúcich. 
Najmä autorov-debutantov. Postavy sa však pod horou rôznorodých kríz 
a katastrof nemôžu plnohodnotne rozvinúť. 
 Na historickej romanci Korene hriechu (Nakladateľstvo Fragment 
v Albatros Media) Marje Holecyovej ma zaujal samotný nápad, z kto-
rého sa námet rozvinul: dospievajúce dievča je svedkom hriechu. Táto 
skúsenosť pôsobí rozkladne na jeho vnútro a nahlodáva tie piliere a väzby, 
ktoré človeku pomáhajú držať stabilitu i zdravé vnútorné hranice. Impulz, 
z ktorého by sa dal rozvinúť zaujímavý román. Psychologická stránka au-
torkinho rozprávania je však tou najväčšou slabinou. Schematické dialógy, 
vypočítateľné scény, povrchne riešené zápletky, problémy nasekané jeden 
vedľa druhého bez ladu a skladu, chabé poznanie samotnej historickej 
látky. Sem-tam niečo pospája aspoň ten príslovečný senzualizmus. 
 Džínsový denník 6 (Slovenský spisovateľ) Zuzky Šulajovej je výni-
močný. Pamätný. Uzatvára románovú sériu. Hlavná postava Paula nielenže 
ľudsky dospeje, dozreje, ale aj zostarne. Román končí v jej sedemdesiatpäťke. 
Tento prudký časový posun však nerieši celkový pomalý spád a stereotyp 
rozprávania. Podobne, ako pri telenovelách, postavy sú ako vo výkladných 
skriniach, odrezané od reality, s umelo nastaveným prostredím.
 Insomnia (Citadella 2016) Vladimíry Šebovej je prvou časťou sci-fi 
trilógie pre mladých dospelých o londýnskej spisovateľke Sáre, ktorá trpí 
poruchou nespavosti a utajuje ju. Román je teda zameraný na krehké stránky 
osobnej slobody, identity, autenticity. Týka sa však aj otázok zdravých či 
patologických mechanizmov, ktoré súvisia s tým, ako sa človek vyrovnáva 
so svojou osobnosťou: so silnými stránkami, jedinečnými darmi i slabinami. 
U Sáry je problémom najmä boj s izoláciou, a tak ju autorka včlení (svoje 
postavy totiž vyložene posúva) do skupiny insomniakov. Sú sektárskou sku-
pinou? Alebo len spoločenstvom ľudí, ktorí sa usilujú spoločne čeliť výzvam 
spojeným s insomniou? Šebová otvára aj existenciálny významový horizont 
spojený s problémom životného presahu. Čo je súčasťou nadprirodzenej 
časti bytia? Celkom logický okruh problémov, ak uvažujeme o výnimočných 
javoch, strachu zo smrti (insomniaci predsa čelia strachu z vyčerpania). 
Autorka však len nasmerovala svoje rozprávanie k vážnym témam. Nasme-
rovala možno logicky, alebo na základe vlastnej čitateľskej skúsenosti, no 
nezakotvila ho procesuálne. Román je konštruktom možností a schémou 
problémov. Chýba v ňom však vnútorné spojivo, autenticita, uveriteľnosť. 
Ako riešiť Sárine nezdravé vzorce správania, problémy so sebadeštruk-
ciou, ktoré v nej vyvolali negatívne skúsenosti v detstve, vnútorná izolácia 
a strach? Nuž, autorka hlbšie neuvažuje, len naoko psychologizuje.

Na záver:
Želám autorom do budúcich rokov, aby ich dielam bolo možné uveriť. Lebo 
mnohé tohtoročné sa síce „knižne“ tvária, ale v skutočnosti sa bytostne 
nestretli ani s čitateľmi, no najmä nie so svojou autorkou či autorom.

Timotea Vráblová

novely S troma psami za pätami (Vydavateľstvo Q111) Margity Ivaničkovej 
aj primerane, kultivovane. Za všetky pripomeniem vydarenú epizódu spie-
vajúceho psieho tria uprostred chrámu počas bohoslužieb. Vydarenú nielen 
pre ľahkú situačnú komiku, ale i v tom, že sa jej nápad podarilo presvedčivo 
stvárniť v širšom kontexte; rozohrala ho v rámci dejového plánu, v interakcii 
postáv, ba zvládla ho funkčne vpasovať do prostredia. Aj celkovo vytvorila 
autenticky pôsobiace rozprávanie. A predsa! Aj pri tomto diele mám výhrady 
pre nedopracovanosť rukopisu. Chýba v ňom fáza posledných úprav, v ktorej 
sa odstránia nadbytočné časti (v niektorých prípadoch aj tak nedotiahnuté), 
zbytočné dejové digresie, text sa významovo i formálne zhutní. Aj záver je 
akýsi neistý a nepresvedčivý. Nie je dostatočne zakotvený, pripravený v pred-
chádzajúcich častiach rozprávania. 
 Rozprávanie Našej mame hrabe Dany Hlavatej (TRIO Publishing) patrí 
k typu kníh ľahšieho čítania. Protagonistami sú bratia Vido (11-ročný) a Mako 
(13-ročný), ktorí žijú s mamou v stiesnených pomeroch po tom, ako ich otec 
opustil. Už titul napovedá, že autorkino rozprávanie má humorný ráz. Aj vďaka 
činorodým hrdinom. V ich voľnom pohybe ich brzdí len mama, ktorá má až 
príliš veľa energie na výchovu. Chlapci chcú obmedziť jej dosah a rozhodnú 
sa vydať ju nanovo. Autorke sa podarilo vytvoriť svieže, dynamické rozpráva-
nie, pohráva sa s dejovými líniami a ich zvratmi, čím udrží čitateľa v zaujatí. 
Pri rozuzlení táto energia klesá; Makova spolužiačka Eva a jej otec, susedia 
chlapcov, sa zrazu stávajú súčasťou rodiny, no na nový dôležitý vzťahový oblúk 
chlapci – Eva, mama – Eva, autorke nezostala energia. Je preto nedotvarovaný. 
 Román Mariána Kubicska Potvorobijci (Hydra) nazerá na chlapčenský 
život cez otázky hľadania identity a vnútorného potvrdenia chlapstva. 
Hlavný hrdina Lukáš, syn archeologičky, prežije prázdniny v štýle fantas-
tických príbehov. Mama ho zapíše do tábora zameraného na simulovanie 
vojenských výcvikov „prežitia“. Paralelne k tomu sa však Lukáš stáva hrdi-
nom v inom ťažkom zápase – nadprirodzene sa presunie časom do obdobia 
vlády kniežaťa Pribinu. Archeologický nález, ktorý mu tajne podaroval 
mamin kolega, ho totiž prenáša v časopriestore a uvoľňuje naň magické 
schopnosti, ktoré má uplatniť v boji s démonmi v avarskej svätyni. Próza má 
síce prvky iniciačného románu, no je bez hlbších myšlienkových ambícií; 
je typom zábavného ľahšieho čítania.
 Román Andrey Gregušovej Nina (Vydavateľstvo Slovart) je pokusom 
o historickú fantasy. Autorka si zvolila iniciačný námet, v ktorom si hlavná 
hrdinka hľadá svoje miesto v živote, spoznáva seba a dospieva. Potrebuje 
objaviť to najdôležitejšie – hrdinskosť v tom, kým je ona sama. A nielen preto, 
že je kráľovskou dcérou. O jej významnom životnom povolaní svedčí prítom-
nosť Svetlonosa, utajeného vyslanca Dobra, ktorý sa má stať jej učiteľom, 
a prostredníctvom nej chce udržať kráľovstvo uchránené od temných síl. 
Tie predstavuje démonický Dym, ktorý sa snaží ovládnuť ríšu Dobra. Pro-
striedkom k moci mu má byť Nina. Využíva jej vášeň pre tanec a rebelskú 
nespútanosť. Autorke sa nepodarilo udržať významové línie v konzistentnej 
podobe, v celku. Modelovanie postáv (napríklad Svetlonosa) vyznieva naivne 
(najmä ak zvážime jeho skutočnú úlohu v boji). Žiadalo sa precíznejšie vy-
pracovať aj charakterovú líniu ostatných postáv, ich zapojenie do dejového 
plánu. A rozhodnúť sa tiež pre nosnú líniu rozprávania, cez prizmu ktorej 
možno osvetliť príbeh, a ešte hlbšie odkryť charakter protagonistov. 
 Debutový román Živel menom Viola (Štúdio LJ) Alžbety Horeckej je 
pozoruhodným výkonom v tom, že ho napísala mladučká autorka (14-roč-
ná). Do jej rozprávania sa premietli jej obľúbené literárne či filmové prí-
behy, dej preto pôsobí ako koláž predlôh. Rozprávaniu chýba autenticita; 
autorka ešte len nadobúda cit pre modelovanie príbehu. Občas v ňom 
preto zaznievajú trochu školácke opisy, udalosti pôsobia vykonštruovane, 
postavy schematicky. S dávkou vytrvalosti, odvahy i talentu, ktoré pre-
ukázala aj pri písaní tohto dielka, však môže v budúcnosti objaviť nové, 
svojské kroky, a ešte slobodnejšie kráčať po literárnom poli. Veľa radosti 
pri hľadaní! 
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AUXTOVÁ, Ivana
Červený vírus a kučeravý Sebas-
tián. Ilust. M. Maťátko
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
112 s. Viaz.
Príbeh o tom, ako sa všetci v mes-
tečku Pomykovo nakazia počítačo-
vým vírusom. Druhá kniha autorky. 
Debut: Záhady raketovej ulice (ne)
vyriešené (2014).
ISBN 978-80-8046-750-0
 
BALCOVÁ, Kamila
O vodníkovi Chňuchňukovi. Ilu-
st. M. Kellenberger
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 59 s. Viaz.
Kniha krátkych príbehov nadväzuje 
na titul Júliusa Balca Vodnícky kar-
neval. Vhodné pre deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-8194-035-4

BALUCHOVÁ, Kristína
Kapitán Padák. Ilust. O. Sova
Bratislava, Plutošop 2016. 1. vyd. 
111 s. Viaz.
Príbehy o lietaní a cestovaní s pod-
titulom Straty a nálezy od autorky 
(1983).
ISBN 978-80-972130-1-5
 
BEDNÁR, Vlado
Moje najmilovanej�ie zvieratá. 
Ilust. M. Kellenberger
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 
75 s. Viaz.
Vtipné rozprávanie o rôznych zvie-
ratkách pre deti od 3 rokov od spi-
sovateľa (1941 – 1984).
ISBN 978-80-88904-92-2
 
BELAN, Július
Prihraj, Carlos! Ilust. L. Točeková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 272 s. Brož.
Príbeh o chlapcovi z chudobnej ju-
hoamerickej krajiny, ktorý túži hrať 
na majstrovstvách sveta vo futbale. 
Pre čitateľov od 10 rokov.
ISBN 978-80-556-2492-1
 
BELÁK, Blažej
Slovenské povesti 
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 100 s. 
Viaz.
Povesti s podtitulom Kamenné vrá-
ta z povodia Bebravy od prozaika 
a básnika (1938).
ISBN 978-80-8154-174-2

BENDOVÁ, Krista
Osmijanko rozpráva. Ilust. S. My-  
dlo
Bratislava, Buvik 2016. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Kniha 64 veselých príhod Osmijan-
ka pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-8124-086-7

BEUTELHAUSER, Róbert
Turci, Habsburgovci a iné po-
hromy. Ilust. K. Slaninková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 132 s. Brož.
Populárno-náučná publikácia pre 
deti od 9 rokov zo série Naše hrô-
zyplné dejiny.
ISBN 978-80-556-0994-2

BLAŽKOVÁ, Jaroslava
Mačky vo vreci. Ilust. M. Matlo-
vičová
Bratislava, Vydavateľstvo Q111 2016.  
2. vyd. 38 s. Viaz.
Príbeh o chlapcovi Ivanovi a jeho 
troch mačiatkach od významnej 
prozaičky a autorky pre deti a mlá-
dež (1933 – 2017). Vhodné od 5 rokov.
ISBN 978-80-89092-78-9
 
BLAŽKOVÁ, Jaroslava
Ohňostroj pre deduška. Ilust.  
M. Matlovičová
Bratislava, Vydavateľstvo Q111 2016.  
4. vyd. 95 s. Viaz.
Veselý príbeh vnuka Andreja, ktorý 
s kamarátom pripravuje pre deda 
k päťdesiatinám neobyčajný dar.
ISBN 978-80-89092-79-6
 
BOĎOVÁ, Zuzana
Kremnickí permoníci. Ilust. F. 
Hor ník
Bratislava, Erad 2016. 1. vyd. 120 s. 
Viaz.
Príbeh o baníckych škriatkoch 
pod vrchmi Kremnice pre deti od 
4 rokov. 
ISBN 978-80-971495-8-1
 
BOĎOVÁ, Zuzana
Netopierik, zombíci & čudo 
z Marsu. Ilust. F. Horník
Bratislava, Erad 2016. 1. vyd. 133 s. 
Viaz.
Anglicko-slovenské rozprávkové 
príbehy pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-971495-7-4

BROSSMANNOVÁ, Zuzana
Rytierske rozprávky 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
95 s. Viaz.
Rozprávky o statočnosti, odvahe 
a vytrvalosti pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-972196-6-6

DANIŠ, Martin
O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu 
čokolády
Bratislava, Goralinga 2016. 1. vyd. 
88 s. Brož.
Súbor príbehov, v ktorých autor 
čerpá z čarodejných rozprávok.
ISBN 978-80-89601-07-3

DEMOVIČOVÁ, Silvia
Leto s Alexandrom 
Bratislava, Verbarium 2016. 1. vyd. 
251 s. Brož.
Debutový román autorky mladej 
generácie o 16-ročnom dievčati, 
jeho prvej láske a rodinných tajom-
stvách. Vhodné pre mládež.
ISBN 978-80-89612-67-3

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

DOBŠINSKÝ, Pavol
Prostonárodné slovenské roz-
právky. Zväzok I. Doslov J. Páca-
lová. Ilust. M. Benka
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2016. 1. vyd. v tejto úprave. 427 s. 
Viaz.
Prvý zväzok s pôvodnými ilustrá-
ciami obsahuje 36 rozprávok fantas-
tických, realistických a satirických, 
ktoré vydali A. H. Škultéty a P. Dob-
šinský v rokoch 1858 – 1861 v šies-
tich zošitoch.
ISBN 978-80-222-0819-2
 
DOBŠINSKÝ, Pavol
Slovenské ľudové rozprávky. 
Doslov J. Pácalová. Ilust. M. Benka
Bratislava, Ottovo nakladateľstvo 
2016. Bez vyd. 480 s. Viaz.
Súbor 76 rozprávok z rôznych regió-
nov Slovenska, ktoré sú prerozprá-
vané pre súčasného čitateľa.
ISBN 978-80-7451-550-7

DUŠEK, Dušan
Pištáčik. Ilust. Ď. Balogh
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 2. vyd. 192 s. Viaz.
Reedícia obľúbeného veselého prí-
behu od významného spisovateľa 
(1946) s novými ilustráciami. 
ISBN 978-80-556-2394-8
 
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Danka a Janka v rozprávke. Ilu-
st. B. Plocháňová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 70 s. Viaz.
Vtipný a poučný príbeh o dvoch ses-
trách od významnej spisovateľky 
(1919 – 2004). Pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-03070-5
 
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Joško Mrkvička Spáč. Ilust. M. Ci - 
pár
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. Nestr. Viaz.
Veselý príbeh o príhodách žiaka 
Jožka Mrkvičku a jeho zápasoch 
s pravopisom.
ISBN 978-80-10-03086-6
 
FUTOVÁ, Gabriela
Lebo musím! Ilust. V. Csiba
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
1. vyd. 91 s. Viaz.
Príbeh o vzťahu medzi chlapcom 
Oliverom a jeho mamou spisovateľ-
kou od autorky pre deti a mládež 
(1971). Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-02925-9
 
FUTOVÁ, Gabriela
Lepší otec v hrsti ako kamoš na 
streche. Ilust. Ď. Balogh
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
3. vyd. 101 s. Viaz.
Voľné pokračovanie knihy Hľadám 
lepšiu mamu. Hlavná hrdinka Kat-
ka hľadá lepšieho otca. Vhodné od 
8 rokov.
ISBN 978-80-10-02904-4
 
FUTOVÁ, Gabriela
Môj malý zverinec. Ilust. J. Mar-
tiška
Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. 
133 s. Viaz.
Zábavné príhody s mačkami, psami, 
sliepkami a inými zvieratami pre 
deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-967256-7-0

literatúra pre deti a mládež 2016 – anotácie

s. 50/51



príloha 07 – 08/17

FUTOVÁ, Gabriela
O Bezvláske. Aby sa všetky deti 
usmievali. Ilust. M. Regitko
Poprad, Dobrý anjel 2016. 1. vyd. 
35 s. Brož.
Príbeh o netradičnej princeznej, 
ktorá nemá vlasy. Vhodné od 6 ro-
kov.
ISBN 978-80-972298-0-1
 
GASKO, Katarína
Môj psík nezbedník. Ilust. au-
torka
Praha, Albatros v Albatros Media 
2016. 1. vyd. 12 s. Brož.
Leporelo pre deti od 5 rokov o ver-
nom kamarátstve medzi psíkom 
Nezbedníkom a dievčatkom.
ISBN 978-80-00-04294-7
 
GAŠPARÍKOVÁ, Ľudmila
Odkaz na buku. Ilust. A. Mazúr
Bratislava, Vydavateľstvo Q111 2016.  
1. vyd. 72 s. Viaz.
V próze pátrajú štyria hlavní pro-
tagonisti po príbehu odkazu vyte-
saného na buku.
ISBN 978-80-89092-81-9

GOCNÍKOVÁ, Magdaléna – MADA-
ČOV, Maroš
Moja malá kniha o Vianociach. 
Ilust. M. Regitko
Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. 
Nestr. Brož.
Koledy, vinše, príbehy, maľovanky, 
recepty a ďalšie zaujímavosti pre 
deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-976256-8-7
 
GREGUŠOVÁ, Andrea
Nina. Ilust. J. Šouflová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 175 s. Viaz.
Fantazijný príbeh o láske a dospie-
vaní s podtitulom Tanec v zajatí 
dymu pre čitateľky od 12 rokov. 
ISBN 978-80-556-2376-4
 
GREGUŠOVÁ, Andrea
Svetozár. Ilust. A. Raticová
Bratislava, Egreš, o. z. 2016. 1. vyd. 
48 s. Viaz.
Kniha o mestských holuboch a po-
rozumení medzi nimi a ľuďmi. Pre 
deti od troch rokov.
ISBN 978-80-972134-1-1
 

HALUŠKOVÁ, Janka
Kvapky a ich priatelia. Ilust. A. 
Kassay
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2016.  
1. vyd. 51 s. Viaz. Edícia Príbehy pre 
najmenších
Druhá knižka autorky literatúry pre 
deti prináša príbehy kvapiek Čľupka 
a Čľapka. Vhodné od 4 rokov.
ISBN 978-80-89435-24-1
 
HAVELKOVÁ, Silvia
O Šutierikovi, kamennom mu-
žíčkovi. Ilust. V. Mercellová
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 111 s. 
Viaz. Edícia Stonožka
Príbeh o sile priateľstva od spiso-
vateľky a autorky pre deti a mládež 
(1974). Vhodné od 4 rokov.
ISBN 978-80-551-5147-2

HEVIER, Daniel
Buvibásničky. Ilust. D. Trsťan
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  
1. vyd. 54 s. Viaz.
Básničky pre najmenších s tema-
tikou zaspávania a snívania od 
populárneho spisovateľa, básnika 
a autora pre deti a mládež (1955).
ISBN 978-80-8170-032-3

HLAVATÁ, Dana
Bájky pre malých i veľkých 
Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd.  
84 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Súbor humorných príbehov o zvie-
ratkách s ponaučeniami od drama-
turgičky, prozaičky a autorky pre 
deti a mládež (1957).
ISBN 978-80-8142-606-3

HLAVATÁ, Dana
Farebné rozprávky 
Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd. 
94 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Dvanásť rozprávok zoradených pod-
ľa mesiacov v roku, ktoré učia deti 
rozoznávať nielen farby.
ISBN 978-80-8142-631-5

HLAVATÁ, Dana
Našej mame hrabe. Ilust. J. Me-
siariková
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  
1. vyd. 156 s. Viaz. Edícia Storky
Príbeh o dvoch bratoch, ktorí sa 
rozhodnú nájsť mame partnera. 
Vhodné od 10 rokov.
ISBN 978-80-8170-026-2

HLUŠÍKOVÁ, Marta
Anabelka sa smeje dvojhlasne. 
Ilust. K. Šimková
Bratislava, Vydavateľstvo Q111 2016.  
1. vyd. 52 s. Viaz.
Úsmevné príhody dievčatka Ana-
belky a jej dvojníčky Aklebany.
ISBN 978-80-89092-80-2 

HLUŠÍKOVÁ, Marta 
Mlynčeky tety Hrozienky. Ilust. 
A. Wagnerová
Brno, CPress v Albatros Media 2016.  
1. vyd. 82 s. Viaz.
Veselé príbehy vyrozprávané tetou 
Hrozienkou od známej autorky pre 
deti (1952). Vhodné od 7 rokov.
ISBN 978-80-264-1004-1

HOFFSTÄDTER, Jana H.
Cesta na svet. Ilust. P. Lukovicsová
Bratislava, Vydavateľstvo O. K. O. – 
Vydavateľstvo Slovart 2016. 1. vyd. 
120 s. Viaz.
Knižka vysvetľuje deťom od 4 ro-
kov prostredníctvom príbehu, ako 
prichádzajú na svet. 
ISBN 978-80-888-0517-5
 
HOLECYOVÁ, Marja
Korene hriechu 
Bratislava, Nakladateľstvo Frag-
ment v Albatros Media 2016. 1. vyd. 
415 s. Viaz.
Pr íbeh pre mládež z  Uhorska 
v 16. storočí o dospievaní dvoch 
priateliek od autorky (1988).
ISBN 978-80-564-0211-5

HORECKÁ, Alžbeta
Živel menom Viola 
Vrútky, Štúdio LJ 2016. 1. vyd. 222 s. 
Viaz.
Debutová próza autorky mladej ge-
nerácie. Po vražde dvoch študentiek 
sa Viola stáva svedkom paranor-
málnych udalostí.
ISBN 978-80-972-387-0-4

Chránime našu planétu. Zost. 
a obsahovo preprac. A. Poločárová
Bratislava, Educa Print 2016. 1. vyd. 
112 s. Viaz.
Príbeh učí deti chrániť prírodu (udr-
žiavať čistý vzduch, šetriť vodou, 
separovať odpad).
ISBN 978-80-89777-11-2
 

IVANIČKOVÁ, Margita
S tromi psami za pätami. Ilust. 
J. Oravec
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2016. 1. vyd. 104 s. Viaz.
Kniha pre deti od 6 rokov od spi-
sovateľky (1953) ponúka príbehy 
o dobrodružstvách hlavných hrdi-
nov a rôznych zvieratiek.
ISBN 978-80-89727-83-4
 
JANOVIC, Tomáš
Zažmúr očká. Ilust. M. Nerádová
Bratislava, Buvik 2016. 1. vyd. 51 s. 
Viaz.
Útla knižka ponúka výber veselých 
rýmovaných veršov s množstvom 
ilustrácií pre každého predškoláka 
od významného spisovateľa (1937).
ISBN 978-80-8124-081-2
 
JOBUS, Branislav
Zvon. Ilust. J. Malatincová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 130 s. Viaz.
V poradí 12. knižka autora (1969) 
o víle Duchoslave, uhľobarónovi 
a jeho nepodarenom synovi, výrobe 
zvona a láske. Vhodné od 10 rokov.
ISBN 978-80-556-2361-0
 
KARDOŠOVÁ, Barbora
Traja kamoši a fakticky fantas-
tický poklad. Ilust. K. Slaninková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 94 s. Viaz.
Pokračovanie knihy Traja kamoši 
a fakticky fantastický bunker od 
scenáristky, dramaturgičky a spi-
sovateľky (1969). Dobrodružný prí-
beh o hľadaní pokladu.
ISBN 978-80-556-2352-8
 
KARPINSKÝ, Peter
Adela, ani to neskúšaj! Ilust.  
Ľ. Paľo
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
85 s. Viaz.
Veselý príbeh autora pre deti a mlá-
dež (1971) o Adele, jej súrodencoch 
a šibalstvách. Určené pre čitateľov 
od 9 rokov.
ISBN 978-80-8046-766-1
 
KENDA, Milan
Meluzína Jozefína. Ilust. J. Mi-
kulčík
Bratislava, DAXE 2016. 1. vyd. 62 s. 
Viaz.  ››
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Veršíky o ročných obdobiach a ko-
lobehu prírody.
ISBN 978-80-89429-50-9
 
KUBICSKO, Marián
Potvorobijci. Ilust. J. Šimjak
Humenné, Hydra 2016. 1. vyd. 368 s. 
Viaz.
Dobrodružno-fantastická próza pre 
mládež o priateľstve, odvahe, láske 
a mágii.
ISBN 978-80-8984-038-0
 
KUGLEROVÁ, Zuzana
Najkrajšie slovenské rozprávky. 
Ilust. D. Čapková
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 112 s. 
Viaz.
Výber slovenských rozprávok podľa 
Pavla Dobšinského prerozprávané 
spisovateľkou (1955). Napr. Lomi-
drevo, Nebojsa, Soľ nad zlato.
ISBN 978-80-8154-168-1
 
LAZÁROVÁ, Mária
Tri mačiatka tety Mily. Ilust.  
S. Čechová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 129 s. Viaz.
Príbeh o tom, ako kocúrovia Her-
kules a Jonáš zachránia svoju ses-
tru, mačičku Lucinku. Vhodné od 
5 rokov.
ISBN 978-80-556-2351-1
 
LE KVET, Pero
Chlapec s očami ako hviezdy. 
Ilust. M. Matlovičová
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
67 s. Viaz.
Poetické príbehy o chlapcovi, ktorý 
stretáva na svojej ceste rozprávko-
vé bytosti. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-8150-156-2
 
LEKSA-PICHANIČ, Vladimír
Bájky z pierka albatrosa. Ilust. 
M. Regitko
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
43 s. Viaz.
Bájky z ríše zvierat pre deti aj do-
spelých. Autor poukazuje na ľudské 
chyby a nedostatky spoločnosti.
ISBN 978-80-8046-769-2
 
LESAY, Ivan
A-ko-že Lesankin fantastický 
svet. Ilust. P. Lukovicsová
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  

1. vyd. 94 s. Viaz.
Prvá detská knižka autora priná-
ša príbehy o dievčatku Lesanke 
z krajiny Lesankovo. Pre čitateľov 
od 7 rokov.
ISBN 978-80-8170-030-9
 
LOKŠOVÁ, Diana – KOVÁČOVÁ, 
Andrea
Moji zeleninkoví kamaráti. Ilust. 
A. Černáková
Levice, OZ Čo dokáže mama 2016.  
1. vyd. 50 s. Viaz.
Krátke básničky o jednotlivých dru-
hoch zeleniny pre najmenšie deti.
ISBN 978-80-972430-0-5
 
MACUROVÁ, Katarína
Prečo nekvitneš? Ilust. autorka
Bratislava, Albatros v Albatros Me-
dia 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Bohato ilustrovaný príbeh pre naj-
menšie deti o medvedíkovi, ktorý 
pestoval rastlinku.
ISBN 978-80-566-0023-8

MALÝ, Oto
Tulácka škola – Vagabond school
Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 110 s. 
Flexi.
Novela prináša príbehy študentov 
navštevujúcich voľnomyšlienkár-
sku školu. Vhodné pre čitateľov od 
15 rokov.
ISBN 978-80-97234-881

MARTINKOVÁ, Petra E.
Bylinkové rozprávky. I lust.  
M. Blaščáková
Fintice – Košice, FACE – Fórum al-
ternatívnej kultúry a vzdelávania 
2016. 1. vyd. 57 s. Viaz.
Rozprávky inšpirované prírodou 
a najmä bylinkami s farebnými 
ilustráciami pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-89763-17-7

MELIŠOVÁ, Jana
Slušné správanie: Ja a môj pes 
B. m., Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 14 s. 
Flexi
Leporelo o spolužití malých detí 
a domácich zvierat. Prvá kniha zo 
série Slušné správanie.
ISBN 978-80-9724-950-2
 
MIADOKOVÁ, Milica
Babičkine uspávanky 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 

112 s. Brož.
Zbierka rozprávkovo ladených prí-
behov vysokoškolskej učiteľky.
ISBN 978-80-972429-1-6
 
Moje krásne rozprávky. Druhá 
kniha. Ilust. J. Martiška
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
45 s. Viaz. Edícia Moje krásne roz-
právky
Kniha obsahuje tri ľudové rozpráv-
ky: Ďuro-truľo, Lomidrevo, Mechú-
rik-Koščúrik. Prerozprávala M. Bo-
rovcová. Vhodné od 5 rokov.
ISBN 978-80-8074-339-0

Moje krásne rozprávky. Tretia 
kniha. Ilust. L. Javorská
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
46 s. Viaz. Edícia Moje krásne roz-
právky
Tri rozprávky (Černokňažník; Rov-
nopekný pár; Hádač, Strelec, Strú-
hač, Poprac) prerozprávala M. Bo- 
rovcová. Vhodné od 5 rokov.
ISBN 978-80-8074-344-4

Moje krásne rozprávky. Štvrtá 
kniha. Ilust. B. Vančo
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
46 s. Viaz. Edícia Moje krásne roz-
právky
Kniha obsahuje tri ľudové rozpráv-
ky: Nebojsa; Dlhý, Široký a Bystroz-
raký; Kozliatka a vlk. Prerozprávala 
M. Borovcová. Vhodné od 5 rokov.
ISBN 978-80-8074-346-8

Moje krásne rozprávky. Piata 
kniha. Ilust. M. Mertinko
Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 
46 s. Viaz.
Tri ľudové rozprávky (Zlatá priad-
ka, Ako išlo vajce na vandrovku, 
Zakliata hora) prerozprávala M. Bo-  
rovcová.
ISBN 978-80-8074-350-6

Na prváckom kolotoči. Zost. M. 
Baloghová. Ilust. O. Bajusová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2016.  
2. vyd. 75 s. Viaz.
Básničky a krátke prózy od kolektí-
vu autorov (J. Navrátil, D. Hevier, D. 
Podracká a i.). Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-10-02905-1
 
NECPALOVÁ, Jana
Zo škrupiny. Ilust. M. Krkošek

Žilina, Artis Omnis 2016. 2. vyd. 
100 s. Viaz. Edícia Jojo
Príbehy o dobrodružstvách malého 
Jožka vhodné pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-89718-83-2
 
NOVÁKOVÁ, Monika
O trpaslíkovi Hundroškovi. Ilu-
st. F. Blaško
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 71 s. 
Viaz.
Knižka veselých a poučných príbe-
hov pre deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-551-4900-4
 
O Pejkovi a jeho nevšedných 
priateľoch 
Bratislava, Slovenská sporitelňa 
2016. 2. vyd. 66 s. Brož.
Príbehy kolektívu autorov (T. He-
ribanová, M. Hvorecký, A. Režná 
a i.) o hrdinoch, ktorí si na svoje 
sny nasporili.
ISBN 978-80-971651-2-3
 
OLŠOVSKÁ, Anna
Hádanku vám zahádam. Ilust. 
M. Brummerová
Žilina, Georg 2016. 1. vyd. 48 s. Viaz.
Kniha pre najmenšie deti plná 
hádaniek na precvičenie rozumu 
a pamäte.
ISBN 978-80-8154-181-0
 
OPET, Peter
Život Adama. Zápisky rebela 
z piatej triedy. Ilust. T. Hasaj
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 152 s. 
Viaz.
Vtipné rozprávanie piataka Adama, 
ktorý odmieta povinnosti a chce si 
žiť po svojom.
ISBN 978-80-551-4970-7
 
PASTIRČÁK, Daniel
Rozprávka o lietajúcej Alžbet-
ke. Ilust. V. Klímová
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
64 s. Viaz.
Poeticky prerozprávaný príbeh spi-
sovateľa a kazateľa (1959) o Alžbet-
ke, ktorá prišla o svoje krídla, ale 
i o bolesti, smútku, radosti či láske.
ISBN 978-80-8150-157-9
 
PAVLÍKOVÁ, Jana
Básničky zo školskej lavice.  
Ilust. N. Zavaďáková
Brno, CPress v Albatros Media 
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2016. 1. vyd. 63 s. Viaz.
Veselé básničky zo školského pro-
stredia vhodné pre deti od 5 rokov.
ISBN 978-80-264-1015-7
 
RAKÚS, Stanislav
Mačacia krajina. Ilust. J. Kli-
maszewska
Levoča, Modrý Peter 2016. 2. vyd. 
152 s. Viaz.
Rozprávky spisovateľa a vedca 
(1940), ktoré sú svojou druhoplá-
novosťou určené aj dospelému či-
tateľovi.
ISBN 978-80-89545-54-4
 
RIEČANSKÁ, Lena
Som, aká som! 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 158 s. Viaz.
Román pre deti a mládež zachytáva 
priateľstvo medzi tínedžermi, ich 
skryté túžby aj predsudky.
ISBN 978-80-8061-948-0
 
RIEČANSKÁ, Lena
Soňa, čo sa deje? Ilust. L. Zajac 
Valová
Bratislava, TRIO Publishing 2016.  
1. vyd. 143 s. Brož.
Román je druhou časťou série Na-
vždy kamošky a voľným pokračo-
vaním knihy Ach, tá Joja! Príbeh 
zachytáva nástrahy sociálnych 
sietí. Vhodné od 11 rokov.
ISBN 978-80-8170-027-1
 
ROJKOVÁ, Iva Vranská
Krídluška v krajine sietí. Ilust. 
A. Gajová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 89 s. Viaz.
Tretí príbeh o lúčnej víle rozpráva 
deťom i dospelým o tom, ako zasa-
huje moderná technika do našich 
životov. Predchádzajúce: Krídluš-
ka v krajine tŕňov (2013), Krídluška 
v krajine stratených detí (2014).
ISBN 978-80-8061-970-1
 
RYBÁR, Branislav – RYBÁR, Jaroslav
Bude raz… 
Vranov n. Topľou, Vl. nákl. 2016.  
1. vyd. 69 s. Viaz.
Príbehy o zabudnutých hodnotách 
a bytostiach lesov, lúk a polí.
ISBN 978-80-972213-7-9

SEDLÁK, Ivan
Ježko Pichliačik. Ilust. J. Vrabec
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 74 s. 
Viaz.
Príbeh o malom ježkovi s veľkým 
srdcom pre deti od 3 rokov.
ISBN 978-80-551-4896-0
 
SIVÁKOVÁ, Lenka
Rozprávky pre zvedavé deti. 
Ilust. J. Danková
Doľany, ZAEX 2016. 1. vyd. 79 s. 
Viaz.
Knižka obsahuje 31 veršovaných 
príbehov na rôzne témy (rodina, 
farby, zvieratá a i.).
ISBN 978-80-8192-006-6
 
SLOBODOVÁ, Elena
Slovenský detský rok 
Bratislava, Fortuna Libri 2016.  
1. vyd. 248 s. Viaz. Edícia Fortuna 
Junior
Ľudové zvyky, porekadlá, hry, tan-
ce, veršovanky a rozprávky vhodné 
pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-8142-611-7
 
Slovenské rozprávky. Zost. Z. Špa-  
čková. Ilust. D. Ondreičková
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 178 s. 
Viaz. Edícia Stonožka
Prerozprávané ľudové rozprávky 
s množstvom ilustrácií.
ISBN 978-80-551-5154-0
 
Slovensko – krajina plná tajom-
stiev. Prázdniny s deduškom 
Košice, Class 2016. 1. vyd. 82 s. Viaz.
Dvojjazyčná publikácia predstavuje 
Slovensko, jeho kultúru, tradície 
a osobnosti prostredníctvom prí-
behov. Vhodné pre deti od 8 rokov.
ISBN 978-80-972173-0-3
 
Srdce šachovej dámy. Ilust. ko-
lektív výtvarníkov, ktorí prihlásili 
svoje diela a vystavovali na BIB 2015
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
164 s. Brož.
Zborník poviedok 12. ročníka Lite-
rárnej súťaže o pôvodnú poviedku 
pre deti 2016. Cenu dieťaťa získala 
poviedka Srdce šachovej dámy od 
Gabriely Magalovej.
ISBN 978-80-8046-759-3

STAVIARSKA, Marka
Opováž sa toto prečítať! Ilust. D. 

Mačáková
Prešov, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 112 s. 
Brož.
Dobrodružný príbeh 16-ročnej Sone 
a jej partie.
ISBN 978-80-972505-0-8

STRAKOVÁ, Marta
Čarovná lúka na okraji mesta. 
Ilust. E. Škandíková
Bratislava, ARS POETICA 2016.  
1. vyd. 69 s. Viaz.
Veršíky odhaľujú stretnutia sveta 
zvierat a rastlín so svetom detí.
ISBN 978-80-892-8377-4

ŠIKULA, Vincent
Ďuro, pozdrav Ďura. Ilust. Ď. Mar- 
tiška
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 
91 s. Viaz.
Veselé rozprávanie o dvoch vrab-
coch významného spisovateľa 
(1936 – 2001).
ISBN 978-80-88904-94-6
 
ŠTELBASKÁ, Zuzana
Filipko. Ilust. E. Chupíková
Bratislava, Albatros v Albatros Me-
dia 2016. 1. vyd. 76 s. Viaz.
Veselý príbeh je voľným pokračo-
vaním knihy Zornička. Zorničkin 
brat Filipko objavuje svet zviera-
tiek. Vhodné od 6 rokov.
ISBN 978-80-566-0009-2
 
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Džínsový denník 6 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2016. 1. vyd. 623 s. Viaz.
Pokračovanie série písanej den-
níkovou formou pre mládež od 
autorky (1985). Hlavná hrdinka 
Paula zvažuje krajinu, kde bude 
žiť i výber správneho muža.
ISBN 978-80-220-1905-7
 
TOPOLČANY, Roman – TOPOLČA-
NYOVÁ , Iveta
Poznajko: Tajomstvo krásnej 
nevesty – Rebekin príbeh 
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2016. 1. vyd. 30 s. Brož.
Kniha zo série o Poznajkovi, ktorá 
predstavuje rôzne biblické postavy.
ISBN 978-80-7140-494-1

URGELOVÁ, Ivana
O mackovi Maťkovi. Ilust. Z. Ur-
gelová
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 32 s. Viaz.
Dobrodružstvá malého macka pre 
deti.
ISBN 978-80-8114-782-1
 
Uspávanky/Prebúdzanky. Zost. 
M. Števková. Ilust. M. Dusíková
Bratislava, Buvik 2016. 1. vyd. 56 s. 
Viaz.
Výber básnických textov sloven-
ských a českých básnikov pre naj-
menšie deti.
ISBN 978-80-81240881
 
VADAS, Marek
Útek 
Bratislava, OZ BRAK 2016. 1. vyd. 
43 s. Viaz.
Príbeh spisovateľa (1971) o ceste 
malého chlapca a jeho psa Alana 
naprieč mestami, krajinami a kon-
tinentmi, na ktorých sa stretáva 
s priateľstvom a odmietaním.
ISBN 978-80-972028-5-9

VANEK, Martin
Opera nehryzie. Ilust. T. E. Cíger
Bratislava, Dixit 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz.
Publikácia s didaktickým zámerom 
učí čitateľa spoznávať operné diela, 
nazrie i do zákulisia divadla či do 
divadelného bufetu.
ISBN 978-80-89662-20-3

Vymaľuj si Zdenkin príbeh. Ilu-
st. Milosrdné sestry Svätého kríža
Doľany, ZAEX 2016. 1. vyd. 24 s. 
Brož.
Maľovanka pre najmenšie deti.
ISBN 978-80-8192-001-7
 
WEISS, Pavol
Tajomný mlyn v Karpatoch. Ilu-
st. J. G. Danglár
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 118 s. Viaz.
Príbeh o pätici kamarátok a ich 
dobrodružstvách pri mlyne pod 
Karpatmi od autora (1962). Vhod-
né od 9 rokov. 
ISBN 978-80-556-2473-0
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Keď sa fakt 
s krásou (ne)snúbi
Slovenská literatúra faktu 2016

PhDr. Mgr. Jana Kičura Sokolová, PhD. (1981) vyštu-
dovala slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobí 
na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej 
univerzity v Prešove. Odborne sa venuje výskumu vývinu 
syntaxe v ranej ontogenéze dieťaťa a štylistike.

venuje žene. Zostavila a artisticky predostrela žánrový obraz zo života jedného 
z najstabilnejších literárnych manželstiev svojej doby – Hviezdoslavovcov. 
Žena moja drahá (Vydavateľstvo Slovart) predstavuje jednostrannú koreš-
pondenciu (hoci v knihe sa nachádzajú aj dochované Ilonine listy manželovi, 
ale sú útržkovité a v menšom počte a slúžia skôr doplnkovo) P. O. Hviezdoslava 
najprv svojej milej, neskôr snúbenici a manželke. Napriek tomu, že nejde 
o dialogickú komunikáciu a autorom listov je predovšetkým Hviezdoslav, 
Juráňovej sa podarilo vytvoriť veľmi plastický portrét Ilony (Heleny) No-
vákovej. Nie je to však po prvýkrát, keď sa autorka výskumne a umelecky 
zamerala na ženu po Hviezdoslavovom boku. Jej kontúry načrtla už v roku 
2008 v románe Žila som s Hviezdoslavom, ide tak o dlhodobé autorské archívne 
štúdium. Tentoraz sa Juráňová vzdialila od pozície prozaičky, angažuje sa 
ako zostavovateľka a autorka sprievodných textov. Väčšia časť kompletne 
zachovanej korešpondencie je z predsvadobného obdobia a o čosi menšiu časť 
predstavujú listy z odlúčení, najmä z Hviezdoslavových pobytov v kúpeľoch. 
Kniha je freskou pokojného, harmonického a srdečného manželstva, záro-
veň zachytáva farebný kolorit spoločenského života slovenskej inteligencie  
na prelome 19. a 20. storočia. Na pozadí listov sa odvíja viacero plánov. Vynára 
sa portrét ženy, ktorá svoj život obetovala starostlivosti o manžela a o jeho 
dielo, zároveň reflektuje Hviezdoslava nielen ako básnika, ale predovšetkým 
ako muža, partnera. Napriek prítomnej súkromnosti jednotlivé listy dôsled-
ne dodržiavajú dobovú epištolárnu konvenciu, čo bráni úplne preniknúť  
do najhlbšej Hviezdoslavovej intimity. Historické písomnosti zároveň ne-
nútene a celkom prirodzene odkrývajú dobový jazyk so špecifickou lexikou 
a osobitnou vetnou stavbou, odrážajúci spisovateľov individuálny jazykový 
štýl. Knihu ako celok vkusne dotvárajú fotografie, jednotlivé listy, pohľadnice, 
ako aj vysvetlivky v poznámkach pod čiarou či ukážky básní. Predstavuje 
tak literárne i vedecky veľmi zaujímavý a estetický celok.
 Deň za dňom samota (Marenčin PT) je unikátnym intímnym denníkom 
kunsthistorika, estetika a axiológa Mariana Várossa. Zásluhu na vydaní 
denníkov má autorov syn Mojmír Váross, ktorý selekciou spracoval 3000 strán 
denníkových záznamov z rokov 1953 – 1988. Postavenie teoretika umenia 
v ideologickom svete je nesmierne zložité, najmä ak odvážne bráni myšlien-

Vyhľadať, overiť, zdôvodniť, premyslieť, konfrontovať a dať estetickú osobitosť. 
Literatúra faktu vzniká pod taktovkou syntézy vedeckých, publicistických, ale 
aj umeleckých postupov a metód. Je jedinečná svojou autonómnou estetikou 
a poetikou. Disponuje pomerne rozsiahlym množstvom žánrových foriem 
a zakladá sa na vzájomnom vzťahu dokumentárnosti a autentickosti. Môže 
pracovať s ohromujúcou silou v podobe faktov, reprezentujúcich skutočnosť, 
pravdy, o ktorú sa náročky usiluje, a fikcie, ktorú verifikuje. Stáva sa people-
metrom atmosféry v spoločnosti, ako aj smerovkou do minulosti. Pestrosť 
žánrovej palety literatúry faktu sa prejavila aj v roku 2016 v metódach analýzy 
faktov a ich estetického stvárnenia, ktoré pri tvorbe volili jednotliví autori.

Spomienky sa húfne derú von
Príkladom tohto zlučovacieho procesu v priestore literatúry faktu je ume-
lecko-dokumentárne spojenie v knihe Konvália (Vydavateľstvo Slovart) 
s podtitulom Zakázaná láska Rudolfa Dilonga Denisy Fulmekovej. Zachytáva 
dejinný, a najmä rodinný príbeh autorky, ktorej matka je dcérou hlavných 
protagonistov knihy. Text je do značnej miery subjektívnou výpoveďou pi-
sateľky, vyrovnávajúcej sa s rodinnou históriou, zároveň sú v ňom prítomné 
dokumentárne, výrazne estetizujúce prvky, ale predovšetkým nevšedný 
ľudský príbeh. Fulmekovú „akoby“ bolo vidieť pri samotnej tvorbe knihy. Jej 
stará mama Vali Reiszová, židovské dievča z Malaciek, v čase slovenského 
štátu a besnenia holokaustu porodila dcéru, ktorú splodila s františkánskym 
mníchom a predstaviteľom katolíckej moderny Rudolfom Dilongom. Vďaka 
jeho intervencii sa vyhla židovským deportáciám. Po skončení vojny Dilong 
tajne emigroval najprv do Bavorska a neskôr do zámoria. Fulmeková na pozadí 
rodinného rozprávania odkrýva paradoxy slovenských moderných dejín. Pri-
náša fascinujúci príbeh lásky, no nevytvára romantickú bublinu, nazerá naň 
prostredníctvom úryvkov z osobnej korešpondencie, archívnych dokumentov, 
literárnych štúdií a rozhlasových nahrávok. S citovou zaangažovanosťou, ale 
prostredníctvom faktov sa snaží o rekonštrukciu života ústredných postáv. 
Konvália je veľmi pôsobivé, vydarené umelecko-dokumentárne spracovanie 
kontroverzného, nenaplneného vzťahu trvajúceho takmer päťdesiat rokov. 
Podobne ako Denisa Fulmeková aj Jana Juráňová sa výskumne a umelecky 

„Literatúra faktu je objavovaním faktu na 
základe jeho tvorby, t. j. na základe hľadania 
jeho komplexných súvislostí.“ 

(Ján Števček)

Foto archív J. K. S.
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smrť Róberta Remiáša, zavlečenie prezidentovho syna), ktoré dodnes ťažia 
slovenskú spoločnosť. Dotýka sa však aj záležitostí, ktoré nie sú verejnosti 
príliš známe. Meno prokurátora Michala Vaľa dodnes rezonuje v spojitosti 
s najväčšími kauzami mečiarovských čias, a preto „akoby“ chcel autor vypo-
vedať vlastným hlasom vo svoj prospech, čisto vecne, argumentačne a bez 
polarizácie.
 Pomerne odľahčený charakter má kniha Juraja Šeba Pionierske 50. roky 
(Marenčin PT). Kniha pôvodne vyšla pod názvom Budovateľské 50. roky v roku 
2010 a ako samotný autor v úvode uvádza, inšpiráciou k opätovnému vydaniu 
mu bol film Niekto to rád horúce, ktorý je remakeom neznámeho filmu Fan-
fare d‘Amour. Zároveň ju možno zaradiť do série reminiscencií na jednotlivé 
desaťročia 20. storočia, ktorým sa autor systematicky knižne venuje. Pub-
likácia na začiatku stručnou faktografickou enumeráciou (viac či menej) 
významných udalostí rôzneho charakteru definuje dekádu päťdesiatych 
rokov. Následne sa autor pokúša prepliesť autobiografické prvky s udalosťami 
obdobia, pričom sa ich usiluje (niekedy až priveľmi) sprítomňovať s dávkou 
nadhľadu a koreniť sarkastickým humorom. V spomienkovom rozprávaní 
kriesi socialistické propagandistické heslá, symboly ako Pieseň práce, deda 
Mráza, pionierske tábory, zber surovín. Rozprávanie vhodne dopĺňajú dobové 
úsmevné fotografie. Cez úškrn opisuje historické udalosti, miesta a nežiaduce 
prenikanie západnej kultúry do socialistického Československa. Autor sa  
na socializme nevyvršuje, len láskavo s ironickým úsmevom zo svojho zorného 
uhla rozpráva. V knihe sa však objavujú aj viaceré faktografické či časové 
nepresnosti. Aj z tohto dôvodu, ale miestami aj pre prílišné úsilie zachovať 
si humor kniha nedosahuje tú dávku espritu a esencie doby, ktorú mohla 
prostredníctvom zážitkového spomínania vyvolať.
 V minulom roku sa na kultúrno-spoločenskej scéne opätovne a po dlhej 
odmlke s veľkou pompou objavila ikona slovenskej populárnej hudby Marika 
Gombitová. Jej návrat sprevádzalo vydanie prvej oficiálnej autobiografickej 
knihy, ktorá vznikla v spolupráci s Miroslavom Graclíkom Úlomky spomie-
nok (Ikar). Marika Gombitová sa chce podeliť o svoje spomienky a odkrýva 
jednotlivé udalosti zo svojho života tak, ako ich ona sama v plynutí času 
vnímala a prežívala. Svojím rozprávaním presvedčivo odháňa hmlu tajom-
nosti, „šuškandy“, ktorá sa okolo jej osoby vznášala. Pomerne otvorene hovorí 
o veciach pre verejnosť neznámych, skrytých vo vnútri osobného intenzívneho 
prežívania. Kniha je čitateľsky príťažlivá, obsahuje veľké množstvo fotografií 
zo súkromného archívu, je napísaná sviežim tempom, ktoré dodáva čítaniu 
rýchly spád. Zhodou okolností v podobnom duchu sa nesie autobiografická 
kniha Miroslava Žbirku českého publicistu Honzu Vedrala v preklade 
Petra Macsovszkého Zblízka (Vydavateľstvo Slovart), v ktorej nájdeme spo-
ločné spomienky s Marikou Gombitovou najmä na pôsobenie v kapele Modus. 
V porovnaní autobiografií blízkych priateľov a spolupracovníkov môžeme 
v Žbirkovej autobiografii vidieť väčšiu orientáciu na profesionálny život, aj 
keď ani tomu súkromnému sa úplne nevyhýba. Istým spôsobom je Žbirkovo 
rozprávanie odkrývaním zákulisia hudobného sveta, približuje jeho hudobné 
dozrievanie a hudobný názor. Odhaľuje širšie fungovanie hudobného zákulisia 
v Československu. Súčasťou knihy je aj kompletná diskografia.
 V roku 2016 uplynulo 100 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších 
štúrovských nasledovateľov S. H. Vajanského. Pri tejto príležitosti Jozef 
Markuš vydáva monografiu s jednoduchým názvom Svetozár Hurban Va-
janský (AlleGro). Predkladá tak komplexný portrét, ktorý sa nezameriava 
len na biografické udalosti, ale ponúka pohľad z viacerých strán. Nazerá 
na Vajanského očami viacerých autorov, literárnych kritikov, vo vzťahu 
k iným osobnostiam a súpútnikom. Ako historickú postavu ho zaraďuje  
do hlbšieho kultúrno-spoločenského a dejinného kontextu. Markuš sa usiluje 
vidieť Vajanského ako komplexnú osobnosť, nielen ako básnika, spisova-
teľa, kritika. Obhajuje jeho kontroverznosť, vyplývajúcu z charakterových 
čŕt, nepokojnej povahy (výbušnosť, škriepnosť) a neustálej oscilácie medzi 
konzervatívnosťou a novátorstvom. Nevyhýba sa ani istým škvrnám, ktoré 

ku nezávislej funkcie umeleckého diela. Na vlastnej koži môžeme sledovať 
premenu osobnosti so špičkovým európskym vzdelaním (Sorbona, Paríž) 
od ľavicového intelektuála k zástancovi sociálnodemokratickému mode-
lu, odmietajúceho akúkoľvek totalitu. V rokoch 1970 až 1988 ho zasiahla 
perzekúcia zo strany politickej moci v podobe zákazu publikovania. Najmä 
zákaz písať sa značne prejavil na jeho psychike. Denníkové zápisky tvoria 
hĺbavé filozofické, existenčné úvahy, ktoré majú dlhšiu alebo krátku podobu. 
Zaznamenávajú každodenné činnosti, informácie o dianí v kultúre, umení, 
najmä na poli výtvarného diania, či rôzne udalosti aj svetového diania, preni-
kajúce do sveta exkomunikovaného autora. Váross v nich presne pomenúva 
molocha doby, uvádza konkrétne mená, pričom nejde o vylievanie si vlastnej 
frustrácie, ale o odkrývanie slabostí jednotlivca. V zápiskoch je prítomný 
nevšedný súlad medzi autentickosťou prežitých udalostí a autentickosťou 
subjektívnej, intímnej výpovede v podobe vlastného volajúceho hlasu. Knihu 
denníkových záznamov uzatvárajú spomienky Várossovho žiaka Eda Torana 
a súpútnika Alberta Marenčina.
 Spomienkový charakter má aj najnovšia kniha Vyznanie emigranta 
(Marenčin PT) od Zoltána G. Meška, ktorý sa po mimoriadne úspešnej 
kariére kardiochirurga (člen Royal Society for Medicine, držiteľ Hynkovej 
medaily Lekárskej fakulty UK a zlatej medaily Slovenskej spoločnosti internej 
medicíny) v Spojených štátoch amerických vydal na spisovateľskú dráhu. 
Tentoraz podrobne vykresľuje svoj príbeh emigrácie za veľkú mláku. Opisuje, 
ako sa dovolenka v Juhoslávii zmenila na útek najprv do Nemecka a neskôr 
do USA za vytúženým vzdelaním. Rozhodne ide o zaujímavý osud človeka 
oddaného medicíne a jeho neutíchajúca túžba po vedomostiach (ktorá začína 
pulzovať už v Československu) ho privádza na Univerzitu J. Harwarda. Píše 
príbeh rodiny, ktorá zostala silná napriek strate domova a strate svojich 
koreňov, zároveň formuluje príbeh veľmi ambiciózneho muža, ktorý svojimi 
schopnosťami dosiahol povesť vynikajúceho špecialistu, nezabúdajúceho  
na rodnú krajinu, a podieľal sa na založení detského kardiocentra na Slo-
vensku. Samotné rozprávanie je veľmi jednoduché, priamočiare, chýba mu 
napätie (vzhľadom na tematiku), vášeň. Dobové súvislosti sa v ňom odrážajú 
fragmentárne. Pozornosť sa sústreďuje z väčšej časti na profesionálne pôso-
biská, v tomto kontexte autor jemne načrtáva vývin kardiochirurgie počas 
celej kariéry, čo je zaujímavou črtou príbehu. Žiaľ, Meško sa neprejavuje 
ako pútavý rozprávač.
 Rovnako príbeh úteku z vlasti opisujú autobiografické zápisky Jánosa 
Vaszaryho v knihe Na dvere buchocú (OZ Hronka). János Vaszary bol mul-
tifunkčný umelec, herec, režisér, písal dramatické hry, romány aj divadelné 
hry. Kniha zachytáva intenzívne denníkové rozprávanie v čase od Vianoc 1944  
do júna 1946 v období príchodu sovietskych vojsk do Maďarska a sovietizáciu 
krajiny. On a jeho manželka, populárna herečka Lili Murátiová, sa stávajú 
obeťami prenasledovania nielen ruskej, ale aj maďarskej komunistickej po-
lície. Ocitajú sa na pokraji síl, vo vypätých existenciálnych situáciách, často 
zbavení základnej ľudskej dôstojnosti. Zápisky autenticky, živo, dynamicky 
a s napätím zobrazujú hrozivé obdobie maďarských dejín. 
 Pomerne zaujímavým svedectvom, osobnou výpoveďou, je kniha bývalého 
generálneho prokurátora Michala Vaľa Nebo peklo politika (Vydavateľstvo 
Slovart), ponúkajúca odpovede na mnohé kontroverzné otázky, ktoré aj v sú-
časnosti hýbu politickou a spoločenskou klímou na Slovensku. Autor z druhej 
strany systematicky opisuje svoje začiatky a pôsobenie na prokuratúre, čo 
najobjektívnejšie a prostredníctvom overiteľných dokumentov sa usiluje pri-
blížiť svoje konanie na jednotlivých postoch. Do rozprávania vťahuje viaceré 
postavy z prostredia súdnej exekutívy, politiky, pričom odkrýva pozadie rôz-
nych politických hier. Text knihy je významne poznačený právnickým štýlom, 
je vecný so snahou o odosobnenie a s rešpektom k dôkazovej dokumentácii. 
Citácia a opora v dokumentoch sú najpodstatnejšou persuazívnou zložkou 
rozprávania. Autor ponúka pohľad zvnútra, najmä dôsledným právnickým 
prístupom, na veľký počet káuz (kauza Technopol, Mečiarove amnestie,  ››
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rozhovorov spočíva v kvalite osobností, s ktorými sú vedené. Rozhovory 
dýchajú nostalgiou a arómou parížskej literárnej kaviarne. 
 Ľubo Bechný je zostavovateľom a editorom knihy rozhovorov s názvom 
Dvanásť statočných (VIFO), ktorá je voľným pokračovaním knihy Kristovci. 
Predstavuje dvanásť ľudí − osobností, ktorí sa svojimi postojmi a konaním 
dokázali postaviť za spravodlivosť a pravdu, nehľadiac na nepríjemnosti, 
ktoré im ich zásadovosť, nezlomnosť a presvedčenie prinesú. Rozhovory vedú 
viacerí autori, táto voľba je účinným prostriedkom, ktorý umožňuje vyhýbať 
sa schematizácii, opakovaniu v kladení otázok. Ucelenosť publikácii dodávajú 
predovšetkým dialogickí partneri, ktorí svojím myslením, hodnotami a kate-
gorickými postojmi zosobňujú smelosť, nebojácnosť a guráž. Sila rozhovorov 
je v ich hlbokej autentickosti, v hodnotách, ktoré prezentujú, a posolstvách, 
ktoré šíria. Niektorí z nich už nie sú medzi nami (Anton Srholec, Miloslav 
Vlk, Tadeusz Zasępa), čitateľ má tak šancu dostať sa k pravdepodobne ich 
posledným rozhovorom vôbec, k posledným slovám, ktorými sa prihovárajú 
svetu. Duchovné, filozofické a hodnotové posolstvo rozhovorov je veľmi 
pôsobivé a silné. Má za cieľ posilniť v ľuďoch statočnosť, odvahu bojovať  
za právo a spravodlivosť a prispieť tak k lepšiemu fungovaniu našej krajiny 
aj celého univerza.
 Zdá sa, že apoštolská dvanástka je v rozhovoroch mimoriadne obľúbe-
ná, rovnaký počet dialogických partnerov spovedá aj Štefan Hríb v knihe 
Dvanásť rozhovorov (W PRESS). Kľúč k výberu respondentov nie je veľmi 
čitateľný. Ponúka pomerne pestré a aj zaujímavé zoskupenie ľudí z občian-
skeho, politického, duchovného, športového a umeleckého prostredia. Štefan 
Hríb má množstvo skúseností s televíznymi rozhovormi, debatami a ani tu sa 
nevzdáva svojej ostrosti, miestami až útočnosti. Zachováva si štýl kladenia 
otázok z televíznej obrazovky. Zároveň sú otázky formulované precízne, do 
hĺbky, akoby sa „zažieral“ do respondenta bez príznačného odstupu, s hrí-
bovským nasadením, záujmom a znalosťou problematiky. Rozhovory sú 
skôr monotematické so zameraním na politické, kultúrne a spoločenské 
dianie v čase ich vzniku. Ak ide o politicky ladené rozhovory, v ktorých sa 
prezentuje ideový, resp. politický názor, chýba im vyvážený argumentačný 
protipól. Napriek zdanlivej nehomogénnosti respondentov sú rozhovory 
pozoruhodnou skladačkou spoločenskej klímy v rokoch 2015 a 2016. 
 Pretavením relácie Slovenského rozhlasu a televízie, v ktorej redaktorka 
Ľubica Hargašová spovedá Slovákov, ktorí dosiahli výnimočný úspech 
v zahraničí, je knižná podoba rozhovorov Naši a svetoví (Ikar). Dvadsaťjeden 
interview predstavuje výber z vyše dvesto rozhlasových dialógov. Cieľom 
autorky je prezentovať mimoriadne talentovaných, pracovitých a najmä 
inšpiratívnych Slovákov, o úspechoch ktorých sa v ich domovine nevie, resp. 
nie sú medializované. Spoločnou pomyselnou niťou, spájajúcou jednotlivých 
dialogických partnerov, je nevídaný úspech, ktorý sa dostavil v zahraničí. 
Rovnako ich spája nulová štartovacia pozícia v cudzine, mimoriadne pra-
covné nasadenie a talent. Ich výber je koncipovaný vyvážene, autorka dbá  
na to, aby išlo o respondentov z rôznych oblastí ľudskej práce, vedy a umenia. 
Pri všetkých dialogických partneroch štylizuje podobne znejúce otázky, 
zameriava sa na bipolárny vzťah cudzina ‒ Slovensko, pričom sa zaujíma 
o podstatné dôvody, ktoré viedli k odchodu za hranice. Pútavosť rozhovorov 
je zakorenená v samotných dialogických partneroch, ktorých profesijný 
úspech, ako aj samotná osobnosť sú mimoriadne inšpiratívne. Autorke 
sa tak darí na stránkach knihy prezentovať ucelený obraz slovenského 
úspechu v zahraničí na jednej strane, na druhej strane celkom oprávnene 
poukazuje na neschopnosť domoviny zabezpečiť adekvátne podmienky na 
rozvoj, a tak úspech násobiť a realizovať doma. Rozhovory majú charakter 
nenúteného, uvoľneného, prirodzeného rozprávania, čo vyplýva z ich pr-
votnej rozhlasovej podoby. 
 Rozhovor o svojom živote a ceste k úspešnému povolaniu neurológa 
poskytol prof. Pavol Traubner Kataríne Hradskej. Tak čo vás trápi? 
(Marenčin PT) je názov knihy, ale aj najčastejšia otázka, ktorú úspešný lekár 

sa vo Vajanského svetonázore objavujú, ako nenávisť voči Židom, ktorú 
však pripisuje rastúcemu rusofilstvu a inšpirácii ruským antisemitizmom. 
Zároveň varuje pred ich zneužívaním v súčasnosti. Autor v monografii klá-
dol dôraz najmä na Vajanského nezameniteľné miesto v podobe aktívneho 
národného dejateľa.
 Žánre spomienkového charakteru mali v minulom roku bohaté zastúpenie. 
Tie, ktoré vychádzali z autentickosti ako istého zdroja dokumentárnosti, 
zapôsobili najviac; nielen vďaka autenticite udalostí, ale hlavne pre vyjadrený 
osobný postoj a vlastné prežívanie prinášajú čitateľovi nevšedný zážitok. 

Pretrhlo sa vrece
Napísať kvalitný, pútavý rozhovor spĺňajúci estetické kritériá je neľahká 
úloha. Odhaliť mieru priblíženia k partnerovi v komunikácii je náročné, 
pustiť autora do osobného priestoru respondenta si rovnako vyžaduje jeho 
nielen odborné, ale aj ľudské kvality. Klásť dobré otázky a dostávať plnohod-
notné, zaujímavé, niečo odhaľujúce odpovede si vyžaduje poctivú prípravu 
a najmä schopnosť počúvať, respektíve načúvať, načúvať tichu, ktoré nastáva  
po hodnotnej odpovedi.
 Oproti roku 2015, ktorý bol na žáner rozhovoru skúpy (a možno aj vďaka 
tomu), sa rok 2016 postavil k interview prajnejšie. Vzniká viacero kníh roz-
hovorov, dominujú tie, v ktorých vedie autor dialóg s viacerými partnermi.
 V pomyselnom rebríčku sa na popredných miestach ocitá pôsobivá kniha 
Jozefa Tancera Rozviazané jazyky s podnázvom Ako sme hovorili v starej 
Bratislave (Vydavateľstvo Slovart). V prvom pláne možno publikáciu hodno-
tiť ako knihu o jazykoch, ktorými rozprávala stará Bratislava, a na druhej 
strane ju možno vnímať ako pamätnicu „oživujúcu“ spomínanie vzácnych 
svedkov medzivojnovej Bratislavy, v súčasnosti rozpŕchnutých po celom 
svete. Autor kladie takmer identické otázky, ktoré sa zameriavajú na jazykové 
prostredie starej Bratislavy. Napriek tomu má čitateľ z každého rozhovoru 
hlboký, jedinečný a neopakovateľný zážitok. Sústreďuje sa predovšetkým 
na dominantné jazyky vtedajšieho veľkomesta: nemčinu, maďarčinu a slo-
venčinu. Každý dialóg je uvedený predstavením osoby, s ktorou autor vedie 
rozhovor, v krátkosti sú opísané aj okolnosti, miesta rozhovoru a autorské 
dojmy z celého stretnutia, stretnutí. Jednotlivé dialógy dopĺňajú rodinné 
fotografie a vysvetlivky na okrajoch knihy. K ucelenosti témy a kompakt-
nosti celej publikácie značne prispieva autorský hlas, ktorý má podobu 
popularizačných odborných štúdií, respektíve úvah k danej problematike. 
Štúdie premyslene prerývajú, dopĺňajú rozhovory a výrazne sa podieľajú 
na konečnom výsledku a kredibilite celej publikácie. Kniha Rozviazané 
jazyky napriek svojej nespornej odbornej kvalite (za ktorou cítiť veľký kus 
svedomitej vedeckej práce) je predovšetkým hodnotným vyznaním člove-
činy. Autor sa neobmedzuje len na mechanické vedenie rozhovoru, podieľa 
sa na verifikovanom svedectve, zároveň vedecky podáva komplexný socio-
lingvistický, lingvistický a kultúrny obraz Bratislavy. Kniha tak nadobúda 
rozmer cennej pamiatky, silného svedectva doby, ktorá, žiaľ, už zostáva len 
v spomienkach. 
 Ľuboš Jurík v rámci viacžánrového celku s názvom Paríž očami dažďa 
(AlleGro), ktorý je osobným vyznaním autorovho vzťahu k mestu ležiacemu 
na Seine, predstavuje deväť hodnotných, jedinečných autentických dialógov 
s významnými predstaviteľmi francúzskej, ale aj svetovej literatúry. Napriek 
tomu, že vznikli v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, svojím nadčasovým 
charakterom pútajú pozornosť aj dnes. Rozhovory majú hĺbavý, spomienkový 
charakter. Dýchajú intelektuálnou a literárnou exkluzívnosťou. Mená ako 
Luis Aragon, Francoise Saganová, Romain Gary, Georges Simeon hodnotia 
vlastnú i svetovú literárnu tvorbu, vyjadrujú svoj postoj k hodnote a funk-
cii literárneho diela, pričom neodmietajú ani otázky citlivého, osobného 
a intímneho charakteru. Ľuboš Jurík ako dialogický partner sa prezentuje 
svojou rozhľadenosťou vo francúzskej literatúre. Veľké mená ho nestrašia, 
nebráni sa vzájomnej konfrontácii či polemike. Výnimočnosť a cennosť 
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podoby rozhovorov bolo interview s Brankom na internetovom portáli, ktoré 
vyvolalo viacero pozitívnych ohlasov. Spoluautor, po matke Rus, po otcovi 
Žid, deväťdesiatpäťročný filmový publicista a prekladateľ s neobyčajným kul-
túrno-spoločenským rozhľadom, otvorenou mysľou a životnou skúsenosťou, 
je výborným spoločníkom do rozhovoru, ktorý dokonale spĺňa predstavu 
významnej osobnosti s neobyčajným životným osudom. Branko prežil nie-
koľko spoločenských režimov, vďaka politickým perzekúciám zažil zverstvá 
koncentračného tábora v Mauthausene, napriek tomu si zachoval vitalitu 
a životný nadhľad. Autorská dvojica pri výstavbe kompozične uceleného 
textu postupuje tematicky. Venujú sa celospoločensky aktuálnym témam, 
ale aj nadčasovým, rovnako tiež politickým či filozofickým. Za zásadnú otáz-
ku dnešného sveta považuje Branko zväčšovanie konzumnej spoločnosti  
do obludných rozmerov a nekontrolovaný nárast populácie, pričom je zástan-
com jej regulácie. Tak, ako v tejto otázke, aj v ostatných (o Slovenskom štáte, 
socializme, demokracii, eutanázii, smrti, imigrácii, viere, bohu, náboženstve), 
dotýkajúcich sa spoločnosti, politiky a histórie, je veľmi otvorený, priamy, 
nepotrebuje sa ukrývať za balast, navyše je aj argumentačne presvedčivý 
a podkutý. Zároveň v koncentrovanej podobe preukazuje svoju nesmier-
nu rozhľadenosť. Veľmi zaujímavé sú rozhovory, ktoré sa tematicky viažu  
na profesijnú oblasť filmu, kde autor napriek vysokému veku preukazuje 
značnú dávku vášne a orientácie. Osobnosť dialogického partnera sa prejavuje 
v značnej miere aj v schopnosti hovoriť len o tom, k čomu sa chce vyjadriť, 
nedá sa sugestívnymi otázkami zatlačiť a razí si svoju líniu. Čitateľ sa nedo-
zvedá takmer nič z autorovho detstva, prvého manželstva a rodinného života.

Vyčnievajúce bel art
V priestore literatúry faktu so všetkou skromnosťou tróni esej, ktorá napriek 
svojej voľnosti, otvorenosti a variabilnosti musí napĺňať neskromné kritériá 
nielen v rámci žánrov, ale najmä v osobe samotného autora.
 Dvadsaťdva rozjímavých a duchovných esejí Daniela Pastirčáka uverej-
nených pod názvom V tieni mŕtveho Boha (Literárne informačné centrum) 
do bodky spĺňa esejistické nároky. Autor v nich nepodlieha chvíľkovej impro-
vizácii, cielene, s myšlienkovou hĺbkou a otvorenosťou, tvorivo a zodpovedne 
pristupuje k písaniu. Na prvý pohľad provokačný až dráždivý názov nie je ničím 
iným ako konštatovaním prázdnoty, prítomnej v kultúrnom a spoločenskom 
priestore bytia. Pastirčák svojimi postojmi a formuláciami volá po naplnení 
tohto priestoru trojjedinou láskou (Bohom). Autor vo svojich úvahách buduje 
mosty, preklenuje vzdialenosti, spája antipóly so všetkou argumentačnou silou, 
pričom oporu hľadá a nachádza v evanjeliách. Sprievodcami v úvahách sú mu 
básnici, maliari, filozofovia a biblické postavy a, predovšetkým, postava Krista. 
Na človeka nazerá cez umenie, filozofiu a vieru, formujúc tak komplexný myš-
lienkový sujet. O bytostných, existenciálnych témach hovorí Pastirčák v prvej 
osobe a prostredníctvom autoreflexie hľadá komplexné súvislosti. Napriek 
všetkej skromnosti, ktorú si ako autor zachováva, široký intelektuálny záber 
mu umožňuje pracovať s faktami mimo konvenčného historického vnímania. 
Kniha esejí V tieni mŕtveho Boha vystríha pred sledovaním hmotného záujmu 
civilizácie, ktorý môže viesť k jednej z ďalších totalít.
 Vincent Šikula mal vždy úctu k tvorivým ľuďom, ku svojim priateľom 
a kolegom, čoho dôkazom je aj výber nekrológov, zdravíc, autorových spo-
mienok, príhovorov, portrétov a medailónov v zbierke Požehnaná taktovka 
(Regent). Jednotlivé spomienky a úvahy vytvárajú kolorit šikulovského sveta, 
rozprávajú o jeho detstve, dospievaní, sú zosobnením autorovho postoja 
k svetu, životu, literatúre a hudbe. Šikula sa nestavia do pozície intelektuála, 
ale triezvym pohľadom „obyčajného“ človeka, sedliackeho rozumu, ktorého 
korene sa silno viažu k prírode a viere, formuluje svoje úvahy, svoj špecifický 
senzitívny pohľad. Viaceré texty majú spomienkový charakter na mnohé 
stretnutia, celoživotné priateľstvá, vyjadrujúc k nim svoj obdiv a rešpekt. 
Básnici, maliari, literáti, hudobníci ožívajú cez spoločne prežité okamihy, 
vzájomné stretnutia a sympatie. Vincent Šikula sa o ľudí zaujíma, zaostru-

vysloví pri kontakte s pacientom a po zodvihnutí telefónu. Pavol Traubner 
je nielen populárny špičkový odborník, ale je aj známy angažovaním sa  
vo verejnom živote. Rozhovory majú sčasti spomienkový charakter, Traub-
ner spomína na svoje detstvo, poznačené tragédiou holokaustu, keď sa 
musel ako malé dieťa ukrývať v jame. Opisuje svoju neutíchajúcu a silnú 
motiváciu študovať medicínu, ako aj ambíciu stať sa vo svojom odbore čo 
najlepším. Na pozadí rozhovoru sa odrážajú, hoci len okrajovo, aj historické 
udalosti. S láskou sa respondent dotýka svojho osobného života s manžel-
kou a dvomi dcérami. Aby nešlo len o jednostranný pohľad, k ucelenému 
obrazu osobnosti Pavla Traubnera ako lekára, manžela a otca prispievajú 
do publikácie svojimi poznámkami jeho známi pacienti, ale aj manželka 
a dve dcéry. Ani to však nezachraňuje jej prílišnú priamočiarosť, istú jed-
noduchosť a nedostatočnú hĺbku.
 Veľmi zaujímavý námet predkladá kniha rozhovorov popredného českého 
astronóma a astrofyzika Jiřího Grygara s názvom Takto sa ma nikto ne-
pýtal (W Press) s podtitulom Rozhovory so Štefanom Hríbom o hmote, vesmíre 
a človeku. Rozhovor vznikol v decembri roku 2010. Výmena rolí je v tomto 
prípade len zdanlivá. Štefan Hríb je tu vo svojej obvyklej úlohe pýtajúceho 
sa, ale oproti svojim zvyklostiam (a aj vzhľadom na odbornosť a fascináciu 
témou) sa pomerne výrazný autor sťahuje do ulity a vo veľkej miere ponecháva 
priestor svojmu dialogickému partnerovi. Otázky kladie jednoducho, laicky 
a priamočiaro, pričom Grygarova mimoriadnosť spočíva v zrozumiteľnosti 
jeho odpovedí. Zároveň medzi touto autorskou dvojicou cítiť vzájomný súlad. 
Práve vhodne zvolený žáner rozhovoru prispieva k čitateľsky ľahšiemu ucho-
peniu astronomických a astrofyzických pojmov, ako aj k základnej predstave 
fungovania vesmíru a človeka v ňom. Z tohto pohľadu ide o nevšednú knižnú 
publikáciu.
 Cenu Dominika Tatarku získali minulý rok dve osobnosťami spriaznené 
knihy. Prvá z nich portrétuje disidenta a porevolučného politika a zaklada-
teľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša a druhá (o ktorej bude reč neskôr) 
porevolučného politika a člena tajnej cirkvi Františka Mikloška. Ján Langoš. 
Strážca pamäti (Artforum) od autora Alexandra Balogha predstavuje 
spojenie rozprávania rodinných príslušníkov a priateľov, kompozične sa tak 
v knihe prelína žáner rozhovoru, vedeného s manželkou Jána Langoša Gabou, 
a spomienkového rozprávania, o ktoré sa postarali jeho kamaráti. Portrét 
Jána Langoša je pred očami čitateľa vytváraný sprostredkovane a miestami 
s náznakmi idealizácie. Niektoré oblasti života sú teda prezentované len 
zvonka. Na druhej strane je jasne zachytený obraz človeka, ktorý dokázal 
pozitívne ovplyvňovať a smerovať ľudí okolo seba, ako aj podieľať sa na chode 
dejinných udalostí rodiaceho sa samostatného štátu.
 Od roku 2005 takmer kontinuálne vydáva knihy rozhovorov azda ich 
najznámejší autor Ján Štrasser. V jeho portfóliu dominujú najmä osobnosti 
z oblasti kultúry, predovšetkým herci. V minulom roku vychádza rozhovor 
s predstaviteľom tajnej cirkvi a neskôr aktívnym politikom Františkom 
Mikloškom. Tak ako je u Štrassera nepísaným zvykom, so svojím dialogic-
kým partnerom vedie rozhovor počas jedného roka. František Mikloško 
Rozhovory o dobe a ľuďoch (Vydavateľstvo Slovart) ponúka komplexný 
pohľad na hlboko veriaceho človeka, člena a organizátora tajnej cirkvi a ne-
skôr dvadsať rokov aktívneho politika. Podstatná časť rozhovorov sa venuje 
komunistickému režimu, tajnej cirkvi a novodobým slovenským dejinám. 
Detailne zachytáva Mikloškovu cestu politika, pričom veľmi otvorene od-
krýva historické a politické pozadie doby, svoje politické rozhodnutia. Či-
tateľ sa dostáva priamym svedectvom k viacerým historickým okamihom, 
súvisiacim s novodobými slovenskými dejinami. Rozhovorom sa otvárajú aj 
otázky aktuálnych problémov Slovenska a Cirkvi. Vzniká tak ucelený obraz 
legendy slovenského katolicizmu, ktorá sa nebojí kritiky do vlastných radov 
a odkrýva svoj myšlienkový a duchovný svet.
 Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy (Marenčin PT) je kniha Iris Kopcsayo-
vej a jej dialogického partnera Pavla Branka. Impulzom pre vznik knižnej 
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ných záznamov, na rozprávanie príhod, kuriozít a zaujímavostí o známych 
majiteľoch psov, psíčkaroch a nepsíčkaroch. Spektrum osobností, ktoré sa 
mihnú v knihe, je neuveriteľne veľké. Fabián načiera do sféry politickej, kul-
túrnej, umeleckej, športovej. Ide o mikrorozprávania, v ktorých hlavnú úlohu 
popri známych majiteľoch zohrávajú predovšetkým psy. Autor sa snaží držať 
ústrednej dejovej línie, ktorú tvorí rozprávanie o „politických“ psoch, teda 
ich majiteľoch, predovšetkým vládcoch, prezidentoch a premiéroch. To sa mu 
úplne nedarí, pretože vždy, vychádzajúc z istého faktu, zamieri k ďalšiemu 
minipríbehu či kuriozite a k majiteľovi z inej spoločenskej sféry. Zaujíma-
vý je pohľad, ktorý autor predostiera na mediálnu úlohu psa pri vytváraní 
politického imidžu, rovnako uvádza aj dôvody, ktoré vedú k zaobstaraniu 
si psa, pričom tie často nemajú nič spoločné s láskou k zvieraťu. Na pozadí 
psích príbehov a ich majiteľov sa autorovi podarilo vykresliť aj spoločenské 
udalosti, kniha ponúka viacero zaujímavých faktov, ale aj rarít a kuriozít, 
vysvetľuje odborné medicínske termíny a diagnózy, opisuje jednotlivé rasy 
psov s ich charakteristickými znakmi. Do tradovaných historiek vstupuje 
Fabián v podobe autorských poznámok. Rozprávanie sa občas zadrháva  
na prílišnej snahe autora byť vtipný a na neschopnosti držania sa vo vyme-
dzených rozprávačských líniách, vznikajúcej z pretlaku informácií. 
 Jednou z kníh, ktorá otriasla spoločnosťou a vyvolala a dodnes vyvoláva 
búrlivé internetové diskusie (jej úryvky si možno prečítať na istom spravo-
dajskom portáli), je kniha novinára Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou 
(Vydavateľstvo Premedia). Samotný názov odkazuje na nahrávku, ktorú 
médiá zverejnili dva dni pred voľbami v roku 2012, a na hlas podobný pre-
miérovi Róbertovi Ficovi. Toto slovné spojenie s negatívnym príznakom sa 
udomácnilo v žurnalistickom prostredí. Tak ako uvádza jej podtitul Ako predal 
Fico krajinu oligarchom mapuje cestu Róberta Fica od začiatku jeho pôsobe-
nia v SDĽ po založenie strany Smer až k premiérskemu kreslu. Poukazuje  
na politické zákulisie a jeho strojcov vykresľuje do obludných rozmerov. Autor 
britko pomenúva veci a udalosti tak, ako bol ich svedkom, využíva citácie 
jednotlivých aktérov z denníkov a týždenníkov, z mediálnych výstupov, 
opiera sa o zdroje, a ak ich neuvádza, predkladá analýzu. Aj to mu pomáha 
k vytváraniu objektívneho pohľadu, ako aj k uveriteľnosti predložených 
faktov. Kniha tak čitateľa šokuje korupciou, klientelizmom a papalášstvom 
vo vládnucej strane a najvyšších politických postoch. Ambiciózny zámer 
autora je v tomto prípade celkom jasný – zasadiť úder, ohúriť. Miestami cítiť 
dávku irónie a údernosti aj na miestach, kde sa vôbec nežiada (základné 
biografické údaje Roberta Fica) a vyznieva ako obyčajné ohováranie. Kniha 
je svojím štýlom nesmierne dynamická, autorským zámerom je šokovať, čo 
sa jej veľmi úspešne darí. 

Čo rok dal
Rok 2016 bol na literatúru faktu kvantitatívne plodný, kvalitatívne striedmy. 
Diela, v ktorých je prítomná pravdivá autenticita, dôsledné spojenie faktu 
a dokumentárnosti v nasadení s estetickou funkciou, zapôsobili najviac. 
Najmä Denisa Fulmeková, Jana Juráňová, Jozef Tancer a Daniel Patirčák 
nezaváhali, ich knihy sú dôkazom životaschopnosti s výrazným potenciálom 
pretvárať a obohacovať žánrové formy, pritom však nezabúdať na svojbytnú 
estetiku, konkrétno a emocionalitu. Najväčšie zastúpenie mali spomienkové, 
biografické prózy, denníky, ako aj knihy rozhovorov, čo sú čitateľsky obľúbené 
žánre a v minulom roku aj oceňované. Menej sa objavovali esejistické texty, 
zvyčajne predstavovali výbery z viacerých rokov. Možno aj preto, že esej je 
kráľovnou nielen literatúry faktu, ale aj publicistiky, je len málo tých, ktorí 
si na tento žáner v súbornom diele trúfajú…

Jana Kičura Sokolová

je svoj pohľad na ich prácu s rešpektom, napriek mnohokrát rozdielnym 
literárnym či politickým postojom. Takýmto spôsobom načrtáva obraz aj 
o sebe. V závere knihy nachádzame dva životopisy, prvý zo sedemdesiatych 
rokov a druhý zo začiatku milénia, sú veľmi stručné a skromné, pretože, ako 
uvádza v prvom: „všetko, čo som napísal a napíšem, je môj život“. Požehnaná 
taktovka, povedané štepkovsky, vonia čistou, nefalšovanou človečinou.
 Július Pašteka svoje analytické texty publikoval v časopisoch ako Slovenské 
pohľady, Romboid, Nová literatúra, Kultúrny život, v doslovoch kníh či bulleti-
noch Slovenského národného divadla. Mozaika (PETRUS) predstavuje výber 
z rokov 1958 – 1968. Dobrý esejistický text sa pozná podľa toho, či si dokáže 
udržať svoje nadčasové svedectvo. Z tohto pohľadu má publicistický výber 
autora čo povedať aj dnešnému čitateľovi, dokonca môže prijímateľa upriamiť 
na iný uhol pohľadu vo vzťahu k svetovým klasikom. Mozaiku tvorí devätnásť 
úvahových textov s úvodným slovom vnučky, estetičky Michaely Paštekovej. 
Rezonujú v nej veľké mená svetovej literatúry ako Stendhal, Rolland, Kafka, 
Ibsen, Dostojevskij, Hemingway, Čapek. Július Pašteka je osobitý vedec, na-
priek dobe vzniku textov niet v nich stopy ideológie, sú odrazom autorovej 
nesmiernej rozhľadenosti a sčítanosti. Kompozične sa drží ustáleného postupu: 
dôkladné naštudovanie, komparácia, analýza a hodnotenie. Autorskú tvorbu 
nevníma izolovane, zasadzuje ju do širších spoločenských, dobových súvislostí 
a historického diskurzu. Hľadá recipročné vplyvy jednotlivých autorov medzi 
sebou, načrtáva tak istú myšlienkovú, názorovú a hodnotovú kontinuitu, ale 
aj naopak – precizuje ich v ich osobitosti a individualite. Rovnako sa zamýš-
ľa nad vplyvom spoločensko-sociálnych zmien na vznik viacerých veľkých 
literárnych diel. Nepasuje sa za jedinú hodnotiacu autoritu, svoje zistenia 
konfrontuje s inými literárnymi kritikmi. Autorský štýl si však vyžaduje „pri-
praveného“ čitateľa, ktorý má prehľad, orientuje sa v jednotlivých národných 
literatúrach – pre takého čitateľa sú texty partnerským vedeckým dialógom. 
Vzhľadom na dobu a príležitosť vzniku textov je na škodu, že okrem roku ich 
vzniku nie je uvedená príležitosť a miesto ich publikovania.
 Albert Marenčin, ako hovorí, je rád sám so sebou a ponorený do seba. 
Kacírske myšlienky (Marenčin PT) sú výberom jeho príležitostných pub-
licistických textov, ktoré vznikli na žiadosť zadávateľa, napriek tomu sú 
predovšetkým reflexiou vlastného súkromia. Kniha je rozdelená na dve 
časti. V prvej sa nachádzajú analytické úvahy na témy vnútornej slobody, 
úpadku kultúry a kultúrnosti, autor vykresľuje obraz svojho nepriateľa, 
vzdáva úctu autorovi termínu „predposratosť“ a zaujímavý je aj dialektický 
pohľad na profesionalitu. Texty prvej časti sú charakteristické sarkazmom 
a nemilosrdným, kritickým uhlom pohľadu, a nie sú zaťažené intelektuálskym 
filozofovaním. Vytvárajú obraz človeka, ktorý pasívne akceptuje veci také, 
aké sú, bez snahy o čin. V druhej časti knihy s názvom Nevšedné príbehy 
a všedné legendy Marenčin upúšťa od sarkazmu a prechádza k cneniu, prí-
behy sú naplnené melanchóliou a nostalgiou, čo podčiarkuje aj podtitulom 
Rozlúčky s minulosťou. Ako hodnostár Patafyzického kolégia s hodnosťou 
Regenta ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé krajiny, zasväcuje čitateľa 
do patafyziky, ktorá je opakom fyziky, pretože presahuje známy fyzický svet. 
Rovnako so zaujatosťou prerozpráva príbeh v cimrmanovskom duchu o vzniku 
pojmu patafyzika, ktorý má svoju etymológiu v slovenskej obci Pata. Autor 
ľahko predstavuje svoje duchovné korene, ktoré možno hľadať v surrealizme, 
vyjadruje svoj obdiv k Apollinairovi a jeho večne hľadajúcemu Ahasverovi. 
Jednotlivé texty sú rôzneho datovania, žánru a môžu sa zdať nesúrodé, no 
práve táto rozmanitosť upozorňuje na ich myšlienkovú, hodnotovú a štýlovú 
celistvosť.

Na muške je politika
Najlepší priateľ Hitlera alebo o psoch známych majiteľov (Perfekt) je po-
merne ťažko žánrovo zaraditeľná kniha. Už pri samotnom názve knihy čitateľ 
spozornie. Autorovi Pavlovi Fabiánovi sa podaril celkom zaujímavý kúsok, 
keď sa podujal s nadhľadom, vtipom, vychádzajúc však z faktov a dochova-

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

BARÁNYIOVÁ, Magdaléna
Vyznania a priznania 
Nitra, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 142 s. 
Brož.
Rozhovory s 13 osobnosťami slo-
venskej kultúry (M. Zelenka, R. De-
áková, V. Klimáček, D. Fulmeková 
a ďalší).
ISBN 978-80-972-3148-4

BARIČÁK, Pavel „Hirax“
Vždy pripravený! Socializmus, 
heavy metal a čučo 
Martin, HladoHlas Group 2016.  
1. vyd. 348 s. Brož.
Básnik a spisovateľ (1971) spomína 
na časy minulé – kultúru, spoloč-
nosť, gastronómiu.
ISBN 978-80-8971-162-8

BÁN, Andrej
Na juh od raja 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 208 s. Brož.
Publikácia reportéra a fotografa 
prináša 82 čiernobielych dokumen-
tárnych fotografií z 25 krajín (Koso-
vo, Gruzínsko, Pakistan a i.), ktoré 
navštívil počas uplynulých 25 rokov. 
Knihu dopĺňajú texty o živote v tých-
to krajinách.
ISBN 978-80-556-2448-8

BENČAT, Stanislav – PROKOP, To-
máš
Hokejoví hrdinovia 
Nesvady, Fonibook.sk 2016. 1. vyd. 
144 s. Viaz.
Príbehy a spomienky hokejových 
hráčov (M. Hossa, J. Halák, Z. Chára, 
M. Gáborík a i.).
ISBN 978-80-89637-59-1

Biskup Ján Vojtaššák. Životo-
pis a svedectvá. Zost. P. Jurčaga,  

M. Majda, M. Cimbala
Spišská Kapitula, Biskupský úrad 
Spišská Kapitula 2016. 1. vyd. 82 s. 
Brož.
Životopis diecézneho biskupa spiš-
skej rímskokatolíckej diecézy J. Voj-
taššáka (1877 – 1965).
ISBN 978-80-971341-2-9

BOBÁK, Anton
O Rómoch a Nerómoch so Sta-
nislavom Vospálkom 
Spišská Nová Ves, FAMA art 2016.  
1. vyd. 77 s. Brož.
Rozhovor s rómskym podnikateľom 
a regionálnym politikom.
ISBN 978-80-89717-06-4

BOSÁK, Ľubomír – KÝŠKA, Patrik
Toto je náš Beňovský 
Vrbové, Mestský úrad (Vrbové) 
2016. 1. vyd. 167 s. Viaz.
Životné osudy vrbovského rodáka, 
dobrodruha, cestovateľa a spisova-
teľa (1746 – 1786).
ISBN 978-80-972429-2-3

BLAHA, Anton
Sme čakárenská generácia 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 232 s. Viaz.
Súbor esejí, úvah a glos na rôzne 
spoločenské témy. Kniha autora 
(1934) obsahuje aj portréty známych 
osobností.
ISBN 978-80-8061-962-6

BRANKO, Pavel – KOPCSAYOVÁ, Iris
Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy 
Bratislava, Marenčin PT – Sloven-
ský filmový ústav 2016. 1. vyd. 248 s. 
Viaz.
Novinárka (1967) vedie rozhovor 
s prekladateľom a filmovým kriti-
kom (1921) na rôzne témy (láska, 
sex, boh, smrť a i.).
ISBN 978-80-8114-737-1

BREŽNÁ, Irena
Vlčice zo Sernovodska 
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
1. vyd. 168 s. Brož. Edícia Prekliati 
reportéri
Literárna reportáž s podtitulom 
Zápisky z rusko-čečenskej vojny 
zachytáva viac ako 20 rokov trva-
júci zápas Čečenska o nezávislosť od 
slovensko-švajčiarskej spisovateľ-

ky, reportérky a publicistky (1950).
ISBN 978-80-89845-67-5

BURKOVSKÝ, Július – STOCKMANN, 
Viliam – STOLLMANN, Andrej
50 rokov Táborov ochrancov 
prírody od ich vzniku v Demä-
novskej doline (1965) až po 
polstoročie v Závažnej Porube 
(2015). Foto Juraj Galvánek a i. 
Malinovo, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
120 s. Brož.
Jubilejná publikácia o polstoročí 
Táborov ochrancov prírody.
ISBN 978-80-972270-9-8

BYSTRICKÝ, Viliam
Polstoročie na Záhorí 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 144 s. Viaz.
Spomienky autora na redaktorské 
časy v okresných novinách Záho-
rák, vo Zväze novinárov a iných 
športových funkciách.
ISBN 978-80-8114-812-5

ČELKO, Jaroslav
Obrázky z môjho života 
Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
134 s. Brož.
Spomienky a príbehy z detstva 
a študentských rokov, obdobia SNP 
i po vojne.
ISBN 978-80-972390-6-0

ČERNÁK, Tomáš
Šaaaaaňo Vencel! 
Trnava, Sport legal 2016. 1. vyd. 
255 s. Viaz. Edícia Športové legendy
Životný a profesijný príbeh legen-
dárneho futbalového brankára 
(1944).
ISBN 978-80-972052-7-0

ČERNÁK, Tomáš
Koloman Gögh 
Bratislava, ŠK Slovan Bratislava 
Futbal 2016. 1. vyd. 122 s. Brož. 
Edícia Belasé legendy
Biografická črta futbalového repre-
zentanta (1948 – 1995).
ISBN 978-80-972309-0-6

ČERVENKA, Juraj
Letci z Prešporka vo veľkej vojne 
1914 – 1918 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 256 s. Viaz.
Kniha autora (1982) približuje osudy 

letcov zo Slovenska slúžiacich po-
čas 1. svetovej vojny v letectve Ra-
kúsko-Uhorska.
ISBN 978-80-8114-788-3

ČINČURÁK, Samuel
Vojna 
Uhorské, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 
247 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Malé po-
známky z môjho života na bojišti 
v rokoch 1914 – 1918. Spomienky 
vojaka rakúsko-uhorskej armády 
s odbornou štúdiou Pavla Mičiarika.
ISBN 978-80-972385-3-7

DUCÁR, Ján
Pravda o Velestúre 
Bratislava, Eko-konzult 2016. 1. vyd. 
204 s. Viaz.
Fakty a mýty o vrchu Velestúr pri 
Kremnici.
ISBN 978-80-8079-239-8

DUCHOVÁ, Zuzana – KREKOVIČ, 
Slávo
BA!! Miesta živej kultúry (1989 
– 2016) 
B. m., Atrakt art 2016. 1. vyd. 237 s. 
Brož.
Súbor výpovedí, textov a obrazo-
vého materiálu o nezávislých kul-
túrnych a umeleckých priestoroch 
v Bratislave po roku 1989.
ISBN 978-80-9725-280-9

Dvanásť statočných. Zost. Ľ. Be-
chný
Žilina, VIFO 2016. 1. vyd. 146 s. Viaz.
Kniha rozhovorov s osobnosťa-
mi, ktoré sa dokázali postaviť zlu  
(A. Srholec, Z. Wienk, J. Kudiak,  
J. Teleki a i.).
ISBN 978-80-9714-623-8

FABIAN, Pavol
Najlepší priateľ Hitlera alebo 
o psoch známych majiteľov. 
Ilust. M. Pavlíček. Foto archív vyd. 
Perfekt, Fotobanka ČTK, Wikipédia, 
Kongresová knižnica a i.
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
264 s. Viaz.
Kniha zverolekára, spisovateľa 
a cestovateľa približuje svet psov 
známych majiteľov (A. Warhol,  
S. Freud, B. Obama a i.).
ISBN 978-80-8046-772-2
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FARKAŠOVÁ, Kristína
Stále som mama. Ilust. B. Farkaš
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 384 s. 
Viaz.
Pokračovanie knihy Som mama 
(2014) herečky a moderátorky o vý-
chove dvojičiek.
ISBN 978-80-551-5323-0

FILKO, Martin
Svet podľa Filka. Doslov Ľ. Ódor, 
K. Čikovský
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 224 s. Viaz.
Výber článkov z ekonómie, hospo-
dárskej politiky, spoločnosti a zdra-
votníctva ekonóma (1980 – 2016).
ISBN 978-80-556-2598-0

FULMEKOVÁ, Denisa
Konvália. Zakázaná láska Ru-
dolfa Dilonga 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 190 s. Viaz.
Príbeh židovského dievčaťa Vali 
Rei szovej a básnika Rudolfa Dilon-
ga od spisovateľky (1967). Knihu 
dopĺňajú úryvky korešpondencie 
a doposiaľ nezverejnená Dilongova 
báseň.
ISBN 978-80-556-2484-6

FÜKÖ, Pavol
Objektívom disciplíny a poriadku 
Brat islava, Knižnica Ružinov 
2016. 1. vyd. 291 s. Brož.
Úvahy, postrehy a zamyslenia reži-
séra, hudobníka a spisovateľa.
ISBN 978-80-89775-03-3

GÁL, Fedor
Cez ploty 
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016. 
1. vyd. 140 s. Brož. Edícia Bez re-
portérov
Sociológ Fedor Gál (1945) diskutuje 
formou korešpondencie s národným 
socialistom Matejom o aktuálnych 
otázkach.
ISBN 978-80-971823-8-0

GOMBITOVÁ, Marika – GRACLÍK, 
Miroslav
Úlomky spomienok. Foto archív 
M. Gombitovej
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 299 s. 
Viaz.
Spomienky populárnej speváčky 
dopĺňajú fotografie z jej detstva 

a profesionálnej kariéry.
ISBN 978-80-551-5208-0

GROFČÍK, Marián 
Lada svetom. Z Horného Vadi-
čova do Libérie 
B. m., Lada svetom o. z. 2016. 1. vyd. 
200 s. Viaz.
Cestopisný denník zachytávajúci 
expedíciu do Libérie s podtitulom 
Cestovanie na žobráka.
ISBN 978-80-972152-0-0

HARGAŠOVÁ, Ľubica
Naši a svetoví. Foto J. Houda,  
M. Štrauch, N. Navaee
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 223 s. 
Viaz.
Známa redaktorka Slovenského 
rozhlasu a publicistka vedie roz-
hovory so Slovákmi, ktorí uspeli 
v zahraničí (S. Ajini, P. Bršlík,  
M. Gullerová a i.).
ISBN 978-80-551-5205-9

HRABOVSKÝ, Vilo
My Mestečania. Ilust. R. Hrabov-
ská
Piešťany, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. Ne-
str. Brož.
Zbierka príbehov o meste Leopoldov 
a jeho obyvateľoch.
ISBN 978-80-972243-5-6

HRADSKÁ, Katarína – TRAUBNER, 
Pavel
Tak čo vás trápi? Foto K. R. Kraicho-
vich, L. Pákozdy, archív P. Traubnera
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 190 s. Viaz.
Rozhovor pracovníčky Historického 
ústav SAV so známym neurológom 
o detstve, rodine, svojej profesii 
a hodnotách, ktoré si cení najviac.
ISBN 978-80-8114-836-1

HRÍB, Štefan
Dvanásť rozhovorov. Foto M. Za-
jac, T. Beran, T. Němec, B. Németh
Bratislava, W PRESS 2016. 1. vyd. 
208 s. Brož. Edícia .týždeň
Autor vedie rozhovory s respondent-
mi rôznych povolaní (Z. Čaputová,  
E. Vášáryová, P. Vajdová, L. Nichol-
sonová) na rozmanité témy.
ISBN 978-80-971196-9-0

HRÍB, Štefan – GRYGAR , Jiří
Takto sa ma nikto nepýtal 

Bratislava, W PRESS 2016. 1. vyd. 
152 s. Viaz. Edícia .týždeň
Populárno-vedecká publikácia za-
hŕňa rozhovory o hmote, vesmíre 
a človeku s astronómom, astrofyzi-
kom a popularizátorom vedy (1936).
ISBN 978-80-89879-02-1

HRNKO, Anton
Dejiny Slovenska veselo i vážne. 
Ilust. M. Stano
Bratislava, Štúdio humoru a sati-
ry 2016. 1. vyd. 168 s. Viaz. Edícia 
Návraty
Dejiny slovenského národa od prí-
chodu Slovanov až po osamostatne-
nie Slovenska.
ISBN 978-80-85451-58-0

HRONCOVÁ FAKLOVÁ, Daniela
Musel som byť kacírom
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 
2016. 1. vyd. 183 s. Viaz.
Román spisovateľky (1950) pribli-
žuje vzťahy medzi reformátorom 
Martinom Lutherom a kazateľom 
v stredoslovenských banských mes-
tách Konrádom Cordatom.
ISBN 978-80-7140-510-8

HUBA, Peter
Príbeh slovenskej hymny a jej 
autora. Dielo Janka Matúšku 
Bratislava, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 152 s. Viaz.
Ilustrovaná publikácia historika 
o štúrovskom básnikovi (1821 – 1877).
ISBN 978-80-8128-166-2

CHOMA, Milan
Dr. Alexander – kežmarský veli-
kán a jeho poézia. Foto Múzeum 
Kežmarok a i.
Kežmarok, JADRO 2016. 2. vyd. 87 s. 
Viaz.
Biografická črta lekára, vedca a bás-
nika.
ISBN 978-80-89426-40-9

IVAŠKA, Jozef
Život na hrane 
Bratislava, Asociácia Corpus 2016.  
1. vyd. 228 s. Brož.
Autobiografická výpoveď sloven-
ského speváka o živote v emigrácii.
ISBN 978-80-9723-684-7

JURÍK, Ľuboš
Paríž očami dažďa. Foto K. Jurí-

ková
Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. 
293 s. Brož.
Zápisky spisovateľa a autora literatú-
ry faktu (1947) z Paríža a rozhovory 
s francúzskymi spisovateľmi (A. La-
noux, P. Gamarr, G. Simeon a i.).
ISBN 978-80-967256-3-2

KLAS, Teofil
Z ozvukov krásy. Foto T. Oravec, 
P. Prikryl, O. Ludmová, K. Zúrik,  
P. Kastl a i.
Bratislava, Post Scriptum – OZ Libri 
Historiae 2016. 1. vyd. 346 s. Viaz. 
Edícia Libri historiae Slovaciae
Publikácia s podtitulom Výber 
z kultúrnej publicistiky (Skladba 
na spôsob zbierky básní) od básnika 
a novinára (1940).
ISBN 978-80-89567-60-7

KLUBERT, Tomáš
Slovenská armáda v druhej sve-
tovej vojne slovom a obrazom. 
Foto archív autora, archív vyd. Per-
fekt, archív M. Lacka a i.
Bratislava, Perfekt – Ústav pamäti 
národa 2016. 1. vyd. 445 s. Viaz.
Publikácia historika prináša náuč-
no-populárne spracovanie vzniku, 
vývoja, činnosti a zániku slovenskej 
armády v rokoch druhej svetovej 
vojny.
ISBN 978-80-8046-773-9

KOLLÁR, Daniel
Miloš Janoška – život a Krásy 
Slovenska. Foto archív rodiny Jano-
škovcov, Múzea Janka Kráľa v L. Mi-  
kuláši, Oravského múzea v D. Ku-
bíne a i.
Bratislava, Dajama 2016. 1. vyd. 96 s. 
Viaz. Edícia Osobnosti Slovenska
Biografia o učiteľovi, vydavateľovi, 
publicistovi a propagátorovi turisti-
ky na Slovensku M. Janoškovi (1884 
– 1963). Autor vychádza z Janoško-
vých autobiografických spomienok 
Po stopách pamäti.
ISBN 978-80-8136-058-9

KOMOROVÁ, Mariana
Kam vedú všetky cesty. Ilust.  
D. Schindlerová
Nové Mesto nad Váhom, TISING 
2016. 1. vyd. 90 s. Brož.
Cestopisné eseje autorky (1950) Jar 
v Ríme, Leto v Báno, Jeseň v Paríži, 
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Vianoce v Bruseli.
ISBN 978-80-89501-21-2

KOVÁČ, Štefan Patrik
Toto je skutočná Afrika
Piešťany, Lingua XP 2016. 1. vyd. 
351 s. Brož.
Autor (1970) zobrazuje život v Ugan-
de – školy, vzdelanie, dopravu, ob-
chody, náboženstvo a ďalšie.
ISBN 978-80-972010-2-9 

KUFFA, Marián
Maturita z lásky alebo Za ne-
smrteľnú dušu znesiem všetky 
kopance. Ilust. kol. autorov
Stará Ľubovňa, Kumran 2016.  
1. vyd. 93 s. Brož.
Druhá kniha príbehov zo života 
žakovského farára. Predchádzajúci 
titul: Kazateľnica život.
ISBN 978-80-89487-74-5

LENGYELOVÁ, Tünde
Život na šľachtickom dvore 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 247 s. Viaz.
Monografia historičky a vedeckej 
pracovníčky o odeve, strave, domác-
nosti, hygiene a voľnom čase prís-
lušníkov najvyšších spoločenských 
vrstiev v 16. a 17. storočí.
ISBN 978-80-556-1287-4

LOMENČÍK, Július
Reflexie v priestore slova 
Martin, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 184 s. Viaz.
Literárny vedec (1961) reflektuje 
spoločenské, pedagogické, etické 
a estetické problémy súčasnosti.
ISBN 9788081281624

LUKAČIN, Alfonz
V tmavých uličkách
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaš-
ka 2016. 1. vyd. 199 s. Brož.
Autor rozpráva o živote Ľudovíta 
Felda, maliara, ktorý prežil kon-
centračný tábor Auschwitz.
ISBN 978-80-7165-984-6

MARENČIN, Albert
Kacírske myšlienky 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 170 s. Viaz.
Kritické, iróniou a humorom nad-
ľahčené úvahy, anekdoty a príbe-
hy o spoločenských a politických 

problémoch spisovateľa, básnika, 
filmára a dramaturga (1922).
ISBN 978-80-8114-674-9

MARKUŠ, Jozef
Svetozár Hurban Vajanský. Foto 
archív J. Markuša
Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. 
152 s. Viaz.
Autor literatúry faktu J. Čomaj 
(1935) literárne spracoval texty  
J. Markuša (1944) o živote a tvorbe  
S. H. Vajanského (1847 – 1916).
ISBN 978-80-88981-15-2

MEŠKO, Zoltán G.
Vyznanie emigranta 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 221 s. Viaz.
Rozprávanie lekára (1928) o emigrá-
cii, štipendijných pobytoch a pôso-
bení v Kardiocentre sv. Františka 
v New Yorku.
ISBN 978-80-8114-731-9

MICHELKO, Roman
Eseje o kríze 
Bratislava, Politologický odbor Ma-
tice slovenskej 2016. 1. vyd. 132 s. 
Brož.
Eseje filozofa, politológa a publicis-
tu (1971) nadväzujú na predchádza-
júcu knihu Eseje o globalizácii.
ISBN 978-80-8061-926-8

MILAN, Ladislav
Novodobí horali: skutočné prí-
behy. Ilust. J. Česla
Jadro, Kežmarok 2016. 1. vyd. 127 s. 
Brož.
V zbierke príbehov autor (1936) opi-
suje ľudské osudy z Nízkych Tatier, 
fakty o vzniku lyžiarskych prete-
kov, ničivých požiaroch, horských 
živloch a zvieratách.
ISBN 978-80-89426-41-6

MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora
Príbeh vlákna. Ilust. M. Ondruško-
vá. Foto M. Fabian
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Monografia etnografky s podtitu-
lom Textilné remeslá na Slovensku. 
Opisuje tu spôsob života, prácu maj-
strov a tovarišov, ich remeselnícku 
zručnosť a umelecké cítenie.
ISBN 978-80-556-2365-8

MIŠÍKOVÁ, Alena – MACHOVÁ, Jana 
– MOLNÁR, Martin
Vybrané historické osobnosti 
Michaloviec: špacirki po varošu 
Michalovce, Photovision 2016.  
1. vyd. 29 s. Brož.
Významné budovy mesta a osob-
nosti späté s dejinami Michaloviec.
ISBN 978-80-89857-01-2

MIŠOVIC, Karol
Javiskové osudy 
Bratislava, Divadelný ústav 2016.  
1. vyd. 512 s. Viaz. Edícia Slovenské 
divadlo
Slovenské ženské herectvo od 
20.  rokov 20.  storočia po rok 
1989 s osobitým zreteľom na M. Pre-
chovskú, E. Kristinovú, V. Strnisko-
vú, Z. Gruberovú a E. Polákovú.
ISBN 978-80-8190-004-4 

MOJŽIŠ, Juraj
Ako po masle
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2016.  
1. vyd. 309 s. Brož.
Súbor krátkych esejisticky ladených 
portrétov 20 autorov, ktorí sa veno-
vali písaniu eseje.
ISBN 978-80-89499-40-3

MRVA, Ivan
Slovenské dejiny pre každého. 
Foto archív autora, archív vyd. 
Perfekt
Bratislava, Perfekt 2016. 1. vyd. 
135 s. Viaz.
Stručné slovenské dejiny s bohatým 
ilustračným materiálom.
ISBN 978-80-8046-762-3

MURÍN, Gustáv
Mafiáni v Bratislave. Danišov-
ci. Peter „Žaluď“ Steinhübel. 
Sýkorky
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 304 s. Viaz.
Histór ia maf iánskych skupín 
a bossov od známeho spisovateľa 
a vedca (1959).
ISBN 978-80-8114-767-8
 
MURÍN, Gustáv
Mafiáni 1. Sýkorovci – sýkorky 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 304 s. Brož.
Príbeh najväčšieho a najdlhšie pôso-
biaceho mafiánskeho gangu.
ISBN 978-80-8114-824-8

MURÍN, Gustáv
Mafiáni 2. Danišovci: Peter „Ža-
luď“ Steinhübel – Diničovci 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 224 s. Brož.
Ďalšie príbehy o postavách brati-
slavského podsvetia.
ISBN 978-80-8114-843-9

MURÍN, Gustáv
V tieni Černobyľa 
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2016. 1. vyd. 119 s. Brož.
Román odhaľuje doteraz neznáme 
fakty černobyľskej havárie. 
ISBN 978-80-8115-228-3

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

NIŽŇANSKÝ, Štefan
Dobrodruh Saša 
Bratislava, STEFANY FILM 2016.  
1. vyd. 223 s. Viaz.
Skúsenosti s emigráciou a bossmi bra-
tislavského podsvetia, život v zahrani-
čí a rôzne príhody spracované podľa 
rozprávania A. Moskalina. Súčasťou 
knihy je DVD s filmom Oblaky v dlani.
ISBN 978-80-972062-1-5

PAPRČKA, Milan
Slovensko z neba 
Banská Bystrica, CBS 2016. 1. vyd. 
231 s. Viaz.
Kniha leteckých fotografií Sloven-
ska doplnená príbehom o ňom, 
štátnych symboloch a hymnou. Je 
preložená do piatich jazykov.
ISBN 978-80-8144-119-6

PASTIRČÁK, Daniel
Bene nota
Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 
167 s. Brož
Úvahy a eseje spisovateľa, prozaika 
a kazateľa (1959).  
ISBN 978-80-8954-552-0
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PASTIRČÁK, Daniel
V tieni mŕtveho Boha 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 228 s. Viaz. 
Edícia Siete
Meditatívne eseje so spirituálnym 
obsahom. Prepájajú myslenie súčas-
níka s duchovnými odkazmi Biblie.
ISBN 978-80-8119-095-4

PAŠTEKA, Július
Mozaika. Predslov M. Pašteková
Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 
180 s. Brož. Edícia LIMES
Texty o románopiscoch, dramati-
koch a esejistoch literárneho vedca 
(1924) publikované v rokoch 1958 
– 1968 v rôznych kultúrnych ča-
sopisoch, bulletinoch a doslovoch 
v knihách.
ISBN 978-80-89233-92-2

PIŠÚTOVÁ, Irena
Fajansa na Slovensku. Foto  
I. Kostroň
Bratislava, ÚĽUV 2016. 1. vyd. 374 s. 
Viaz. Edícia Tradícia dnes
Publikácia v dvojjazyčnej sloven-
sko-anglickej mutácii o vývoji ke-
ramiky na Slovensku.
ISBN 978-80-89639-33-5

POLIAK, Peter
Astronómia v Nitre – história 
a súčasnosť 
Hurbanovo, Slovenská ústredná 
hvezdáreň 2016. 1. vyd. 92 s. Brož.
História amatérskeho astronomic-
kého hnutia v Nitre v rokoch 1937 
– 2014.
ISBN 978-80-85221-87-9

Pramene k dejinám Slovenska 
a Slovákov XIIIb – Slováci a ľu-
dovodemokratický režim 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 232 s. Viaz.
Publikácia zachytáva dôležité a uda-
losťami nabité tri povojnové roky 
v dejinách Slovenska (1945 – 1948).
ISBN 978-80-8119-101-5

RUPPELDT, Miloš
Medzi dvoma svetmi 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 300 s. 
Viaz.
Autobiografia dramaturga, scená-
ristu a prekladateľa (1953 – 2016), 
v ktorej zachytáva ságu rodiny 

Ruppeldtovcov aj svoj profesijný 
život.
ISBN 978-80-551-4706-2

Sen x skutočnosť. Umenie & pro-
paganda 1939 – 1945. Zost. K. Baj-
curová, P. Hanáková, B. Koklesová
Bratislava, Slovenská národná galé-
ria 2016. 1. vyd. 437 s. Viaz.
Publikácia k rovnomennej výstave 
(20. 10. 2016 – 26. 2. 2017), ktorá sa 
venuje umeniu a propagande v ob-
dobí slovenského štátu.
ISBN 978-80-8059-199-1

Sereď. Stála expozícia Múzea 
holokaustu. Foto K. Gáliková,  
M. Korčok, N. Veselá-Cohen, 
Bratislava, SNM – Múzeum židov-
skej kultúry 2016. 1. vyd. 128 s. Viaz.
Publikácia prináša informácie o Mú-
zeu holokaustu v Seredi – o jeho 
otvorení, prevádzke a histórii.
ISBN 978-80-8060-379-3

SLÁVIKOVÁ, Anna
Vyznania osobností Slovenska 
(101 rozhovorov so vzácnymi 
ľuďmi). Foto C. Bachratý
Martin, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 540 s. Brož.
Rozhovory reportérky s význam-
nými osobnosťami športu, kultú-
ry, umenia, vedy, hospodárstva či 
spoločenského života (M. Rúfus,  
F. Kele, A. Srholec, V. Jamnická a i.).
ISBN 978-80-8128-165-5

SME: Rozhovory 
Bratislava, Petit Press 2016. 1. vyd. 
160 s. Brož. Edícia Knižná edícia 
autorov denníka SME
Kniha obsahuje 15 rozhovorov o Slo-
vensku, ktoré pripravili redaktori 
denníka SME.
ISBN 978-80-559-0183-1

SOLGA, Oliver
Ján Kupecký – život a dielo. Foto 
Róbert Páleš a i.
Pezinok, Mestský úrad (Pezinok) 
2016. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Biografia.
ISBN 978-80-972466-4-8

STERN FISCHEROVÁ, Viola –  
HOMOLOVÁ TÓTHOVÁ, Veronika
Mengeleho dievča 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 368 s. 

Viaz.
Román. Skutočný príbeh ženy, ktorá 
prežila štyri koncentračné tábory.
ISBN 978-80-551-5188-5

Stopy – reflexie minulosti. Arte-
terapeutický projekt pre tých, čo 
prežili holokaust 
Bratislava, Vydavateľstvo F – Pro 
mente sana 2016. 1. vyd. 102 s. Brož.
Súbor spomienok a obrazov na ľudí, 
ktorí prežili holokaust.
ISBN 978-80-88952-87-9

STUDENIČOVÁ, Marika – KOCIA-
NOVÁ, Jana
Zahoď starosti 
Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 304 s. 
Viaz.
Biografia významnej speváčky 
z pera známej novinárky.
ISBN 978-80-551-5161-8

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

ŠEBO, Juraj
Pionierske 50. roky. Foto archív 
autora, TASR, A. Šmotlák a i.
Bratislava 2016. 1. vyd. 287 s. Viaz.
Spomienky populárneho auto-
ra (1943) na Bratislavu 50. rokov 
20. storočia.
ISBN 978-80-8114-707-4

ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana
Stratená (m)ÓDA / Lost (m)ODE. 
Foto Slovenské múzeum dizajnu, 
ÚĽUV, Archív mesta Bratislavy a i.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart , 
VŠVU 2016. 1. vyd. 246 s. Viaz.
Odevná kultúra na Slovensku 
v rokoch 1945 – 1989 v slovenčine 
a angličtine (do angličtiny preložili  
E. a P. McCullough.
ISBN 978-80-556-2732-8

ŠIKULA, Vincent
Požehnaná aktovka. Ilust. D. Nagel 
Bratislava, Regent 2016. 1. vyd. 

179 s. Viaz.
Spomienky významného autora 
(1936 – 2001) na spisovateľov, básni-
kov, výtvarníkov popretkávané úva-
hami o živote, priateľstve a láske.
ISBN 978-80-88904-95-3

ŠIMKO, Vlado
Z oboch strán železnej opony. 
Ilust. a foto archív autora
Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 
240 s. Viaz. Edícia Efigies
Kniha spomienok významného le-
kára a vedca, jeho život a pôsobenie 
v USA.
ISBN 978-80-8923-391-5

ŠTRASSER, Ján
František Mikloško: Rozhovo-
ry o dobe a ľuďoch. Foto archív 
F. Mikloška a i.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 295 s. Viaz.
Rozhovor autora (1946) s F. Miklo-
škom (1947) o politike, spoločnosti 
i osobných témach, ako rodina, cir-
kev, náboženstvo, priateľstvá.
ISBN 978-80-556-2090-9

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

ŠVIHRAN, Ladislav
Kto nám vládol 
Bratislava, Perfekt 2016. 2. preprac. 
a dopln. vyd. 271 s. Viaz.
Prehľad panovníkov a prezidentov, 
ktorí vládli na území Slovenska, od 
franského kupca Sama až po Andre-
ja Kisku.
ISBN 978-80-8046-734-0

TANCER, Jozef
Rozviazané jazyky. Foto archívy 
respondentov, Múzeum mesta Bra-
tislavy
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 303 s. Viaz.
Publikácia germanistu a historika 
s podtitulom Ako sme hovorili v sta-
rej Bratislave obsahuje 20 rozhovo-
rov s Bratislavčanmi z rôzneho jazy-
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kového, etnického a náboženského 
prostredia (J. Mayer, G. Milchová,  
P. Taussig i.).
ISBN 978-80-556-2458-7

TOMAŠOVIČ, Pavol
Mosty ponad čas. Doslov napísala 
E. Farkašová
Žilina, Georg 2015. 1. vyd. 103 s. 
Viaz.
Spisovateľ, publicista, novinár (1964) 
uvažuje o stave súčasného sveta a sta-
ve kultúry. Východiskom reflexií sú 
diela R. Musila, F. Kafku, M. Kunderu. 
ISBN 978-80-8154-139-1

TKÁČIK, Ladislav
Priestor, miesto, kláštor 
Trnava, Filozofická fakulta Trnav-
skej univerzity v Trnave , Minor 
2016. 1. vyd. 214 s. Viaz.
Autor analyzuje historické súvis-
losti vzniku kapucínskej historickej 
architektúry a staviteľstva. 
ISBN 978-80-8082-981-0

TRIZULJAKOVÁ, Eva
Spomienky na Máriu Pecíkovú 
Bratislava, Zing Print 2016. 2. pre-
prac. vyd. 183 s. Brož.
Biografická črta významnej peda-
gogičky.
ISBN 978-80-88997-59-7

URSINY, Dežo
Jabloň v zime. Listy Eve Rosen-
baumovej. Foto Archív Jakuba 
Ursinyho
Bratislava, Artforum 2016. 1. vyd. 
579 s. Viaz.
Publikácia uzatvára voľný triptych, 
trojdielny obraz života hudobníka, 
filmára, textára a prozaika Deža 
Ursinyho (1947 – 1995). Predchá-
dzajúce: Moja milá pani, Ahoj tato 
– milý Kubo.
ISBN 978-80-8150-158-6

VACULÍKOVÁ, Silvia
Svet na dlani 
Bratislava, Tourimpex 2016. 1. vyd. 
242 s. Viaz.
Voľné pokračovanie cestopisu Tú-
lanie svetom. Autorka sa delí o skú-
senosti s návštevou Mjanmarska, 
Indonézie, Jemenu, Etiópie a ďalších 
krajín a miest.
ISBN 978-80-972406-0-8

VAGOVIČ, Marek
Vlastnou hlavou 
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2016. 1. vyd. 248 s. Viaz.
Publikácia investigatívneho žurna-
listu (1974) s podtitulom Ako predal 
Fico krajinu oligarchom skúma pre-
pojenie politiky s podnikateľskou 
sférou.
ISBN 978-80-8159-441-0

VALENT, Michal – ŠTENCL, Ján – 
BERNADIČ, Marián
Medailóniky významných osob-
ností ženského lekárstva na Slo-
vensku 
Bratislava, Herba 2016. 1. vyd. 250 s. 
Viaz.
Biografie lekárok.
ISBN 978-80-89631-55-1

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

VÁROSS, Marian
Deň za dňom samota. Zost.  
M. Váross. Doslov E. Toran, A. Ma-
renčin st. 
Bratislava, Marenčin PT 2016.  
1. vyd. 318 s. Viaz.
Denníkové záznamy z rokov 1953 
– 1988 kunsthistorika a estetika 
(1923 – 1988) zachytávajú atmosféru 
50., 60. rokov 20. storočia a obdobie 
normalizácie.
ISBN 978-80-8114-635-0 

VEDRAL, Honza
Miro Žbirka: Zblízka. Z čes. orig. 
prel. Peter Macsovszky
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 248 s. Viaz.
Publikácia o populárnom speváko-
vi (1952), jeho profesionálnej dráhe 
i súkromnom živote.
ISBN 978-80-556-22699

VENCEL, Pavol
Kaddáfího osobný lekár spo-
mína 
Bratislava, Sineal 2016. 1. vyd. 

480 s. Viaz.
Spomienky lekára (1933) na starost-
livosť o najvyššieho vodcu Líbye 
Muammara Kaddáfiho a jeho rodinu.
ISBN 978-80-972502-0-1

Veríme v návrat do rodnej zeme. 
Zost. S. Misál
Liptovská Teplička, DARIUS IT 2016.  
1. vyd. 71 s. Brož.
Životopis a kázeň Mons. Štefana Ná-
halku pri príležitosti 100. výročia 
jeho narodenia.
ISBN 978-80-971562-3-7

VIMMER, Pavel
Partizáni Sečanského 
Banská Bystrica, Múzeum SNP 
2016. 1. vyd. 276 s. Viaz. Edícia Mo-
nografie
Publikácia s podtitulom História 
partizánskej brigády kpt. Jána Ná-
lepku.
ISBN 978-80-89514-38-0

Vojenské dejiny Slovenska VII. 
1968 – 1992 
Bratislava, Magnet Press Slova-
kia – Vojenský historický ústav 
2016. 1. vyd. 361 s. Viaz.
Vojenský vývoj na Slovensku v ro-
koch 1968 – 1992.
ISBN 978-80-89169-34-4
 
VOĽANSKÁ, Ľubica
V hlave tridsať, v krížoch sto 
Bratislava, Veda – Ústav etnológie 
SAV 2016. 1. vyd. 224 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Starnutie 
v autobiografiách vo Viedni a Bra-
tislave, v ktorej autorka sleduje 
ambivalentné vnímanie staroby 
vo verejnom a odbornom diskurze.
ISBN 978-80-224-1544-6

VOZÁR, Jozef
Významní slovenskí právnici 
z Liptova 
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 206 s. 
Viaz.
Publikácia predstavuje štyroch 
právnikov (E. Stodola, A. Ráth,  
A. Záturecký, Š. Luby), ktorí polo-
žili základy slovenského právneho 
názvoslovia.
ISBN 978-80-224-1471-5

VRZGULOVÁ, Monika
Nevyrozprávané susedské his-
tórie 
Bratislava, Veda – Ústav etnológie 
SAV 2016. 1. vyd. 139 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Holokaust 
na Slovensku z dvoch perspektív od 
etnologičky (1965).
ISBN 978-80-224-1542-2

WANDALL-HOLM, Iboja
Moruša. Foto L. Wandall-Holm, 
archív autorky, Múzeum J. Kráľa 
v L. Mikuláši
Krásno nad Kysucou, Absynt 2016.  
2. uprav. vyd. 376 s. Brož. Edícia 
100%
Skutočný príbeh dánskej spisovateľ-
ky a prekladateľky (1922), ktorá vy-
rastala v predvojnovom L. Mikuláši, 
prežila Auschwitz i pochod smrti do 
Ravensbrücku.
ISBN 978-80-89876-01-3

ZAJONC, Juraj – KILIÁNOVÁ, Gabriela
70 rokov Ústavu etnológie Slo-
venskej akadémie vied 
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 287 s. 
Viaz.
Dejiny Ústavu etnológie SAV s pod-
titulom Kontinuity a diskontinuity 
bádania a jednej inštitúcie.
ISBN 978-80-224-1512-5

ZALA, Boris
Slovo ľavičiarom súcim na slovo 
Bratislava, Kalligram 2016. 1. vyd. 
240 s. Viaz.
Autor sa pokúša formulovať, o aké 
hodnoty sa má sociálnodemokratic-
ká politika opierať, ak chce zostať 
demokratickou a antifašistickou.
ISBN 978-80-8101-941-8

Žena moja drahá – P. O. Hviezdo-
slav manželke Ilone. Zost. J. Ju-
ráňová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2016. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Kompletná zachovaná korešpon-
dencia P. O. Hviezdoslava (1849 – 
1921) svojej manželke Ilone (1856 
– 1932) so sprievodnými textami.
ISBN 978-80-556-2355-9
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Mgr. Mária Klapáková (1989) je interná doktorandka 
na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Ve-
nuje sa literárnej kritike a metakritike, recenzie a odborné 
články publikuje v domácich i zahraničných periodikách 
a zborníkoch. Je spoluzostavovateľkou knihy Axiologické 
prieniky do slovenskej literárnej vedy 2000 – 2014 sledujúcej 
domácu literárnovednú produkciu. Od roku 2013 je redak-
torkou časopisu o poézii a básnikoch Vertigo. 

a problém autora či autorstva je v literárnej vede neustále živý a vracia sa v rôz-
norodých obmenách, od prepájania diela so životom autora až po barthesovskú 
„smrť autora“. Publikácia Autor a subjekt si však kladie za cieľ vnímať ho ako 
„kategóriu interpretácie textu (implicitný autor)“ (s. 7), všíma si vzťah medzi 
autorom a subjektom. Kniha tiež kladie pozornosť na „podvojnosť aktívneho, 
samostatného, konajúceho, racionálno-autonómneho subjektu na jednej stra-
ne a subjektu ako výsledku konania, konštruktu či efektu ideológie a jazyka 
na druhej strane“ (tamže). Štúdie sú radené chronologicky, jednotliví autori 
vo svojich interpretáciách postupne prechádzajú od obdobia romantizmu, resp. 
romantickej rozprávky a problému kolektívneho autorstva, k modelovaniu 
popolvárskeho hrdinu, romantického lyrického subjektu, cez problémy au-
torského ega, fenoménu pseudonymov a autobiografických stratégií v textoch 
Jána Hrušovského či Mila Urbana, až po súčasnú literatúru, v ktorej sa problém 
autorstva a subjektivity vystupňoval (konkrétne je interpretovaná tvorba Alty 
Vášovej). Ide teda o čiastkové štúdie prinášajúce čiastkové závery, ktoré sa 
zameriavajú na veľmi konkrétne a špecifické problémy, fungujú však aj ako 
celok. Problém autorstva a subjektu síce nesyntetizujú, no pri podobne širokých 
a v literatúre neustále sa opakujúcich témach je aj takýto výskum dôležitý. 
 Kniha Zory Pruškovej Ako si porozumieť s literatúrou (LIC)  s pod-
titulom Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom 
v modernej próze, je súborom autorkiných štúdií venovaných konkrétnym 
autorom, najviac je však zastúpený Rudolf Sloboda, ktorému sa Prušková 
venuje dlhodobo a v roku 2001 o ňom pre vydavateľstvo Kalligram pripravila 
monografiu. Okrem neho bádateľka reflektuje aj autorov s viac či menej 
príbuznými poetikami ako sú Ján Johanides, Leopold Lahola, Alta Vášová 
či Juraj Briškár. Texty vznikali od konca deväťdesiatych rokov po súčasnosť 
a kniha je teda aj odrazom posunov v autorkinom uvažovaní. V prvej časti 
publikácie – skúmajúcej rozprávača a naráciu – Prušková čiastočne nadväzuje 
na spomínanú publikáciu Autor a subjekt, keďže analyzuje autobiografizmus 
v slovenskej literatúre, resp. problém autorstva v biografických či autobio-
grafických textoch je implicitným spojivom všetkých štúdií.
 V druhej časti knihy sa autorka zamerala na žáner, sleduje najmä texty 
tematizujúce históriu, napr. holokaust, dokumenty, autobiografie. Do tretej 
časti knihy Prušková zaradila texty príliš špecifické na to, aby spadali do nie-

Akým spôsobom v roku 2017 primäť človeka, aby si čosi všimol a venoval tomu 
pozornosť? Ako to spraviť pri niečom časovo natoľko náročnom a vyžadujúcom 
si pozornosť a sústredenie, ako je literatúra? A čo s ďalším stupňom, teda 
uvažovaním a písaním o literatúre? Veď to predsa zaujíma len pomerne úzku 
skupinu ľudí a pravdepodobne nikto nezainteresovaný analýzy literárnych 
procesov a interpretácie diel čítať nebude. A prečo by vôbec mal, keď, zdá 
sa, vôbec nesúvisia s tým, čo a ako žijeme. No z akého dôvodu potom dostáva 
hodnotenie literárnej vedy, ktorá pravdepodobne nemá ani rakúsovských 
3000 semiotických, teda poučených čitateľov (ako je to napríklad v prípade 
poézie či umeleckej prózy), každý rok v Knižnej revue priestor? Prečo má byť 
širšia (literárna) verejnosť o týchto textoch každoročne informovaná? Aký 
zmysel by mohlo či malo mať čítanie literárnovedných textov pre literárneho 
nevedca? A najmä, ako sa v nich zorientovať?
 Tohtoročné hodnotenie literárnej vedy za rok 2016 som sa rozhodla im-
plicitne koncipovať ako hľadanie odpovedí na tieto otázky, a tiež ako pokus 
hovoriť o literárnovedných textoch nevedecky, nie však v zmysle povrchne, 
ale skôr prístupne. Na dosiahnutie tohto cieľa využijem dva princípy, a to 
popularizáciu a zrýchlenie – pri každej knihe teda nájdete okrem priamej 
charakteristiky aj hodnotiace emotikony, na základe ktorých môže čitateľ 
rýchlejšie získať prehľad; a v rámci hodnotenia sa tiež pokúsim zamerať na to, 
aký dosah by konkrétne vedecké texty mohli mať v kontexte aktuálneho 
literárnovedného výskumu, no budem si všímať tiež to, nakoľko, a či vôbec 
mohli byť prospešné pre čitateľa, ktorému nestačí primárny text, ale snaží 
sa mu porozumieť aj prostredníctvom sekundárnej literatúry. 

Literárne informačné centrum vydalo minulý rok tri knihy vedcov pôsobia-
cich v literárnom ústave Slovenskej akadémie vied, pričom tieto texty vyšli 
aj v podobnej grafickej úprave Vojtecha Rumana a z týchto dôvodov ich aj 
spájam. Prvým z titulov je kolektívny výstup, ktorý edične pripravila Ľubica 
Schmarcová a vyšiel pod názvom Autor a subjekt . Kniha je, podobne ako 
mnoho ďalších, výstupom z grantového projektu, keďže ju však vydáva LIC, je, 
na rozdiel od iných grantových výstupov, predajná, čo zvyšuje jej šancu dostať 
sa aj k inému ako zainteresovanému čitateľovi, literárnemu vedcovi. Pojem 

Foto archív M. K.
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či menej vyriešených otázok a tém, ktoré ale reflektuje na zhustenom, 
koncentrovanom priestore. 
 O niečo neskoršie obdobie, konkrétne realizmus, si za cieľ svojho vý-
skumu zvolila Eva Fordinálová, ktorá napísala monografiu Odklínanie 
Vajanského (Politologický odbor Matice slovenskej – Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov) / . Kniha je koncipovaná skôr ako rozprávanie 
o Vajanskom prerývané interpretáciami, než ako integrálny vedecký text. 
Autorkinou motiváciou pre napísanie knihy je spoločné rodisko, ktoré má 
s Vajanským – Záhorie. V tejto súvislosti Fordinálová dokonca konštatuje, 
že práve preto iní autori neboli schopní interpretovať Vajanského presne, 
nemali s ním rovnakú „krvnú skupinu“ (s. 13). Autorka ich však neskôr po-
chopila a aj im „odpustila: žiaden nebol zo Záhoria, nevsával jeho osobitnú 
atmosféru“ (tamže). Vďaka tejto svojej výhode potom Fordinálová aj vo Va-
janského tvorbe nachádza konkrétne záhorské reálie a interpretácie často 
stavia práve na súvislosti s konkrétnym miestom, o ktorom autor písal. Aj 
takýto postup by azda mohol byť za istých podmienok legitímny, ak by však 
autorka nepoukazovala na fakt, že pokiaľ doterajší výskum nereflektoval 
súvislosť so Záhorím, nepochopil základ, „chrbtovú kosť“ (tamže) prozaikovej 
tvorby, „číru slovenskosť, vyrastajúcu zo základného národného archetypu 
– duchovnosti“ (tamže).
 Najväčším problémom Fordinálovej knihy teda je, že hoci má vo Vajan-
ského diele prehľad, neaplikuje základný vedecký postup – odstup od textu 
i od osoby autora. Práve naopak, text stavia na osobnej, priam bytostnej 
blízkosti so spisovateľom, čo skúsenému percipientovi bráni v tom, aby 
vnímal jej výklad s patričnou vážnosťou. A hoci popri všetkom, čo bolo 
o Vajanskom už napísané, vyznieva Fordinálovej kniha plocho (k dôvery-
hodnosti neprispieva ani patetický jazyk textu), na druhej strane môže byť 
pútavým čítaním pre percipienta, ktorý má záujem dozvedieť sa o Vajanskom 
„zákulisnejšie“ informácie. Otázne však je, či si je autorka vedomá toho, 
že netvorila vedecký text, ale historický „literárny bulvár“ (dokladovaný 
ukážkami z Vajanského kníh). 
 Do analýzy ďalšieho časového obdobia, konkrétne symbolistického písania, 
vstupuje práca Jána Zambora Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v inter-
pretáciách (LIC) . Podľa posudzovateľa knihy Jána Gavuru „Z detailného 
štrukturalistického ponoru do výrazovej roviny básní J. Zambor získava 
presný prehľad Kraskovho básnického inštrumentária, ktoré nie je vzdia-
lené ani Zamborovi-básnikovi a Zamborovi-prekladateľovi. Využíva znalosť 
verzológie a historickej poetiky, a keďže jestvuje už dostatočne veľká a pre-
verená databáza o Kraskovom diele, postupuje ďalej až k hermeneutickým 
výskumným technikám. Poznatky o vzniku a vývine variantov básnických 
textov, nazbierané informácie od adresátov a adresátok básní, predchádzajú-
cich ‘kraskológov’, najmä M. Gáfrika, dodáva interpretátorovi sebavedomie, 
že pri záveroch sa nebude mýliť“. Ivan Krasko je jedným z autorov, ktorých 
tvorba nie je napriek uzavretej a prelomovej poetike stále dostatočne či mo-
nograficky spracovaná. Zamborova monografia však vypĺňa túto medzeru, 
pričom však, práve pre spomínanú výraznú, aj vedeckú, poetiku bádateľa, 
dáva priestor a východiská pre ďalší výskum.
 Konkrétnej osobnosti je venovaná, teda akousi literárnou poctou sa stáva 
kniha Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša) (Slovenské 
centrum UNIMA – Vysoká škola múzických umení) . Zostavil ju kolektív 
autorov v zložení Dagmar Inštitorisová, Andrea Bokníková, Ida Hle-
díková, Barbora Krajč Zamišková, Matúš Mikšík a Peter Tilajčík. 
Jozef Mokoš je „bábkarským i činoherným dramatikom a dramaturgom, 
básnikom a prozaikom, pre všetky vekové kategórie, divadelným režisérom 
a prekladateľom, autorom veľkého množstva textov piesní k dramatickým 
textom tak pre deti, ako aj pre dospelých, dlhoročným vysokoškolským 
pedagógom, a aj keď nepravidelne a s veľkými prestávkami, aj bábkohercom 
a hercom“ (s. 9). Všetky Mokošove aktivity sa autorský tím pokúsil zmapo-
vať vo vyše štyristostranovej monografii a teatrológovia i literárni vedci 

ktorej z predošlých skupín, čo je spôsobené najmä individuálnou poetikou 
autorov. Obe knihy (a v podstate tiež tretia kniha z tohto „súboru“ – Básnik 
v čase od Michala Habaja), Autor a subjekt aj Ako si porozumieť s literatúrou, 
implicitne nadväzujú aj na fakt, že v súčasnej literatúre sú už dlhšie v popredí 
práve výrazné príbehy, historizujúce texty tematizujúce napr. generačnú 
výpoveď či hry s autorským subjektom. Teda napriek tomu, že analyzujú aj 
staršiu slovenskú literatúru, metóda aj téma výskumu sú súčasné. V Pruško-
vej prípade však mierne zavádzajúco a mätúco pôsobí názov, ktorý skôr 
naznačuje, že pôjde o akúsi príručku alebo návod pre čitateľa-začiatočníka. 
No text je, aj napriek titulu a odľahčenému úvodu, koncipovaný ako súbor 
štúdií, ktoré budú prospešné skôr pre literárneho vedca alebo minimálne 
poučeného čitateľa. 
 Básnik a literárny vedec Michal Habaj sa medzivojnovej poézii venuje 
dlhodobo (možno spomenúť aj jeho dizertačnú prácu, ktorá vyšla v roku 
2005 pod názvom Druhá moderna či monografiu Model človeka a sveta v bás-
nickom diele Jána Smreka z roku 2014). Na tento výskum nadväzuje aj jeho 
monografia Básnik v čase (LIC) , v ktorej interpretuje poéziu kľúčových 
poetov medzivojnového obdobia Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča, Laca 
Novomeského a Jána Poničana. Najviac zaujme azda práve analýza textov 
posledného spomenutého básnika, keďže v porovnaní s predošlými tromi sa 
mu v doterajšom výskume nevenovalo toľko pozornosti a v knihe mu autor 
venuje aj najväčší priestor. M. Habaj stavia svoj výskum, a teda aj koncepciu 
celej monografie, na kontexte – literárnom, historickom, spoločenskom, filo-
zofickom. Zameriava sa prevažne na začiatky tvorby všetkých autorov, ktorí 
do literatúry vstupovali v dvadsiatych rokoch (a smeruje až k päťdesiatym 
rokom) a okrem literárnej analýzy jednotlivých básnikov pomenúva širší 
kontext danej doby.
 Aj táto kniha Michala Habaja má – tak, ako už spomínané – vďaka jas-
nosti vyjadrení, prístupnému jazyku a vytváraniu kontinuity potenciál stať 
sa materiálom nielen pre ďalší literárnovedný výskum, ale aj pre výučbu 
na vysokých a možno aj stredných školách. Vedec totiž približuje a čiastoč-
ne vysvetľuje aj problém, s ktorým sa študenti často stretávajú, a to, aký 
je zmysel poézie. Odpoveď sa môže javiť ako banálna, ale Habaj poukazuje 
na to, ako sa poézia aj postavenie autora mení s plynutím času, k čomu by sa 
dalo dodať, že (kvalitná) poézia, či už staršia, alebo súčasná, sa jednak viaže 
na dobu, v ktorej vzniká, reaguje na ňu, a tým sa stáva životnou, alebo sa dá 
interpretovať aj s časovým odstupom, a hoci to bude interpretácia odlišná 
od tej dobovej, bude správna a aktuálna. Habaj navyše pomenúva spoločné 
aj odlišné znaky tvorby štyroch autorov, ktorí sa aj v školskej praxi zvyknú 
„škatuľkovať“ a aj medzi nimi navzájom sa vytvárajú opozície, s ktorými 
sa však vďaka priblíženiu dobového kontextu aj interpretácii konkrétnych 
básní dá polemizovať. 
 Na rok 2015, teda na rok Ľudovíta Štúra, nadväzuje publikácia Štúr, 
štúrovci, romantici, obrodenci (Ústav slovenskej literatúry SAV) , 
ktorú zostavil Peter Zajac. Kniha je zborníkovým výstupom z rovnomen-
nej konferencie, ktorá sa konala práve v roku 2015 v ÚSlL SAV. Jednotlivé 
príspevky majú ambíciu pokryť široké spektrum aktivít štúrovcov – lite-
rárne, jazykovedné i kultúrnohistorické. Ako naznačujú autori Ľubica 
Schmarcová a Peter Zajac už v úvode, zborník sleduje niekoľko základných 
problémov viažucich sa na pôsobenie štúrovcov. Jedným z nich je termi-
nológia, teda „problém adekvátneho pomenovania generácie romantikov 
versus študentskej ‘družiny štúrovcov’, ako aj problém synkretizmu a la-
tentnosti v slovenskej literatúre celého 19. storočia“ (s. 9). Aj napriek tomu, 
že najmä v roku 2015 vyšlo o Štúrovi a štúrovcoch množstvo publikácií, 
nereflektovala sa doteraz korešpondencia medzi jednotlivými predstavi-
teľmi, ich denníky, spomienky a životopisy. „Doterajší výskum ich chápal 
len ako dobové dokumenty, no práve tieto žánre rozširujú literárne pole 
slovenského romantizmu a jeho chápanie o romantický list, romantické 
vyznanie či romantický denník“ (s. 11). Zborník teda ponúka viacero viac  ››
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(skúsení aj začínajúci) postupne prechádzajú jeho dramatickou tvorbou 
pre divadlo, rozhlas a film, básnickou tvorbou a pedagogickými aktivitami 
umelca. Samostatné časti knihy tvoria prílohy, do ktorých sú zaradené 
autorove odborné práce, ukážka z diplomovej práce, a tiež jeho odborné 
štúdie, ďalšou prílohou sú ukážky z autorovej básnickej a prozaickej tvorby, 
pričom výber spravil samotný Mokoš. Publikácia nadväzuje na prvú časť 
projektu zaoberajúceho sa „estetikou a poetikou tvorby významných slo-
venských divadelných tvorcov a vedcov“ (s. 12), ktorá sa venovala tvorbe 
Karola Horáka – Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka) –, pričom autorkou 
celého konceptu je Dagmar Inštitorisová. Jednotlivé štúdie majú prevažne 
interpretačný charakter a spoločne vytvárajú komplexný obraz umelca. 
Pozitívum celého projektu je, že mapuje tvorbu žijúcich autorov, ktorí sú 
stále súčasťou kultúry, ich dielo teda na jednej strane už prešlo premenami 
poetiky i historickými a politickými obdobiami, na druhej strane tvorí stále 
jej aktuálnu súčasť, čím sa približuje čitateľovi.
 Poetka Anna Ondrejková v rámci svojho pôsobenia v knižnici v Liptov-
skom Mikuláši zostavila Slovník spisovateľov Liptova literárne činných 
v rokoch 1989 – 2016 (Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotoc-
kého) . Ide o produktívny projekt, keďže o lokálnosti autorov sa v literárnej 
vede uvažuje často. Predovšetkým v súvislosti s tým, nakoľko ne/prekročili 
hranice svojho regiónu a či sa im ne/podarilo svojou tvorbou začleniť do celo-
slovenského kontextu. Publikácia je dôkazom toho, že z Liptova pochádza či 
v danom období tu pôsobilo pomerne veľké množstvo autorov (140). Problé-
mom však je, že ich tvorbu mapuje zostavovateľka nekoncepčne. Pri väčšine 
autorov sú, samozrejme, okrem názvov kníh uvedené len základné informácie 
týkajúce sa štúdia či povolania, prípadne iných životných okolností, a pra-
covných, resp. voľnočasových aktivít. Pri iných zas nachádzame aj krátku 
charakteristiku či náznak hodnotenia tvorby alebo jej žánrové zaradenie. 
Nedochádza k tomu však systematicky. Slovník plní skôr funkciu dokumentu, 
než by poskytoval informáciu o spôsobe tvorby, poetike jednotlivých autorov, 
a potenciál publikácie zostal preto nevyužitý. 
 Gabriela Rakúsová je známa ako kritička sympatie, čo potvrdzuje aj 
výber z jej recenzií nazvaný Z literárnych reflexií (F. R. & G.) . Už samotný 
fakt, že výber má vyše 300 strán (pričom Rakúsovej recenzie sú skôr kratšie), 
dokazuje, že ide o systematicky a dlhodobo publikujúcu kritičku, čo nie je 
v slovenskom kontexte častý jav. Autorka sa pri hodnoteniach zameriava pre-
važne na autorov strednej a staršej generácie, pričom skúsenosti spisovateľov 
môžu (hoci nemusia) byť tiež znakom kvality ich textov, čo je pre Rakúsovej 
afirmatívny prístup dobré východisko. Za pozitívum knihy považujem aj fakt, 
že obsahuje časť venovanú hodnoteniam literárnovedných textov, keďže tie 
sa v recenzných rubrikách literárnych časopisov zvyknú obchádzať. A hoci 
kritika sympatie môže byť skresľujúca či príliš benevolentná, rozhodne 
dotvára diapazón rozmanitých kritických pohľadov na jeden a ten istý text. 
 Kniha Ex libris (OZ Hronka)  asi najznámejšieho a najvytrvalejšieho 
slovenského literárneho blogera Dalfara obsahuje interpretácie, či skôr 
úvahy, venované svetovej (napr. F. Kafka, M. Proust, F. Pessoa) aj slovenskej 
literatúre (napr. F. Švantner, P. Vilikovský, D. Mitana). Dalfarova kniha by 
sa dala označiť ako zápisky nadšeného čitateľa, ktorý má vyhranený vkus 
a široký všeobecný rozhľad (napriek tomu, že autor nemá humanitné vzde-
lanie, do svojich úvah zapája poznatky z literárnej vedy, filozofie, výtvarného 
umenia či filmu). Problém však vidím v tom, že ide o texty, ktoré majú význam 
primárne – ak nie výlučne – pre samotného autora. Na jednej strane totiž 
jazykovo aj obsahovo pôsobia ako literárnovedné, no zároveň nezriedka 
podávajú banálnu, či literárnou vedou už vyriešenú, a následne sploštenú 
informáciu (napr. v kapitole venovanej F. Švantnerovi). Takéto vyznenie 
súvisí aj s tým, že sa blogové texty dostávajú do knižnej podoby. No zatiaľ čo 
priestor blogu, kde sú dopĺňané aj inými Dalfarovými textami a formátmi, 
ich unesie, v knižnej podobe čitateľa nepresvedčia. Daniel Hevier v doslove 
označil Dalfara za „outistu“, ktorý sa nachádza na okraji, odkiaľ „vidíte vše-

 ›› ličo, ba niekedy všetko“ (s. 211). V nadväznosti na to si však myslím, že by 
autorovi prospelo vidieť menej, no konzistentnejšie, a možno aj jednoduchšie, 
ako sa to napríklad svojho času darilo (Vladimírovi) Ballovi (tiež autorovi 
bez literárnovedného vzdelania) v jeho literárnych kritikách. Tak by azda 
zo svojej ideálnej, neutrálnej „okrajovej“ pozície vyťažil viac a potrebná 
popularizácia nepovrchného čítania by bola zmysluplnejšia. 
 Za dôkaz toho, že slovenská literárne veda nestagnuje, ale napreduje, sa 
dá považovať tiež fakt, že neustále pribúdajú knihy venujúce sa okrajovým 
či špecifickým problémom. Jednou z nich je aj monografia Jany Juhásovej 
Od symbolu k latencii (Verbum – vydavateľstvo KU)  s podtitulom Spi-
rituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Autorka v nej nadväzuje 
na koncepciu Jaroslava Šranka, ktorý uvažuje o existencii spirituálnej línie 
autorov, a práve na nich sa Juhásová sústredí, spiritualitu si však všíma aj 
u iných typov autorov (napr. V. Klimáček, P. Janík, M. Rúfus). Podnetné je, že 
autorka pri interpretáciách pracuje interdisciplinárne, čo v domácom lite-
rárnovednom kontexte stále nie je príliš zaužívané – pracuje s informáciami 
zo (sociológie) náboženstva, filozofie, kulturológie, či funkčne narába aj 
s látkovým, životným svetom. Presnejšie tiež pomenúva javy, ktoré sa v do-
terajších výskumoch skôr naznačovali, ale nikdy nesystematizovali (napr. 
žáner modlitby). Aj vďaka monografii Jany Juhásovej sa dotvára a pripomína 
analýza spirituálnej poézie, ktorá je v porovnaní s textovými experimentami 
či – všeobecnejšie povedané – s akousi mestskou poéziou menej viditeľná, 
no napriek tomu – čo dokazujú aj Juhásovej interpretácie – sa dá vnímať ako 
rovnako umelecky hodnotná. 
 Zatiaľ čo Juhásovej sa spiritualitu v literatúre, resp. v poézii podarilo 
spracovať (aj jazykovo) nepríznakovo, analyticky a s odstupom, výber z ese-
jistických a publicistických textov Teofila Klasa Z ozvukov krásy (Post 
Scriptum – OZ Libri Historiae)  je výrazne ovplyvnený pátosom, ktorý sa 
s vierou prvoplánovo spája. Je pochopiteľné, že texty publikované v katolíckych 
periodikách či zborníkoch by mali byť prispôsobené čitateľovi. To sa autorovi 
darí v príspevkoch pripomínajúcich kázeň (napr. Otcove okuliare), nanešťastie 
však nevydarenú, moralizátorskú, zjednodušene povedané, nekomunikujú-
cu s moderným kresťanom. Klas tento postup aplikuje aj na teoretickejšie 
ladené texty, v ktorých komentuje filozofiu, no hlavne poéziu. Predovšetkým 
pre jazyk, no takmer v rovnakej miere aj z dôvodu banálnosti, klišéovitosti, 
frázovitosti, sentimentality a vozvýšenosti však jeho interpretácie vyznievajú 
(nechcene) komicky, a to aj napriek tomu, či práve preto, že podľa druhého 
podtitulu knihy ide o Skladbu na spôsob zbierky básní: „Poslaním básnika 
je hľadať. Cez krásne čriepky preciťovaného a poznávaného kaleidoskopu 
skutočnosti hľadať seba samého, v dúhovom lome svetla Absolútna cez ne 
poznávať hodnoty pravdy, dobra a krásy a v konštruktívnom, tvoriteľskom 
hľadaní ihravých fragmentov usilovať sa objaviť Pevný bod, Ohnisko ich 
jestvovania a plnosti“ (s. 88).
 Výskumu spirituálnej literatúry sa v knihe Poetika nevyjadriteľné-
ho (Univerzita Konštantína Filozofa) /  venujú aj Magda Kučerková 
a Miroslava Režná. Autorky v nej skúmajú mystických autorov, resp. texty 
tematizujúce mystickú skúsenosť, nie však na úrovni „veľkej metafory“, teda 
vo všeobecnosti, ale skôr na úrovni jednotlivostí, osobnej skúsenosti, mys-
tického zážitku. Konkrétne pracujú s textami známych aj menej známych 
stredovekých mystikov ako František z Assisi, Jacopone da Todi, Katarína 
Sienská, Julian z Norwichu, a predstaviteľov novovekej literatúry španielskeho 
zlatého veku Jána z Kríža, no najmä Terézie od Ježiša, ktorej venovali druhú 
časť knihy, resp. samostatnú interpretačnú kapitolu. V prístupe autoriek sa 
prelína a dopĺňa uvažovanie o mystickom zážitku v náboženskom a v literár-
novednom kontexte. Ich kniha by sa svojím vyznením i kvalitou dala zaradiť 
niekam medzi texty Jany Juhásovej a Teofila Klasa, pričom však bližšie má 
k prvému z nich. Autorky viac ako detailnú interpretáciu mystických textov 
či pasáží ponúkajú exkurz do vlastností a charakteristík mystických textov. 
Občas síce pod vplyvom témy skĺznu k rozplývavosti tvrdení, napriek tomu 
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obraz, ktorý sa o nej dostáva k čitateľom. Šrankova kniha sa potenciálne 
dá vnímať aj ako materiál pre budúci literárnohistorický výskum, keďže 
zachytáva pomery od obdobia mečiarizmu po dnešok, na ktoré by sa bez tohto 
uceleného zmapovania zabudlo, resp. by zostali pomenované len čiastočne.
 Monografia Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery (Veda) 

 autorského kolektívu pod vedením Romana Mikuláša je textom, aký 
v domácom kontexte doteraz chýbal. V istom zmysle je to obdoba knihy Zofie 
Mitosekovej Teorie literatury. Historický přehled, ktorá taktiež syntetizuje 
podoby prístupu k textu, ktoré sa plynutím času menili a striedali. Jedným 
z pozitív knihy je, že vznikol autorský kolektív zastúpený odborníkmi pô-
sobiacimi na vedeckých pracoviskách po celom Slovensku, čím sa explicit-
ne narúša predstava, že v literárnej vede nedochádza k spolupráci medzi 
katedrami či ústavmi, a každý sa zameriava len na svoj výskum. V prípade 
podobne široko koncipovanej publikácie by však na druhej strane ani ne-
bolo možné plnohodnotne ju zostaviť bez spolupráce väčšieho tímu. Kniha 
totiž prechádza viacerými rovinami literárnovedného výskumu. Prvá časť, 
zostavovateľom ktorej je Tibor Žilka, približuje základné časti literárnej vedy, 
ako sú poetika, genológia, verzológia, metrika, začlenená je sem aj rétorika 
alebo štylistika. Ďalšie kapitoly si všímajú napr. filozofické či jazykovedné 
koncepcie, ktoré sa uplatnili v literárnovednom výskume – ako pozitivizmus, 
fenomenológia, formalizmus, štrukturalizmus, analýza diskurzu či semio-
tika. Priestor dostali tiež okrajovejšie, ani v domácom kontexte však nie 
neproduktívne oblasti literárnej vedy, ako literárna sociológia, feministická 
literárna veda, postkoloniálna teória alebo kognitívna literárna veda. Kniha 
je jednak dobrým prehľadom, ktorý môže slúžiť tak literárnym vedcom, ako 
aj študentom literatúry, ktorí sa potrebujú v jednotlivých prístupoch a teó-
riách zorientovať, a môže ich nasmerovať k ďalším, jednotlivými témami sa 
podrobnejšie venujúcim publikáciám. 

Aj minuloročná literárnovedná produkcia dokazuje tematickú aj kvalitatívnu 
rozmanitosť domáceho literárnovedného výskumu. Podobne ako umelecká 
literatúra, aj tá odborná obsahuje tak „jednorazové“ knihy, ku ktorým už 
čitateľ nebude mať potrebu či motiváciu vracať sa, no vo väčšine prípadov 
ide o texty, ktoré by mohli mať potenciál prehlbovať poznatky či nasmerovať 
literárny výskum ďalej. 
 Dôležité je však chápať literárnu vedu ako uvažovanie o umení, analýzu 
konkrétneho druhu umenia. V kníhkupectvách si pravidelne všímam ob-
rovské množstvo kníh venovaných napríklad výtvarnému umeniu, ktoré si 
často kupujú aj laici, resp. percipienti, ktorí sa o výtvarné umenie zaujímajú 
vo voľnom čase. Pri literatúre to však neplatí. Pravdepodobne je to spôsobené 
tým, že za mimopracovnú aktivitu „rozširujúcu obzory“ sa považuje už sa-
motná kniha, a nie čítanie o čítaní. Prečo v širšej verejnosti existuje mylná 
predstava, že na to, aby sme rozumeli výtvarnému umeniu, je potrebné si 
naštudovať teóriu, a pri literatúre stačí literatúra samotná? Vizuálne umenie 
je, samozrejme, na pohľad príťažlivejšie, a tiež komunikuje, podobne ako 
hudba, všeobecnejšie platným jazykom. Marginalizáciu literatúry navyše 
spôsobuje aj domáci školský systém, ktorý ju vyučuje mechanicky, a nie ako 
umenie. Práve prostredníctvom komunikatívnej literárnej vedy by sa však 
toto stereotypné vnímanie mohlo narušiť. Preto za pozitívum minuloročných 
literárnovedných textov považujem, že väčšina z nich nestavia na metaja-
zyku či (zámernej) nekomunikácii s percipientom, alebo na témach, ktoré 
by v kníhkupectve odstrašili už na prvý pohľad. Problémom však zostáva, 
ako literárnu vedu oživiť a dostať medzi čitateľov – čo platí najmä teraz, keď 
publikácie vychádzajú z grantových financií ako nepredajné. Jednou z foriem 
priblíženia sa čitateľovi by ale mohol byť aj práve dočítaný text. 

Mária Klapáková

však vnímam ich knihu ako produktívny zdroj informácií pre čitateľa spiri-
tuálnej literatúry. Zároveň sa tu otvára možnosť ďalšieho literárnovedného 
výskumu, jednou z ciest by mohla byť napríklad detailnejšia interpretácia diel, 
ako ju ponúkla Juhásová. Tiež by sa dali odlíšiť umelecké kvality jednotlivých 
mystických textov či aplikovať zistené na (súčasnú) slovenskú literatúru, 
keďže napríklad v tvorbe Erika Jakuba Grocha literárna veda už pomenovala 
priamu nadväznosť na filozofiu svätého Jána z Kríža. Interpretovať mystickú 
skúsenosť subjektu aj u ďalších domácich spirituálnych básnikov by preto 
mohlo byť produktívne. 
 Nepôvodnou literatúrou sa zaoberá aj monografia Evy Palkovičovej 
Hispanoamerická literatúra na Slovensku (Univerzita Komenského, vy-
davateľstvo) . Autorka ňou poukazuje aj na fakt, že hoci má hispanistika 
na Slovensku tradíciu už od päťdesiatych rokov, pre pomerne obmedzený 
počet hispanistov ani dnes nie je situácia s prekladom zo španielčiny ideál-
na. To však tiež nevníma ako negatívum, keďže v oblastiach, ktoré sú málo 
zastúpené či málo preskúmané, majú odborníci na začiatku veľké množstvo 
podnetov a tém na výskum. No logicky sa začína pri „najväčších menách“, čo 
dokazuje aj Palkovičovej výskum. Bádateľka totiž analyzuje slovenské preklady 
v našom prostredí azda najznámejšieho hispanoamerického autora – Gabriela 
Garcíu Márqueza. Palkovičová knihu koncipuje tradične, čitateľa najprv uve-
die do problému výskumu hispanoamerickej literatúry na Slovensku, potom 
predstaví Márqueza ako autora a stav jeho prekladov do slovenčiny, a následne 
ponúka interpretáciu a hodnotenie rôznych rovín (melódia, rytmus, expresivita 
a pod.) románu Sto rokov samoty, ktorý preložil Ivan Puškáč. Text vnímam ako 
podnetný nielen pre hispanistov, ale aj pre potenciálnych prekladateľov či 
laikov zaujímajúcich sa o preklad, keďže cezeň môžu, aj bez predchádzajúceho 
vzdelania v translatológii, vnímať proces prekladu. 
 Nitrianska škola sa v posledných rokoch stále viac zviditeľňuje, do veľkej 
miery zásluhou Dušana Teplana, ktorý je od roku 2016 hlavným redaktorom 
časopisu Litikon . Ide o literárnovedné periodikum, aké v slovenskom lite-
rárnom kontexte chýbalo, a priestor v ňom dostávajú odborné štúdie, recenzie 
či ankety. Okrem toho je Dušan Teplan zostavovateľom viacerých zborníkov, 
minulý rok to boli knihy Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda  
a Literárna komparatistika v súvislostiach (obe Univerzita Konštantína 
Filozofa) . Prvá publikácia vznikla pri príležitosti stého výročia narodenia 
literárneho vedca Mikuláša Bakoša a čitateľ vďaka nej získa komplexný ob-
raz o Bakošovi ako vedcovi i človeku (aj vďaka úvodnému spomienkovému 
textu jeho dcéry, divadelnej vedkyne Zuzany Bakošovej-Hlavenkovej). Druhý 
zborník vznikol ako výstup z medzinárodnej konferencie Literárne akcenty 
III. a nachádzajú sa v ňom príspevky slovenských a českých teoretikov. Ide 
predovšetkým o konferenčné, parciálne štúdie, ktoré sa venujú konkrétnym 
problémom a textom, a prostredníctvom ktorých sa viac (napr. text Iva Pospíši-
la) či menej explicitne poukazuje na nie práve ideálnu pozíciu komparatívneho 
výskumu v česko-slovenskom kontexte. Systematický výskum literárnej 
komparatistiky a medziliterárnych vzťahov je však potrebný najmä dnes, 
keď sa nemožno zaobísť bez konfrontácie domácej literatúry s tou svetovou.
 Jaroslav Šrank je jedným z mála vedcov, ktorí sa dlhodobo venujú lite-
rárnej sociológii a systematicky a aktívne mapujú aktuálny literárny život. 
Po viacerých parciálnych štúdiách či využívaní podobných poznatkov v mo-
nografiách (napr. Individualizovaná literatúra, 2013) vyšla autorovi v roku 
2016 (hoci v tiráži je uvedený rok vydania 2015) kniha Aktéri a tendencie 
literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989 (Univerzita Komenského, 
vydavateľstvo) . Šrank sa v nej zameral na „ľudskú“, spoločenskú zložku 
literárnej kultúry (knižnice, literárne časopisy, vydavateľstvá, distribúciu 
kníh a pod.), ktorá sa v našom literárnovednom výskume dostala do úzadia. 
Je azda prirodzené, že literárna veda analyzuje literárne texty a často sa aj 
v štúdiách objavujú informácie z literárneho „zákulisia“, no využívajú sa skôr 
ako doplnkové, vysvetľujúce informácie. Ale spôsob, akým funguje literárna 
kultúra a trh – najmä dnes – výrazne ovplyvňuje literatúru, a tiež dotvára 
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Autor a subjekt. Zost. Ľ. Schmar-
cová
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 275 s. Brož.
Kolektívna monografia autorov  
(J. Pácalová, I. Taranenková, M. Miku-
lová, D. Hučková, T. Horváth, K. Csiba,  
J. Paštéková, Z. Prušková, Ľ. Schmar-
cová) predstavuje nový prístup 
k problematike autora a subjektu 
v slovenskej literatúre 19. a 20. sto-
ročia. 
ISBN 978-80-8119-100-8
 
BERNÁT, Libor a kol.
Korešpondencia Jána Kvačalu 
s Josefom Krumpholcom 
Bratislava, Eko-konzult 2016.  
1. vyd. 441 s. Brož.
Korešpondencia konzervatívneho 
luterána a liberála Kvačalu (1862 
– 1934) s učiteľom (1870 – 1950), kto-
rých spojilo štúdium života a diela 
J. A. Komenského.
ISBN 978-80-8079-238-1

DALFAR
Ex Libris 
Bratislava, Občianske združenie 
HRONKA 2016. 1. vyd. 213 s. Brož.
Výber z esejí a úvah z oblasti sveto-
vej a slovenskej literatúry a kultúry 
od autora píšuceho pod pseudony-
mom, známeho slovenského lite-
rárneho blogera.
ISBN 978-80-971743-7-8

Dynamické procesy v súčasnej 
slavistike. Zost. K. Koporová
Prešov, Prešovská univerzita 2016.  
1. vyd. 361 s. Viaz.
Zborník príspevkov z medzinárod-
nej vedeckej konferencie (3. – 4. no-
vember 2016).
ISBN 978-80-555-1638-7

FARKAŠOVÁ, Etela
Obloha plná odlietajúcich vtá-
kov. Zost. a doslov napísal V. Petrík
Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2016.  
1. vyd. 255 s. Viaz. Edícia Profily
Výber prozaických textov a esejí 
doplnený rozhovormi, kritickými 
ohlasmi a kalendáriom života a die-
la E. Farkašovej (1943).
ISBN 978-80-7140-507-8
 
FORDINÁLOVÁ, Eva
Odklínanie Vajanského 

Bratislava, Politologický odbor 
Matice slovenskej – Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov 
2016. 1. vyd. 223 s. Brož.
Nový pohľad na dielo spisovateľa  
S. H. Vajanského (1847 – 1916) od 
literárnej vedkyne a prozaičky 
(1941).
ISBN 978-80-8061-928-2

FRANEK, Ladislav
Interdisciplinárnosť v symbióze 
literárnej vedy a umenia II.
Nitra – Bratislava, Univerzita Kon-
štantína Filozofa – Ústav svetovej 
literatúry SAV 2016. 1. vyd. 255 s. 
Viaz.
Renomovaný romanista a teoretik 
literatúry (1947) sa v publikácii za-
oberá didaktikou umeleckého pre-
kladu, kritikou prekladu a kompa-
ratívne historickým a teoretickým 
prehľadom literatúr.
ISBN 978-80-558-1036-2

HABAJ, Michal
Básnik v čase 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 201 s. Brož.
Monografia básnika a literárneho 
vedca (1974) o tvorbe J. Smreka,  
E. B. Lukáča, L. Novomeského  
a J. Poničana.
ISBN 978-80-8119-098-8
 
INŠTITORISOVÁ, Dagmar – BOK-
NÍKOVÁ, Andrea – HLEDÍKOVÁ, 
Ida – KRAJČ ZAMIŠKOVÁ, Barbora 
– MIKŠÍK, Matúš – TILAJČÍK, Peter
Čítanie v mysli bábkara a bás-
nika (Jozefa Mokoša) 
Bratislava, Slovenské centrum 
UNIMA – Vysoká škola múzických 
umení 2016. 1. vyd. 423 s. Viaz.
Kolektívna monografia o drama-
tickej, dramaturgickej, režijnej, 
prekladateľskej a básnickej tvorbe 
Jozefa Mokoša (1941).
ISBN 978-80-972485-8-1

Jazyk a politika. Zost. R. Štefančík
Bratislava, Ekonóm 2016. 1. vyd. 
349 s. Viaz.
Zborník príspevkov z medzinárod-
nej vedeckej konferencie (23. 6. 
2016, Bratislava) s názvom Na po-
medzí lingvistiky a politológie.
ISBN 978-80-225-4292-0

Ján Stanislav a slovenská sla-
vistika. Zost. J. Doruľa, P. Žeňuch
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 271 s. 
Viaz.
Príspevky z Druhého kongresu slo-
venských slavistov (4. – 6. 12. 2015, 
Bratislava), ktorý priniesol inter-
disciplinárne pohľady na dejiny 
slovenskej slavistiky v kontexte 
diela J. Stanislava.
ISBN 978-80-224-81489-28-2

JUHÁSOVÁ, Jana
Od symbolu k latencii 
Ružomberok, Verbum – vydavateľ-
stvo KU 2016. 1. vyd. 151 s. Viaz.
Monografia literárnej vedkyne 
(1975) s podtitulom Spirituálna 
téma a žáner v súčasnej slovenskej 
poézii. Obsahuje päť štúdií, ktoré 
predstavujú vybrané aspekty sú-
časnej podoby poézie so spirituál-
nou orientáciou.
ISBN 978-80-561-0364-7

KLAS, Teofil
Z ozvukov krásy
Bratislava, Post Scriptum – OZ Libri 
Historiae 2016. 1. vyd. 346 s. Edícia 
Libri historiae Slovaciae
Publikácia s podtitulom Výber 
z kultúrnej publicistiky (Skladba 
na spôsob zbierky básní) od básnika 
a novinára (1940). 
ISBN 978-80-89567-60-7

KUČERKOVÁ, Magda – REŽNÁ, 
Miroslava
Poetika nevyjadriteľného. Ilust. 
Dana Paraličová
Nitra, Univerzita Konštantína Filo-
zofa 2016. 1. vyd. 89 s. Brož.
Autorky skúmajú texty tematizujú-
ce mystickú skúsenosť. Kniha má 
podtitul K literárnemu výrazu diel 
Terézie od Ježiša a iných kresťan-
ských mystikov.
ISBN 978-80-558-1109-3
 
literatúra bodka sk. Zost. P. Bal-  
ko, P. Prokopec. Foto L. Gardin,  
P. Pro cházka a archívy autorov
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 185 s. Viaz.
Antológia predstavuje tvorbu 15 sú-
časných slovenských spisovateľov 
(M. Kompaníková, V. Kostelanski, 
D. Majling, D. Mitana a i.).
ISBN 978-80-8119-102-2

Literárna komparatistika v sú-
vislostiach. Zost. D. Teplan
Nitra, Univerzita Konštantína Filo-
zofa 2016. 1. vyd. 273 s. Brož.
Zborník z medzinárodnej konferen-
cie Literárne akcenty III. obsahuje 
texty slovenských a českých lite-
rárnych vedcov.
ISBN 978-80-558-1130-7 

Mikuláš Bakoš a moderná lite-
rárna veda. Zost. D. Teplan
Nitra, Univerzita Konštantína Filo-
zofa 2016. 1. vyd. 261 s. Brož.
Publikácia vznikla pri príležitosti 
stého výročia narodenia literárne-
ho vedca Mikuláša Bakoša (1914 – 
1972).
ISBN 978-80-558-0993-9

MOJŽIŠOVÁ, Zuzana
O ľuďoch a snoch 
Bratislava, FOTOFO – Vysoká ško-
la múzických umení 2016. 1. vyd. 
244 s. Brož.
Výber z publikovaných filmových 
recenzií spisovateľky, pedagogičky 
a publicistky (1965) z rokov 2009 
– 2016.
ISBN 978-80-89439-69-5

NEZNÍK, Peter – MARKOV, Boris 
a kol.
Dostojevskij a Nietzsche. Hľa-
dania človeka. Za a proti… Ilust. 
D. Dubinská
Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafá-
rika 2016. 1. vyd. 351 s. Viaz.
Kolektívna monografia o vzťa-
hoch medzi literatúrou a filozo-
fiou v dielach ruského spisovateľa  
F. M. Dostojevského a nemeckého 
filozofa F. Nietzscheho.
ISBN 978-80-8152-464-6

Od symbolu k slovu. Zost. M. Hla-
vačková
Bratislava, Veda – Historický ústav 
SAV 2016. 1. vyd. 456 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Podoby 
stredovekej komunikácie, v kto-
rej sa slovenskí a českí historici 
zaoberajú rozmanitými podobami 
komunikácie stredovekých ľudí.
ISBN 978-80-224-1537-8

PALKOVIČOVÁ, Eva
Hispanoamerická literatúra na 
Slovensku 
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Bratislava, Univerzita Komenského, 
vydavateľstvo 2016. 1. vyd. 174 s. 
Brož.
Publikácia s podtitulom Optikou 
dejín prekladu a recepcie inojazy-
čných literatúr.
ISBN 978-80-223-4062-5

Podoby literárnej vedy. Teórie 
– Metódy – Smery. Zost. Roman 
Mikuláš a kol.
Bratislava, Veda 2016. 1. vyd. 349 s. 
Brož.
Publikácia ponúka prehľad v jed-
notlivých literárnych prístupoch 
a teóriách (napr. formalizmus, 
štrukturalizmus, literárna socio-
lógia).
ISBN 978-80-224-1524-8

PRUŠKOVÁ, Zora
Ako si porozumieť s literatúrou 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 243 s. Brož.
Monografia literárnej teoretičky 
a kritičky s podtitulom Niekoľko 
poznámok o vzťahu medzi autorom, 
rozprávaním a žánrom v modernej 
próze.
ISBN 978-80-8119-099-5

RAKÚSOVÁ, Gabriela
Z literárnych reflexií
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2015.  
1. vyd. 339 s. Brož.
Výber z textov kritičky, v ktorých 
sa zameriava prevažne na autorov 
strednej a staršej generácie, obsa-
huje aj hodnotenia literárnoved-
ných textov.
ISBN 978-80-89499-36-6

REŽNÁ, Miroslava – KUČERKOVÁ, 
Magda
Poetika nevyjadriteľného 
Nitra, Univerzita Konštantína Filo-
zofa 2016. 1. vyd. 89 s. Brož.
K literárnemu výrazu diel Terézie 
od Ježiša (1900 – 1920) z Los Andes 
a iných kresťanských mystikov.
ISBN 978-80-558-1109-3

Slováci na jazykovo zmiešaných 
územiach Slovenskej republiky 
– kultúrne procesy na juhu. Zost. 
V. Komora
Martin, Matica slovenská 2016.  
1. vyd. 115 s. Brož.
Zborník z konferencie uskutočne-

nej v Rimavskej Sobote.
ISBN 978-80-8128-178-5

Slovník spisovateľov Liptova li-
terárne činných v rokoch 1989 
– 2016. Zost. A. Ondrejková
Liptovský Mikuláš, Liptovská kniž-
nica Gašpara Fejérpataky-Belo-
potockého 2016. 1. vyd. 100 s. Brož.
Slovník autorov, ktorí v rokoch 
1989 – 2016 žili na Liptove, obsa-
huje 140 hesiel.
ISBN 978-80-89373-31-4

Sprievodca dielami sloven-
skej a svetovej literatúry. Zost.  
M. Caltíková
Nitra, Enigma Publishing 2016.  
1. vyd. 314 s. Brož. Edícia Chystáte 
sa na maturitu?
Rozbor diel slovenských a sveto-
vých autorov s ukážkami.
ISBN 978-80-8133-056-8

ŠPAČEK, Jozef
Od slova do slova 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2016.  
1. vyd. 295 s. Brož.
Publikácia prozaika a literárneho 
kritika (1950) s podtitulom Recen-
zie a iné príležitostné texty voľne 
nadväzuje na knihu Nepovinné 
čítanie (2015). Obsahuje recenzie 
diel slovenských a svetových au-
torov.
ISBN 978-80-8061-964-0

ŠRANK, Jaroslav
Aktéri a tendencie literárnej 
kultúry na Slovensku po roku 
1989
Bratislava, Univerzita Komenského, 
vydavateľstvo 2015. 1. vyd. 112 s. 
Brož.
Literárny vedec sa v publikácii za-
meriava na analýzu literárnej kul-
túry (knižnice, literárne časopisy, 
vydavateľstvá, distribúcia kníh).
ISBN 978-80-223-4041-0

ŠTÍTOVSKÝ, Miroslav
Židia a ich kritické zobrazenie 
v staršej slovenskej literatúre 
Bratislava, Eko-konzult 2016.  
1. vyd. 384 s. Viaz.
Autor skúma zobrazenie židov 
v staršej slovenskej literatúre, ale 
aj v článkoch a citátoch niektorých 

národných dejateľov.
ISBN 978-80-8079-236-7

Štúr, štúrovci, romantici, obro-
denci. Zost. P. Zajac
Bratislava, Ústav slovenskej litera-
túry SAV 2016. 1. vyd. 456 s. Brož.
Zborník obsahuje 21 štúdií z oblas-
ti literárnej vedy, histórie, jazyka, 
filozofie a dejín umenia, ktoré sa 
zaoberajú osobnosťou a dielom 
Ľudovíta Štúra.
ISBN 978-80-88746-32-4

ZAJAC, Peter
Slovenské kargo 
Bratislava, Kalligram 2016. 1. vyd. 
320 s. Brož.
Monografia literárneho vedca, 
prekladateľa, publicistu a spiso-
vateľa (1946), ktorej východiskom 
je ref lexia zmyslu humanitných 
vied a zrodu modernej slovenskej 
literatúry.
ISBN 978-80-8101-929-6
 
ZAMBOR, Ján
Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko 
v interpretáciách 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2016. 1. vyd. 255 s. Brož.
Monografia básnika, literárneho 
vedca a prekladateľa (1947) prináša 
komplexný pohľad na tvorbu Ivana 
Kraska (1876 – 1958).
ISBN 978-80-8119-06-4
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A szlovákkérdés ma (Sloven-
ská otázka dnes). Zost. R. Chmel.  
Do maďarčiny prel. Z. Beke a kol. Au-
tori: S. Abrahám, L. Ballek, E. Barányi,  
M. Bútora, J. Buzalka, J. Čarnogur-
ský, Ľ. Ďurovič, B. Ferenčuhová,  
L. Grendel, R. Holec, I. Kamenec,  
E. Krekovičová, D. Kováč, V. Krivý,  
M. Kusý, Ľ. Lipták, P. Lukáč, F. Novo- 
sád, T. Pichler, L. Szigeti, M. Šimeč-
ka, D. Škvarna, M. Šútovec, P. Vili-
kovský, P. Weiss, P. Zajac, M. Zemko 
Bratislava, Kalligram 2016
ISBN 978-80-8101-937-1

BALÁŽ, Anton
A feledés földje (Krajina zabud-
nutia). Do maďarčiny prel. T. Ar-
chlebová Gály, L. Gály Olga
Budapešť, Napkút Kiádo 2016
ISBN 978-963-263-574-3

BALÁŽ, Anton
Lagert na lekite ženi (Tábor 
padlých žien). Do bulharčiny prel. 
D. Nejčeva
Sofia, Colibri Ltd. 2016
ISBN 978-619-150-821-1

BALÁŽ, Anton
Samo jedno proljeće (Len jedna 
jar). Do chorvátčiny prel. S. M. Ar - 
mada
Hena Com, Záhreb 2016 
ISBN 978-953-259-135-4

BALÁŽ, Anton
The Camp of Fallen Women (Tá-
bor padlých žien). Do angličtiny 
prel. J. Gresty
Ľubľana, Forum slovanskih kultur 
2016
ISBN 978-961-94006-0-9

BALLA
Az apa nevében (V mene otca, 

Cvergli, Veľká láska). Do maďar-
činy prel. J. Dobry
Bratislava, Kalligram 2016
ISBN 978-80-8101-932-6

BARČ-IVAN, Július
Piesebi (Človek, ktorého zbili, 
Dvaja). Do gruzínčiny prel. M. Nach- 
kebia 
Tbilisi, Mtsignobari 2016
ISBN 978-9941-465-72-7

BEŇOVÁ, Jana 
Al Roya Al Moatala (Plán odpre-
vádzania. Café Hyena). Do arab- 
činy prel. K. El Biltagi
Gizza, Sefsafa Publishing House 
2016
ISBN 978-977-5154-80-4

BEŇOVÁ, Jana
Café Hyena (Plán odprevádza-
nia. Café Hyena). Do maďarčiny 
prel. T. Mészáros 
Budapešť, L´Harmattan Könyvkia-
dó 2016
ISBN 978-963-414-162-4

BODNÁROVÁ, Jana
Insomnia (Insomnia). Do maďar-
činy prel. Z. Tóth Ozsvald
Budapešť, Gondolat Kiadó 2016
ISBN 978-963-693-661-7

BŽOCH, Adam
Pszichoanalízis a periférián 
(Psychoanalýza na periférii). 
Do maďarčiny prel. M. Balogh 
Budapešť, Typotex 2016 
ISBN 978-963-279-910-0

Crna boja radosti. Zost. a do srb-
činy prel. M. Harpáň. (Antológia: 
J. Blažková, J. Johanides, V. Šikula, 
R. Sloboda, A. Vášová, S. Rakús,  
P. Jaroš, L. Ballek, P. Hrúz, P. Vili-

kovský, M. Zelinka, I. Habaj, M. Bú-
tora, D. Dušek, D. Mitana, J. Puškáš, 
M. Zimková, J. Juráňová, A. Ferko, 
I. Otčenáš, P. Pišťanek, D. Taragel)
Zrenjanin, Agora 2016
ISBN 978-86-6053-175-1

DEMÁK, Miroslav
Pregradyvaneto na Elsinor (Pre-
stavba Elsinoru). Do macedónči-
ny prel. Z. Taneski
Skopje, PNV Publikacii Dooel 2016
ISBN 978-86-7103-319-0

DUŠEK, Dušan
Jajčka všeh velikosti (Gombíky 
zo starej uniformy). Do slovinčiny 
prel. A. Pleterski
Ľubľana, JSKD Javni sklad 2016
ISBN 978-961-6819-95-4

DUŠEK, Dušan
Věta holá o lásce (Holá veta o lás- 
ke). Do češtiny prel. M. Zelinský
Brno, Větrné mlýny 2016
ISBN 978-80-7443-176-0

FELDEK, Ľubomír
Nasmejani otac (Usmiaty otec). 
Do srbčiny prel. M. Prebudila
Báčsky Petrovec, Slovenské vydava-
teľské centrum Báčsky Petrovec 2016
ISBN 978-86-7103472-2

FELDEK, Ľubomír
Pohádky (Výber z rozprávok). Do češ - 
tiny prel. J. Štroblová, Z. K. Slabý 
Praha, Columbus 2016
ISBN 978-80-7249-313-5

Férfi, nő, gyerek. Mai szlovák 
történetek. Zost. R. Passia. Do ma-
ďarčiny prel. kolektív. (Antológia: 
P. Balko, Balla, J. Beňová, J. Blaž-
ková, I. Dobrakovová, Z. Kepplová, 
M. Kopcsay, U. Kovalyk, R. Pupala, 

V. Rozenbergová, V. Staviarsky,  
A. Strachan, V. Šikulová, M. Vadas)
Budapešť, Noran Libro Kiadó 2016
ISBN 978-615-5513-73-2

GARAJSZKI, Margit
Bobula (Bobuľa). Do maďarčiny 
prel. M. Garajszki
Budapešť, Terra Recognita Alapí-
tvány 2016
ISBN 978-963-89185-6-7

Gyalogösvények a magasba.  
Do maďarčiny prel. L. Tóth. (Antoló-
gia: M. Habaj, M. Haugová, D. Hevier,  
K. Chmel, M. Kraus, Š. Ondruš, Š. Strá- 
žay, I. Štrpka)
Budapešť, L´Harmattan Könyvkia-
dó 2016
ISBN 978-963-236-996-9

Het graf en 13 andere verha-
len. Zost. a do holandčiny prel.  
A. Muller. (Antológia: Balla, I. Do- 
brakovová, T. Horváth, M. Hvo-
recký, J. Juráňová, Z. Kepplová,  
V. Klimáček, M. Kompaníková,  
M. Kopcsay, V. Kostelanski, S. Lav-
rík, R. Pupala, P. Rankov, M. Vadas)
Rotterdam, Uitgeverij Douane 2016
ISBN 978-90-72247-91-9

HOSCHEK HOFFSTÄDTER, Jana
Cesta na svět (Cesta na svet).  
Do češtiny prel. O. Kavalír
Praha, Labyrint 2016 
ISBN 978-80-86803-38-8

HVORECKÝ, Michal
Dunav u Americi (Dunaj v Ameri-
ke). Do srbčiny prel. Z. Valent-Belic
Zrenjanin, Sezam Book 2016
ISBN 978-86-6105-163-0

JAROŠ, Peter
Sahastrabdi ki Madhumakkhi 

Knihy slovenských 
autorov v preklade
V roku 2016 vyšlo s podporou Komisie SLOLIA Literárneho informačného 
centra 85 titulov slovenských autorov v preklade do cudzieho jazyka. 
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(Tisícročná včela). Do hindčiny 
prel. A. Mehta, R. Rahman
Dillí, Saar Sansaar 2016
ISBN 978-93-5258-736-6

JURÁŇOVÁ, Jana
Bogomolki (Orodovnice). Do ma-
cedónčiny prel. S. Gadjova
Skopje, Ars Lamina 2016
ISBN 978-608-247-371-0

JURÁŇOVÁ, Jana
Boszimesék Újbanyavárról (Je-
žibaby z Novej Baby). Do maďar-
činy prel. K. Bolgárová
Bratislava, OZ Phoenix 2016
ISBN 978-80-89748-07-5

JURÁŇOVÁ, Jana
Eine unerledigte Angelegen-
heit (Nevybavená záležitosť). 
Do nemčiny prel. I. Sebesta
Klagenfurt/Celovec, Wieser Verlag 
2016
ISBN 978-3-99029-202-0

JURÁŇOVÁ, Jana
Meine sieben Leben. Agnes Kali-
na im Gespräch mit Jana Juráňová 
(Mojich 7 životov. Agneša Kali-
nová v rozhovore s Janou Juráňo-
vou). Do nemčiny prel. A. Reynolds
Herne, Gabriele Schäfer Verlag 
2016
ISBN 78-3-944487-46-5

JURÁŇOVÁ, Jana
Mých sedm životů. Agneša Ka-
linová v rozhovoru s Janou Ju-
ráňovou (Mojich sedem životov. 
Agneša Kalinová v rozhovore 
s Janou Juráňovou). Do češtiny 
prel. O. Mrázek
Praha, Nakladatelství Prostor 2016
ISBN 978-80-7260-325-1

JURÁŇOVÁ, Jana
Rendezetlen ügy (Nevybavená 
záležitosť). Do maďarčiny prel.  
E. Vályi Horváth
Okoč, AB-ART Francisc Balázs 2016
ISBN 978-80-8087-213-7

JUŠČÁK, Peter
…és ne feledd a hattyúkat! 
(…a nezabudni na labute!). Do 
maďarčiny prel. A. Polgár
Bratislava, Kalligram 2016
ISBN 978-80-8101-933-3

KAPITÁŇOVÁ, Daniela
Könyv a temetőről (Samko Tále. 
Kniha o cintoríne). Do maďarčiny 
prel. T. Mészáros
Budapešť, Magvető Kiádo 2016
ISBN 978-963-14-3381-4

KAPITÁŇOVÁ, Daniela
Samka Tale ksiega o cmenta-
rzu (Samko Tále. Kniha o cin-
toríne). Do poľštiny prel. I. Zajac,  
M. Waligórski
Sejny, Pogranicze 2016
ISBN 978-83-64305-48-1

KEPPLOVÁ, Zuska
Sza_adság/ 2 in 1 (57 km od Taš- 
kentu, Buchty švabachom).  
Do maďarčiny prel. A. Dósa
Budapešť, L´Harmattan Könyvkia-
dó 2016
ISBN 978-963-414-161-7

KOMPANÍKOVÁ, Monika 
Az ötödik hajó (Piata loď).  
Do maďarčiny prel. T. Pénzes 
Bratislava, Kalligram 2016
ISBN 978-8101-934-0

KOMPANÍKOVÁ, Monika
Mélytengeri mesék (Hlbokomor-
ské rozprávky). Do maďarčiny 
prel. T. Pénzes 
Budapešť, Nhk Naphégy Könyvkia-
dó 2016
ISBN 978-963-9869-72-1

KOMPANÍKOVÁ, Monika
Petata lodka (Piata loď). Do bul-
harčiny prel. A. Milchev
Sofia, Nov Zlatorog 2016
ISBN 978-954-492-251-1

KOMPANÍKOVÁ, Monika
Piąta łodź (Piata loď). Do poľštiny 
prel. I. Zajac
Vroclav, Książkowe Klimaty 2016
ISBN 978-83-64887-43-7

KOVALYK, Uršuľa
A hűtlen nők utálják a tojást 
(Neverné ženy neznášajú va-
jíčka). Do maďarčiny prel. L. Bo-
lemant
Bratislava, OZ Phoenix 2016
ISBN 978-80-89748-08-2

KOVALYK, Uršuľa
The Equestrienne (Krasojazd-

kyňa). Do angličtiny prel. J. Sher- 
wood, P. Sherwood
Cardigan, Parthian 2016
ISBN 978-1-910901-51-9

KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol
Magyarországi rapszódia, ava-
gy Hajnóczy József tragikus tör-
ténete (Uhorská rapsódia alebo 
tragický príbeh osvietenca Jo-
zefa Hajnóczyho). Do maďarčiny 
prel. R. Horváth
Békešská Čaba, Országos Szlová-
kok Kutatóintézete 2016
ISBN 978-615-5615-14-6

KRAJŇAK, Maroš
Carpathia (Carpathia). Do ma-
ďarčiny prel. P. Böszörményi
Targu Mures, Lector Kiádó 2016
ISBN 978-606-92584-2-2

KRAJŇAK, Maroš
I n for m acja (I n for m ácia).  
Do poľštiny prel. W. Gogola
Vroclav, Książkowe Klimaty 2016
ISBN 978-83-64887-20-8

KRIŠTÚFEK, Peter
Dom hluchého. Do amharčiny 
prel. H. Tekesteberhan
Addis Ababa, Hohe Publisher 2016
ISBN 978-99944-949-7-2

KRIŠTÚFEK, Peter
Dom hluchého. Do arabčiny prel. 
G. Mousli
Lattakia, Dar Al Hiwar for Pub-
lishing and Distribution 2016
ISBN 978-9933-477-83-7

KRIŠTÚFEK, Peter
Dům hluchého (Dom hluchého). 
Do češtiny prel. P. Hůlová
Brno, Větrné mlýny 2016
ISBN 978-80-7443-180-7

KRIŠTÚFEK, Peter
Sufler (Šepkár). Do ruštiny prel. 
A. Pešková
Moskva, Izdateľstvo MIK 2016
ISBN 978-5-87902-345-9

LAVRÍK, Silvester
Zu (Zu). Do poľštiny prel. J. Bierut
Vroclav, Fundacja na rzecz Kultu-
ry i Edukacji im. Tymoteusza Kar-
powicza 2016
ISBN 978-83-944326-4-5

LEIKERT, Jozef
Kŕiž�i na rostaniach (Kríže na ráz-
cestí). Do bieloruštiny prel. V. Lia- 
shuk
Minsk, Mastackaja literatura 2016
ISBN 978-985-02-1721-9

LEIKERT, Jozef
Pavučina bytí (Pavučina bytia). 
Do češtiny prel. M. Černík
Praha, Nakladatelství H & H 2016
ISBN 978-80-7319-124-5

MALITI FRAŇOVÁ, Eva
Providets i drugiye (Vizionár 
a ďalšie). Do ruštiny prel. N. Šul-
gina
Saint Petersburg, Baltic seasons 
2016
ISBN 978-5-9909005-0-9

MICHELA, Miroslav
Trianon labirintusaiban (V tria-
nonskom labyrinte). Do maďar-
činy prel. A. Hajnalka
Békešská Čaba, Országos Szlová-
kok Kutatóintézete 2016
ISBN 978-615-5615-15-3

MIKO, František
Prolegomena za semiotiku bica 
(Prolegomena pre semiotiku). 
Do srbčiny prel. M. Harpáň
Belehrad, JS Služebni glasnik 2016
ISBN 978-86-519-1316-0

MITANA, Dušan
Jelenés (Zjavenie). Do maďarčiny 
prel. I. Jakabffy
Budapešť, Gondolat Kiadó 2016
ISBN 978-963-693-662-4

MITANA, Dušan
Kučeški denovi (Psie dni).  
Do macedónčiny prel. S. Gadjova 
Sviderska
Bitola, Vostok 2016
ISBN 978-608-4885-02-3

MŇAČKO, Ladislav 
Nočný rozhovor. Do arabčiny prel. 
R. Al Beyrouti
Damask, Adwan Publishing House 
2016
ISBN 978-9933-540-19-7

MŇAČKO, Ladislav
Smrť sa volá Engelchen. Do arab-
činy prel. G. Mousli  ››
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Káhira, Al Kotob Khan for Pub-
lishing and Distribution 2016
ISBN 978-977-6306-97-4

Modern Dekameron. Huszadik 
századi szlovák novellák. Zost. 
M. Součková. Do maďarčiny prel. 
kolektív. (Antológia: J. Jesenský,  
B. Slančíková Timrava, J. Cíger Hron-
ský, M. Urban, D. Chrobák, F. Švant-
ner, D. Tatarka, L. Lahola, J. Johani-
des, V. Šikula, A. Vášová, R. Sloboda,  
S. Rakús, L. Ballek, P. Vilikovský, D. 
Mitana, D. Dušek, P. Hrúz, P. Pišťa-
nek, V. Pankovčín)
Budapešť, Noran Libro Kiadó 2016
ISBN 978-615-5513-72-5

MURÍN, Gustáv 
Maffia határok nélkül (Mafia 
bez hraníc. Jozef Roháč a spol. 
v Budapešti). Do maďarčiny prel. 
E. Vályi Horváth
Budapešť, Twister media 2016
ISBN 978-615-5631-22-1

New Slovak Literature. Zost.  
A. Mehta, D. Humajová. Do hindčiny 
prel. A. Mehta. (Antológia: Balla,  
J. Banáš, D. Dušek, E. Farkašová,  
E. Maliti Fraňová, I. Gibová, M. Hvo-
recký, Z. Kepplová, M. Kompaníko-
vá, P. Krištúfek, S. Rakús, P. Rankov, 
T. Varga, A. Vášová, P. Vilikovský,  
Z. Šmatláková, P. Juščák, J. Bodná-
rová, S. Žuchová, H. Dvořáková)
New Delhi, Saar Sansaar 2016
ISBN 978-81-933295-0-4

PANKOVČÍN, Václav
Ce bude garnij pochoron (Bude 
to pekný pohreb). Do ukrajinčiny 
prel. M. Slavec
Užhorod, Lira poligrafcenter 2016
ISBN 978-617-596-230-5

PIŠŤANEK, Peter
Egy szlovák vendéglős kedvenc 
receptjei (Recepty z rodinného ar-
chívu). Do maďarčiny prel. B. Bilász 
Budapešť, Kossuth Kiadó 2016 
ISBN 978-963-09-8552-9

PODRACKÁ, Dana
Iz poštovanja prema činu (Vý-
ber z poézie). Do chorvátčiny prel. 
L. Bauer
Záhreb, Naklada Đuretić 2016
ISBN 978-953-7911-38-6

Portrety z bliska. Antologia 
współczesnej słowackiej prozy. 
Do poľštiny prel. M. Pelinko. (An-
tológia: M. Bátorová, J. Bodnárová,  
H. Dvořáková, E. Farkašová, E. Maliti 
Fraňová, J. Juráňová, R. Lichnerová)
Rzaszow, Abilion 2016
ISBN 978-83-941911-6-0

RANKOV, Pavol
Materi (Matky). Do ukrajinčiny 
prel. T. Okopna
Kyjev, Komora Publishing House 
2016
ISBN 978-617-7286-06-5

RANKOV, Pavol
S-a intamplat la intai septem-
brie (sau altcandva) [Stalo 
sa prvého septembra (alebo 
inokedy)]. Do rumunčiny prel.  
H. Ianculescu
Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta 
2016
ISBN 978-606-17-0918-2

RICHTER, Milan
Scurta si nefericita viata a lui 
Marilyn Monroe (Krátky ne-
šťastný život Marilyn Monroe). 
Do rumunčiny prel. M. Petrescu
Deva, Floarea Soarelui 2016
ISBN 978-606-517-069-8

RUMPLI, Jaroslav 
Gabanakörök (Kruhy v obilí).  
Do maďarčiny prel. N. György 
Budapešť, Typotex 2016
ISBN 978-963-279-871-4

SALMELA, Alexandra
27 avagy halál teszi a művé-
szt (27 čiže smrť robí umelca).  
Do maďarčiny prel. L. Bába
Budapešť, Scolar Kiadó 2016
ISBN 978-963-244-229-7

SALMELA, Alexandra
Zsiráf mama és más agyament 
felnőttek (Žirafia mama a iné 
príšery). Do maďarčiny prel.  
A. Polgár
Budapešť, Scolar Kiadó 2016
ISBN 978-963-244-621-9

SALMELA, Alexandra – KEREKE-
SOVÁ, Katarína – MOLÁKOVÁ, 
Katarína 
Mimi és Líza (Mimi a Líza).  

Do maďarčiny prel. A. Polgár
Budapešť, Scolar Kiadó 2016
ISBN 978-963-244-622-6

Sokszínű városaink (Moje 
mesto). Zost. L. Szigeti. Do ma-
ďarčiny prel. G. Kovács László. 
(Kol. autorov: N. Baráthová, R. Bílik,  
L. Grendel, P. Hrúz, D. Kapitáňo-
vá, P. Kerekeš, S. Kovačevičová, 
I. Laučík, P. Laučík, Ľ. Lipták,  
P. Macsovszky, M. Mešša, J. Olej-
ník, S. Rakús, L. Szalay, I. Thurzo, 
Á. Tőzsér, J. Vanovič, P. Vilikovský)
Budapešť, Kossuth Kiadó 2016
ISBN 978-963-09-8569-7

STAVIARSKY, Viťo
Fekete cipők fehér fűzővel (Kale 
topanky). Do maďarčiny N. György
Budapešť, Noran Libro Kiadó 2016
ISBN 978-615-5513-67-1

STOŽICKÁ, Zuska
Ĝis tien (Až tam). Do esperanta 
prel. M. Minichová
Martin, Espero 2016
ISBN 978-80-89366-63-7

ŠIKULOVÁ, Veronika
Hiányos fiasítás (Medzerový 
plod). Do maďarčiny prel. T. Mé-
száros
Budapešť, L´Harmattan Könyvkia-
dó 2016
ISBN 978-963-414-037- 5

ŠTEFÁNIK, Ondrej
Ujjatlan város (Bezprsté mesto). 
Do maďarčiny prel. T. Mészáros 
Budapešť, Typotex 2016
ISBN 978-963-279-872-1

TYŠŠ, Igor
Alba (Alba). Do macedónčiny prel. 
S. Gadjova Sviderska
Bitola, Vostok 2016
ISBN 978-608-4885-00-9

VÁLEK, Miroslav
Kam Tramtarija (Pampulóni). 
Do bulharčiny prel. D. Stefanov
Sofia, Haini 2016
ISBN 978-619-7029-46-8

VILIKOVSKÝ Pavel
Čarobni papagaj in ostali kič 
(Čarovný papagáj a iné gýče). 
Do slovinčiny prel. Š. Sevšek Šramel

Ľubľana, Literarno-umetniško dru-
štvo Literatura 2016
ISBN 978-961-6952-86-6

VILIKOVSKÝ Pavel
Prvá a posledná láska (Első és 
utolsó szerelem). Do maďarčiny 
prel. M. Garajszki
Bratislava, Kalligram 2016
ISBN 978-80-8101-935-7

VILIKOVSKÝ, Pavel
Večne je zelený. Do amharčiny 
prel. E. Belay
Addis Ababa, Hohe Publisher 2016
ISBN 978-99944-950-8-5

WETZLER, Alfréd
Cio che Dante non ha visto (Čo 
Dante nevidel). Do taliančiny prel. 
K. D´Alonzo Bukovičová, G. Vit
Lainate, Edizioni A. Car srl 2016
ISBN 978-88-6490-121-3 

ZUPKA, Dušan 
Ritual and Symbolic Communi-
cation in Medieval Hungary un-
der Árpád Dynasty (1000 – 1301) 
[Rituály a symbolická komuni-
kácia v stredovekej strednej 
Európe (Arpádovské Uhorsko 
1000 – 1301)]. Do angličtiny prel. 
J. Sherwood, P. Sherwood
Leiden, Brill 2016
ISBN 978-90-04-31467-2

ŽUCHOVÁ, Svetlana
Obrazy ze života M. (Obrazy  
zo života M.). Do češtiny prel.  
M. Krejčová, T. Krejčí
Praha, Nakladateľstvo Motto 
v Albatros Media 2016
ISBN 978-80-267-0655-7

ŽUCHOVÁ, Svetlana
Slike iz života M. (Obrazy  
zo života M.). Do chorvátčiny prel. 
S. Milićević Armada
Záhreb, Hena com 2016
ISBN 978-953-259-155-2

 ››


