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AKTUALITY

Obstáli by aj 
v zahraničných 
časopisoch
V priestoroch bratislavského Martinusu 
za účasti poroty a hostí boli vyhlásení 
finalisti poviedkovej súťaže Martinus 
Cena Fantázie.

Milí čitatelia,

v júnovom čísle Knižnej revue 6/2017 sme uverejnili rozhovor s Mgr. Monikou Lopušanovou, riaditeľkou Úseku knižničných činností v Univerzitnej knižnici 
Bratislava, keďže sa však vo formulovaní prvej otázky vyskytla nepresnosť, rozhovor sme dodatočne po publikovaní (so súhlasom Mgr. Lopušanovej) 
upravili, a takto upravenú verziu nájdete v pdf archíve Knižnej revue, aj vo fulltextovej verzii rozhovoru na stránke litcentrum.sk. Ďakujeme za pochopenie. 

Matúš Mikšík, šéfredaktor
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„Hodnotil som počas dovolenky a v prestávkach 
som si čítal poviedky v jednom americkom časo-
pise. Môžem povedať, že autori tohto ročníka by 
obstáli aj tam,“ vyjadril sa k úrovni textov súťaže 
prozaik a dramatik Silvester Lavrík, inak najkri-
tickejší porotca aktuálneho ročníka, rozdávajúci 
skôr nižšie bodové hodnotenia. 
 Ďalší z porotcov, zostavovateľ jednej z prvých 
zbierok slovenskej fantastiky Planéta Zem potre-
buje hrdinov a šéfredaktor Magazínu o knihách 
Róbert Kotian tvrdí, že planéta Zem potrebuje au-
torov fantastiky. Tých bolo v pätnástom ročníku 
súťaže 180 – na mužov a ženy rozdelených skoro 
presne na polovicu. Súťažili so 178 poviedkami, 
z čoho bolo 76 žánru fantasy, 60 sci-fi, 38 hororov 
a 4 viacžánrové poviedky. Ženský part si v porote 
strihla herečka Táňa Pauhofová, päticu dopĺňal 
prvý slovenský rytier Rádu fantasy Jaroslav Lu-
pečka a „porotca z ľudu“ Marek Zákopčan. 
 Najviac bodov od poroty v prvom kole súťaže 
získali poviedky (zoradené podľa abecedy na zá-
klade priezviska autora): Forrest (sci-fi, Michal 
Brat), Sarah (sci-fi, Filip Brišš), Koniec sveta príde 
skôr (fantasy, Róbert Hric), Preplatok (sci-fi/horor, 
Anna Olejárová) a Muž, ktorý vymyslel farbu (sci-fi, 
Martin Petro).
  
Opisnosť a slabé závery
Aj autori, ktorí sa do finále nedostali, sa od porot-
cov mohli dozvedieť názor na svoj text a pozrieť 
si bodové hodnotenie svojej poviedky. Porotco-
via kritizovali najmä opisnosť, odseknuté konce, 
slabé závery a pointy. Autori podľa nich dokážu 
vystavať zaujímavý príbeh s uveriteľnými posta-
vami, no ku koncu im dochádza dych a pointy 
nezvládajú.

bert Hric), Muž, ktorý vymyslel farbu (sci-fi, Martin 
Petro), Táto krajina nie je pre slabých (fantasy/ho-
ror, Lenka Štiblaríková) a Ako bez duše (fantasy, 
Jana Tabačková). 
 
Štvrtý ročník Fantasy Award
Možno raz príde aj na slová Silvestra Lavríka 
o slovenských poviedkach, ktoré by si zaslúžili 
zverejniť v zahraničných časopisoch. A možno to 
bude aj vďaka súťaži fantastických poviedok v an-
glickom jazyku Fantasy Award. Do jej štvrtého 
ročníka sa zapojilo 24 autorov, ktorých poviedky 
hodnotil americký spisovateľ Josh Malerman, 
britský autor sci-fi Neal Asher, americký tvorca 
filmových efektov Colin Arthur, český veľvysla-
nec na Filipínach a spoluzakladateľ kultového 
časopisu Ikarie Jaroslav Olša, jr. a zakladateľ pro-
jektu Spaceman Championship Róbert Vokál. 
Medzi finalistov sa dostali: No End to the Circle 
(sci-fi, Ivana Molnárová Dubcová), The Forgotten 
(fantasy, Michaela Obertová), Navigating Eternity 
(sci-fi, Zuska Stožická), The Legend of a Storyteller 
(fantasy, Jana Tabačková) a Contact the Ministry 
of Family Affairs (sci-fi, Tomáš Hrábek).

Výsledky na Bibliotéke
Päticu finálových poviedok si bude môcť verejnosť 
prečítať na portáli www.kultura.sme.sk postupne 
začiatkom októbra a o víťazovi rozhodnú čitatelia 
online hlasovaním. Definitívne výsledky budú 
vyhlásené na Bibliotéke 11. novembra. Zároveň 
bude uvedený aj zborník poviedok pätnásteho 
ročníka súťaže. Podrobnosti na www.cena.fanta-
zia.sk a www.facebook.com/cenafantazie.

red

 Podľa zástupcov vydavateľstva Artis Omnis, 
ktoré zastrešuje Cenu Béla za najlepšiu hororovú 
poviedku, v tomto roku prevládali akčné a krvavé 
horory s tematikou zombie. Stále viac poviedok 
súťaže sa podľa nich vyskytuje nad priemerom 
a vybrať finálovú päticu je z roka na rok ťažšie. 
Do finále Ceny Béla sa prebojovali: Moja krv (Peter 
Gajdošík), Zdochlinárka (Michal Hosťovecký), Pre-
platok (Anna Olejárová), Jazvy, láska a oceán hnusu 
(Marek Slabej, Marek Brenišin) a Táto krajina nie 
je pre slabých (Lenka Štiblaríková).
 Peter Ohrajter hodnotil prvýkrát novú Cenu 
spoločnosti ESET pre najlepšiu sci-fi poviedku. 
Vo svojom výbere finalistov sci-fi žánra ocenil naj-
mä jednoduchý a priamočiary príbeh so zaujíma-
vou myšlienkou. Do finále Ceny spoločnosti ESET 
sa prebojovala pätica: Vymáhač (Ivana Molnárová 
Dubcová), Muž, ktorý vymyslel farbu (Martin Pet-
ro), Tapetár (Richard R. Senček), Adeptka (Anton 
Stiffel) a Keď spomienky mrú… (Miro Švercel).
 „Autori už dokážu vytvoriť uveriteľné a zaují-
mavé postavy a vystavať pútavý príbeh, pri nie-
ktorých poviedkach som otváral oči,“ vyjadril sa 
Ivan Aľakša z Občianskeho združenia Fantázia, 
ktorý hodnotil poviedky žánru fantasy. Do finále 
Ceny pre najlepšiu fantasy poviedku sa dostali: 
Pán Profesor a záhada mestečka Osamelé (Mari-
án Gejdoš), Koniec sveta príde skôr (Róbert Hric), 
Pichľavý vietor i ostrý ľad (Michal Hruškovic), Vy-
máhač (Ivana Molnárová Dubcová) a Táto krajina 
nie je pre slabých (Lenka Štiblaríková). 
 Jana Packová, hodnotiaca poviedky v Cene 
Bibliotéky najprv vybrala 35 textov hodných zís-
kať ocenenie. Nakoniec ich musela zredukovať 
do záverečnej pätice: Zdochlinárka (horor, Michal 
Hosťovecký), Koniec sveta príde skôr (fantasy, Ró-

Zľava porotcovia Silvester Lavrík, Róbert Vokál, Róbert Kotian, vzadu organizátori 
Lucia Lackovičová a Ivan Aľakša. Foto Peter Procházka
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Medziriadky 
majú za sebou 

ôsmu sezónu
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Množstvo ľudí v kostýmoch, z ktorých väčšina 
vzdávala hold súčasnej japonskej kultúre alebo 
jej komerčnej verzii. Nestratil sa tam však ani 
„obyčajný“ žánrový knihomoľ. Organizátor mu 
v sobotu vyhradil celú jednu sálu.
 V skoré dopoludnie sa mal krstiť druhý diel 
Kladiváka od Janka Išu. Ukázalo sa, že krst ne-
bol naplánovaný a organizátori festivalu to po-
chopili zle. No i tak si Iša i vydavateľstvo Artis 
Omnis pripravili slušnú prezentáciu. Kladivák 
2 bude mať podtitul Čierny kráľ. Knihe do do-
končenia chýba už len pár strán, ale na pultoch 
by sa mala objaviť najneskôr v predvianočnom 
období. 

Básnici, prozaici a autori dramatických textov 
tu majú o zábavu postarané. Pre človeka zvon-
ka môže sedenie na prednáške o deviatej ráno 
ťažko znieť ako zábava, literárni (a iní) hostia 
Medziriadkov sa však sami mohli presvedčiť 
o tom, že fanúšikovia písaného slova sa progra-
mu aktívne zúčastňujú. Tohoročnými hosťami 
boli napríklad spisovateľ Ondrej Štefánik či 
básnik, prozaik a vydavateľ Peter Šulej. 
 Pre účastníkov sú pripravené besedy, pred-
nášky, workshopy (literárne, výtvarné a iné), 
divadlo (tento rok to bolo predstavenie Ďaku-

tu dosť prerážajú, tak sme voči knihe skeptickí. 
Prehnité mesto od Lenony Štiblaríkovej chce byť 
drsnou fantasy kriminálkou a v tomto duchu 
(i keď s výrazným nádychom romantiky) sa vraj 
nesie aj knižka Príšery z prímestskej štvrte od Ka-
taríny Soyky.
 V priebehu celého festivalu promoval svoju 
budúcu knihu Chimeros aj Daniel Hevier. Bude 
súčasťou multiplatformového projektu, ktorého 
prvé ovocie zozbierame na Bibliotéke.
 Takže fantasti majú čo čítať aj na jeseň, kým 
príde predvianočný komerčný pretlak.

Juraj Búry

tu, väčšina z nich by chcela mať Medziriadky  
po celý rok. Ako jedna z organizátorov však 
poviem aj za svojich kolegov, že tých zvyšných 
51 týždňov v roku sa potrebujeme aj vyspať.
 Do súťaže, ktorej každý nový ročník sa 
vyhlasuje vo februári, sa môžu zapojiť autori 
do 26 rokov s prózou, poéziou či drámou a jej 
propozície, zoznam ocenených autorov i viac 
informácií nájdete na www.medziriadky.sk či 
facebookovej stránke Medziriadky.

Soňa Uriková

 Zaujímavá bola i prezentácia publikácie Žena 
so sovou. Ide o zbierku poviedok od ženských 
autoriek fantastiky. Žena so sovou je v podsta-
te už druhým dielom (prvým bola Žena s lvem) 
projektu, ktorý chce dostať do centra pozornosti 
ženské autorky. Pokrstená bola sovím perím 
a slzami netopiera. Nádherne poetické.
 Menej poetický bol krst vydavateľstva Hydra. 
Ten si totiž uchmatol celý pre seba Mark E. Po-
cha, hoci na ňom neprezentoval žiadnu svoju 
novú knihu. Hydra predstavila hneď tri tituly: 
young adult sci-fi Potomkovia bohov (Vita Jambo-
rová) zasadené do sveta konšpiračných teórií. 
Námet znie výborne, no romantika a mladosť 

jem ti pekne, veľký mozog), koncerty. Konajú sa 
rozbory jednotlivých prác za účasti porotcov. 
Ich skupinka sa tento rok rozšírila o českého 
básnika Petra Borkovca a spisovateľku Máriu 
Modrovich. Nechýbajú ani pohybové aktivity, 
literárny kvíz či nakupovanie v kníhriadkar-
stve. To je obdobou kníhkupectiev, platí sa tu 
však špeciálnou menou – riadkami. Tie účast-
níci získavajú za celkové umiestnenie v súťaži 
alebo účasť na workshopoch.
 Jediné, na čo sa absolventi sústredenia opa-
kovane sťažujú, je nedostatočná dĺžka poby-

Knihomoľ na Istrocone
Istrocon / Comics Salón je pravidelná subkultúrna akcia, ktorá sa oficiálne hrdí tým, že v zábere jej tém sa nachádza 
sci-fi, fantasy, horor a anime. Nebudeme si však klamať – východná popkultúra tu drží prím. Bolo to vidieť aj na chodbách 
Domu Kultúry Ružinov. 

Literárne súťaže majú veľa podôb 
a Medziriadky toto pravidlo potvrdzujú. 

Každý rok v lete sa na týždeň stretnú 
vybraní účastníci na literárnom pobyte 

a nebolo to inak ani tento rok. V auguste 
sa konalo tvorivé sústredenie pre nie-

koľko desiatok mladých autorov v pen-
zióne pri Duchonke. Porotcovia a lektori (zľava: Jaroslav Ridzoň, Mária Ferenčuhová, Paty Ganócziová, Marta 

Součková, Michal Habaj, Eva Kollárová, Matej Thomka, Miroslav Dacho, Petr Borkovec). 
Foto Radovan Potočár
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Letné mesiace patria prázdninám, dovolenkám a festivalom. Medzi hudobné, filmové a divadelné 
podujatia sa už siedmy rok zaraďuje aj literárny Mesiac autorského čítania v Košiciach. Návštev-
níci sa v auguste mohli opäť stretnúť s výberom slovenských, českých, ukrajinských a poľských 
autorov a umelcov, performerov, hudobníkov a divadelníkov, ktorí svojou tvorbou dávajú literatú-
re nový rozmer. Každý ročník privádza na východ Slovenska spisovateľov inej hosťujúcej krajiny. 
Tohtoročný festival bol v znamení Gruzínska.

Tridsaťjeden večerov, šesťdesiatdva    stretnutí

Čo sme doteraz vedeli o Gruzínsku? V podstate 
iba pár informácií geografických, politic-

kých, kultúrnych… A to, že Gruzínsko je krajina 
básnikov. Aj ich králi boli básnikmi. A čo vedia 
o Slovensku, konkrétne o Košiciach, samotní 
gruzínski spisovatelia? S akými predstavami 
k nám prichádzali?

Paata Šamugia: „Meno tohto mesta mi znie tak 
rozprávkovo, že sa mi zdá, že tu i žijú rozpráv-
kové bytosti.“
Beso Khvedelidze: „O Košiciach viem, že je to 
krásne mesto so starými chrámami.“
Zurab Rthveliašvili: „Vo všeobecnosti mesto 
človeku pripomína milú, ktorú nikdy nevidel, ale 
ktorú musí niekedy stretnúť, a bude to pre neho 
prekvapenie.“
 
Mesiac autorského čítania otvorili šarmantné 
dámy – konzulka Gruzínska v Slovenskej repub-
like Nina Demetradze a viceprimátorka mesta 
Košice Renáta Lenártová.
 Gruzínska poetka Diana Anfimiadi povedala, 
že národy sa najlepšie spoznávajú prostredníc-
tvom kuchyne a umenia. Takže tu sú gruzínske 
delikatesy:
 Ako prvý čítal autor Dato Turašvili zo svojho 
slávneho románu Džínsová generácia. Aj na Slo-
vensku práve džínsy symbolizovali rebelanstvo: 
„Tam, kde boli džínsy, bolo aj šťastie.“ Paata 
Šamugiu, doma zatracovaného básnika, očaril 

to prirodzené pudy… alebo sa také zdajú byť, no 
určite sú to konštanty.“

Medzi domáce chuťovky…
…patril predovšetkým Michal Havran, ktorý pre-
kvapil nielen svojou dominantnou výškou, ale aj 
humorom, vnútorným pocitom zodpovednosti 
voči vývinu v krajine i strednej Európe a rovnako 
priznaním, že nemá ambície ponúkať svoje knihy 
čitateľom na pumpách alebo v Tescu. „Absolútne 
nemoderovateľný“ Fedor Gál je rád, že jeho diela 
vyvolávajú polemiky, a tak nútia ľudí premýšľať. 
Svoju festivalovú básnickú štafetu zabehli aj Osa-
melí bežci Peter Repka a Ivan Štrpka. Ivana Laučí-
ka si pripomenuli niekoľkými citáciami. „Čítanie 
je spoločný zážitok,“ myslí si Michal Hvorecký. 
Literatúra a umenie inšpirujú k zamysleniu, že 
kultúra môže zmeniť svet a že úlohou autorov, 
literatúry a písania je pokúšať sa hľadať pravdu, 
hovoriť, čo je klamstvo a hovoriť to otvorene.
 „Bytostný básnik, ktorý aj prózu píše poeticky“ 
Roman Szpuk vo svojej tvorbe „nevarí z fantázie, 
ale z toho, čo zažíva“. Marek Šindelka zas tvrdí, 
že literatúra je most imaginácie medzi autorom, 
textom a čitateľom. Je to totálna abstrakcia a na 
to, aby fungovala, potrebuje čitateľov, ktorí ju 
pretvárajú. Príjemným spestrením bolo vystú-
penie poľského spisovateľa a amatérskeho orni-
tológa Stanislawa Łubieńskeho. Divákov zaujala 
originálna, spontánna, živá a energická Zoška 
Papužanka, ktorej tvorbu charakterizuje neoby-

Dóm sv. Alžbety. Návštevníkov festivalu zas jeho 
verše. Tamta Melašvili okamžite zaujala košické 
publikum jednoduchým opisom všedného dňa 
dospievajúcich dievčat, ktoré sú aj všade okolo 
nás. Vlastne, nie tak celkom – nie takéto. Tieto 
žili uprostred vojny (možno v jej zázemí). Museli 
sa vysporiadať so všetkým, čo im prinášala. Hlad, 
boj o prežitie, smrť. A dospievanie.
 Básnik a režisér Giorgi Arabuli sa svojou 
tvorbou snaží udržať pri živote dialekt rodného 
regiónu, v ktorom sa stále hovorí vo veršoch. 
Batu Danelia, jeden z najstarších predstaviteľov 
gruzínskej poézie, vyslovil želanie, aby sa poslu-
cháčom zapáčila aspoň jedna jeho báseň. Úspech 
mali všetky. Bekha Khurchuli ako vojnový spra-
vodajca videl a na vlastnej koži zažil, že vojna je 
hrozná vec a špinavosť: „Nie je pravda, že ľudia 
chodia do vojny, ale vojna prichádza k ľuďom.“
 Thea Thopuria, okrem iných žánrov aj autorka 
kníh pre deti, nečakala, že sa na Slovensku stret-
ne s takou bohatou ponukou literatúry pre ma-
lých čitateľov. V Gruzínsku vyrástla na knihách 
asi desiatich autorov a ani v súčasnosti sa ich 
počet príliš nezmenil. Zo slovenských poznala len 
Ľubomíra Feldeka a jeho Modrú knihu rozprávok, 
ktorá bola preložená do gruzínčiny. Dramatik 
David Gabunia sa rozrozprával na tému problé-
mov vo vzťahu muž – žena: „Ja to vidím tak, že 
my muži sme problémom. Dnes môžem navonok 
síce vyzerať ako upravený, pekný intelektuál, 
ale pud zabíjania bude vo mne stále ukrytý. Sú 
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Giorgi Arabuli pri zápise do kroniky. Diskutujúci Fedor Gál.
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Tridsaťjeden večerov, šesťdesiatdva    stretnutí
čajná ľahkosť, s akou sa hrá a žongluje so slova-
mi, satirický spôsob podania, a tiež opakovanie 
slov, ktorým čitateľa magicky pripútava k svojmu 
príbehu. Oleksij Čupa svojou poviedkou Good 
bye, Lenin v Košiciach pobavil, vo Ľvove vyvolal 
živú diskusiu. Poetka, performerka a rozhlasová 
moderátorka Olena Husejnova svojim básňam 
dáva nový rozmer pomocou videí.
 Skutočnou lahôdkou bolo vystúpenie Zuraba 
Rthveliašviliho, jedného z pionierov zvukovej 
poézie a básnických performancií v Gruzín-
sku. Svojich poslucháčov si podmanil nielen 
výzorom, bezprostredným vystupovaním, ale 
aj nemiznúcim úsmevom. Jeho zvukovú poéziu, 
založenú na tradíciách dadaizmu-futurizmu, 
charakterizuje nezmyselné hromadenie slov, 
ktorými vie autor naozaj veľmi zručne manipu-
lovať. Zároveň ich kombinuje s rôznymi zvukmi, 
spoliehajúc sa na spontánnu improvizáciu.
 Klobúk dole pred dramatikom, prozaikom 
a producentom akým je Basa Džanikašvili. V Poľ-
sku sa mu do čítačky miešal politický míting 
a v Košiciach vystúpenie nie práve tichých róm-
skych hudobných skupín. Ako bonusový balíček 
sa Košice pochlapili a poskytli mega dávku ho-
rúčavy. Napriek tomu, že sa kúpal vo vlastnom 
pote a mal zo seba nepríjemný pocit, nenechal 
sa nepriaznivými skutočnosťami odradiť.
 Poľského historika, novinára, reportéra 
a politológa Wojciecha Góreckeho, ktorý sa už 
25 rokov profesionálne venuje problematike 
severného a južného Kaukazu, môžeme smelo 
nazvať Gruzíncom. O stave, vývoji a politickej 
situácii v Gruzínsku nám porozprával viac ako 
samotní autori. Poézia jedného z najvýznam-
nejších gruzínskych básnikov Zviada Ratianiho 
je plná lásky, strachu, smrti, no i sebaobviňo-
vania a pripisovania si viny za dianie okolo 

 Úplne posledným hosťom festivalu bol hu-
dobník a spisovateľ Erekle Deisadze. Vo svojej 
tvorbe sa prevažne venuje revolúcii a revolučným 
myšlienkam. Prostredníctvom punkovej muziky 
(kapela 40 kilometrov) a jej hudobných klipov 
už od roku 2012 vyjadruje svoje politické názo-
ry. S návštevníkmi festivalu sa podelil o báseň 
o strachu: „Strach môže byť individuálny alebo 
všeobecný, ja sa zameriavam na ten individuálny, 
napríklad strach zo smrti.“
 Gruzínska poetka Lia Likhokeli si predstavo-
vala, že v Košiciach je veľa obchodov so slovami, 
v ktorých sa predávajú ako čokoláda: „Keď ľuďom 
dochádzajú, z celého sveta sa schádzajú do Ko-
šíc a v miestnych obchodoch nakupujú slová.“ 
Počas Mesiaca autorského čítania sa zdalo, že je 
tomu naozaj tak. V Košiciach zneli krásne slová, 
patriace do literatúry piatich krajín. Literatúra 
poskytuje obraz o krajine a jej ľuďoch. V tomto 
roku sme spoznali Gruzínsko. O rok objavíme 
krásy tureckej spisby.

Tatiana Klimková
Všetky foto Knižnica pre mládež mesta Košice

seba: „Nebáli sme sa vojny, keď sme do nej išli, 
začali sme sa jej báť, až keď skončila. Vojna 
nie je šport a my nemôžeme niekomu fandiť!“

Postoj k životu cez poéziu
Ak by sme niekedy vypracovali prieskum u náv-
števníkov Mesiaca autorského čítania, asi by 
sa zhodli na tom, že jeden z najzaujímavejších 
festivalových hostí v Košiciach bol Juraj Briškár. 
Jeho pohľad na svet, prepájanie vecí či analógie 
a fantazijné predstavy boli také podmanivé, 
že už po veľmi krátkom čase počúvania ste sa 
rozhodli k nim pripojiť. Prvá dáma slovenskej 
poézie Mila Haugová sa o sebe vyjadrila že je 
„bežkyňou na krátke trate a písanie poézie je 
celkom dobrý spôsob postoja k životu“. 
 Festivalovú bodku za domácimi autormi dal 
Petr Hruška, básnik píšuci predovšetkým o naj-
bližších rodinných vzťahoch. Do Košíc prišiel 
v silnej rodinnej zostave, sprevádzala ho man-
želka Iveta a syn František, člen hudobného 
zoskupenia Fumar Mata. Na záver svojho vystú-
penia v knižnici predstavil a zároveň symbolicky 
pokrstil svoju najčerstvejšiu, ôsmu básnickú 
zbierku Přebytek otce. 

Otvorenie medzinárodného literárneho festivalu, zľava Iveta Hurná – riadi-
teľka Knižnice pre mládež mesta Košice, Renáta Lenártová – viceprimátorka 
mesta Košice, Nina Demetradze – konzulka Gruzínska v Slovenskej republike.

Gruzínska poetka Diana Anfimiadi.

AKTUALITY
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Jubilejný pätnásty ročník frankofónneho festivalu poézie, divadla a hudby Cap à l´Est (familiár-
ne ho nazývame Capalest), ktorý sa konal v auguste v Banskej Štiavnici, poskytuje priestor 
pre bilanciu a trocha štatistiky. Bližšie sa naň pozrela Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho 
informačného centra, ktoré je organizátorom tohto festivalu.

Cap à l´Est otvoril naše      okná dokorán

Autor vizionárskej myšlienky vytvoriť sieť 
európskych básnikov prostredníctvom 

francúzskeho jazyka a zakladateľ festivalu Mi-
chel de Maulne začínal svoju umeleckú kariéru 
v parížskom kabarete. Veľmi rýchlo sa však 
stal hercom, režisérom a neskôr riaditeľom 
divadla poézie, Molièrovho divadla v Paríži. 
A keďže Molièrovo divadlo bolo spravované 
mestom Paríž, stal sa aj blízkym spolupra-
covníkom vtedajšieho parížskeho primátora 
Jacqua Chiraca, neskoršieho francúzskeho 
prezidenta. Spoločne vytvorili v európskom 
kontexte jedinečný fenomén, divadlo, ktoré 
inscenovalo len poéziu a na jeho doskách sa vy-
striedali najväčší žijúci básnici sveta a zazneli 
verše najvýznamnejších básnických zoskupení 
súčasnosti i minulosti. V roku 1998 divadlo 
odvážne poskytlo priestor aj slovenskej poézii 
a predstavilo vyše dvadsiatku slovenských 
básnikov. Niekde v týchto okamihoch môžeme 
hľadať zrod capalestovskej vízie.

Zakladajúce legendy festivalu
Keďže tento ročník festivalu bol jubilejný, stáli 
sme o prítomnosť niektorých zakladajúcich 
capalestovských legiend. Jedna z nich nemohla 
prísť – litovský básnik a disident Vladas Bra-
ziunas, okrem iného originálny fotograf, ktorý 
zdokumentoval prvých desať rokov festivalu. 
Jeho prvá zbierka nemohla vyjsť celé sedemde-
siate roky pre údajnú „nezrelosť“. Za obdobie 
od vzniku festivalu sa Vladas stal vo svojej kra-
jine maturitnou otázkou a výrazným „tvorcom 
hry“ v kultúre pobaltských krajín.
 Neprišiel ani veľký grécky básnik Titos Pat-
rikios, na jeho ostrove ochoreli cédre. Časť 
svojho života, za vlády plukovníkov, strávil 
Titos v exile a ešte predtým, počas občianskej 
vojny, vo väzení. V jednej zo svojich básní ho-
vorí, že „poézia prináša odpovede na otázky, 
ktoré ešte neboli vyslovené“. 
 Prišla však bulharská poetka Aksinia Mihai-
lova, nositeľka Appolinairovej ceny za zbierku 

Schopnosť ovládnuť publikum
Pozrime sa bližšie na capalestovské osob-
nosti. Francúzsky básnik, románopisec, 
mysliteľ a esejista Bernard Noël výrazne 
ovplyvnil francúzsku spoločnosť dvadsia-
teho storočia. Jeden z najoceňovanejších 
európskych básnikov vydal v roku 1969 ero-
tický román (v českom preklade Hrad obě-
ti), ktorý ho v roku 1974 priviedol pred súd 
za pohoršenie mravov. Inšpirovaný cenzúrou 
svojho diela prichádza Noël s teóriou „straty 
zmyslu slov“. Bernard Noël je jedným z dvoch 
prezidentov Cap à l´Estu, Albert Marenčin 
druhým. Keď si uvedomíme, že Bernardový-
mi osobnými priateľmi boli Louis Aragon, 
Henri Michaux, Jacques Derrida či André 
Pieyre de Mandiargues, dostáva sa Cap à 
l´Est do zaujímavých súradníc. Bernard 
Noël čítal na festivale dva razy a zakaždým 
prekvapil zvláštnou schopnosťou dokonale 
ovládnuť publikum.
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V popredí Mila Haugová, v pozadí zľava Ján Zambor, 
Anton Hykisch, Rút Lichnerová a Aksinia Mihailova. 

Guy Goffette v debate s Anne-Marie Bélime 
na autorskom čítaní básní.
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Cap à l´Est otvoril naše      okná dokorán
napísanú po francúzsky, aj lotyšská poetka, 
spisovateľka a prekladateľka Dagnija Dreika. 
Mnohé jej zhudobnené básne v Lotyšsku zľudo-
veli. Dagnija pred niekoľkými rokmi zostavila 
antológiu slovenskej poézie v lotyštine, teraz 
pripravuje antológiu slovenskej prózy.
 Keď po prvý raz do Banskej Štiavnice v roku 
2009 spolu s ďalšími portugalskými básnikmi 
zavítal Rui Coias, mal na svojom konte jednu 
básnickú zbierku. Pamätnou zostane jeho váš-
nivá diskusia či presnejšie škriepka uprostred 
prezentácie s rumunskou poetkou Simonou 
Popescu (tento rok sa opatrne obchádzali) 
o – podľa nej – zásadných atribútoch tvorcu 
poézie. Rui, ako nám vysvetlil na tohtoročnej 
prezentácii (spoločnej s Máriou Ferenčuhovou 
– ich vyjadrenia o procese tvorby sa pozoru-
hodne dopĺňali), rieši vo svojej tvorbe vplyv 
krajiny a prostredia na duchovný život človeka 
a spoločnosti.
 Po krátkej prestávke nechýbal tento rok 
ani Guy Goffette. Podobne ako jeho veľký 
krajan Bernard Noël patrí k najoceňovanej-
ším francúzskym básnikom a rovnako ako 
on je vynikajúcim interpretom poézie, tam sa 
však podobnosť končí. Guyove interpretácie 
slovenskej poézie vo francúzštine sme využili 
pri mnohých prezentáciách. Robil to rád a stal 

nikov, viacerých z nich opakovane, napospol 
zaujímavé zjavy, niekedy exotické – spomeňme 
si na ročník 2006 a na Jeana Mettellusa z Hai-
ti, Nimroda či Nadine Fidji. Festival priniesol 
na Slovensko viac ako štyridsiatku výnimoč-
ných hudobných produkcií z oblasti modernej 
i klasickej hudby a pozoruhodné sú aj produk-
cie inscenovanej poézie z režisérskej dielne 
Michela de Maulne, ktorý systematicky ma-
puje významné javy slovenskej i francúzskej 
poézie za účasti francúzskych i slovenských 
hereckých kapacít. Tento rok zaznela v Ban-
skej Štiavnici Kraskova poézia v kongeniálnom 
podaní Emílie Vášáryovej a Guy Goffetta. 
 Cap à l´Est jednoznačne otvoril naše okná 
poriadne dokorán. Iná otázka je, čo s tým my 
urobíme.

Miroslava Vallová 
Všetky foto Martin Albrecht

sa vďaka nim obdivovateľom slovenskej poézie. 
Je to pre nás dôležité, lebo Guy je lektorom 
vydavateľstva Gallimard.
 Osobitnú pozornosť by si zaslúžila tohtoroč-
ná slovenská festivalová účasť. Už spomínaná 
Mária Ferenčuhová, Ján Zambor, Dana Podrac-
ká, Mila Haugová, Ivan Štrpka. Na Babylone 
jazykov, kde každý číta vo svojej rodnej reči, 
sa pridali ešte ďalší – Rút Lichnerová, Anton 
Hykisch, Jana Beňová. Keď sme po prezentácii 
Ivana Štrpku v Art Café zliezli z pódia, podišiel 
k nám neznámy návštevník: „Bolo to výživné,“ 
povedal.

Deväťdesiat básnikov Cap à l´Estu
Pribúdajú oká na capalestovskej sieti podľa 
predstáv zakladateľov festivalu? Čo prevažuje 
vo festivalovej súvahe má dať – dal? Čo pri-
niesol za pätnásť rokov Cap à l´Est Banskej 
Štiavnici, slovenskej poézii, kultúre? Všetky 
tieto otázky sú legitímne a bolo by sa možno 
potrebné zamyslieť aj nad ďalšími vecami, 
nad financovaním festivalu či vzťahom Cap 
à l´Estu a Banskej Štiavnice a v neposlednom 
rade nad otázkou capalestovskej budúcnosti. 
Nie všetko je jasné na prvý pohľad, s istotou 
však vieme, že Cap à l´Est doteraz priviedol 
na Slovensko deväťdesiat zahraničných bás-

AKTUALITY

Aksinia Mihailova (vľavo) a Dana Podracká.

Mária Ferenčuhová (vľavo) a Eva Tomkuliaková na 
podujatí Babylon jazykov, na ktorom sa spájajú a miešajú 
jazyky všetkých pozvaných básnikov.
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Podfuky na deťoch sa veľmi nevyplácajú, 
pri ich odhalení nadobúdajú totiž pocit, že 

dospelák im je neprávom nadradený. Nechali 
preto fígle fígľami a mnohí radšej siahli po pri-
rodzených zbraniach, ako je hravosť, kreativita, 
fantázia či spontánnosť. Aj keď sa také na konfe-
renciách veľmi nenosia. Zo serióznosti, a najmä 
odbornosti tohto podujatia to pritom ani trochu 
neubralo. 
 Vychádzajúc z vlastných skúseností a praxe 
ponúkli odborníci z rôznych krajín sveta náv-
števníkom spôsob myslenia a cítenia, ktoré (ako 
ukázali) aj sami zosobňujú – bytostne (vnútorne) 
sa dieťaťu priblížiť. Prostredníctvom čítania prí-
behov a obrázkov, a aj v spojení s hudbou (Ma-
riano Dimonte z Talianska) či tancom (Vierka 
Sádovská). Niekoľkým prednášajúcim sa podarilo 
vytvoriť medzi nimi a nami zvláštnu medziľudskú 
udalosť ovplyvnenú oboma stranami, a tým nám 
dali na vlastnej koži precítiť, ako si môžeme byť 
vzdialení, a aká deštruktívna je táto chýbajúca 
blízkosť medzi nami a deťmi, ale aj medzi nami 
navzájom. Pokojne na to stačí mechanické a ste-
reotypné myslenie, neschopnosť vidieť situáciu 
očami toho druhého, alebo brať sa príliš vážne 
a podobne. 

Pocity rozširujú predstavivosť
Prvý i druhý deň konferencie otvárala Timotea 
Vráblová, prezidentka Slovenskej sekcie IBBY. 
Zážitkovým vkladom do čítania obrázku v kniž-
ke Eleny Rabčanovej nás preniesla do pozície 
dieťaťa. Intonáciou, farbou hlasu a zvedavo for-
mulovanou otázkou navodila situáciu, v ktorej 
sa dieťa cíti bezpečne, a bez zámeru poúčania 
tak vytvorila vzájomnú vnútornú prepojenosť 

majú prežitý koncept čakania. Všetko chcú hneď. 
Bez toho, aby sa trochu ponamáhali a zistili, že 
prekonávať prekážky je normálne. Aj pri čítaní. 
Žeby paralela s nečitateľmi? 

Útek v šiestich jazykoch
Na konferencii rezonovala aj téma utečenectva 
a inakosti. Margaret Anne Suggs z Írska analy-
zovala obrázkové knižky 20. storočia, pričom 
sa sústredila na znázorňovanie identity dieťaťa 
afroamerického pôvodu. Černošská rasa bola 
spočiatku silno potláčaná, dnes je spoločnosť 
zobrazovaná rôznorodejšie. 
 Publikácie, v ktorých je pri prekladoch odstrá-
nené to, čo je kultúrne iné a uniformizujú sa, Ges-
tsdóttir označila za priemyselné produkty. „Aby 
sa deti naučili milovať rodný jazyk a kultúru, 
potrebujú kvalitné knihy už od kolísky. Lokálne 
a globálne nemusia stáť proti sebe.“ Dnes je to 
azda dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, keďže 
každé dvesté dieťa je utečencom. Veď ak sa také-
to dieťa stretne s knižným príbehom, ktorý mu 
zrkadlí jeho vlastný osud, získava tak poznatky 
na riešenie osobných kríz a situácií (Ellis Van-
ce z USA). Ilustrácie zase môžu dieťaťu pomôcť 
formulovať vlastné myšlienky a vnímať príbeh 
(Akoss Ofori-Mensah z Ghany). 
 Určite nie je náhoda, že jednou z ocenených 
kníh na Bienále ilustrácií Bratislava v kategórii 
Zlaté jablko je aj kniha Útek Marka Vadasa s ilu-
stráciami Daniely Olejníkovej. Vyšla už v šies-
tich jazykoch a stretnúť sa s ňou, ako aj s inými 
ilustráciami z celého sveta, môžete na bienále 
do 29. októbra, tentoraz v Slovenskom národnom 
múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave.

Beáta Beláková

– stav, vďaka ktorému sa učíme poznávať. Aso-
ciácia pediatrov v USA odporúča čítať knižky 
podobným zúčastneným spôsobom, pričom nie je 
dôležité, že dieťa ešte nevníma knihu ako knihu. 
Získavame si však jeho pozornosť. Sústredenosť. 
Vráblová, ktorá prednáša Psychológiu detského 
diváka na VŠMU, dokonca hovorí, že ak dieťa 
pravidelne oslovujeme s identicky sa opakujúcim 
momentom, ono si ho spája s pocitom harmónie. 
A pocity rozširujú predstavivosť. Psychoanaly-
tik Bruno Bettelheim by na tomto mieste možno 
povedal, že už tu si začíname vytvárať vnútorné 
zdroje, do ktorých môžeme načrieť vždy, keď sa 
stretneme s nejakým životným protivenstvom.
 Aj Markéta Andričíková ocenila (nielen) názvy 
kníh Kataríny Macurovej formulované ako 
otázky. Tie priam pozývajú čitateľa, aby vstúpil 
do príbehu a hľadal riešenie. Táto talentovaná 
ilustrátorka vo svojich obrázkových knižkách 
zdôrazňuje potrebu priateľstva, lásky a vzťahu, 
čím medzi riadkami stimuluje v malom čitateľovi 
empatiu. Tieto knižky sa vryjú do pamäti, pre-
tože svojím nenápadným morálnym posolstvom 
oslovujú hlboké vrstvy psychiky, a ich účinok len 
tak nevyprchá. 
 Raghheiður Gestsdóttir z Islandu je presvedče-
ná, že knihy (ako artefakt, na rozdiel od e-kníh) 
majú trvalý vplyv na pocit krásy a neustále (často 
podvedome) obohacujú náš život. Aj preto sa 
nedá nečitateľom sfleku vysvetliť, aké je číta-
nie úžasné, a už vôbec nie ich o tom presvedčiť. 
Je to permanentný a mimoriadne zložitý proces, 
odohrávajúci sa na všetkých úrovniach psychiky, 
nejde to len tak vysypať z rukáva. Vráblová (spo-
lu s Vierkou Sádovskou) sa vo svojom projekte 
Palácová herňa čítania stretla s tým, že deti ne-

Medzinárodnú konferenciu o literatúre pre deti zorga-
nizoval začiatkom septembra IBBY Inštitút Bratislava 

v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia 
pre deti. Predpojato som očakávala riadny kus akademiz-

mu, no už úvodná reč riaditeľa Bibiany Petra Tvrdoňa zne-
la príjemne neformálne. Načrtol jej smerovanie i tvorivú 

atmosféru, keď vyjadril presvedčenie, že prednášatelia 
isto vymyslia nejaké fígle, aby deti čítali viac. 

Čítaním k blízkosti

Timotea Vráblová, prezidentka Slovenskej sekcie 
Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Foto bb



6. 10. 1962 – Andrijan TURAN, básnik, prozaik

7. 10. 1944 – Martin BÚTORA, prozaik, publicista, scenárista

8. 10. 1950 – Jozef ŠPAČEK, prozaik, literárny kritik

9. 10. 1933 – Viera HEGEROVÁ, prekladateľka

9. 10. 1936 – Ľubomír FELDEK, básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ

9. 10. 1948 – Viera ŽEMBEROVÁ, literárna historička a kritička

9. 10. 1952 – Marta HLUŠÍKOVÁ, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti

9. 10. 1954 – Jozef TATÁR, básnik, autor pre deti a mládež

10. 10. 1953 – Miroslav KAPUSTA, básnik, aforista

10. 10. 1977 – Ružena ŠÍPKOVÁ, poetka

12. 10. 1943 – Gejza SÁDECKÝ, prozaik, kultúrny historik

12. 10. 1982 – Alica BARTKOVÁ, prozaička

13. 10. 1926 – Ján LABÁTH, básnik, prozaik, prekladateľ

14. 10. 1932 – Henrich PIFKO, literárny historik

14. 10. 1954 – Ľudmila ŠINALOVÁ-KOPECKÁ, spisovateľka pre deti

15. 10. 1956 – Pavol JANÍK, básnik, dramatik, publicista, prekladateľ

15. 10. 1960 – Jozef KOLLÁR, prozaik, spisovateľ pre deti a mládež

15. 10. 1971 – Katarína PATOČKOVÁ, poetka, autorka pre deti

16. 10. 1940 – Nelida NOSKOVIČOVÁ, prekladateľka, literárna historička

16. 10. 1944 – Ivan POPOVIČ, prozaik, autor kníh pre deti, výtvarník

18. 10. 1971 – Jaroslav VLNKA, básnik, prozaik, literárny vedec a kritik

jubilanti
od 21. septembra do 18. októbra

21. 9. 1922 – Mária HAŠTOVÁ, spisovateľka pre deti

22. 9. 1962 – Ľubo DOBROVODA, prozaik

23. 9. 1956 – Igor OTČENÁŠ, prozaik, prekladateľ

24. 9. 1949 – Ján ŠVANTNER, básnik, prekladateľ 

24. 9. 1964 – Juraj BRIŠKÁR, prozaik

25. 9. 1949 – Marián TKÁČ, autor literatúry faktu, prozaik

26. 9. 1931 – Marína ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, prozaička, esejistka, scenáristka

26. 9. 1949 – Ondrej ŠULAJ, dramatik, scenárista

27. 9. 1934 – Michal KOCÁK, literárny historik, editor

27. 9. 1948 – Jozef BANÁŠ, prozaik, dramatik, scenárista

29. 9. 1934 – Rudolf DOBIÁŠ, spisovateľ pre deti a mládež, básnik, prozaik

29. 9. 1961 – Dušan TARAGEL, prozaik

29. 9. 1970 – Elena HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, poetka, prozaička

30. 9. 1954 – Fedor MATEJOV, literárny vedec a kritik, prekladateľ

2. 10. 1936 – Michal HRIVNÁK, prozaik, žije v Maďarsku

3. 10. 1933 – Ján BEŇO, prozaik, autor kníh pre deti a mládež, publicista, prekladateľ

3. 10. 1956 – Peter SÝKORA, autor literatúry faktu

5. 10. 1943 – Etela FARKAŠOVÁ, prozaička, esejistka, poetka, publicistka

6. 10. 1953 – Karol CHMEL, básnik, prekladateľ

Milý Karol!
Karol Chmel je nesmierne pracovitý prekladateľ a znalec poľskej, srbskej, 
chorvátskej a čiernohorskej literatúry. Spôsobom myslenia je básnik, o 
čom podáva písomné svedectvo v sebe prirodzenom tempe. A je aj redak-
tor. A, dúfam a trúfam si povedať, že je aj môj priateľ. Vo všetkých týchto 
činnostiach našľapuje ako Indián. Jemne, aby krovie nepraskalo. Potrebám 
druhých sa podvoľuje pre mňa až dráždivo samozrejme a bez odporu. Takú 
poddajnosť má málokto. Môže si to dovoliť, lebo je pevný – nikomu a ničomu 
nepodlieha. Tak som ho spoznala pri každodennej práci aj pri osobných 
rozhovoroch v slovenskej redakcii Kalligramu. Milý Karol, s vďačnosťou 
na tie roky myslievam a stále si ich v sebe nesiem. Posielam Ti k narodeni-
nám „pokus o básničku“, ktorej iste porozumieš (a možno aj niekto druhý).

Púštna ruža (Adenium obesum)
Karolovi Chmelovi k okrúhlym 6+4. narodeninám

... píšem ti, priateľu, začiatkom tohto augusta, v byte, ktorý sme dosiaľ 
neskolaudovali, hoci je to práve teraz už päť rokov (máme teda niečo pred 
sebou!)...

... čakám na piesok zo sahary, ohlásili ho v správach, už sledujem iba tie o 
počasí, občas prinesú zvesť, ktorou sa dá ešte nadchnúť, vieš si teda pred-
staviť, že tu pobehujem bosá, pripravená po 28 rokoch „slobody“ konečne 
vstúpiť na africký kontinent! 

... vidíš, som na tom celkom inak ako tišma,  ktorý na s. 21 tvojej Batérie 
vzdychá bože / čo urobiť / so získanou slobodou? teraz poviem banalitu, 
no vzhľadom na prepiatosť očakávaní, ktoré nás premohli pred tridsiatimi 
rokmi, sa tá banalita predo mnou týči (opäť raz) ako amerika pred kolumbom: 
jestvuje iba sloboda vlastnej hlavy... vykláňam sa teda z okna, hoci je to vo 
vlaku zakázané, smerom k tvojmu miodragovi vukovićovi  do kruhu hlavy...

...miodrag znie v slovenčine ambivalentne, straší zurvalosťou prízra-
ku-draka, akéhosi pohanského slovanského boha, a čičíka nehou oslo-
venia: môj drahý...

... vieš, čo ešte práve teraz robím okrem bososti? spúšťam na youtube „the 
best od ennio morricone“ (neskutočné, ako práve teraz zasiahol „boh-blesk 
z klávesnice“, kde f a d sú tesne pri sebe! už presnejšie sa nedá vystihnúť 
súčasná hovorená slovenčina) a dirigujem orchester ako „vtedy v kalligra-
me“... malá vyšinutosť na vybalansovanie presily... zavri oči, nech to vidíš, 
a počúvaj... svet je odrazu to najľahšie miesto na život! claudia cardinale 
už vystupuje z vlaku...

ps: nemaj mi za zlé nadužívanie spojenia práve teraz, o sekundu už môže 
byť potom

Ingrid Hrubaničová

KOMENTÁRE

1  Aleksandar Tišma (1924 – 2003), srbský spisovateľ, tišma – názov básne Karola 

Chmela v zbierke Batéria (F. R. & G. 2014) 

2 Miodrag Vuković (1947 – 2013), čiernohorský spisovateľ, jeho próza Kruh hlavy 

vyšla v slovenčine v preklade Karola Chmela (F. R. & G. 2008)

Inge Hrubaničová s dcérkou a Karol Chmel. Foto Peter Procházka
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Drahá mamička
Ján Cikker – Listy matke / Zostavila 
Irena Michalicová  / G-Ateliér 2017
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Starostlivá matka svoje dieťa vychová, vštepí 
mu zásady a do života ho vyzbrojí láskou, 

ktorú ono potom ďalej odovzdáva. Až do svojho 
konca sa oň bojí a prežíva s ním každé jedno 
sklamanie a menšie či väčšie radosti. O to silnej-
šie puto vznikne, keď na jeho výchovu zostane 
iba ona sama. Správkyňa poslednej vôle Jána 
Cikkera, Irena Michalicová, objavila listy ad-
resované skladateľovej mame a zverejnila ich 
v knihe plnej nehy. 
 Mária Cikkerová, rodená Psotková, prišla 
v neľahkých časoch o manžela. Po ťažkom vnú-
tornom boji sa nakoniec rozhodla, že jej syn sa 
nestane lekárom, ale ordináciu plnú pacientov 
vymení za životnú neistotu skladateľa a hudob-
níka. Sama pôsobila ako klavírna pedagogička. 
Vedela vycítiť synov talent a pochopiť, ako do-
káže hudba človeka napĺňať. Jeden z jej výro-
kov vraví, že „život umelca je tŕňová cesta, ale 
do nesmrteľnosti sa ľahko smrteľník nedostane!“ 
No takisto si uvedomovala, že „duša umelca je 
najchúlostivejší seizmograf a beda tomu, kto mu 
nevinne ublíži!“

Listy sýtili dušu, balíky telo 
Dnes, po dvadsiatich ôsmich rokoch od úmr-
tia Jána Cikkera, dostávame cenný bádateľský 
dokument, ktorý zároveň odkrýva láskyplný 
vzťah skladateľa a jeho matky. Nie je to žiadna 
vzťahová dráma. Stále prítomná láska a pocho-
penie nedáva priestor pre zvady a škriepky. Na-
miesto toho sa objavujú starosti, ako sa uživiť, 
a popritom vychádzať s ľuďmi a nestratiť svoju 
tvár. Listy Ježiškovi a chlapčenské pozdravy 
z prázdnin sú skôr milým entrée, prehĺbenie 
rodinného vzťahu je v korešpondencii zazna-
menané až počas Cikkerovej vojenskej služby. 
Mladý, unavený vojak stál na štartovacej čiare 
života. Pred ním sa otvárali nové možnosti, ale 
trápil ho tiež nedostatok peňazí, hlad, vyčerpa-
nosť a starosť o blízkych. A do toho vojna. Listy 

Striedajú sa návaly energie a apatie, v niekto-
rých listoch cítiť pokoj a vyjasnenie, v iných sa 
to hmýri pretlakom myšlienok: „Sú chvíle, keď 
i tí najsilnejší zatínajú zuby únavou, ale s pevnou 
vôľou prejde i to,“ píše v jednom liste unavený 
skladateľ.

Invektívy odrážal šarmom
Proces skompletizovania materiálu, jeho prepis 
a chronologizácia bol určite náročný a zdĺhavý. 
Irena Michalicová musela listy dôkladne preskú-
mať a rozhodnutie publikovať ich všetky v celom 
znení bolo správne. Nevyhýba sa chúlostivým 
témam, nezjemňuje ich ani neupravuje. Zvlášť 
citlivo sa môže javiť vzťah medzi Jánom Cikkerom 
a Eugenom Suchoňom, ktorý sa zmenil z pria-
teľstva na vlažný postoj. Mimochodom, čo-to už 
načrtol aj samotný Suchoň vo svojich denníkoch, 
ktoré vyšli po jeho smrti v knihe Denník z notovej 
osnovy. Cikker veci niekedy naznačoval („v kaž-
dom prípade je tisíckrát ľahšie operu napísať, ako 
zvládnuť predpremiérové ťažkosti a špinavos-
ti“), ešte častejšie však volil priame slová („Nak 
ich šlak trafí“), najmä v smutnom lamentovaní 
nad stavom slovenskej kultúry.
 Osobné invektívy voči svojej osobe odráža 
šarmom pre seba typickým. Niekedy nie je 
na škodu, keď sa úcta a rešpekt nezamieňajú 
za zamlčiavanie skutočností. Muselo to byť o to 
náročnejšie, že sa editorka knihy s Cikkerov-
cami osobne poznala. Ako sama tvrdí, vydanie 
korešpondencie nemalo rozvíriť senzáciechtivý 
povrchný záujem, ale má byť výzvou hudobným 
historikom. Kniha Listy matke je vzácnym do-
kumentom, v ktorom až 488 zachovaných listov, 
pohľadníc a korešpondenčných lístkov priná-
ša nové informácie, objasňuje tie staré a dáva 
ďalší podnet k skúmaniu nesmierne bohatého 
a zaujímavého života národného skladateľa Jána 
Cikkera.

Daniel Hevier ml.

sýtili dušu, balíky zase telo. Mame sa mohol zve-
riť s čímkoľvek, čo ho trápilo. Bola to pre neho 
terapia, spoveď aj očista. Dostával rady a sám 
radil. Bolo medzi nimi silné puto, ktoré nepre-
ťala ani veľká vzdialenosť. „Listovanie“ matke 
sa stalo sprievodcom po ubiehajúcich sklada-
teľových dňoch. Menilo sa prostredie, z ktoré-
ho listy posielal (od skromných prenájmov až 
po spoločnú vilku s manželkou Kitty) a menilo 
sa tiež spoločenské postavenie, z priebojného 
mladíka na národného skladateľa. V listoch cítiť 
nástojčivosť byť nápomocným synom, aj pokoru 
v žiadostiach o peniaze potrebné na živobytie: 
„Je to divné, že práve vtedy, keď človek dozreje, 
nemôže na toľko urobiť svoju Matku šťastnou, 
ako by chcel.“
 Tento nepokoj a búrka v duši, ako to samot-
ný Cikker nazval, je tou drámou a konfliktom 
v knihe jeho zozbieraných listov. Zvyšný obsah 
skôr pomáha plasticky si vystavať obraz života 
Jána Cikkera a vcítiť sa do skladateľovej duše. 
Vybadať zo súvislostí, čo ho napĺňalo, čo štva-
lo a zarmucovalo, a v čom sa chcel zlepšovať. 
Cez ústredný motív vzťahu k matke sa tak ne-
badane posúvame k jeho priateľom, kolegom 
a životnej láske – budúcej manželke Kataríne. 
Editorka knihy umiestnila pod listy vysvetlivky 
nápomocné tým, čo nepoznajú detaily z hudob-
ného života na Slovensku. Bádatelia budú istot-
ne spokojní s informáciami, ktoré správkyňa 
Cikkerovej pozostalosti Irena Michalicová už 
roky zhromažďuje. Práca a súkromie sa v lis-
toch neoddeľuje, ale splýva v jeden celok. Čitateľ 
sa tak dozvedá, ako vznikali Cikkerove diela, 
ich nácviky a zaradenia do umeleckej sféry. Sú 
autori, o ktorých sa to nikdy nedozvieme – to 
tajomstvo si vzali do hrobu. Pri Cikkerovi sa nám 
teraz ale naskytla vzácna príležitosť dozvedieť 
sa, kde vznikalo jeho symfonické dielo, v akom 
emočnom vypätí skomponoval komorné sklad-
by, alebo čo cítil pri skladaní opery Juro Jánošík. 

Foto Ladislav Tkáčik

Foto archív D. H.
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Milovníci Siddhartu či Stepného vlka majú 
veľké šťastie: Hermann Hesse (1877 – 

1962) poväčšine žil v ústraní, sám, veľa ces-
toval, a keďže dôležité ženy i muži jeho života 
boli od neho oddelení, tak si písali. Množstvo 
listov. A tie listy sa zachovali… Knihu som 
brala do rúk so zvedavosťou a zároveň s istou 
predpojatosťou: Aj tak bolo určite všetko inak… 
Ktovie, koľko chúlostivého materiálu zlikvido-
vali dedičia, koľko scenzurovala samotná au-
torka knihy. A hlavne, koľko o Hesseho vzťahu 
k ženám sa nikdy nezachytilo na papieri… Ale 
mýlila som sa. Kniha ma očarila množstvom až 
obsedantno detailných správ z prvotného zdro-
ja: bohatá korešpondencia, denníkové záznamy, 
vyjadrenia lekárov, citáty z Hesseho textov, 
biografické záznamy jeho priateľov či memo-
árové knihy a rozhovory so zaangažovanými 
aktérmi – s Hesseho synmi, manželkami, mi-
lenkami, služobníctvom atď. Zdá sa, že autorka 
sa nesnažila fakty účelovo natiahnuť na kopyto 
feministické či akékoľvek iné, čo jej slúži ku cti.

Hesseho femmes fatales
„Je všetkým: matkou, dieťaťom, milenkou, zvie-
raťom, madonou.“ Takto sám Hesse definuje rolu 
ženy vo svojom živote (Klingsorovo posledné leto, 
1920). A inde píše: „Neviem, či vôbec dokážem 
milovať. Dokážem túžiť a hľadať seba v iných, 
čakať na ozvenu, bažiť po zrkadle, dokážem 
vyhľadávať rozkoš a to všetko môže vyzerať 
ako láska… Nemilujem len teba a nemilujem 
len Ginu… zajtra a pozajtra budem milovať iné 
obrazy, maľovať iné obrazy…“ Tieto vyjadre-
nia sa pri úvahách o Hesseho ženách zdajú byť 
priam kľúčové. Ak sa o Hessem občas uvažuje 
ako o mizogýnovi, nemôže ním byť ten, kto 
stvoril postavy ako Kamala (Siddharta), alebo 
Hermína (Stepný vlk). Majstrovské učiteľky, 
múdre a chápavé zasväcovateľky, bohyne. Kto 
bol ich predobrazom v živote? Podľa všetké-

bol natoľko zúfalý a rozorvaný, že sa pokúsil 
o samovraždu. Počas druhého manželstva (po 
dlhodobom naliehaní zo strany Ruth a jej rodi-
čov), si Hesse siahol na život opäť – v luxusnej 
izbe prenajatej bohatým svokrom… Pri treťom 
sobáši píše priateľovi: znovu je to „akt vzdania 
sa po dlhom odolávaní, gesto podrobenia, ústu-
pok voči žene“. Dodajme, že tretia manželka 
naňho čakala 21 rokov! Z vnímavej, tolerant-
nej a slobodomyseľnej Ninon sa však postup-
ne stáva žiarlivá, bezdetná, zatrpknutá pani 
Hesseová, ktorá úzkostlivo stráži každý krok 
svojho slávneho manžela (od roku 1946 nositeľa 
Nobelovej ceny).

Manželstvo verzus tvorivý rozlet
Hoci všetky Hesseho manželky navonok dek-
larovali zmysel pre jeho tvorivú nezávislosť, 
slobodu atď., v praxi to nezvládli. Mia mu ešte 
pred svadbou píše: „Nechcem urobiť nič, čím by 
som si ťa pripútala. Chápem, že pre tvoj ume-
lecký rozvoj to tak musí byť, že nesmieš brať 
žiadne ohľady… mysli len na svoje napredovanie 
a na to, čo ti prospieva.“ A podobne sa vyjadro-
vali aj ostatné ženy, keď ich Hesse od sobáša 
odhováral… 
 Pri čítaní knihy sa neustále vynárajú tie isté 
pra-otázky: Kde je hranica medzi egoizmom 
a bytostným vnútorným volaním umelca? A za 
akých okolností sa dá dosiahnuť taký stav, aby 
kreatívny a nadaný človek (muž či žena) nepo-
ciťoval manželstvo a rodinu ako priúzku kliet-
ku, ktorá ho oberá o čas, rozlet ducha, inšpirá-
cie…? To všetko na pozadí Hesseho slov z roku 
1921 pánovi Wengerovi: „… nemôžem uvažovať 
o sobáši, viem, že porušujem meštiacku morál-
ku, nemôžem to však zmeniť, lebo dodržiavam 
inú, nemenej posvätnú morálku – hlas v mojom 
vnútri.“

Elena Hidvéghyová-Yung

ho ide o čiastočne vybájený, nedosiahnuteľný  
ideál. No zároveň všetky dôležité reálne ženy sa 
vo vzájomnom spojení a preskupovaní v Hesse-
ho textoch viac alebo menej vyskytujú. V prvom 
rade prísna, pietistickej tradícii verná matka, 
ktorú veľmi sklamal básňami, lebo „vyvolávajú 
podozrenie, akoby láska nebola vždy mravná 
a čistá“. Ďalej krásna, nedosiahnuteľná Elisa-
beth La Rocheová, ktorej neopätovaná láska ho 
dlhé roky prenasledovala. Elisabeth Ruppová, 
nezávislá, literárne činná intelektuálka, mi-
lenka, ktorá ho nikdy nechcela vlastniť. Emmy, 
blízka duša – žena najlepšieho priateľa Huga 
Balla… a tri zákonité manželky: Mia Bernoullio-
vá, Ruth Wengerová a Ninon Dolbinová. Všetko 
ženy z vyššej spoločnosti: sčítané, kultivované 
i majetné.

Egomaniak i štvanec
Herman Hesse, od detstva chorobne melancho-
lický a psychicky labilný (od 24 rokov suicidál-
ny) outsider, v každom manželstve vystupuje 
ako vrtošivý, chladnokrvný egoista, ktorý si 
nárokuje ohľady a samotu podľa ľubovôle. Mia 
po jeho boku roky balansuje na hranici totál-
neho vyhorenia a nervového kolapsu. Keď má 
50 rokov a Hesse sa s ňou rozíde krutým listom, 
prvýkrát sa psychicky zrúti a ostáva stigmati-
zovaná ako schizofrenička. Medzičasom sláv-
ny Hesse nie je ochotný prevziať starostlivosť 
o domácnosť, o synov, ktorých prerozdelí medzi 
priateľov a príbuzných, opakovane ju odmieta 
na liečeniach navštíviť, hoci ona ho prosí… Dru-
há i tretia žena musia pristať na oddelené bý-
vanie a audiencie, ktoré udeľuje on. „Keď Ruth 
chce zmeniť dohodnutý denný plán, Hesse trvá 
na písomnej žiadosti…“ Áno, Hesse ako manžel 
sa javí temer ako neľudské monštrum. Ale len 
pri povrchnom čítaní.
 Hesse nebol chladnokrvný psychopat. Po de-
finitívnom odchode od prvej ženy, od synov, 

Egoisti 
a egoistky. 
Mučeníci 
a mučenice
Hesseho ženy / Bärbel Reetzová / Preklad 
Elena Diamantová, Marián Hatala / 
Petrus 2017

Foto archív  E. H.-Y.

Fotografia vznikla v spolupráci s kníhkupectvom Adkabooks. Foto bb
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Moja dlhá, štyridsaťpäťročná cesta v jed-
nom vydavateľstve ma napĺňa nostalgiou, 

najmä keď mám bilancovať sedemdesiatročnú 
existenciu inštitúcie, ktorú založili v Bratislave 
19. septembra 1947 ako súkromnú účastinnú 
spoločnosť s cieľom: „… aj pri neustálom zdô-
razňovaní rentabilnosti nie je a nemôže byť 
cieľ predovšetkým zárobkový…“ Pri kolíske vy-
davateľstva stáli aj literáti, ktorí vedeli, o čom 
hovoria, a tak za prvého riaditeľa Tatranu zvolili 
spisovateľa Ľuda Zúbka. 

Prestíž budovali osobnosti
Spočiatku malo vydavateľstvo osvetový cha-
rakter, zameraný na „popularizátorskú“ a „po-
pulárno-vedeckú“ produkciu, čo bola v tých 
časoch priekopnícka práca. Neskôr sa zame-
ralo na vydávanie výtvarnej literatúry, beletrie 
a literárnovedných diel, pričom sa rovnako stalo 
zakladateľom nových tradícií a koncepcií. Vý-
znam, a najmä prestíž vydavateľstva budovali 
osobnosti, ktoré v tom čase vo vydavateľstve 
pracovali. Spomeniem len niektorých: Ivan Ku-
pec, Ján Ferenčík, Andrej Plávka, Ondrej Mrlian, 
Gabriel Rapoš, Jozef Felix, Michal Chorvát, Da-
niel Šulc, Július Lenko, Zora Jesenská, Ružena 
Žiaranová-Dvořáková, Soňa Čechová a mnohí 
ďalší.
 Úctu a rešpekt si vydavateľstvo získalo najmä 
závažnými edičnými činmi v oblasti slovenskej 

o to, aby sme sa aj na Slovensku pustili do prekla-
du svetovej klasiky. V jeho preklade si slovenský 
čitateľ mohol prečítať kompletné Ezopove bájky, 
zbierku Nenávidím a milujem od prvého rímskeho 
lyrika G. V. Catulla, Horatiove Ódy a Epódy, Oví-
diove Metamorfózy aj výber z jeho poézie. Pričinil 
sa o prvé kompletné preklady z gréčtiny a latinči-
ny. Neskorší redaktori ako Tomáš Oravec, Táňa 
Kusá a Jana Rovenská, všetko absolventi klasickej 
filológie, pokračovali v jeho práci a za ich éry bolo 
publikovaných takmer 100 latinských a gréckych 
autorov. Vyvrcholením tohto úsilia bolo vydanie 
kompletného prekladu Platóna, vďaka čomu sme 
predbehli českých kolegov.
 V Tatrane sa pod vedením Zory Jesenskej 
sformovala aj známa škola rusistov, ktorí patrili 
v 60. a 70. rokoch k priekopníkom prekladu. Jed-
nou z nich bola aj Hana Kostolanská – za preklad 
diela I. A. Gončarova Oblomov získala Hollého 
cenu. Nesmierne som si ju vážila aj preto, že ma 
naučila úcte k textu, pokore k prekladanému au-
torovi a trpezlivosti s vetou. Redigovala môj prvý 
preklad Leonarda Franka Karl a Anna. Spomínam 
si, že pri opise dvoch vojakov, ktorí v páliacom 
slnku ležia v zákopoch kdesi na africkej Sahare, 
išlo o nesmierne poetický text, ktorý v mojom 
podaní vyznel veľmi plocho. Doteraz mám v živej 
pamäti, ako sme si kreslili zákopy a vojakov a for-
movali vetu za vetou do zmysluplnej nadväznosti 
a nevšednej poetiky.

klasickej a súčasnej tvorby, obohacovaním pre-
kladovej literatúry o diela autorov, ktorí v slo-
venskej literatúre absentovali, ako napríklad 
Dante Alighieri, Platón, Joseph Conrad, F. M. 
Dostojevskij, Publius Ovidius Naso, Charles Dic-
kens, Victor Hugo, Lion Feuchtwanger. Prekla-
dy boli v tom čase natoľko významné aj preto, 
že obohacovali pôvodnú literatúru o nový štýl 
a námety.
 V osemdesiatych rokoch prišla do vydava-
teľstva nová generácia redaktorov, ktorá pri-
niesla aj nový pohľad na preklad pod vplyvom 
Popovičovho diela Teória umeleckého prekladu. 
Mimoriadny dôraz kládli na kultúru jazyka, 
k čomu výrazne prispievali časté hodnotenia 
pôvodných a prekladových diel v denníkoch 
a literárnych časopisoch, udeľovanie Ceny Jána 
Hollého a celotýždenná Letná škola prekladu, 
kde podnetné príspevky a tvorivé diskusie po-
súvali slovenský preklad dopredu.

Kolegovia a kolegyne
Zhodnotenie prínosu a významu vydavateľstva 
Tatran prenechám akademickým odborníkom 
a radšej zaspomínam na kolegov, ktorí tvorili 
nosnú časť vydavateľstva a poniektorí už nie sú 
medzi nami. Bonviván a vzdelanec Ignác Šafár 
ma prijímal do vydavateľstva so slovami: „… a nie, 
aby si v latinčine prekladala každé item.“ Bol ve-
dúcim redakcie svetovej literatúry a zaslúžil sa 

Foto Mária Mühl
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nasledovala stĺpcová a stránková korektúra, 
ktorú čítali ďalší dvaja redaktori. Každá kniha 
prechádzala rukami najmenej štyroch redak-
torov. Dnes mám pri niektorých publikáciách 
občas dojem, že knihu si poriadne neprečítal 
ani sám autor.
 Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 
(Časy sa menia a my sa meníme s nimi.) Aby 
po roku 1989 vydavateľstvo prežilo a nezaniklo, 
muselo sa prispôsobiť dobe. V roku 2006 som 
odkúpila podiely vydavateľstva a spolu so sy-
nom sme sa začali zamýšľať nad ďalším sme-
rovaním Tatranu. Bola to výzva, aká sa tak 
ľahko nezopakuje. Naším cieľom bolo vydávať 
špičkovú svetovú tvorbu a pokračovať v publi-
kovaní Zlatého fondu slovenskej literatúry a Čítaní 
študujúcej mládeže. Hneď prvý rok nám uká-
zal, že naše veľkolepé predsavzatia hraničia 
s naivitou. Uvedomili sme si, že ak chceme mať 
prosperujúce a životaschopné vydavateľstvo, 
nemôžeme vnucovať svoje predstavy širokej 
čitateľskej obci, ale do určitej miery sa musí-
me prispôsobiť čitateľovi. Od textovej kvality 
a výberu dobrých kníh sme neupustili, v edícii 
Svetová tvorba sme vydali takých významných 
autorov ako Juliana Barnesa, Woodyho Alle-
na, Irène Némirovsky, Alfonsa Cruza, Francisa  
S. Fitzgeralda, Colma Tóibína a mnohých ďal-
ších, ale ukázalo sa, že pokračovať v niektorých 
edíciách je neproduktívne.

Ocenenia a objavy nových autorov
Samozrejme, zmenil sa aj slovenský čitateľ, kto-
rého formujú technické médiá a sociálne siete. 
Slovenská a svetová klasika je out, súčasnú 
slovenskú prózu číta úzky okruh čitateľov, ak 
autor získa ocenenie, záujem sa zvýši, ale nie vý-
razne. Prím začali hrať celosvetové bestsellery, 
bez ktorých sa väčšie vydavateľstvo nezaobíde.
 Za posledných desať rokov sme získali ocene-
nia za preklady a výtvarné spracovanie publi-
kácií aj za pôvodnú slovenskú literatúru. Tešia 
nás najmä objavy slovenských autorov, ako sú 
Ondrej Štefánik a Maroš Hečko, ktorí svojou 
tvorbou zaujali odbornú aj laickú verejnosť, 
vyhľadávame a rozširujeme kvalitnú žánrovú 
slovenskú literatúru, také je dielo Petra Kijabu 
Kontraktor alebo Maroša Boška Vtáčkar. 
 Naším krédom sa stalo motto „knihy pre hod-
notnejší život“, ktoré vystihuje náš zámer pri vý-
bere titulov. Do edičného plánu zaraďujeme pub-
likácie so závažným humánnym posolstvom, 
knihy, ktoré prinášajú nový pohľad na svet, 
vesmír a dianie okolo nás. Usilujeme sa priná-
šať tituly dvadsiateho prvého storočia a do istej 
miery udávať tón vo vydavateľskej činnosti. Že-
láme si, aby sa vydavateľstvu darilo aj v ďalšom 
desaťročí a aby prinieslo množstvo zaujímavých 
titulov.

Eva Mládeková

 Oporou našej redakcie bola Elenka Nižňan-
ská. V korektúrach doplnila každú čiarku, 
nadbytočnú vyhodila, zlú predložkovú väzbu 
pozmenila, nevhodné slovo nahradila, škrípa-
júcu vetu uvoľnila a chýbajúce časti dopísala. 
Bola schopná tápajúcemu redaktorovi venovať 
pol dňa, aby naliehavý problém spolu vyriešili. 
Vyžarovala pokoj a dôveru, možno preto sa 
mnohí na ňu obracali s prosbou o radu. Ešte 
mi nedá nespomenúť Danu Lehutovú, vedúcu 
slovenskej redakcie, dámu, ktorá si poradila 
s každým problémom a jazykovým hlavola-
mom.

Zmenili sa časy aj čitateľ
V jednotlivých redakciách panovala tvorivá 
atmosféra, o akej sa nám v dnešných uponá-
hľaných časoch môže iba snívať. A potom naše 
ranné tatranské kávy na prvom poschodí 
v zadnej miestnosti budovy na Michalskej ulici. 
Cigaretka, káva a nekonečné debaty o jazyko-
vých problémoch, o najnovšom vydaní Ruda 
Slobodu, čo zasa vymýšľa riaditeľ v Slovenskom 
spisovateli, alebo ako nám zástupca šéfredak-
tora žerie nervy kontrolou dochádzky. Dnes si 
nikto nemôže dovoliť prepych vtedajších čias 
– vo vydavateľstve pôsobilo tridsať redaktorov 
a navzájom si pomáhali. Keďže neboli počítače, 
texty sa redigovali na papieri, po prepísaní sa čí-
tali, teda prešli rukami dvoch redaktorov, potom 

Tatran oslavuje
Známe slovenské vydavateľstvo má už 70 rokov. Prinášame vám pohľad 

dlhoročnej redaktorky a riaditeľky Tatranu Evy Mládekovej na jeho históriu 
a na ďalších stránkach nájdete aj recenzie na niekoľko tohoročných 

kníh z produkcie jubilanta.
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Rozprávanie sa začína promočným dňom  
hlavného hrdinu a rozprávača Vladimíra, 

ktorý je dozaista akýmsi alter egom autora, Ma-
roša Hečka. Pri čítaní prvých viet sa v jasných 
kontúrach vynorí Námestie Františka Zupku 
s Domom odborov. Takto jasne a presne mal 
byť nalinkovaný aj Vladimírov život. No aj tak 
je úvodná časť, venovaná spomienkam a tušeniam 
toho, čo bude nasledovať, príjemným návratom 
do nedávnej minulosti, ktorá mala pre istú (po-
vedzme našu) generáciu svoje čaro, lebo to bolo 
na vzruchy najbohatšie životné obdobie. Charak-
teristika života súdobej bohémy sa len tak hemží 
reálnymi ľuďmi a lokalitami. (Aj keď kaviareň 
Lietadlo, posledných dvadsať rokov známejšia ako 
Depresso, v roku 1989 ešte nebola na Ventúrskej, 
ako sa v knihe píše, ale na Jiráskovej ulici. Kde je 
však hranica medzi beletriou a literatúrou faktu?) 

Slovensko – Francúzsko – Španielsko – JAR
Vladimír, absolvent Vysokej školy ekonomickej, 
spolu s priateľom Edim dlho a dôsledne plánujú 
emigráciu. Ich cieľom má byť Juhoafrická repub-
lika. Aby svojim príbuzným narobili menej prob-
lémov. Veď emigrovať do JAR je ako „ísť na dovo-
lenku do Levíc“. Neškodné, závidenia nehodné.
 Keď sa dostanú za železnú oponu, výbuch ra-
dosti sa nekoná. Prvotný úspech ich zaskočí, 
to, že sú vonku, prijímajú akosi rozpačito. Ich 
emigrácia má byť výletom s prehliadkou pamia-
tok, o ktorých len čítali, aby sa napokon v Paríži 
prihlásili na ambasáde Juhoafrickej republiky. 
Putovanie do Paríža je v zásade veselé, dokonca 
cestou stretávajú pomerne mnoho známych. Ich 
rozhodnutím ostať vonku prvýkrát vážnejšie 
otrasie fakt, že ambasáda je zatvorená, emigrá-
cia sa skutočne stáva výletom. 
 Paríž ich zomelie, stávajú sa svedkami veľ-
kolepých osláv Veľkej francúzskej revolúcie, 

na svoj nekompromisne ohraničený dvorček, 
na ktorom sa môže bezpečne hrať. Lebo na slo-
bodu vonku nie je pripravený.

Silný a smutný príbeh, ale…
Všestrannosť Maroša Hečka je skutočne obdivu-
hodná. Ale jeho znalosti, v knihe demonštrova-
né odkazmi na prečítanú literatúru, napozerané 
filmy či napočúvanú hudbu, vypovedané ústami 
dvadsaťročného mladíka nepôsobia uveriteľne. 
 Viac škody ako osohu robia odbočky, ktoré 
snáď mali príbeh odľahčiť, zatraktívniť, no 
zbytočne zvádzajú z cesty. Niekedy sú také 
vzletné, že sa v nich stratíte. („Z otvorenej pa-
pule podzemia sa spolu s nami vyvalí sladká 
marmeláda v podobe ľudí, lepkavých ako prsty, 
keď som mame pomáhal čistiť ovocie a variť 
marhuľový džem.“ „Ovocie zo stromu revolúcie, 
ktorým sa kŕmi Francúzsko, je skorodované 
jablko s odhryznutým kúskom poznania, ktoré 
niektorí považujú za výnimočný čin a iní za krok 
do prázdna.“ „Pečie a pečie, valí slová pred sebou 
ako buldozér na Oravskej priehrade nahroma-
denú zeminu.“) 
 Rušivé je tiež prílišné a nedôsledné použí-
vanie kurzívy (žargón, názory, bohemizmy, ci-
táty, metafory, opisy, prirovnania, vulgarizmy, 
nie je však jasné, podľa akého kľúča) či silené 
pseudofrazeologizmy. („Pôjdem hľadať strate-
ného bratra v triku…“ „Tento způsob léta zdá se 
mi poněkud nešťastným.“)
 Navzdory tomu je to silný a smutný príbeh. 
Jeho smutným paradoxom je, že hoci Vladimíra 
predstava vopred určeného života desí tak, že 
sa rozhodne emigrovať, sloboda, ktorá ho počas 
putovania vydesí ešte viac, ho aj tak dobehne. 
V novembri. Aj keď to si môžeme už len domýšľať. 

Diana Dúhová

Vladimír má takmer pomer s Afričankou, ktorej 
nerozumie ani slovo. Román dostáva cestopisný 
nádych. Rušivé sú však štylistické nedostatky, 
neoriginálne imaginácie a zle odhadnuté opi-
sy. (Dôsledne nudné vykreslenie „úradu prá-
ce“, pomyselná svadba v Sacré Coeur s Bimi, 
ako vystrihnutá z Rebelov. Chýba už len V stínu 
katedrál. Ale možno to Renč šlohol Hečkovi.) 
Autorova potreba všetko dôsledne vysvetľovať 
pôsobí miestami príliš mentorsky. Čitateľ dostá-
va všetko na tanieri, fantázia nemá šancu – aby 
ho Hečko vzápätí zmiatol nepresnosťami.
 Po precitnutí z parížskej eufórie sa novým 
cieľom našich hrdinov stáva ambasáda v Mad-
ride. A v Barcelone opäť stretávajú známych, 
Adyho a Romana. Roman sa chystá v Španiel-
sku oženiť. Vladimír ich „naposledy videl spolu 
hrať v divadle Astorka v Čakaní na Godota…“ 
(Divadlo vzniklo v roku 1990 a „Astorka“ sa 
do názvu dostala až v deväťdesiatom treťom, 
i keď istý Roman a istý Ady v Godotovi excelovali 
už na škole. Dobre, je to beletria, nie životopis.) 
Po tomto stretnutí ich veselý emigračný výlet 
dostáva prvé trhliny. Odkázaní sami na seba 
sa do Madridu vyberú stopom. Sloboda začína 
nadobúdať nový rozmer, keď chcú prenocovať 
na pláži v Biarritzi a miestni policajti ich vyká-
žu z mesta, odprevadia ich až za tabule. Novou 
skúsenosťou je slobodné vedomie existenciálnej 
neistoty.
 Prvý to vzdá Edi, keď sa v krajine nikoho 
otočí a bez slova sa poberie domov. Osamote-
ný Vladimír sa po sebareflexívnych  meditáci-
ách v pomarančovníkovom sade vracia nazad 
do Barcelony, kde týždeň pracuje ako pomoc-
ná sila v kuchyni. A tu to docvakne aj jemu. 
Konečne si prizná, že „emigrácia bol švindeľ, 
podvod na nich samých“. Pochopí, čo je slo-
boda. A slobodne sa rozhodne vrátiť domov, 

KUPÓN 
TATRAN – HEČKO

Pochopiť podstatu slobody 
Ďalej na západ sa dá ísť len na východ / Maroš Hečko / 

Vydavateľstvo Tatran 2017

Čím bližšia história, tým príťažlivejší príbeh. A ak je tá história súčasťou vašich naj-
lepších rokov, je viac než prirodzené, že príbeh nielen zarezonuje. Udrie presne 

a na správne struny. Dej románu Ďalej na západ sa dá ísť len na východ sa odo-
hráva v lete 1989. Najzaujímavejšia história, aká pre istú (povedzme našu) generá-
ciu môže byť. Napokon, je to uvedené aj v podtitule: Postavy tohto rozprávania sú 

deťmi jednej ideológie.

  KUPÓN
do 19. októbra

Román Maroša Hečka Ďalej na západ sa dá ísť len na východ môžete získať 
zaslaním kupónu Tatran – Hečko na adresu redakcie.
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TATRAN – WALLSOVÁ

KUPÓNY  »
do 19. októbra

odpoveď: len pravdu. Dospelá Jeannette našla 
odvahu. Pozvala nás do Skleného zámku.
 V úvode prózy nachádzame svadobnú fotogra-
fiu Mary Rose a Rexa Wallsovcov z roku 1956. 
Mary Rose pochádza z bohatých rodinných 
pomerov, je vyštudovaná učiteľka, no život za-
svätí maľovaniu. Maliarske plátna predstavujú 
zhmotnenie túžby po sebarealizácii a možnosti 
robiť vlastné rozhodnutia. Rex Walls, od smrti 
jedného zo svojich detí notorický alkoholik, vstú-
pil do leteckých síl. Po svadbe chcel pre rodinu 
získať majetok, a tak z vojska odišiel. Dva sociálne 
odlišné svety spojila predovšetkým túžba po slo-
bode, nezávislosti, a presvedčenie, že nikto z ich 
rodiny nesmie podľahnúť vnucovaniu konform-
ných názorov a strachu z predsudkov. Svojej idei 
podriadili výchovu detí a spôsob života, sťahujúc 
sa z miesta na miesto – počnúc bývaním v púšti 
v karavane, cez dotyk blahobytu v rodičovskom 
dome, až po drevenú búdu bez vody a elektriny, 
s kartónmi namiesto postelí. Zámerom ciest 
Wellsovcov nebol vhodný príbytok, ale veľko-
lepý, celoživotný projekt: „Keď otec nerozprával 
o ohromujúcich veciach, ktoré už vykonal, hovoril 
o úžasných veciach, ktoré ešte len uskutoční. 
Napríklad postaví Sklený zámok. Nosil so sebou 
náčrty Skleného zámku všade, kam išiel, a nieke-
dy ich rozložil a dovolil nám pracovať na návrhu 
našich izieb. Otec hovoril, že potrebujeme len 
nájsť zlato, a už sa k tomu blížime.“

Sloboda verzus uznanie 
Vypätými až hraničnými situáciami v konfrontá-
ciách s celospoločensky uznávanými morálnymi 
hodnotami a sociálnymi pravidlami je pozna-
čený dej každej kapitoly pomenovanej podľa 
miesta, kde rodina Wellsových aktuálne žila. 

Na život rodiny i konanie rodičov sa pozeráme 
cez prizmu štvor- až sedemnásťročného dieťaťa, 
rozprávačky Jeannette, čím sa prirodzene mení 
optika narácie. Obraz bezstarostného detstva 
plného príbehov a dobrodružstva z cestovania 
sa rýchlo rozplýva v detských sklamaniach 
z opúšťania hračiek, v šikanovaní (dôvody sa 
rôznia: zápach z nedostatočnej hygieny, odev, 
ale aj predčasná vyspelosť), ale i v zľahčovanom 
telesnom obťažovaní. Osciluje medzi prirodze-
nou dôverou v hodnotu slobody predstavovanú 
rodičmi, vďačnosťou za vedomosti, ktoré deťom 
poskytli, a túžbou po vyššom sociálnom statu-
se a uznaní okolia. Napokon, mnohé emočné 
zlyhania rodičov a ich neschopnosť postarať sa 
o základné potreby spája súrodencov a vedie ich 
k spoločnému cieľu: čím skôr odísť. 
 Román Sklený zámok je náročným čítaním. 
Zreteľný autorský zámer jasne signalizuje vôľu 
vyrozprávať príbeh bez ašpirácie na umelec-
ké dielo. Možno však povedať, že na literárnej 
kvalite prózy kultivovaná, nekomplikovaná 
narácia neuberá, autorka má cit pre stavbu 
výpovede v rámci vety, aj v rámci uceleného 
príbehu. Emočne vypäté situácie zbytočne ne-
verbalizuje, v náznakoch a tichu otvára diskurz 
o možnostiach voľby v akejkoľvek rovine života, 
o rôznych podobách lásky a jednostrannosti po-
hľadu. Pri čítaní Skleného zámku sa mnohokrát 
vynorí triviálna otázka: Prečo? Jej neodbytnosť 
stúpa s vedomím, že nejde o autorskú fikciu, ale 
o autentický príbeh. A hoci celoživotný projekt 
Jeanettinho otca Rexa Wallsa vyústil vo fekálnu 
jamu, jeho stavba nebola iba metaforou. Možno 
iba pohľadom spoza skla. 

Alena Štrompová

Venovania a poďakovania autorov, rovnako 
ako prológy či doslovy sa môžu stať nežia-

ducim odhalením autorských zámerov alebo ne-
funkčnými, povinnosť si odbíjajúcimi knižnými 
textami. Na druhej strane, i keď v menšinovom 
zastúpení, dotvárajú (a niekedy otvárajú) čita-
teľský zážitok, zámerne presahujúc umelecký 
text. V prípade Jeannette Wallsovej tvoria jasný 
ideový komplex. Slová manžela zakomponova-
né do úvodného venovania sú jasným motívom: 
každý, kto je zaujímavý, má minulosť. Rodina 
Wallsových takou určite je. Spomínanie autorky 
bestselleru nepatrí k prvoplánovým, a už vôbec 
nie k romantickým príbehom plným verbálneho 
pózerstva a lacného smiechu. V zámku zo skla je 
často ticho. Presne také, aké sa rozhostí po sil-
ných emóciách.

Žiť pre sen zo skla 
Príbeh začína in medias res na newyorskej ulici. 
Autorská rozprávačka, zahĺbená do hodnotenia 
svojej róby, zahliadne cez okná taxíka mamu, 
prehrabujúcu sa v kontajneri. „Mamine gestá mi 
boli dôverne známe… i to, ako sa jej oči detsky 
rozžiarili, keď našla niečo, čo sa jej páčilo. Dlhé 
vlasy mala prešedivené, strapaté a matné, oči 
hlboko vpadnuté, no ešte vždy mi pripomínala 
mamu z môjho detstva, ktorá skákala do vody 
z útesov, maľovala v púšti a nahlas čítala Shake-
speara… Okoloidúcim zrejme pripadala rovnaká 
ako ktorýkoľvek z tisícov bezdomovcov v New 
York City.“ Pocity hanby, výčitky svedomia, ťaživá 
bezmocnosť odmietanej pomoci sú vykričané 
do lesku perál na krku ženy, ktorá roky ukrýva-
la minulosť. Ako prezentovať svoje detstvo a čo 
povedať ľuďom o svojich rodičoch? Žena na ulici 
na konci rovnomennej kapitoly má jednoznačnú 

Pohľad spoza skla 
Sklený zámok / Jeanette Wallsová / Preklad Jana 
Kantorová-Báliková / Vydavateľstvo Tatran 2017 

Nedávny rozruch na filmových plátnach spôsobi-
la knižná predloha autentického príbehu, ktorého 

napísanie stálo autorku isté úsilie pri vysporiadaní sa 
so svojou minulosťou. V prvom pláne možno hovoriť 

o príbehu dieťaťa rodičov, ktorí sa dobrovoľne zriekli 
domova. Názov románu však odkazuje na hlbší rozmer 

diela. Stimuluje zvedavosť a záujem čitateľa. 

Súťažte o knihu Sklený zámok od Jeanette Wallsovej zaslaním 
kupónu Tatran – Wallsová na adresu redakcie.

Fotografia vznikla v spolupráci s kníhkupectvom Adkabooks. 
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Foto Lucia Gardin

Za všetko môže ten prekliaty seriál. Hra 
o tróny. Kým v roku 2010 vedelo o Piesni 

ľadu a ohňa len zopár ortodoxných čitateľov 
fantasy, v roku 2011, po uvedení prvej série, už 
to boli milióny ľudí, po uvedení druhej desiat-
ky miliónov, a dnes je Hra o tróny seriálovým 
fenoménom, ktorý nemá obdoby. 
 Zle, celé zle, ak by toho seriálu nebolo, main-
stream by stále netušil, že nejaká Pieseň ľadu 
a ohňa existuje, Martina ako spisovateľa by si 
naďalej hýčkali len milovníci fantastiky a mož-
no už by bol koniec. Na druhej strane, asi dobre, 
vďakabohu za ten seriál, lebo ak by ho nebolo, 
Pieseň ľadu a ohňa by v slovenskom preklade 
nikdy nevyšla, a doplnkový Rytier siedmich 
kráľovstiev už vôbec nie.

Ako zo starej školy
Veci sa majú totiž tak, že hoci sa o tom na pre-
bale knižky ani v PR materiáloch nič nepíše, 
Rytier siedmich kráľovstiev je zbierka troch 
poviedok, respektíve noviel zo sveta Západnej 
zeme, ktoré Martin pôvodne napísal v rokoch 
1998 (Potulný rytier), 2003 (Prísažný bojovník) 
a 2010 (Tajomný rytier) a do jedného celku boli 
spojené až v roku 2014 s tým, že v nich síce vy-
stupujú rovnakí hlavní hrdinovia – nie najbys-
trejší, no čestný rytier Dunk, a jeho tajomstvom 
opradený panoš Egg –, ale v troch autonómnych, 
samostatne fungujúcich príbehoch, ktoré sa 
síce odohrávajú „iba“ sto rokov pred udalos-
ťami zachytenými v ságe, bezprostredne však 
s nimi nesúvisia. 
 A tu to začína byť skutočne zaujímavé, lebo 
hoci je Rytier siedmich kráľovstiev nád-
hernou výpravnou knižkou orientujúcou sa 

vala Sansa, a ktoré sa kdesi, kedysi v rámci 
toho sveta stali. Toto sú tri z nich, a hoci ich 
nemusíme spoznať, Martin ich napísal tak, aby 
každému bolo jasné, ktorá z cností a pravých 
rytierskych vlastností sa tematizuje. 
 Navyše, a toto je azda úplne najdôležitejšie, 
Rytier siedmich kráľovstiev prostredníctvom 
svojho obsahu pripomína, že Martin bol sláv-
nym a mimoriadne rešpektovaným žánrovým 
spisovateľom dávno pred tým, ako začal s Pies-
ňou ľadu a ohňa. Jeho domovským žánrom však 
nebol ani román, ani sága, ale práve poviedka. 
Košatá, hutná, relatívne dlhá, ale poviedka, 
pričom platí, že hneď niekoľko Martinových 
poviedok je absolútnou žánrovou klasikou, po-
vinným čítaním pre každého, kto o sebe chce 
tvrdiť, že sa vo fantastike vyzná. Piesočníci, 
Pieseň pre Lyu, Nightflyers.
 Nič proti Piesni ľadu a ohňa, no aj v tejto ságe 
je s každým ďalším dielom jasnejšie, že Martin 
sa vo svojom svete stráca. A že celé sa to rodilo 
za pochodu, akoby tieto romány boli spisovateľ-
ským laboratóriom, v rámci ktorého sa hojne 
experimentuje, vopred však nikto – dokonca 
ani sám autor – netuší, ako to nakoniec do-
padne. Tie romány jednoducho Martina ovládli 
– v poviedkach, aj v tých z Rytiera siedmich 
kráľovstiev, nám ale ukazuje, akým brilant-
ným spisovateľom je, keď opraty príbehu drží 
pevne v rukách.

Juraj Malíček 

na okamžitý komerčný efekt, zároveň môže byť 
aj dôkazom toho, že s tým Martinom to predsa 
len nebude také jednoduché. 
 V prvom rade treba ešte raz zdôrazniť, že 
Rytier siedmich kráľovstiev je fyzicky nád-
herná kniha – artefakt, a už len listovať si v nej 
a prezerať si ju je mimoriadnym zážitkom. 
Autorské ilustrácie skúseného komiksového 
výtvarníka Garyho Gianniniho sú totiž pre-
krásne samy osebe a v knihe ich je tak veľa, že 
sú prakticky rovnocenné s textom. Dopĺňajú 
ho a ilustrujú; na jednej strane prehlbujú jeho 
atmosféru, na druhej pripomínajú čitateľovi, že 
Rytier siedmich kráľovstiev je fantasy ako 
zo starej školy, hoci v ňom typických fantasy 
prvkov viac-menej niet. Bývalo totiž dobrým 
zvykom, a čiastočne to platí aj dnes, že fantasy 
(a sci-fi) je žáner, ktorý ilustrácie nieže znesie, 
ale priam si ich žiada – a to aj v prípade, že nejde 
o literatúru pre deti a mládež, ale o literatúru 
pre zrelého dospelého čitateľa. 
 A toto o Rytierovi siedmich kráľovstiev 
platí tiež. Čítanie pre dospelých, ktoré navyše 
môžeme interpretovať ako aluzívne Martinovo 
vysporiadanie sa s tzv. rytierskym románom, 
teda so stredovekými rytierskymi eposmi te-
matizujúcimi rytierske cnosti – Pieseň o Rolan-
dovi, Artušovský cyklus, svetská nesakrálna 
literatúra, písaná v národných jazykoch. 
 
Jeho žánrom je poviedka
Poviedky z Rytiera siedmich kráľovstiev ako-
by bol Martin napísal práve preto, aby nám 
pripomenul tematickú komplexnosť fikčného 
sveta Piesne ľadu a ohňa. Piesne o hrdinoch 
a dámach, o cti a chrabrosti, ktoré tak milo-

Západná zem 
sto rokov pred
Rytier siedmich kráľovstiev / George R. R. Martin / 
Preklad Jana Pernišová / Vydavateľstvo Tatran 2017

Keď sa povie George R. R. Martin, akoby sa povedalo Pieseň ľadu a ohňa. Ma-
jestátna fantasy sága, ktorej prvý diel vyšiel v origináli v roku 1996 a posledný, 
siedmy, je stále v nedohľadne. Dvadsaťjeden rokov, a koniec nevidno, respektí-
ve sedemnásť, pre našincov, čo so ságou začali v roku 2000, keď v dvoch zväz-
koch vyšiel prvý diel preložený do češtiny. Druhý, rovnako rozdelený na dve 
časti vyšiel o rok,  tretí, do tretice dvojdielny, o dva roky, a potom to prestala 
byť zábava, čakanie sa začalo predlžovať a dnes už je to vyslovené zúfalstvo. 

Foto bb

KUPÓN 
TATRAN – MARTIN

  KUPÓN
do 19. októbra

Zbierku poviedok Georgea R. R. Martina Rytier siedmich kráľovstiev 
môžete získať zaslaním kupónu Tatran – Martin na adresu redakcie.
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Začnime obligátnou otázkou. Ako ste sa 
dostali k práci prekladateľky? 
Lucia: Odkedy sa venujem prekladu, túžila som 
prekladať knihy. Vlastne už skôr. Prvú som začala 
prekladať z angličtiny ešte na základnej škole 
v duchu hesla „keď to neviem napísať, skúsim to 
aspoň preložiť“. Potom som prispela prekladmi 
do portugalského čísla Revue svetovej literatúry, 
na základe čoho ma oslovil Tatran a začala sa 
naša dlhoročná spolupráca. 
Barbora: Vždy som rada a veľa čítala, tak som sa 
rozhodla pre štúdium jazykov a literatúry, pričom 
literatúra bola moja srdcovka. A k literárnemu 
prekladu ma to prirodzene ťahalo. Myslím, že za-
vážilo, že som bola dosť aktívna už ako študentka, 
so spolužiakmi sme preložili knihu poviedok brit-
ského autora Sakiho a ja som dovtedy domŕzala 
vydavateľstvá, až nám ju jedno napokon vydalo. 
Odvtedy to už ide samo.

A ako ste sa napokon dostali k prekladom 
Georga R. R. Martina?
Lucia: Keď sa Vydavateľstvo Tatran rozhodlo 

o dvojici prekladateľov z praktických dôvodov – 
aby knihy mohli vyjsť čím skôr. No k nám bolo 
vydavateľstvo ohľadne termínov veľmi zhovie-
vavé. Tatran si našťastie uvedomuje, že kvalitný 
preklad si niekedy žiada viac času a človek nie 
je stroj. 
 Na prvej knihe som pracovala s uznávanou pre-
kladateľkou, vydavateľkou a publicistkou Aňou 
Ostrihoňovou, s ktorou sme si určili základné 
pravidlá a postupy. Aňa má však vlastné vyda-
vateľstvo Inaque a skĺbiť takúto prácu na plný 
úväzok s prácou na takom rozsiahlom preklade 
bolo jednoducho nad ľudské sily, dokonca aj takej 
superženy ako je Aňa. A tak vydavateľstvo hľada-
lo a našlo do tandemu Barboru Kráľovú, výbornú 
prekladateľku beletrie, ktorá sa k výzve posta-
vila nanajvýš profesionálne, a dokonca nemala 
problém prispôsobiť sa zavedeným pravidlám, 
ktoré sme ďalej spoločne cizelovali. Priniesla aj 
svoj osobitý štýl – najmä pohotovú zásobu „echt“ 
slovenských slovných spojení, prirovnaní a fráz –,  
ktorý u nej obdivujem a ktorý dodal prekladu 
šmrnc. 

pustiť do Piesne ľadu a ohňa, ponúklo mi preklad 
v spolupráci s Aňou Ostrihoňovou. A keďže mám 
žáner fantasy naozaj rada, potešila som sa. Hoci 
po tých rokoch musím priznať, že keby som vede-
la, čo všetko znamená preklad takéhoto rozsiah-
leho diela, asi by som aspoň na chvíľu zaváhala. 
Ale aj tak by som to nakoniec vzala. 
Barbora: Ja som v podstate nahradila Aňu. Naj-
prv som robila jednu kapitolu skúšobne, a potom 
už šla jedna kniha za druhou. Popravde som spo-
čiatku dosť váhala, toľko textu človeka odradí, 
a ten komerčný ošiaľ ma doslova desil. Okrem 
toho som musela prebrať štafetu, čo nie je kto-
vieaká vďačná úloha. Nakoniec zvíťazil môj prag-
matizmus. Zdalo sa mi fajn prijať väčší „projekt“, 
dá sa na ňom veľa naučiť. Navyše Vydavateľstvo 
Tatran som vždy mala vo veľkej úcte, takže to 
bola pre mňa aj pocta. 

Prečo sa vydavateľstvo rozhodlo pre pre-
kladateľskú dvojicu a nie len pre jedného 
človeka? 
Lucia: Pri tejto ságe sa od začiatku uvažovalo  ››

Slovenský preklad každý ofrfle
Lucia Halová (1979) a Barbora Kráľová (1983) sú mladé prekladateľky, ktoré preložili pre Vydavateľstvo 

Tatran už niekoľko dielov rozsiahlej ságy Pieseň ľadu a ohňa, od jedného z najpopulárnejších autorov fantasy 
žánru Georga R. R. Martina. O tom, aké to je, prekladať dielo s obrovským počtom strán, na ktoré čakajú tisícky 
fanúšikov, sa dočítate v nasledujúcich odpovediach. Otázky zazneli počas dvoch diskusií v košickom Martinuse 

a na Katedre anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v Košiciach.

ROZHOVOR

Zľava Barbora Kráľová a Lucia Halová. Foto archív B. K.
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Pri piatej knihe sme sa spolu s vydavateľstvom 
rozhodli pribrať ďalšiu posilu, aby nás trochu 
odľahčila od toho obrovského nákladu, ale aj 
preto, aby sme urýchlili vydanie, čo sa nám 
napokon z čisto osobných a zdravotných dôvo-
dov nepodarilo. A tak sa k nám pridala Janka 
Pernišová (v tom čase ešte Cinková), ktorá už 
mala za sebou viacero knižných prekladov. 
Okrem toho, že vďaka dvojici (a na chvíľu troji-
ci) prekladateliek mohli knihy vyjsť skôr, úžas-
nou výhodou bolo aj rozdelenie zodpovednosti 
– človek nemusel o všetkom rozhodnúť sám, 
mohli sme sa poradiť, podporiť, ale aj jedna 
druhú krotiť, ak sme si navymýšľali nejaké 
uletenosti. Pre mňa bola spolupráca s takými 
vynikajúcimi kolegyňami neskutočne oboha-
cujúca a poučná. 
Barbora: Ja by som k tomu dodala len toľko, 
že Janka to mala ešte ťažšie ako ja a rolu spo-
luprekladateľky prijala s nesmiernou pokorou. 
Myslím, že takéto tri tolerantné osoby pokope 
sú vzácnosť. Ja osobne mám celkovo radšej 
spoluprácu. Mám pocit, že viac ľudí vždy viac 
dokáže, najmä keď sa dobre podelia úlohy 
a každý sa drží toho svojho. Obe sme, pravda-
že, museli prijať Luciu ako človeka, ktorý má 
právo veta, lebo na preklade pracovala najdlh-
šie. Na druhej strane, Lucia bola maximálne 
objektívna a nikdy nenástojila na niečom len 
preto, lebo mohla.

Nemieša sa jazyková osobitosť a prekla-
dateľský cit dvoch rôznych ľudí v jednom 
texte? Nie je to pre celistvosť a zachovanie 
rovnakej atmosféry príbehu problém? 
Barbora: Nemala by sa, keďže posledné slovo 
má pani korektorka Katarína Jusková, ktorá 
náš text vždy dôkladne uhladí. Okrem toho 
mám pocit, že čím dlhšie s Luciou robíme, tým 
lepšie poznáme jedna druhú aj svoju prácu. 
Dosť sa to prejavilo na úpravách. Tie prvé boli 
určite doškrtanejšie, časom škrtance menili 
charakter – kde-tu skrátenie vety, sem-tam 
prehodený slovosled. Rozdiely vnímam skôr 
v rovine lexiky. Každá pochádzame z iného 
regiónu, a hoci je Slovensko drobná krajina, 
jazykovo je pomerne pestré. Lucia je z Piešťan, 
ja z Ružomberka a naozaj to bolo vo výbere 
slov cítiť. V každom prípade, asi len čitateľ už 
dokáže posúdiť, či v texte škrípe viac idiolek-
tov. Ja o tom dosť pochybujem.

Počuť názory, že slovenský preklad by 
sa mal viac podobať tomu českému, hoci 
zo súboja Zimovres/Zimohrad či pravlk/

zlovlk, jednoznačne vyšiel víťazne ten 
slovenský. Nechali ste sa pri prekladaní 
ovplyvniť seriálom alebo prácou českých 
kolegov?
Lucia: Ja seriál nepozerám a ani som nečíta-
la české preklady, takže som bola odhodlaná 
pristupovať k slovenskému prekladu od piky. 
Barbora: Ja seriál poznám. Začala som ho 
pozerať s víziou, že mi pomôže rýchlejšie sa 
dostať do deja. Pôvodne som chcela vidieť len 
prvú sériu, aby ma veľmi neovplyvnil, ale nako-
niec ma tak chytil, že som videla za dva týždne 
štyri série. Tam som s ním aj skončila. Myslím, 
že mi možno aj trochu pomohol. Vedela som 
lepšie interpretovať niektoré situácie, pred-
staviť si časti brnenia alebo odevu, inventár 
na hrade. A minimálne viem správne vysloviť 
mená skoro všetkých postáv. Český knižný pre-
klad som nečítala, na to naozaj nebol čas. Som 
rada, že som stíhala čítať ten slovenský po sebe 
a po kolegyniach. Navyše som sa nechcela dať 
ovplyvniť. To sa pri češtine stáva. Zároveň si 
nemyslím, že by sa mal slovenský preklad po-
dobať na český. Načo by to bolo dobré? A kto 
a ako určí hranice tej podobnosti? Fanúšikovia 
v ankete? Podľa mňa je to o zvyku. Pre mňa 
bolo podstatné urobiť to čo najlepšie. Kto má 
vôľu, bude si knihu čítať v slovenčine a spraví 
si k nej vzťah – a kto ju nemá, tak si ju v slo-
venčine neprečíta, ani keby bol náš preklad 
najlepší na svete.

Ako vnímate kritiku prekladu od čita-
teľov, fanúšikov ságy alebo odborníkov, 
a hlavne to, že slovenský a český preklad 
aktívne porovnávajú a rozoberajú?
Lucia: Občas si s malou dušičkou prečítam 
komentáre na Martinuse a niekedy ma aj po-
tešia, inokedy zdrvia. Komentáre od laikov 
však nie sú kritika prekladu. Každý sa môže 
vyjadriť k tomu, či sa mu naša práca páči alebo 
nie, rovnako ako ja môžem povedať, že je podľa 
mňa nejaká budova hnusná. Architekt by v nej 
však videl pôvodný zámer, odkaz na nejaký 
štýl, vnútornú symetriu či novátorský prístup 
a vedel by ju na základe toho zhodnotiť a kon-
štruktívne skritizovať. A rovnako by sa malo 
pristupovať aj ku kritike prekladu – mal by ju 
robiť odborník a zhodnotiť dielo pokiaľ možno 
objektívne, vyzdvihnúť, čo je dobré, poukázať 
na nedostatky, nie iba hľadať chyby a preklepy, 
ako to robí laická verejnosť. 
Barbora: Zo začiatku som si komentáre číta-
la, ale už to nerobím, vyčerpávalo ma to. No 
za každé pekné slovo som vďačná. U nás sa 

Barbora Kráľová (1983) pôsobila päť 
rokov na voľnej nohe a venovala sa pre-
kladom umeleckých a marketingových 
textov z anglického a ruského jazyka, 
od júna tohto roka pôsobí ako šéfredak-
torka pre beletriu vo vydavateľstve Ikar.

ROZHOVOR

málokedy chváli, takže prajné slová ma naozaj 
potešili. Odbornú kritiku na tento preklad som 
ešte nečítala. Tiež mám pocit, že na slovenský 
preklad sa nadáva doslova programovo. Asi 
je to svojráz nášho národného uvedomenia, 
neviem. Ja som v tomto smere profesionálne 
deformovaná a ak si môžem vybrať medzi čes-
kým a slovenským prekladom, siaham po slo-
venskom, lebo chcem podporovať slovenské 
vydavateľstvá. 

Ako ste pri prekladoch vlastných mien 
našli hranicu, čo ešte neprekladať a čo 
už áno? Pretože v slovenskom preklade 
síce máme Jona Snowa, ale takí Tullyovci 
pochádzajú z Riavokrutu (Riverrun).
Lucia: S Aňou sme sa hneď na začiatku zhodli, 
že mená postáv neprekladáme – sama viem, 
ako mi to pri fantasy prekáža. Veľa vlastných 
mien, napríklad Jon Snow, sa dá ľahko preložiť 
a priam k tomu zvádzajú, ale čo takí Tullyovci 
či Lannisterovci? Jedných prekladať a druhých 
nie? Rozhodli sme sa teda neprekladať mená 
vôbec, a to aj v záujme konzistentnosti. Zato 
miestne názvy prekladáme, pretože odráža-
jú určitú realitu, majú výpovednú hodnotu. 
Väčšinou priamo opisujú dané miesto ako 
Zimovres, ktorý leží na chladnom severe, či 
Riavokrut, ktorý sa vypína nad sútokom riek. 
A ešte prekladáme prezývky, pretože charakte-
rizujú postavu. Okrem toho sa na názvy a pre-
zývky viažu najrôznejšie vtipy a narážky, ktoré 
by sa bez prekladu stratili alebo by sme ich 
museli riešiť poznámkou pod čiarou. Takéto 
odkazy sa, samozrejme, viažu aj k menám po-
stáv, a teda ich musíme riešiť všelijako, občas 
možno aj kostrbato, ale človek nemôže mať 
všetko. 

Fanúšikovia seriálu už akiste vedia, že 
meno dobrosrdečného služobníka Star-
kovcov Hodora vzniklo skrátením anglic-
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však mala hlavne z toho, že sa nám nedarilo 
dodržiavať stanovené termíny, a keď sa posu-
nie vydanie jedného dielu, zákonite sa posúva 
aj ďalší diel, a tak ďalej. Ale niekedy zasiahla 
do procesu choroba a vyčerpanie, a jednodu-
cho to nešlo. 
Barbora: Veru, strach z toho, čo povedia ľudia, 
som pociťovala aj ja. Navyše Slováci s obľu-
bou na všetko frflú, takže som čakala kritiku 
a s takým nastavením sa robí veľmi zle. Musela 
som sa proti tomu obrniť a jednoducho si to 
nepripúšťať. V každom preklade sa dačo podarí 
a dačo nepodarí.

Vo finále by malo ísť o sedem kníh. Vyda-
ných je zatiaľ len päť. Je pre prekladateľa, 
ktorý pracuje na viacdielnom titule, prob-
lém, ak je medzi jednotlivými knihami 
dlhšia prestávka?
Lucia: Zatiaľ sme robili jednu knihu za druhou 
bez prestávky. Ale kým vyjde šiesta, budem 
sa venovať iným prekladom a určite sa potom 
budem musieť do sveta Piesne ľadu a ohňa 
opätovne dostávať. Veď glosár, do ktorého si 
zapisujeme preklady miestnych názvov, pre-
zývok, jednotlivé hodnosti, časti brnenia, ale 
i to, kto komu vyká či tyká, má už teraz vyše 
2 000 položiek. Okrem toho na nás budú strie-
hnuť citáty z predchádzajúcich častí, typické 
výrazy či hlášky niektorých postáv, ktoré si 
teraz pamätáme, ale potom bude treba všetko 
znova odhaliť a hlavne dodržať zavedený pre-
klad, aby bol výsledok konzistentný.
Barbora: Určite to nebude jednoduché, budem 
si to musieť znova trochu načítať, dostať sa 
do štýlu. A ktovie, kedy to autor dopíše. Možno 
nikdy. Ktovie, kde my dve vtedy budeme a či 
to budeme prekladať spolu, aj keď ja by som 
to určite rada dokončila.

Aké výhody a nevýhody prináša preklad, 
ktorý je v podstate neustále „rozpracova-
ný“? Spomínali ste, že autor ságu možno 
nedopíše. Ako potom vnímate jeho avi-
zované odkladania vydania nového po-
kračovania?
Lucia: Občas som naozaj mala dosť stres 
z toho, že už niekoľko rokov pracujem na tom 
istom preklade a nevidím svetlo na konci tune-
la. Keď sme koncom roka odovzdali poslednú 
časť, priam fyzicky sa mi uľavilo. Nechcem si 
ani predstaviť, ako sa musí cítiť Martin, na kto-
rého tlačia milióny fanúšikov. Ale je to jeho 
kniha, jeho dielo, ak má pocit, že to ešte nie je 
ono, má právo prepisovať a odkladať vydanie, 

koľko len chce. Výsledok bude určite stáť za to.
Barbora: Asi sa mu ťažko hľadá motivácia. 
S čím sa on, chudák, trápi roky, čitateľ prečíta 
za týždeň a hneď netrpezlivo striehne na ďal-
šiu časť. Radšej nech píše svojím tempom, ako 
by mal vypustiť nejaký paškvil. Fanúšikovia 
vedia byť krutí. A nevýhodou pri takomto roz-
pracovanom diele je neustála zvedavosť, čo sa 
bude ďalej diať.

Každá z doposiaľ vydaných kníh má pri-
bližne päťsto až sedemsto strán. Ako dlho 
ste pracovali na preklade jednej knihy? 
Lucia: Preklad päťstostranovej knihy trvá 
od začiatku práce po odovzdanie výsledné-
ho textu, ktorý prešiel redakciou a grafickou 
úpravou, približne šesť mesiacov. Aj preto sa 
vydavateľstvo rozhodlo, že tretí a piaty diel, 
ktoré majú vyše tisíc strán, rozdelia na dve 
časti, pretože vydanie takého objemu textu 
v jednej knihe by trvalo skoro rok. Takto mohla 
jedna vyjsť, kým sa už druhá prekladala. 

Knihu máte k dispozícii až po jej vyda-
ní, alebo dostanete k časti textu prístup 
i skôr? Máte možnosť text konzultovať 
s niekým ďalším, nebodaj s autorom? 
Lucia: Tieto knihy vyšli už dávnejšie, takže 
sme ich nemali o nič skôr ako bežný čitateľ, 
ale niekedy sa stáva, že dostanem dielo v po-
dobe PDF ešte pred oficiálnym vyjdením. A zo 
dvakrát sa mi aj podarilo skontaktovať s autor-
mi a konzultovať s nimi niektoré nejasnosti. 
Ale nie je to úplne bežná prax a pri Martinovi 
o tom môžeme iba snívať.

Máte nejaké prekladateľské plány alebo 
vízie?
Lucia: Mojím snom je portugalská literatúra. 
Okrem toho, že milujem portugalský jazyk, 
mám rada jej magickú atmosféru. Veľmi by som 
chcela vidieť viac diel z Portugalska, Brazílie 
či Angoly na pultoch našich kníhkupectiev, 
pretože určite stoja za to. Je to celkom iný po-
hľad na svet a na ľudí.
Barbora: Raz by som možno rada preložila 
titul encyklopedického charakteru s krásnou 
obrazovou prílohou, o móde, fotografii, ilu-
strátoroch… alebo aj nejaký pútavý cestopis 
z krajiny, v ktorej som nebola. Aspoň by bol 
dôvod sa tam vybrať. 

Spracovali:
Ester Demjanová 

Alexandra Harvanová

ROZHOVOR

Lucia Halová (1979) sa ako prekladateľ-
ka na voľnej nohe už desať rokov venuje 
prekladu beletrie z anglického jazyka, 
od januára tohto roka spolupracuje ako 
redaktorka na príprave časopisu pre pre-
kladovú literatúru Revue svetovej literatúry.

kej vety „hold the door“. Aspoň v seriáli. 
Keďže seriál je titulkovaný do mnohých 
jazykov, na internete už nájdeme články 
o tom, ako sa s týmto nečakaným pôvo-
dom mena vyrovnali rôzni prekladatelia. 
Premýšľali ste, ako budete tento prekla-
dateľský oriešok riešiť?
Lucia: Toto som postrehla, aj keď seriál ne-
sledujem. Nuž, uvidíme, ako to naozaj bude 
v knihe, pretože tá je pre mňa určujúca. A po-
tom oriešok rozlúskneme, ako budeme naj-
lepšie vedieť, azda aj zvoláme brainstorming 
na nejakom fóre. 
Barbora: Kniha je plná opisov a vnútorných 
monológov, do ktorých sa dá všeličo zakom-
ponovať. Seriál má inú štruktúru. Uvidíme, 
ako to bude v texte. 

Hovoríme o najvýraznejšej a najobľú-
benejšej knižnej sérii v žánri fantasy 
za posledné roky. Čím si jej úspech vy-
svetľujete? 
Lucia: Ja by som úspech pripísala tomu, že je 
to veľmi prepracovaná sága, pri ktorej okrem 
pútavého deja, vierohodných postáv a nenásil-
ne včlenených fantastických prvkov, musí člo-
vek obdivovať aj autorovu schopnosť vytvoriť 
a rozvíjať taký spletitý a úžasný svet.
Barbora: Autor rozhodne vie písať, zvláda 
psychológiu postáv a zručne košatí dej… odtiaľ 
je to k popularite na skok. Vie byť vtipný, vie 
byť spravodlivý, ale aj nespravodlivý a krutý. 
Povedala by som, že krutosť a zverstvá ľudí 
fascinujú a radi o nich čítajú. Zaujímavý je tiež 
historický presah. Ten napokon zaujal aj mňa.

Nespôsobovala vám popularita ságy viac 
stresu a nevzbudzovala vo vás viac zod-
povednosti?
Lucia: Preklad takéhoto diela je veľká zod-
povednosť. Ale asi najviac ma zväzoval pocit, 
čo na náš preklad povedia ľudia. Stres som 
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Fotografia vznikla v spolupráci 
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Hrdinovia Boreālnej 
ekosocialistickej 
občianskodemokra-
tickej rovnoprávnej 
republiky alias Utópie 
v KoroNove, hlavnom 
meste Únie Molocha, 
a ich osudy

Antihrdina / Alexandra Salmela / 
Artforum 2017

Podobne, ako Salmelin debut 27 čiže smrť robí 
umelca, aj tento jej literárny počin je do sloven-
ského kontextu uvádzaný správami o jeho po-
zitívnom prijatí vo fínskych periodikách. Túto 
skutočnosť dokladuje napríklad aj internetový 
portál vydavateľstva Artforum, na ktorom je 
sprístupnený názor fínskeho kritika, básnika 
a vydavateľa Erkki Kiviniemiho – podľa neho 
je Salmelin román Antihrdina „majstrovské 
dielo, ktorého veľkosť nebola zatiaľ pochope-

i formálnu príbuznosť, potom obraz kontinuál-
ne rozvíjanej kvalitnej literárnej tvorby stráca 
jeden z dvoch svojich prívlastkov. Po prečítaní 
románu Antihrdina sa totiž zdá, že Salmela si 
z umelecky nepresvedčivých postupov vytvára 
svoj konštantný poetologický podpis.
 Fabula románu Antihrdina je jednoduchá, 
žiada sa povedať, že triviálna. Nebudem ju však 
rekonštruovať, aby som prípadného čitateľa ne-
pripravil o „pôžitok“ z jej odhaľovania, pretože 
jej ukrývanie je to, čo tento román charakte-
rizuje. Narátor/ka totiž fabulu ešte zatemňuje 
systematickým prekrývaním elementárnych 
častíc príbehu či hoci len základného pohybu 
postáv verbalistickou ekvilibristikou. Úlohou 
čitateľa je užiť si túto ekvilibristiku a následne 
sa ňou prekopať k dianiu, ktoré je pod ňou ukry-
té. Tento trend ustúpi až v poslednej tretine ro-
mánu, keď personalizovaný narátor/ka a záro-
veň postava Smerodajka potrebuje s blížiacim 
sa koncom rozprávania sprehľadniť, odhaliť 
a pointovať predtým konštruované udalosti. 
Než však k tomuto bodu dospeje, rozprávanie 
rozvíja ako mohutný prúd verbálnych orna-
mentov či slovného ohýbania a deformovania 

ná“. Internetový portál Artfora však prináša 
ešte jednu zaujímavú interpretáciu, ktorá 
román spája s autorkiným debutom, a to po-
ukazom na tematickú a formálnu príbuznosť 
najnovšieho textu s jej predošlou tvorbou; 
s tým rozdielom, že tón Antihrdinu „je však 
omnoho temnejší“. Zdá sa teda, že tu máme 
vystavaný obraz kontinuálne rozvíjanej kva-
litnej literárnej tvorby. 
 Do rozohraných hier o najkrajší literárnokri-
tický superlatív v reflexii Salmelinej tvorby 
však vstupuje literárna kritička Marta Součko-
vá recenziou autorkinho debutu A čo robí lite-
ratúru? (Romboid 7/2012). Součkovej reflexia 
neskrýva sklamané očakávania, vyrobené 
povesťou debutu, a oprávnene sa pýta na es-
tetický účinok Salmeliných inovatívnych po-
stupov. Podrobnou analýzou tematicko-nara-
tívnych metód a stratégií kritička upozorňuje 
nielen na využívanie už opotrebovaných metód 
výstavby textu (čím vlastne anuluje pôvodne 
naznačenú inovatívnosť), ale aj na umeleckú 
nepresvedčivosť prózy 27 čiže smrť robí umelca. 
Ak si pripomenieme Součkovej výhrady k de-
butu, s ktorým Antihrdina udržiava tematickú 
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aj triviálneho diania. Jazyk narátora sa často 
oslobodzuje od motivácií a búrlivo sa rozvíja 
čerpajúc energiu z vlastnej zotrvačnosti. Obsah 
výpovede je nezriedka prekrytý agresívnym 
efektným plynutím výrazu a jeho identifiká-
cia (po užití si týchto efektov) v zmysle „o čom 
sa tu vlastne hovorí“ si vyžaduje (paradoxne) 
recepčné odsunutie tejto opony. Antihrdinom 
tohto románu je predovšetkým výrazový plán 
textu. 
 Tento postup má svoj zdroj v snahe o pa-
tetizáciu a cynizáciu tonality rozprávania, 
v zásade ide o proces ozvláštnenia výpovede 
(Šklovskij), avšak miera distribúcie takto vy-
chýleného prejavu je takmer neúnosná. Pa-
tetizmus a cynizmus by mali byť uplatnené 
vo vzťahu k zodpovedajúcim tematicko-moti-
vickým okruhom, a to tak, aby tvorili funkčnú 
významovú jednotku, avšak ak tieto polohy 
román aplikuje na opis takmer každého pohy-
bu, detailu, prvku v mnohostrannom románe, 
stávajú sa len jazykovou hrou a strácajú svoju 
špecifickosť, funkčnosť. Tenzia jazyka nie je 
vyrovnávaná detenzívnymi prvkami, román 
je väčšou svojou plochou vychýlený do nepri-
rodzených rovín, akéhosi pokriveného odra-
zu reality. Len na margo: obrovské množstvo 
prívlastkov neutralizuje dynamiku slovies, 
pohyb, dianie je akoby zastavené v opisoch, 
ornamentoch, ktoré na seba strhávajú pozor-
nosť. Napríklad veta na strane 193 má viac 
ako tridsať prívlastkov. 
 Takto stálo a trvalo vykrivený, neprirodzený 
jazyk nedokáže niesť, zachytiť či pomenovať 
prirodzené príznaky postáv, čo nachádza svoj 
dôsledok v ich tvarovaní a neživotnosti. Posta-
vy, štylizované prehovorom rozprávača, prebe-
rajú charakter jazyka, ktorým sú modelované; 
v tomto románe sú postavy vrazené do víru 
výrazovej ekvilibristiky, majú život tohto ja-
zyka, pričom až do posledných kapitol románu 
chýba prvok, ktorý by ich poľudštil či ľudsky 
individualizoval. Postavy sú duchaprázdne 
figuríny naprogramované systémom jazyka, 
ktorý ich obklopuje, čiže vlastne nastavením 
narátora, ktorý aj mnohé repliky postáv pre-
rozpráva vo svojej výrazovej rovine. 
 Tento systém tvarovania textu možno čias-
točne motivovať: a to upriamením pozornosti 
na personalizáciu rozprávača/ky a priesto-
rom, v ktorom sa príbeh odohráva. Román je 
otvorený v Utópii, následne sa však postavy 
presúvajú do KoroNova, „Hlavného mesta Únie 
Molocha“ (s. 38), v ktorom sa odohráva väčšia 
časť deja. Salmela v opisnej konfrontácii tých-

peripetiami života Štefana Krčméryho ako 
pacienta v Psychiatrickej nemocnici Philippa 
Pinela v Pezinku od 1. februára 1949 až do jeho 
smrti v roku 1955.
 Dianie v románe je však koncipované oveľa 
širšie. Baláž generuje text prostredníctvom 
objektívneho, autorského rozprávača, ale zá-
roveň využíva texty denníkového charakteru 
(z denníka sekundárky), ktoré predstavujú 
mladú MUDr. Júliu Orlovskú. Cez jej pohľad 
je najvýraznejšie priblížená aj osobnosť „jej 
pacienta“ Štefana Krčméryho. Doktorka Júlia 
Orlovská sa nenápadne stáva v Balážovom tex-
te dôležitou postavou jeho intímneho pozadia. 
Denníkové záznamy sú samozrejme štylizo-
vané subjektívnejšie, teda v prvej osobe. Text 
románu začína práve denníkovým záznamom 
doktorky Orlovskej zo 6. mája 1953. Evokovanie 
posledných rokov života Štefana Krčméryho 
je do veľkej miery, napriek množstvu vecných 
dokladov, literárnou fikciou. Ako konštatu-
je autor knihy, „žiadne zdravotné záznamy  
o Š. Krčmérym ako pacientovi sa v Pezinku 
nezachovali“ (s. 452), takže musel vychádzať 
zo sekundárnych dokumentov, najmä z doku-
mentov uložených v Literárnom archíve Slo-
venskej národnej knižnice a zo spomienok 
Krčméryho dcéry Jely Krčméry-Vrteľovej, prof. 
Jána Petríka, básnikov Ivana Kupca, Andreja 
Plávku a iných osobností. 
 Atmosféru v psychiatrickej liečebni, ktorá 
je ovplyvnená dobovou politickou situáciou, 
prezentuje Baláž najmä prostredníctvom 
osudu a konania jej riaditeľa prof. MUDr. Ka-
rola Matulaya a ďalších členov ústavu a tak-
tiež osobností, ktoré sú s ústavom rozličným 
spôsobom späté (profesor praktickej teológie 
Ján Petrík, literárni pracovníci, spisovatelia, 
ktorí prichádzajú za Krčmérym,…). Dôležitým 
emblémom problémovosti doby je pôsobenie 
sestier vincentiek, ktoré sa podarilo profeso-
rovi Matulayovi zamestnať v ústave a aspoň 
dočasne ubrániť pred politickým prenasledo-
vaním komunistickým režimom. 
 Balážov románový text získava určitú dyna-
miku evokovaním ducha doby, teda spoločen-
sko-politickej atmosféry prvej polovice 50. ro-
kov minulého storočia. Evokovanie životných 
osudov Štefana Krčméryho je nedynamické. 
Krčméry je predstavený ako vysoko vzdela-
ný intelektuál a citlivý človek, ktorý sa ešte 
aj v posledných rokoch života dokáže zaují-
mať o svoje literárne dielo (občas sa aktívne 
zúčastňuje pri editovaní svojich vybraných 
spisov) a síce torzovite, ale predsa neustále 

to krajín modeluje (najmä pre Utópiu) znaky 
dystopickej spoločnosti; prevláda v nej pasívna 
agresivita mýtizačnej ideológie, nesúmernej 
koláže, patetických hesiel a téz. Pre KoroNovo 
je zase príznaková reklama a konzum. Problé-
mom modelovania priestoru je však jeho sta-
tickosť a umelosť, v podstate ide len o kulisu, 
jednoduchú schému dodatočne zatemňovanú 
mnohými a mnohými prívlastkami. Na jej po-
zadí sa odhaľuje životný príbeh Smerodajky, 
istý typ rodinnej tragédie, ktorej dôsledky sa 
môžu prejavovať práve v spôsobe rozprávania. 
  V rozhovore pre portál Medzi knihami 
Alexandra Salmela naznačuje spojenie ro-
mánu Antihrdina so súčasnosťou. Román 
má byť obrazom našej skutočnosti, má „re-
agovať na súčasnú situáciu a svet“, v románe 
prezentovaná krajina má veľmi pripomínať 
stredoeurópsky priestor a pozorné čítanie by 
malo tieto paralely odhaliť. Už to tak býva, že 
podobné inštrukcie treba potvrdiť, inak hrozí 
obvinenie z nepozorného čítania, no napriek 
tomu: nemyslím si, že svet Utópie a KoroNova, 
postavy Tzala, Smerodajky, Anttiho, Meteory 
a ich základný konflikt či ideový tieň románu 
nesú túto referenčnú kvalitu – dôvodov je via-
cero, napríklad už aj preto, že Salmelin postup 
tvarovania je založený čiastočne aj na aktu-
alizácii socialistických modelov minulosti, 
model sveta je zjednodušený a viac referuje 
k literárnemu než mimoliterárnemu kontex-
tu; a ďalšie. Zobrazený svet je svetom tohto 
konkrétneho románu.
 Už sme si zvykli na to, že literárnokritické 
ocenenie doma i v zahraničí dostávajú aj ume-
lecky matné texty.

Marcel Forgáč

Na pomedzí reality
a literárnej fikcie

Povedz slovo čisté / Anton Baláž / Literár-
ne informačné centrum 2017

Najdôležitejším pod-
netom pr i  tvorbe 
rozsiahleho románu 
Povedz slovo čisté 
bola pravdepodobne 
pre Antona Baláža 
chuť oboznámiť čita-
teľov v beletrizova-
nej forme s posled-
nými málo známymi 
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prejavuje svoju myšlienkovú potenciu a zo-
rientovanosť v svetskej, ale najmä nábožen-
skej literatúre. Tieto dôkazy sú evidované 
vo forme útržkovitých zápiskov, prípadne 
tvorbou aspoň čiastočne ucelených textov. 
Vlastne všetky intelektuálne aktivity takého-
to charakteru Baláž zverejňuje v záverečnej 
dokumentárnej prílohe románu. Krčméry 
však celkom logicky už vzhľadom na svoju 
chorobu nezaujíma žiadny postoj k zmenenej 
politickej situácii, ktorú vlastne ani nedokáže 
registrovať.
 Baláž predstavil vo svojom románe množ-
stvo postáv, ktoré aktívne pracovali v oblasti 
kultúry a vytvárali demokratickú atmosféru 
doby. Ich charakteristiky sú však statické, pre-
tože o postavách referuje formou rozsiahlych 
vecných portrétov. Tieto dlhé statické charak-
teristiky neraz siahajú do minulosti postáv 
a následne retardujú epický text románu. 
 Epicky dominantnou postavou textu je po-
slucháč Filozofickej fakulty Jakub Daňo, ktorý 
prišiel do Bratislavy študovať slovenčinu a lite-
rárnu vedu. Baláž prostredníctvom tohto pro-
tagonistu evokuje študentský život a situáciu 
na filozofickej fakulte. Postavy študentov nie 
sú výrazné, sémanticky je silne zaťažená len 
postava Jakubovho spolužiaka Ruda Drobného, 
ktorého zatkne polícia za protištátnu činnosť 
a hrozí mu dlhoročné väzenie. Aj táto postava 
je však načrtnutá len kontúrovite. 
 Obraz študentského života na fakulte je dosť 
problematický a schematický. V Balážovej evo-
kácii sa prekrýva úsilie predstaviť množstvo 
reálnych a v zobrazovanom období na fakulte 
pôsobiacich pedagógov s jeho umeleckou fik-
ciou. Pedagógov vykresľuje dosť zjednodušene 
s naivnou preferenciou intelektuálnej úrovne 
Jakuba Drobného. Interakcia medzi Jakubom 
a pedagógmi je príliš idealizovaná a vykonštru-
ovaná. Do popredia sa dostáva najmä Jakubov 
intelekt, jeho literárna rozhľadenosť. Ktovie, 
čo by o tejto časti románu povedal napríklad 
zobrazený, vtedy začínajúci pedagóg, neskorší 
profesor, Ján Števček. 
 Román je azda až príliš zaľudnený množ-
stvom reálnych osôb z oblasti literárnej vedy, 
redaktorov a spisovateľov. Všetky postavy sú 
len naznačené a neraz jednostranne stvárnené.
 Intímnej línii románu nechýba ani erotika. 
Obsahujú ju ľúbostné epizódy Jakuba Drobného 
vo vzťahu k maďarskej spolužiačke Erzsébet, 
veľmi tlmená erotika vo vzťahu Jakuba k bý-
valej sestre vincentke Lotke a napokon dosť 
prekvapujúce zblíženie Jakuba s doktorkou 

val svoj postup z Černokňažníka – zasadením 
známych bájí do skutočného historického 
kontextu vytvoril elektrizujúci mix rozpráv-
kovej naivnosti a surového, krvavého realizmu. 
Čitateľa, znalého predlohy, tak môžu zaujať 
Červenákove variácie, nevýhodou však môže 
byť to, že dopredu tuší, čo sa stane. Pokiaľ ste 
ale Byliny nečítali, môžete sa pokojne nechať 
unášať dejom.
 Prvý diel Bohatiera je hrdinskou fantasy až 
na kosť. To znamená, že sa v nej veľa putuje, 
muži sú mužní, ženy poddajné. Máva sa me-
čom, kúzlami a krv strieka. Miestami Červe-
nákov text pripomína Barbara Conana od Ro-
berta E. Howarda, praotca tohto subžánru. 
Chtiac-nechtiac musí autor použiť nevyhnutné 
klišé, ale Červenák ho vie napísať nevtieravo 
a so spádom.
 Dej knihy je epizodický a pomalší, najmä 
v porovnaní s autorovými súčasnými knihami, 
v Bohatierovi sa necháva unášať historickými 
reáliami a kontextami. Kniha pred čitateľa 
predkladá celú plejádu kmeňov, postáv a histo-
rických udalostí. Všetky mená sú ale vo svojej 
ruskej variácii a občas sa tak môže stať, že 
sa čitateľ na moment stratí. Našťastie sa dá 
využiť priložený slovníkový aparát.
 Krajina v povodí súčasnej Volgy a časové 
zasadenie deja (9. storočie) pôsobí mierne 
exoticky, ale nie dostatočne. Napriek tomu 
Oceľové žezlo z veľkej časti pripomína skôr 
sprievodcu do daného obdobia, čo nevyhnutne 
vedie k veľkému množstvu opisov a expozícií. 
S tým súvisí aj nevyhnutne nastolené pomalšie 
tempo. Červenák to však dostatočne vyvažuje 
množstvom dobre napísanej akcie.
 Príbeh má zbytočné odbočky, vložené doň 
práve kvôli zdrojovému materiálu. Iľjova pom-
sta a Svjatoslavova výprava sú tak len rám-
cujúcimi témami. Hlavným motívom je cesta. 
Iľjova cesta, na ktorej sa učí, čo znamená byť 
bohatierom, súčasťou družiny a, samozrej-
me, potrebné zručnosti. Zjednodušene by sme 
mohli povedať, že cieľom je samotná cesta. 
S tým súvisí aj vyššie spomenutý podrobný 
exkurz do dobových reálií. Prvý diel Bohatiera 
pripomína najmä iné Červenákove knihy, Brá-
nu Irkaly alebo Sekeru z bronzu, rúno zo zlata. 
Pokiaľ je vám táto časť jeho tvorby bližšia, 
Bohatiera by ste obísť nemali.
 Ďalším aspektom knihy je i jej naladenie. 
To je dvojité, takže občas protichodné. Iľja 
a ďalší družiníci si totiž zachovali uvažovanie 
a svetonázor podobný tomu v Bylinách. Krvipre-
lievanie im je cudzie, takisto i rabovanie. Sú 

Júliou Orlovskou. Erotika je však v tomto ro-
máne veľmi mierna.
 Balážov román je pokusom o evokovanie 
atmosféry 50. rokov a zároveň pokusom o do-
tvorenie portrétu významného slovenského 
spisovateľa Štefana Krčméryho. Je však dosť 
problematické, akému čitateľovi je určený. Ťaž-
ko veriť, že zaujme bežného mladého čitateľa, 
ktorému mená konkrétnych reálnych postáv 
už dnes asi nič nehovoria. Taktiež mnohé 
alúzie na rôznorodé literárne texty, prípadne 
citáty zo Starého i Nového zákona ale aj Novej 
zmluvy sú asi pre mnohých čitateľov nezrozu-
miteľné. 
 Nechajme sa však prekvapiť. Ako som na-
značil, román obsahuje viac kontextov a čitateľ 
si môže vybrať, ktorý z nich ho upúta. 

Ladislav Čúzy

Krvavé Byliny

Oceľové žezlo – Bohatier (Kniha prvá) / 
Juraj Červenák / Artis Omnis 2017

Začiatkom mája Ju-
raj Červenák uviedol 
do života slovenskú 
verziu Oceľového 
žezla. Prvý diel tri-
lógie Bohatier, kto-
rá vyšla pôvodne 
v češtine, neskôr aj 
v poľštine. V sloven-
čine sa však objavil 
až teraz, viac ako de-

sať rokov po jeho prvom vydaní. Dostali sme 
tak celé leto na to, aby sme ho prečítali. Oce-
ľové žezlo má zhruba 400 strán a ide o jednu 
z pomalších Červenákových kníh.
 Oceľové žezlo čerpá z tradície Ruských bylín. 
Hlavným hrdinom je Iľja Muromec, pôvodne 
mrzák, hrbáč a alkoholik, ktorý sa za pomoci 
troch kyjevských bohatierov stane doslova 
nadčlovekom. K jeho premene však dôjde 
za nešťastných okolností: vyhubenia jeho 
rodnej osady. Iľja sa teda rozhodne novona-
dobudnutú silu využiť na pomstu. Bojovať však 
nevie, cieľ svojej cesty pozná len zbežne, a tak 
sa pridáva ku kyjevskému kniežaťu Svjatosla-
vovi a jeho družine.
 Ten, kto čítal Bohatierske byliny, má pri tej-
to knihe výhodu. Bohatier je postmodernou 
variáciou týchto príbehov. Červenák zopako-
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to dobráci od kosti a pokiaľ nemusia, netasia 
meče ani nekúzlia. Skoro až naivné charaktery 
sú však zasadené do drsného sveta. Krv a blato 
na nás šliape z každej strany. Trochu neisto 
potom pôsobí zapojenie hrdinov na vojnovej 
výprave. Menej tolerantného čitateľa to môže 
rušiť. Hlavne pri Iľjovi, ktorý je potom len jed-
norozmerným hrdinským charakterom.
 Oceľové žezlo – Bohatier (Kniha prvá) je 
niečo iné, než súčasná Červenákova tvorba. 
Dlhší text, tradičný fantastický prístup, ale 
i prílišná faktografickosť. To sú aspekty knihy. 
Číta sa pomalšie a poteší v prvom rade tých 
dlhoročných Červenákových fanúšikov, ktorí 
si ho pamätajú ešte ako autora jednoduchej 
fantasy literatúry. Pre ďalších, ktorí ho poznajú 
vďaka detektívkam, toto môže byť zaujímavá, 
ale možno i otravná odbočka.
 Je však príjemné vedieť, že autor nezabúda 
na svoje žánrové korene a nebojí sa svoju ru-
tinérsku tvorbu raz za čas ozvláštniť a vybo-
čiť zo zabehanej koľaje, hoci aj iba upraveným 
vydaním svojho staršieho diela. Takto nám 
aspoň Červenák nezhrdzavie.

Juraj Búry

Šansóny pre amplióny

Uprostred noci sa chcem ísť prejsť / Jana 
Bodnárová / Perfekt 2017

Predošlá poetická 
kniha Jany Bodná-
rovej v záhradách / 
pod dronmi (2016) 
vyšla rok pred re-
cenzovanou zbier-
kou .  Táto pr i a m 
haugovská rýchlosť 
ma u nej prekvapila. 
Hoci totiž ide o plod-
nú autorku, ktorá vy-

dáva rôznorodé knihy často, čo sa u nej snúbi 
s kvalitou, pri zbierkach poézie sa neponáhľa. 
 Zatiaľ čo v prípade Haugovej, s ktorou Bodná-
rovú spája napr. dôraz na matko-dcérsky vzťah 
v rôznych podobách, ide najmä v ostatných 
rokoch o ustálené a špirálovité cizelovanie 
rukopisu a prehlbovanie kľúčových motívov, 
Bodnárová je síce poetologicky a tematicky 
tiež rozpoznateľná, predsa len výraznejšie 
(nie na rozdiel, pretože ani Haugová nie je voči 
okolitej realite imúnna) vstrebáva osobné aj 

spoločensko-politické podnety, pretavujúce 
sa aj do priamejšie angažovaných veršov. 
 Analyzovaná zbierka je napriek styčným 
bodom s predošlou tvorbou nielen časovo, ale 
aj tvarovo nečakaným artefaktom. Menej už 
obsahovo. Jedným z najvýraznejších tematic-
kých okruhov sa totiž v minulej zbierke stala 
smrť syna lyrickej hrdinky, a keďže aktuálne 
verše vznikali počas následného štipendijné-
ho pobytu autorky v Prahe, neprekvapí, že sa 
tejto téme znovu nielen nevyhla, ale sa z nej 
aj vypisovala. 
 Podobne ako v predošlej knihe, aj tentoraz je 
subjektka odhodlaná porážať a ozmyselňovať 
žiaľ a smútok, ktoré na ňu permanentne do-
liehajú („ľudia v bábkovej ničote, / čo teší oči, 
srdce nie – pre prázdno / tuho zavreté“, s. 24), 
s čím korešponduje aj čierne prevedenie obálky 
a jednotlivých strán. Čierna – samozrejme, 
nielen priamo, ale aj sprostredkovane, cez aso-
ciačné väzby, napr. motívy betónu či sivej – sa 
vyskytuje aj v podobe vnucujúcich sa motívov: 
„v čiernom lese sneží. // čierni plukovníci spití 
[…] čiernymi plukovníkmi ovládaný“ (s. 29). 
Rovnako pôsobia ilustrácie (Bodnárovej man-
žela, čím sa osobný ráz knihy ešte prehlbuje) 
Juraja Bartusza, ktoré zintenzívňujú – v ko-
nečnom dôsledku pocitovo aj obsahovo temný 
– textový obsah. Novú realitu a jej vážnosť si 
teda subjektka uvedomuje, no odmieta sa jej 
podvoliť ako trvalému faktu: „Zatancujem si 
zas v máji. / zakvitnú divé stromy v háji. / nad-
vihnem staré kosti / bez milosti. / zdvihnem 
sa vyššie […] preč od ľudí v melanchóliách“ 
(s. 13). 
 Autorka prináša ďalšie nielen psychohygie-
nické a individuálne prospešné, ale aj umelec-
ky hodnotné verše, v ktorých znova prepája 
pozorovanie okolia (konkrétna, prevažne praž-
ská realita knihu vkliesňuje do aktuálneho 
časopriestoru, čím sa prehlbuje jej dokumen-
tárny ráz) s archetypálnymi, náboženskými, 
individuálne aj kolektívne podvedomými a via-
cerými umeleckými druhmi inšpirovanými 
sémantickými okruhmi. To všetko vytvára 
– keďže ide o konštantné kvality jej písania, tak 
tentoraz skôr v zmysle vedľajšieho efektu – se-
bazáchovný efekt, keď zapája súkromnú drámu 
do nadindividuálnej siete, čím sa jej dopad čias-
točne zjemňuje. Podobne situáciu harmonizuje 
baladickosť úvodnej básne, umocnená pasážou 
„smutný Janko, / z krajiny nezabudnutia“ (s. 5). 
Opakovanie ako princíp v zbierke funguje tiež 
upokojujúco. Hoci sa totiž vyskytuje v podobe 
obsedantne sa vracajúcich ťaživých motívov 

a spolupodieľa sa na melodickosti zbierky, pri-
čom totožné opakovanie pôsobí aj zaklínajú-
co, zároveň hrdinke dodáva pocit disciplíny, 
nutnosti pokračovať: „bomba smútku tiká […] 
nastriekam na seba parfumy. / jeden po dru-
hom, / jeden po druhom“ (s. 17). 
 Aj niektoré práve menované kvality texty 
zbližujú s tvorbou Haugovej; a hoci by sa zda-
lo, že spoločná je im aj reakcia na smrť člena 
rodiny, v prípade Haugovej išlo o smrť matky, 
predsa len je tu rozdiel: jednak je smrť dieťaťa 
tragickejšou a proti kolobehu času nepriro-
dzenejšie vyvstávajúcou okolnosťou, jednak 
sa Haugovej lyrická hrdinka s odchádzaním 
matky, ktoré vyvrcholilo v zbierke Miznutie an-
jelov (2008), vyrovnávala postupne, mala na to, 
takpovediac, čas. Naopak, Bodnárovej (kiežby 
iba) hrdinku táto okolnosť zasiahla nečakane. 
A zatiaľ čo v predošlej knihe jej spracovanie 
včlenila do pravdepodobne už rozpracovaného 
rukopisu, a teda si téma nepodrobila knihu 
vo svojom celku, aktuálna zbierka sa napriek 
uvedeným presahom a pokusom o r(ozr)ušenie 
temna sústavne nesie na tragickom podloží, 
ktoré sa priebežne manifestuje na povrchu: 
„idú dni za nocou […] nocou polárnou. / v nej 
je len popol, ruiny / a prázdno, // dno“ (s. 33).
 Keď som v úvode spomínal prekvapivú tva-
rovú rovinu, mal som na mysli aj väčšiu mieru 
(nielen vedome korigovanej) spontánnosti. 
Akoby sa autorka tentoraz nechala témou 
nielen intuitívne unášať, ale ju aj v násled-
nej redakčnej fáze ponechala v surovejšom 
stave než zvyčajne – čo v prípade poučenej 
autorky, pochopiteľne, neústi do polotovaru 
vyznačujúceho sa literárnym amaterizmom. 
Funkčná zmes jazykových štýlov (od básnické-
ho cez vecný po expresívny), korešpondujúca 
so stieraním hraníc medzi snom a realitou, 
atď., na to sme u nej zvyknutí. Predsa len sme 
však tentoraz svedkami zriedkavých klišé 
či nie vždy invenčných rýmov. Platí však aj 
to, že viaceré prvky, ktoré by inak neobstáli 
(chvíľami anachronický slovosled, nešikovná 
štylistika či rušivá hovorovosť – s. 21), v kon-
texte knihy, aj z vyššie rozoberaných dôvodov, 
natoľko neprekážajú. Navyše, mnohé texty 
pôsobia ako piesne (ich eufonickosť a rytmic-
kosť, podporovaná rýmami či aliteráciami, je 
zjavná), ktoré znesú menšiu mieru poetickej 
náročnosti. Sem-tam som mal dojem šansónu, 
ktorý by vynikol hlavne v živej podobe. 
 Zhrňujúc naznačené, tentoraz bola pre au-
torku dôležitejšia téma a jej čo najautentic-
kejšie zachytenie bez poetologickej špekula-
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tívnosti, pričom aj táto kniha vo svojom celku 
predstavuje kvalitný príspevok do súčasnej 
poézie.

Derek Rebro

Fatimské zjavenia 
a púte v kocke

Fatima / Marián Gavenda / Perfekt 2017

Vý ročia bý vajú 
vždy dobrou príleži-
tosťou na pripome-
nutie si niečoho či 
niekoho. Výnimkou 
nie sú ani nábožen-
ské udalosti, akou 
bolo aj zjavenie 
Panny Márie v por-
tugalskej Fatime, 
ktoré si tento rok 

pripomínajú s celou Cirkvou už stý raz. Spolu 
s Lurdami je Fatima najvýznamnejšie európske 
mariánske pútnické miesto a dá sa povedať, že 
uznanie fatimských zjavení Cirkvou za pravé 
v roku 1930 výrazne ovplyvnilo katolícku zbož-
nosť v 20. storočí, teda až dodnes. 
 Pre tých, ktorí zatiaľ vytrvalo ignorujú pod-
statu fatimských zjavení prezentovanú média-
mi, pripomíname, že sa udiali v roku 1917 trom 
malým deťom, 7-ročnej Hyacinte/Jacinte, skoro 
9-ročnému Františkovi, jej bratovi, a ich 10-roč-
nej sesternici Lucii. Zjavení bolo šesť, Panna 
Mária sa im ukázala vždy trinásteho v mesiaci 
od mája do októbra. Deti počas nich mali videnia 
rôznych situácií a vypočuli si výzvy na obráte-
nie a na pokánie, na zasvätenie sveta, a najmä 
Ruska, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Dozvedeli sa, že svetová vojna čoskoro skončí, 
ale ak sa ľudia neobrátia, bude nasledovať druhá 
a horšia. A ak Rusko rozšíri svoje (komunistické) 
bludy, veľa kňazov a veriacich bude trpieť. Sú-
časťou zjavení bola túžba Panny Márie po rozší-
rení modlitby svätého ruženca a opätovné výzvy 
na odprosovanie za hriechy ľudstva. Videnia 
boli sformulované do troch tajomstiev, pričom 
posledné, ktoré hovorilo o smrti pápeža, bolo 
zverejnené až v roku 2000, keď už bolo považo-
vané za naplnené životom (postrelením) dnes 
svätého pápeža Jána Pavla II.
 Toľko úvod do fatimských zjavení. A čo 
o nich hovorí najnovšia kniha kňaza a teológa 
Mariána Gavendu? Možno by sa mohla volať 
aj „Všetko, čo ste chceli vedieť o fatimských 

ve. Rozhodla som sa nenechať sa viesť slávnym 
klišéoidným porekadlom „nesúď knihu podľa 
obalu“, a hoci obal sa mi zdal zastaraný a akýsi 
nedokončený, dala som sa bez akýchkoľvek 
predsudkov do čítania. Názov knihy znie vzru-
šujúco – som si istá, že nepochybne zaujme 
dievčatá, ktoré s niečím podobným skúsenosti 
nemajú, no zúfalo po tom túžia. Mňa však, za – 
podľa môjho názoru – prvoplánovým názvom 
čakalo jedno veľké sklamanie za druhým. 
 Kniha sa začína na lodi a sleduje leto dvoch 
osemnásťročných dievčat. Už tu sa objaví prvé 
nedorozumenie, keďže nie je od začiatku jas-
né, že dievčatá majú byť Grékyne z Atén. Veď 
kto sa v Grécku volá Julka? Túto skutočnosť 
som ale neriešila – rovnako ani to, že anglic-
ké dialógy, ktoré sa v knihe sem-tam objavia, 
sú plné chýb – a nechala som sa dejom viesť 
hlbšie. Mám sedemnásť rokov, som súčasťou 
dnešnej mladej generácie – tej, pre ktorú je táto 
kniha pravdepodobne napísaná. Už na prvých 
stranách som si ale uvedomila, že jazyk, ktorý 

autorka zvolila, vô-
bec nezodpovedá 
tomu, ako hovoria 
všetci mne známi 
tínedžeri. Štýl, veľ-
ké písmená a plyt-
k ý hu mor s kôr 
napovedajú tomu, 
že autorka venu-
je knihu omnoho 
mladším čitateľ-

kám. Prečo potom taká „dospelácka“ téma? 
Myslím, že priemerný vek dievčat, ktoré by si 
užili a vychvaľovali túto knihu, je maximálne 
dvanásť rokov. No keďže je sex jediná téma, 
ktorú kniha rieši, mám pocit, že to nie je úplne 
vhodné. Akoby autorka skrátka vydala knihu 
a čakala, kto sa na ňu chytí.
 Julka a Margarétka, dve najlepšie kama-
rátky, sa teda vydajú samé na grécky ostrov, 
aby po maturite konečne prežili dovolenku ich 
snov. Nápad je to pekný, škoda, že sa nepodaril. 
Už na lodi sa objavuje postava Andronika, kto-
rá Margarétu, rozprávačku príbehu, ovplyvňu-
je po celý čas. Šialene sa do neho totiž zamiluje 
a je ochotná nechať si ním pokaziť celý život. 
Na ostrove zase pribúda postava chlapca, ktorý 
nie je dostatočne pekný, tak ho rozprávačka 
nazýva Kôň. Je to vlastne chlapec, ktorý sa 
o Margarétu aktívne snaží (ako postava je ale 
úplne zbytočný), no ona len opakuje, aký je 
škaredý a že ho nechce. Charakter Margaréty 
je skrz-naskrz negatívny. Fakt, že práve pred 

zjaveniach, ale báli ste sa opýtať“. Primárne 
je, samozrejme, určená katolíckym veriacim, 
spĺňa však niekoľko funkcií. V šiestich ka-
pitolách zhŕňa „príbeh Fatimy“ tak, aby čo 
najlepšie osvetlila jeho históriu a význam, 
a všetky informácie ilustruje množstvom fo-
tografií. Zároveň je každá kapitola graficky 
odlíšená a citáty, ktoré sa zjavení týkali (napr. 
slová sestry Lucie a pápežov), sú vo farebných 
rámcoch, takže sa v nej napriek množstvu ob-
rázkov dobre orientuje.
 Prvá kapitola Čo bolo svetu slabé, vyvolil si 
Boh – Život fatimských pastierikov hovorí nielen 
o deťoch, ktorým sa zjavila Panna Mária, ale aj 
o ich rodinnom zázemí, živote a smrti. Druhá 
kapitola Modlitba, pokánie a zasvätenie Nebes-
kej Matke prináša dejiny zjavení. Samozrejme, 
faktografické údaje sa prelínajú, ale nedochá-
dza k ich zdvojovaniu, čo slúži autorovi ku cti. 
Podstatnou kapitolou je Zasvätenie sveta a jeho 
záchrana – Fatima a pápeži, pretože od postoja 
hlavy Rímskokatolíckej cirkvi závisel stupeň 
akceptácie a oficiálneho prijatia zjavení v celej 
Cirkvi. Zhodnotenie významu Fatimy pre kato-
líkov predstavuje časť Predpovede sa naplnili, 
výzvy sú stále aktuálne – Fatimské tajomstvo.
 Posledné dve kapitoly: Sto rokov majákom 
nádeje a záchrany Cirkvi a ľudstva – Fatima 
pútnická a Modlitby a pobožnosti k Panne Márii 
posúvajú knihu do úlohy bedekra a praktic-
kého (kánonického) modlitebníka. Takémuto 
využitiu zodpovedá aj spevnená mäkká väzba 
publikácie, ktorá znesie aj tvrdšie zaobchá-
dzanie, čo pri vydávaní tohto typu literatúry 
nebýva bežné. Najmä predposledná kapitola 
sprevádza priamych návštevníkov Fatimy (ale 
aj tých, ktorí si to z rôznych dôvodov nemôžu 
dovoliť) nielen po súčasnom vzhľade mesteč-
ka a jeho náboženských pamiatok, ale aj ich 
ikonografiou, autormi a okolnosťami vzniku. 
Zoznamuje čitateľa s Fatimou ako miestom pútí, 
pokánia a nádeje, ktorú tento svet tak veľmi 
potrebuje.

Miroslava Kuracinová Valová

Prečo taká 
„dospelácka“ téma? 

Prvé milovanie na gréckom ostrove / Sil-
via Okaliová / Vlastným nákladom 2017

Do rúk sa mi dostala kniha od Silvie Okáliovej 
s názvom Prvé milovanie na gréckom ostro-
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odchodom na ostrov Margaréta zistí, že jej otec 
má milenku a jej rodičia sa pravdepodobne 
rozvedú, nič nemení na tom, že keď jej zúfalá 
matka s plačom zavolá, Margaréta na ňu na-
kričí a ďalej si žije svoj „sen“.
 Celá kniha sa točí okolo mužov, čo je podľa 
mňa úplne v poriadku – veď chalani sú téma, 
ktorou sa mladé dievčatá zaoberajú skoro 
stále. No správanie oboch protagonistiek je 
nielenže nelogické (veľa tínedžeriek je nelogic-
kých), ale aj úplne nereálne. Julka sa za veľmi 
krátky čas vyspí asi so štyrmi rôznymi cha-
lanmi. To však nie je to najnereálnejšie. Keď 
zistí, že s jedným z nich – nevie, s ktorým – je 
vlastne tehotná, nereaguje nijako zúfalo, vlast-
ne ju to dovedie do situácie, v ktorej sa vyspí aj 
s Margarétou. Absurdné. Margaréta rieši len 
a len Andronika, o ktorom je ale od začiatku 
zrejmé, že je len ľahkovážny podvodník a v sku-
točnosti k nej necíti vôbec nič. Do toho však 
začína riešiť Philipa, ktorého, hoci je rovnako 
pekný a zaujímavý, necháva tak, pretože mi-
luje len Andronika. Stále som čakala, ako to 
s ním skončí, no v jednom momente ho autorka 
akoby vymazala z príbehu a už sa ním viacej 
nezaoberá. Philipos sa teda ukáže ako ďalšia 
nerozvinutá postava, ktorá sa v knihe objaví 
a zmizne bez hlbšieho zmyslu.
 Potom je tu takisto spôsob, akým príde Mar-
garéta konečne o panenstvo (vec, o ktorú sa 
obe priateľky aktívne snažia od začiatku kni-
hy). Po hádke s Andronikom sa Margaréta ide 
vyspať s Philipom, čo nakoniec ale nespraví. 
Aby toho však nebolo málo, ešte v tú noc sa 
v opitosti vyspí s americkým turistom, ktorý sa 
dovtedy v knihe ani poriadne neobjavil. Aj toto 
by sa dalo autorke za istých okolností prepáčiť. 
Nemysliteľný je ale fakt, že na Margarétu nemá 
takáto traumatická udalosť absolútne žiaden 
dopad a ešte v ten istý deň vbehne do náručia 
Andronikovi, aby s ním konečne všetko toto 
prežila znova. 
 Podľa môjho názoru chýba knihe akýsi ob-
lúk – úvod, zápletka a záver. Jediné, čo autorka 
dodržala, bol začiatok aj koniec na lodi, čo by 
celkom pekne príbeh uzavrelo. Príbeh ale aj 
tak skončil bez konca. Margaréta, ktorá má 
podozrenie, že je tehotná, ale nevie to naisto 
(a vôbec jej to nevadí), to ani na konci knihy 
nezistí. Čo ale úplne čitateľa priklincuje, je 
fakt, že hoci Margaréta po celú dobu tvrdí, že 
ľúbi Andronika, sa na konci – s nevyjasneným 
tehotenstvom na krku – z ničoho nič zaľúbi 
do Máriosa, jej najlepšieho kamaráta, ktorého 
dovtedy niekoľkokrát odignorovala. Ale ani 

to, že sa tieto veci v knihe dejú – striedajú-
ce sa lásky, nevyjasnené tehotenstvá, hlúpe 
hádky medzi priateľkami – nie je to najhoršie. 
Veď všetci sa zhodneme na tom, že dievčatá 
niekedy naozaj striedajú chlapcov s pocitom 
obrovskej lásky a bezdôvodne sa hádajú s pria-
teľkami. No štýl, akým sú tieto dobrodružstvá 
napísané, prispieva k tomu, že čitateľ nielenže 
protagonistky nechápe, ale ich ani pochopiť 
nechce. A to je podľa mňa ten najväčší problém.

Denisa Dobrovodová

Hra sna a skutočnosti

Pestovanie teplomilných rastlín podľa 
Mičurina / Weronika Murek / Preklad 
Patrik Oriešek / OZ BRAK 2017

„Nemôžeme čakať 
na  láskavosť pr í-
rody. Musíme si ju 
od nej zobrať sami.“ 
Mnohými cenami 
ovenčený naratívny 
experiment poľskej 
autorky uvádza citát 
ruského botanika 
a šľachtiteľa Ivana 
Mičurina. Ani čitateľ 

sa nemôže spoliehať na láskavosť autorky a ča-
kať, že mu príbeh prerozpráva pekne po lopate, 
jasne a dôsledne. Kniha je hádankou a stavia 
na tom, čo je nedopovedané. Primárnou kva-
litou textu je jeho nejednoznačnosť, ktorá ale 
nenarúša vnútornú koherentnosť sveta, ktorý 
Weronika Murek vytvorila. Je to svet, v ktorom 
žiadne myšlienka nie je dokončená, rozhovory 
sú mdlé a situácie bizarné. Autorka vyzýva či-
tateľa na spoluprácu a od prvej vety nesľubuje, 
že to bude ľahké.
 Útlu knižku tvorí sedem poviedok. Tá prvá, 
Dozadu, doľava, dole si uzurpuje skoro polovicu 
knižky a uberá na dychu kratším textom, ktoré 
sú síce zosnované z toho istého materiálu, ale 
očká sú v nich nahodené akosi voľnejšie. No 
možno je postupná entropia zámerom, nároč-
ným výcvikom pre rozmaznaného čitateľa, 
ktorý je zvyknutý na jasnejšiu štruktúru a do-
slovnejšie texty.
 Hlavná hrdinka najdlhšej poviedky Maria, 
„sa o tom, že nežije dozvedela ako posledná“. 
Sledujeme ju, ako trochu rozladená blúdi mes-
tečkom, v ktorom zvykla žiť. Matka sa na ňu 

hnevá, pretože si nechce ľahnúť do truhly, 
a ona sa hnevá na matku, že ju chce pochovať 
v obyčajnom svetri. Navštívi svoj byt, ktorý 
už vypratávajú, najmä však celý čas stretáva 
obyvateľov mestečka, živých aj mŕtvych, pomo-
cou ktorých Murek buduje obraz svojrázneho 
sveta, nesúvisiaceho s ničím, čo stojí mimo 
neho, no možno ani so sebou samotným. Je to 
svet na zrnku piesku, alebo skôr na zdrape 
papiera, ktorý niekto narýchlo načarbal a vy-
trhol z bloku. Maria má ešte trochu času, kým 
sa nerozplynie, a tak zavolá svojmu priateľovi, 
či snúbencovi, ktorý jej napísal zo Švédska, že 
sa nevracia a „určitý čas tam zostane navždy“. 
Potom sa jej dokonca podarí odviezť autobu-
som, aj keď živí to nemajú radi, veď „ako by to 
vyzeralo, keby všetci cestovali len tak zo zvy-
ku? A živí majú kde sedieť?“ Napokon Maria 
prichádza na večnosť, ktorá však vôbec nie je 
majestátna a od najobyčajnejšej obyčajnosti 
ju odlišuje iba to, že bude trvať večne. Panna 
Mária a anjeli tu nie sú predstavení ako dôs-
tojné a éterické bytosti, ale ako úplne obyčajní 
chorľaví obyvatelia dedinskej bytovky, ako 
zrkadlový odraz ich verných uctievačov. 
 V tomto nezvyčajnom texte ako cez jemný 
závoj presvitá poľská realita plná drobných 
absurdností. Murek si berie na paškál vša-
deprítomnú cirkev, susedské vzťahy, dynamiku 
malomesta. 
 Kým v prvej poviedke je ešte možné sledo-
vať dejový oblúk, neskôr sa vytráca. Autorka 
nás necháva blúdiť textami, ktoré vzdorovito 
odporujú akejkoľvek priamočiarej interpre-
tácii. Organizovanie spánku v materskej škole 
je impresia, ktorá sa odohráva počas jedného 
dňa. Hlavné postavy, učiteľky, sú označené 
podľa toho, akú funkciu v ten deň vykonáva-
jú: Jedálenská, Prechádzková, Melodická,… 
S viacerými odbočkami je ústrednou témou 
poviedky výmena nástenky a hľadanie vhodnej 
témy. Nič nenaznačuje, v akej dobe a v akom 
zriadení sa poviedky odohrávajú, ale spôsob, 
akým ľudia rozprávajú a drobné detaily, ako 
je nosenie chleba, či tematická nástenka na-
značujú, že ich pokrýva ľahká patina času. 
 Vo viacerých poviedkach sa Murek vyrov-
náva s témou smrti. No tá tu nie je zobrazená 
ako niečo definitívne a jednoznačné. Smrť je 
neohraničená, prichádza postupne a odznieva 
pozvoľne spolu s dušou toho, koho si zobrala. 
Mŕtvi sa voľne pohybujú tam a späť. V Dozadu, 
doľava, dole mestom blúdi chlapec, ktorému sa 
nikdy nepodarilo vyblednúť a v Alergii na púdro-
vé perá sa vnuk namiesto modlenia za zdravie 
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dedka modlí za návrat mŕtveho psa. A pes sa 
zjaví. No postavičky tohto sveta to nevnímajú 
ako zázrak, ale ako ďalšiu nepríjemnosť a ne-
plechu neposlušného syna. 
 Autorka vybudovala jedinečný svet, ktoré-
mu vládnu svojrázne pravidlá, no nepredsta-
vuje nám ho dôkladne a otvorene, nevytvára 
mytológiu a geografiu, namiesto toho nás len 
necháva nahliadnuť kľúčovou dierkou a bu-
duje letmé impresie. Čitateľ sa miestami bude 
cítiť ako pri jazde rýchlikom, kedy mu nie je 
umožnené dohliadnuť záver nejakej situácie. 
No nech by sa aj vracal a prechádzal textom 
znova a znova, nikdy tam nenájde viac než zá-
blesk, náznak, ktorý musí dotvoriť sám. Táto 
dôvera vo fantáziu čitateľa, ktorý je vyzvaný 
na aktívnu spoluprácu, sa objavuje napríklad 
aj v diele japonského spisovateľa Harukiho 
Murakamiho, no miera nejednoznačnosti je 
u Murek omnoho vyššia. Preto si táto kniha 
určite nenájde zástupy čitateľov, ale len tých 
pár, ktorí veria, že práca a pôžitok sa nemusia 
vylučovať.

Simona Rezníčeková

Prítomnosť utkaná 
zo spomienok

Večer u Claire / Gajto Gazdanov / Preklad
Eva Maliti Fraňová / Vydavateľstvo 
Európa 2017

Pri čítaní autobio-
grafickej prózy Gajta 
Gazdanova (1903 Pet-
rohrad – 1971 Mní-
chov) Večer u Claire 
sa mi chvíľami v mys-
li silne sprítomňoval 
Marcel Proust, chví-
ľami Vladimír Nabo-
kov. Prózou ruského, 
pôvodom osetského 

spisovateľa, predstaviteľa ruskej emigrantskej 
literatúry, podobným spôsobom ako u oboch 
uvedených autorov pretekajú prúdy vedomia 
(a podvedomia), aktuálne udalosti, ktoré za-
žíva postava Nikolaja Sosedova, sú votkané 
do spomienok na minulé zážitky, obe časové 
dimenzie sú neoddeliteľne späté: zapamätané 
je súčasťou žitého a žité jestvuje v interpretácii 
minulým. Z doslovu Evy Maliti Fraňovej sa 
dozvedáme, že Gazdanov označil prípadnú po-

dôležitá najmä ako symbol, ako súčasť snového 
bytia, ako vidina, ktorá presvetľuje reálne žitý, 
neraz problémami, smútkom, depresiami nasý-
tený čas, jej príťažlivosť spočíva najmä v tom, 
že do reálneho života vstupuje ako skrášľujúca 
spomienka, ako zmäkčujúci sen. Spomienky, 
snivosť predstavujú pre protagonistu zvlášt-
nu dimenziu prežívania, v ktorej sa prelínajú 
všetky tri časy.
 Claire je jednou z postáv, na ktoré hrdina 
spomína aj po odchode do emigrácie, jeho dni 
sú husto popretkávané i spomienkami na ro-
dičov, príbuzných, priateľov, spolužiakov, 
spolubojovníkov, pred nami defiluje plejáda 
postáv s rozmanitými osudmi. Zvláštne miesto 
má medzi nimi strýko Vitalij, ktorý šestnásť-
ročnému synovcovi, odhodlanému pridať sa 
v občianskej vojne k bielym, odovzdáva esenciu 
vlastných životných skúseností ako osobné 
posolstvo. Azda najhlbšie na chlapca zapôsobia 
strýkove slová, že najväčším šťastím na zemi je 
„myslieť si, že si aspoň niečo pochopil zo života 
okolo seba. Nebudeš chápať, to sa ti bude iba 
zdať, že chápeš, a keď si na to po nejakom čase 
spomenieš, uvidíš, že si chápal nesprávne… No 
aj tak je to v živote najhlavnejšie a najzaujíma-
vejšie.“ Pochopiť niečo zo života, z toho, čo sa 
odohráva vo vonkajšom svete, ale aj zo svojho 
vnútorného príbehu… Nikolaj si tieto slová 
vštepuje do pamäte, aj ony ho vedú k spôsobu 
života, ktorý si zvolil: života posplietaného 
zo spomienok, bdelého snívania, túžob. Verí, 
že takto bude vedieť lepšie pochopiť aj seba 
samého a možno práve to je zmyslom ľudskej 
existencie.
 Vydaním úspešnej prvotiny Gajta Gazdanova 
v kultivovanom preklade sa rozšíril náš pohľad 
na ruskú emigrantskú literatúru prvej tretiny 
minulého storočia, ostáva veriť, že neostane 
len pri tomto stretnutí s pozoruhodným spi-
sovateľom.

Etela Farkašová

Stavba úľa

Včely / Piotr Socha / Text zostavil
Wojciech Grajkowski / Vydavateľstvo 
Slovart 2017

Prvá kresba s včelami je stará 12 000 rokov. 
Je to jaskynná maľba pri Valencii a znázor-
ňuje „poľovníčku na med“, ako vyberá plásty 
medu vysoko na strome – okolo nej včely – je 
to stredná doba kamenná; 7000 rokov pred 

dobnosť svojho príbehu s Hľadaním strateného 
času za „náhody v čase“, Prousta vtedy totiž 
nepoznal. A čo sa týka Nabokova, ktorý ne-
skôr napísal vynikajúcu autobiografickú prózu 
Pamäť, prehovor, neprekvapuje, že sa o Večeri 
u Claire vyjadril ako o „knihe spomedzi najmil-
ších, čo v rôznych obdobiach ulahodili duši…“ 
 Román (románová novela) Gazdanova si 
vskutku zaslúži pozornosť, dej prózy je situo-
vaný do konkrétneho času a priestoru, odohrá-
va sa v porevolučnom Rusku, kde prebiehajú 
boje bielych s červenými, témou sebahľadania, 
utvárania osobnej identity v zložitých spolo-
čenských podmienkach je to však výpoveď 
nadčasová. Próza oslovuje jemným tónovaním 
obrazov hrdinovho vnútorného sveta, citlivo 
skicovanými kontúrami jeho žitého i v pamäti 
zachovaného času. K upnutiu na život v spo-
mienkach sa priznáva autorovo alter ego, keď 
hovorí: „zvykol som si žiť v minulej realite zre-
konštruovanej mojou predstavivosťou. Mal 
som v nej neobmedzenú moc“. Možno to bola 
táto moc, možno sloboda myšlienok, pocitov 
alebo obrazov, čo lákalo senzitívneho chlap-
ca k pobývaniu v spomienkach pretváraných 
fantáziou. Chlapca, ktorý čítal Dostojevského 
v rokoch, keď mu rodičia podsúvali ešte An-
dersena či Hauffa, a ktorý sa jedného jarného 
dňa vydal na prechádzku do poľa, kde ho čakal 
na prvý pohľad obyčajný, no v mnohom deter-
minujúci zážitok. Kráčajúc po hnedastej pôde 
v diaľke uprostred úžľabiny uvidel blyšťať sa 
na slnku vrstvu snehu, nad krásou ktorého 
sa mu chcelo zaplakať. No keď sa vybral k to-
muto miestu – zrazu mal pred sebou sypký 
a špinavý, rozpúšťajúci sa sneh, trochu sa síce 
blyští, no všetka krása z neho je preč… Zážitok, 
ktorý protagonistovi utkvie v pamäti na celý 
život, skúsenosť dezilúzie sa stane kľúčovou: 
„A viac nič?“ pýta sa sám seba a táto otázka 
bude v ňom rezonovať pri viacerých životných 
situáciách. Možno najmä po tejto skúsenosti 
žije Nikolaj vo svete vidín, snových predstáv, 
ktoré sú ťažko oddeliteľné od reality, napokon, 
čo je realita, bude sa spytovať ďalej, zahlbujúc 
sa čoraz väčšmi do spomienkovej snovosti. 
 Celá próza je rekonštrukciou snívaného 
života. Jedným z bodov, o ktorý sa opierajú 
hrdinove vidiny, je stretnutie s Francúzkou 
Claire ešte v časoch detstva, neskôr sa ich 
cesty rozídu, aby sa po mnohých rokoch opäť 
stretli. Vďaka nenaplnenej láske sa Claire stala 
symbolom snového, vidinového sveta. Prota-
gonista sa k nemu navracia po všetky ďalšie 
roky. Často si dievčinu sprítomňuje, je preňho 
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Kristom roľníci 
už chovali včely; 
pred 4000 rokmi 
v starom Egypte 
boli včely krá-
ľovským znakom 
faraónov a mode-
lom hierarchie, 
ú le mal i z  pá-
lenej hliny; Ján 
Krstiteľ sa živil 

medom a kobylkami; 80 percent kvitnúcich 
druhov rastlín je závislých na opeľovaní vče-
lami… Toto som už viac-menej vedela – keď 
som uvidela knihu Včely so zaujímavou obál-
kou, tak som bola zvedavá, čo nového sa ešte 
o včelách môžem dozvedieť…
 V detstve začínala jar bielokvitnutím ob-
rovskej čerešne v záhrade a celodenným 
bzučaním… čerešňu stále v záhrade mám, 
ale navštevuje ju už len málo včiel, a tak je 
menej i čerešní.
 Držím v ruke knihu, ktorá môže byť urče-
ná aj starším deťom, aj dospelým, je krásne 
vtipne ilustrovaná – niekedy som mala pocit, 
že výtvarný zámer trochu prevyšuje odborný 
(osemročná vnučka sa ma pýtala, prečo majú 
včeličky niekde šesť nôh a niekde päť a inde 
dokonca iba štyri: takisto, ako má štyri prsty 
včelár – nevedela som jej odpovedať). Kniha 
chce byť tak trochu odborná a chce aj obsiah-
nuť celú tému, najmä je však populárna a má 
veľa obrázkov, text stojí až na druhom mieste 
a je v ňom niekoľko nepresností: včelia matka, 
robotnice a trúdy nie sú druhy včiel; a nemu-
síme povedať, že trúdy „matku dobehnú a vo 
vzduchu jej odovzdajú svoje spermie“ ale jed-
noducho „oplodnia ju“; a myslím, že dúfame, že 
nás včely nie „neštipnú“, ale „nebodnú“ alebo 
„nepichnú“.
 Vcelku je ale kniha farebne príťažlivá a pri-
náša aj základné poznatky a mnohé zaujíma-
vosti. Názvy kapitol sa sústreďujú na veľa 
zo života včiel a zároveň sa aspoň okrajovo 
dotýkajú aj spolužitia včiel a ľudí: pútavé sú 
pasáže o včeľom tanci, rojení, biomimetika 
síce presahuje rámec knihy, ale pre deti je to 
iste zaujímavé. A takisto je krásna dvojstrana 
s opeľujúcimi živočíchmi: škoda, že tie pôvabné 
chrobáky v knižke nemajú mená. Staroveký 
Egypt v knihe reprezentuje vtipná múmia, ale 
chybou v texte je, že namiesto výrazu kňaz je 
použité slovo kaplán. Zaujímavá je informácia 
o brtníctve – lesnom včelárstve; pekne je spra-
covaná stavba úľa aj odev a nástroje včelára. 

Veľmi inšpiratívne sú Úle vo veľkých mestách 
a hotely pre opeľovačov: moja najobľúbenejšia 
dvojstrana z knihy, kde sa harmonicky dopĺňa 
text a výtvarná zložka. Na záver nájdeme vče-
lie zaujímavosti, náhodne vybrané kuriozity, 
ktoré sú zameniteľné za hocijaké iné.
 Kniha je osviežením v knižnici mojej a ta-
kisto vnučkinej. Drobné nedostatky v texte sa 
dajú prepáčiť, kniha poteší & zabaví a vlastne 
spĺňa zámer autora kresieb hravo priblížiť túto 
zaujímavú a užitočnú lietajúcu krásu. Nech 
mi autori odpustia, že som možno očakávala 
v niektorých častiach trochu viac, ako bol ich 
zámer… Odporúčam malým aj veľkým čitate-
ľom a zvedavcom a tiež ak má niekto z vašich 
blízkych cez leto narodeniny, tak mu knihu 
jednoducho darujte – a ak si chcete postaviť 
dom, inšpirujte sa typmi úľov z obrázkov XXIV, 
sú nádherné a vynaliezavé a svedčia o tisícro-
čiach nášho vzťahu k včele medonosnej.

Mila Haugová

Trýznivý hlas 
uprostred rastúcej 
púšte

Boh prichádza v idei / Emmanuel Levinas / 
Preklad Pavol Chlebana / OZ Hronka 2017

Originalita Levina-
sovho* premýšľania 
o vzťahu medzi člo-
vekom a bytím, resp. 
Bohom, spočíva v jeho 
snahe nájsť priestor 
pre etiku, ktorá je 
viac než ontológiou 
a viac než teológiou. 
Je teda pochopiteľné, 
že jeho názory vyvo-

lávajú rozpaky ako v tradičných vodách zá-
padnej filozofie, tak aj u veriacich. Napriek 
týmto hlasom však treba jednoznačne uznať, 
že Levinasova snaha odhaliť hĺbky svedomia, 
priviesť k reči ten známy znepokojivý pocit, 
keď stojíme tvárou v tvár cudziemu človeku, 
jeho snaha ukázať „civilnosť“ myšlienky Boha, 
lásky k blížnemu, je nadčasovým plodom jeho 
fenomenologických skúmaní.
 Zozbierané eseje, týkajúce sa predovšetkým 
Idey Nekonečna a možnosti myslieť pôvodnej-
šie jej živú prítomnosť v tvári druhého člove-

ka, pochádzajú zo 70. rokov a boli prednesené 
na rôznych filozofických konferenciách či sym-
póziách. Dielo je usporiadané chronologicky, 
čo však podľa môjho názoru nebol najšťast-
nejší postup, keďže približne v polovici sa 
nachádza rozhovor s otázkami, ktoré kládli 
Levinasovi filozofi na holandskej univerzite. 
Svojimi odpoveďami totiž v mnohom objasňuje 
jednotlivé názory svojej filozofie, priamosť otá-
zok zároveň umožňuje osvetliť problematické 
miesta, ale tiež jasnejšie formulovať napr. jeho 
chápanie subjektu, medziľudských vzťahov, 
spravodlivosti. Čitateľ má tak lepšiu možnosť 
porozumieť, prečo Levinasova etika presahuje 
v istom zmysle aj ontologický rozmer. V opač-
nom prípade je vcelku náročné pre nezaintere-
sovaného čitateľa vstúpiť priamo do esejí, ktoré 
sú predsa len fragmentárne a predpokladajú 
oboznámenosť s Levinasovými hlavnými die-
lami (Totalita a nekonečno, Inak ako byť…).
 Kritické vyrovnávanie sa s dejinami filozofie 
je u Levinasa nesené bolestnou otázkou, ako 
a v akej podobe je možná ľudskosť po Osvien-
čime? Ako to, že zlyhala racionalita, na ktorú 
bol európsky svet vždy taký pyšný; ako to, 
že ani idea lásky k blížnemu nedokázala za-
brániť priemyselnému vyvražďovaniu ľudí? 
Na základe Husserlovej fenomenológie Levinas 
uvažuje, v čom tkvie vlastný život subjektivi-
ty, kde sa rodí jeho vzťah k svetu, k druhým 
a aký je jeho charakter. Husserlom popísaná 
intencionalita ako bdelosť Ja, je pre Levinasa 
neoceniteľným prínosom, upozorňuje však, že 
má omnoho hlbšie rozmery. Akoby naša citli-
vosť pre živú prítomnosť v návale poznávaných 
vecí ochabla, „zadriemala“ pre to hlbšie, dôle-
žitejšie… Pre Levinasa je podstatný moment 
transcendencie ako neustáleho približovania 
sa k blížnemu, kedy sa stávam sám rukojem-
níkom zodpovednosti za druhého.
 V eseji venovanej Ernstovi Blochovi a jeho 
vzťahu k marxizmu, v súvislosti s ľudskou 
smrteľnosťou a zmyslom života, uvažuje 
o etickom a ontologickom fenoméne biedy 
a pokorenia blížneho „v režimoch ekonomic-
kého vykorisťovania“. Polemizuje s Heidegge-
rom, ale i celým západným duchovným dedič-
stvom, keď tvrdí, že rozmer našej modernej 
ľudskosti nemôže už definovať ani hrôza pred 
Svätým (Boh je pre nás totiž mŕtvy), ale ani 
úzkosť pred Ničotou (Heidegger). Levinaso-
vi ide o bytostnú obavu o druhého, ktorého 
tvár upomína na moju zodpovednosť zaňho, 
bez akéhokoľvek nároku na opätovanie tejto 
požiadavky. 
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Traduje sa, že v prípade Ernesta Heming-
waya dokáže viac ľudí podrobnejšie ho-

voriť o ňom než o jeho dielach. S odstupom 
času od autorovho fyzického pôsobenia sa 
však rozdiely začínajú stierať. Pritom práve 
Hemingway je výborným príkladom spiso-
vateľa, ktorého tvorbu mimoriadne ovplyv-
ňovali rôzne životné eskapády, výšky i pády. 
Bez akejkoľvek bulvarizácie si je preto vhod-
né pripomenúť aj okolnosti vzniku románu 
Mať a nemať.

Jeden román, tri filmy
Jeho prvú časť ešte ako samostatný prí-
beh napísal Hemingway v septembri roku 
1933 v Madride, v apríli 1934 ho vydal pod ti-
tulom One Trip Across v časopise Cosmopo-
litan. V novembri 1935 v Key Weste napísal 
druhý, voľne nadväzujúci príbeh o Harrym, 
ktorý vo februári 1936 vyšiel s ironickým 
názvom The Trademan Returns v Esquire. 
Podľa búrlivákových životopiscov sa zhruba 
v auguste 1936 začal rodiť návrh románu, 
v ktorom by oba prvotné príbehy doplnil 
tretím, najdlhším, kde by sa život morské-
ho proletára Harryho zavŕšil. V novembri 
1936 mal rukopis 353 strán. Hemingway sa 

kvôli jeho dokončeniu utiahol do Wyomingu, 
2. januára 1937 uzatvoril prvú verziu diela, 
aj keď s návrhom nebol ešte úplne spokoj-
ný. Keďže v Španielsku vypukla občianska 
vojna a Hemingway túžil čím prv byť opäť 
v Madride, pričom si bol vedomý rizík, kto-
ré vojnové územie so sebou prináša, Mať 
a nemať ostalo v prvej verzii. Autorovi, 
ktorý do Španielska odletel 27. februára 
1937, na väčšie prepracovanie chýbal čas. 
Obťahy v júli 1937 čítal tiež len zbežne. Keď 
román nakoniec 15. októbra 1937 vyšiel, bol 
Hemingway opäť v Španielsku.
 Genézu tvorby je zaujímavé doplniť o fakt, 
že román sa stal až tri razy predlohou 
pre film. Azda najznámejším sa stal film Mať 
a nemať z roku 1944, kde si hlavnú postavu 
zahral Humphrey Bogart (réžia Howard 
Hawks). Jedným z dvojice scenáristov tohto 
filmu, ktorý sa, mimochodom, veľmi odlišo-
val od literárnej pôvodiny – až natoľko, že 
ho nazývali „Casablanca II.“ –, bol William 
Faulkner, tiež nositeľ Nobelovej ceny za lite-
ratúru (získal ju neskoršie ako Hemingway). 
Môžeme sa však domnievať, že Faulknerovi 
sa román Mať a nemať mohol páčiť, keďže 
sám písaval diela často poskladané z frag-

 Pri skúmaní toho, ako ideu Boha spracova-
la filozofia, sa Levinas vracia k Descartovej  
III. Meditácii, kde ego rozpoznáva svoje ur-
čenie prostredníctvom Idey Nekonečna. Fe-
nomenologicky tento fakt uvedomenia in-
terpretuje ako živé pnutie transcendencie 
a imanencie, z ktorej sa rodí etická revolta: 
najpôvodnejšie „tu som“ pre druhého, ako 
útes, na ktorý naráža naše myslenie zoči-voči 
Idei Nekonečna, a teda transcendencia na-
chádza svoj skutočný význam v etike. Táto 
idea je totiž v myslení tým prebúdzajúcim mo-
mentom, ktorý dokáže otriasť, spochybniť 
myslenie, moju identitu, cez Iné.
 Ako to ale súvisí s otázkou dobra, zla, zmys-
lu? Transcendentný vzťah duše k Bohu, ktorý 
k nám prichádza v idei, „nadobúda význam 
v konkrétnosti tváre, ktorá je hneď etická“. Utr-
penie, hrôza, zlo je istým spôsobom vyvolaním 
k bdelosti, k zodpovednosti za druhého, je to 
teofánia skrz tvár, v nej je totiž vpísané: Ne-
zabiješ! 
 Znie nám to asi trochu naivne, ale Levinas, 
tento filozof dialógu, nás usvedčuje z toho, 
ako podvedome pristupujeme k druhému 
v rozhovore tak, že stierame vzájomnú 
inakosť. V tom spočíva bieda západného 
humanizmu. Druhý človek je nám predme-
tom poznávania. To ale neznamená, podľa 
Levinasa, priblížiť sa k blížnemu, je to skôr 
tendencia zvecniť, identifikovať, stotožniť. 
Dialóg je však možný práve vďaka existencii 
absolútnej inakosti Ja a Ty a náš jazyk nie je 
len nástrojom komunikácie – je to udalosť 
transcendencie a sociality.
 Levinas svojsky rozoviera „inú“ podobu tvor-
by zmyslu, ktorá nielenže umožňuje poznanie, 
ale predovšetkým zjavuje možnosť hlbšej ľud-
skosti. Jeho snaha filozoficky ukázať, že len 
a práve skrz Tvár druhého človeka prichádza 
zmysel slova Boh v idei, je odvážnym výkrikom 
človeka, ktorý zažil a premyslel do posledného 
záchvevu príliš zúfalú skutočnosť holokaustu. 
Nemusíme byť nevyhnutne veriacimi na to, 
aby sme – aj napriek miestami zložitejšiemu 
filozofickému jazyku – zazreli tvár blížneho-Le-
vinasa, ktorá nás nielen spochybňuje, ale i volá 
k bdelosti, zodpovednosti, jednoducho – k ľud-
skosti plnej bázne pred nescudziteľným prá-
vom iného, Ty, na bytie.

Eva Dědečková
*Autorka rešpektovala písanie mena s krátkym e.

Medzi Key Westom
a Havanou

Mať a nemať / Ernest Hemingway / Preklad Miloš Ruppeldt / Ikar 2017

Mať a nemať býva označovaný ako Hemingwayov najsociálnejší ro-
mán. Vtedajšia americká literárna kritika ho odmietla ako slabý, medzi 

čitateľmi si však získal značnú obľubu. Zrejme práve sociálny podtón 
prózy prispel k tomu, že kniha mohla v slovenskom preklade vyjsť v roku 
1962 v Slovenskom vydavateľstve krásnej literatúry. Vtedajšia translácia 

poslúžila aj pre nové vydanie v ikarovskej edícii klasiky Odeon.

„‘ Jediný človek sám nič nezmôže. Sám už nikto… 
starého čerta dokáže.’ Odmlčal sa. ‘Človek sám 

nijakovsky žiť nemôže. ’“
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 V závere prvej časti na margo opustených 
opilcov, nad ktorými sa občas ktosi zľutuje, 
podobne ako Morgan, a zaplatí im za pomoc 
alebo pohárik v krčme, poznamená Morga-
nova žena Marie, že na svete niet šťastných 
ožranov. Túto premisu autor potom potvrdzu-
je v treťom diele na salónnom spisovateľovi 
dobre predávaných „sociálnych románov“ 
Richardovi Gordonovi, čiže na človeku vyš-
šej vrstvy. Hemingway poukazuje na to, že 
nešťastie a alkohol nesadajú na moria, ale 
na ľudí, aj keď bohatší si údery osudu teat-
rálne privodzujú neskôr sami, ich pohroma 
zväčša nemáva existenčný charakter.
 Vari najdramatickejší oblúk ponad text vy-
kreslil autor v podobe dvoch prestreliek. Hneď 
na začiatku, keď odmietne pašovať Kubáncov 
na Floridu, zažije Morgan krutú prestrelku – 
ako prizerajúci sa. V závere, keď zháňa penia-
ze, aby on a jeho rodina s tromi dcérami nehla-
dovali, sa na pašovanie utekajúcich Kubáncov 
z Key Westu podujme, a to predurčí aj jeho 
aktívnu účasť v záverečnej streľbe. Napokon, 
hlavný protagonista slúžil kedysi v miamskej 
polícii, jeho túžba byť slobodný a nezávislý 
ho síce doviedla na more, ale samotárčenie 
a mačovstvo ho nakoniec aj potopili.

mentov, ktoré až v závere vytvorili ucelený 
obraz či dej. Druhý raz sa Hemingwayov román 
dočkal sfilmovania v roku 1950 pod názvom 
Pašovanie ľudí (réžia Michael Curtis, hl. úloha 
John Garfield) a tretím, občas zabúdaným fil-
mom bol v roku 1958 Škrt cez rozpočet (r. Don 
Siegel, hl. úloha Audie Murphy).

Niet šťastných ožranov
Autor však v troch epizódach neuzatvára len 
životný oblúk námorníka Harryho Morgana, 
obyvateľa Key Westu, ale v druhom pláne aj 
iné horizonty. V prvom príbehu dôverujúceho 
Morgana, prenajímateľa lode na rybačku, okla-
me bohatý Američan. Aby sa z letnej výpravy 
pri kubánskych brehoch nevracal so škodou, 
pustí sa do riskantného pašovania Číňanov 
do Spojených štátov. V tretej časti románu, 
keď po ďalšom nebezpečnom výjazde na more 
s utekajúcimi kubánskymi ľavicovými bandit-
mi a prestrelke s nimi Morgan síce pomaly, 
ale nepretržite krváca („prácu“ prijal opäť len 
kvôli zabezpečeniu rodiny), sú boháči (v časoch 
veľkej hospodárskej krízy) od chudoby úplne 
izolovaní na svojich luxusných jachtách v prí-
stave. Jediná vec, ktorá ich s núdznymi spája, 
je starnutie a smrteľnosť. 

Obdivuhodné americké prístroje
Paradoxom knihy i Hemingwayovho živo-
ta zostáva jeho myšlienka o koltoch alebo 
smithwessonoch, o obdivuhodných americ-
kých prístrojoch, ktorými sa v rokoch krízy 
nejeden chudák odpravil zo sveta a zakončil 
tým svoj americký sen, „ich jedinou nevýhodou 
je to svinstvo, čo po nich ostane a ktoré potom 
príbuzní musia odpratávať“. 
 Vraví sa, že je lepšie mať ako nemať. Ale 
neplatí to o všetkom, iste nie o závažných cho-
robách, smole a všeličom ďalšom. Hemingway 
až tak nechcel žiť bez svojej vitality, až tak 
nechcel byť postihnutý, prežívajúci s mnohými 
fyzickými ranami a ťažkou psychickou choro-
bou a bez písania, že vzal do rúk brokovnicu. 
Iní však dodnes tvrdia, že išlo len o nevysvet-
liteľnú chybu pri čistení zbrane… Vidí sa mi 
však, že Ernest a Harry si boli vo viacerých 
charakterových prvkoch podobní, ibaže Harry 
zomrel omnoho skôr a nemal dušu natoľko 
napratanú bolesťami a démonmi.

Ľuboš Svetoň

KLASIKA

Fotografia vznikla v spolupráci 
s kníhkupectvom Adkabooks. Foto bb
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nad nimi je obloha „belasá ako achát“. Silná 
vizualita odkazuje aj k symbolizmu v maliar-
stve, scenéria pripomína napr. Ostrov mŕtvych 
Arnolda Böcklina z roku 1880 (za túto poznám-
ku ďakujem Petrovi Macsovszkému). Opis je až 
do polovice básne síce náladový a obrazný, ex-
plicitne však nenabáda k metaforickému čítaniu 
krajiny, vytvára silný dojem, že je zrkadlením 
mimotextovej scenérie a nie, plathovsky poveda-
né, krajinou mysle. Puky čiernych topoľov naozaj 
vydávajú balzamovú vôňu, rovnako ako gledíčie, 
ktoré azda možno hľadať za gladičmi – gledíčie, 
podobné agátom, boli u nás rozšírené aj v obdo-
bí vzniku básne – Domácí vševěd Josefa Kafku 
z roku 1907 Gleditchiu triacanthos označuje 
za strom „ve větších parcích často pěstovaný“ – 
a veľmi dobre si ich, staré, vieme predstaviť ved-
ľa starých topoľov. Jednoznačný signál na pre-
pojenie vonkajšej krajiny s krajinou vnútornou 

Ako esteticky hodnotné a na interpretáciu 
zaujímavé sa mi javili mnohé z básní anto-

lógie, najviac azda tie od Violy Štepanovičovej, 
Bely Dunajskej a Viery Markovičovej-Záturec-
kej, napokon som si však vybrala báseň v próze 
Svetlá vo vode od Šáry Buganovej, ktorá púta 
motívmi aj výrazovou čistotou a ktorá bola prvý-
krát publikovaná v časopise Živena v roku 1936. 

Krajina
Báseň postupne približuje zmyslové vnemy lyric-
kej hrdinky osamotenej na ostrove. Štylizovaný 
opis vonkajšieho sveta sa stáva východiskom 
pre prechod do meditatívnej roviny a krajina, 
ktorá má pôsobiť ako odraz výseku skutočného 
sveta, sa stáva symbolickou scenériou. Impre-
sívne s dôrazom na farebnosť jednotlivé pasáže 
textu zachytávajú pohľad na svetlá, odrážajúce 
sa vo vode, na scéne voňajú topole a gladiče, 

prichádza v strede básne v prirovnaní, v ktorom 
sa svetlá vo vode zachvievajú ako srdce lyrickej 
hrdinky, ako ona sama. Kým v úvode básne je 
voda okolo ostrova živá, po prechode do vnútor-
nej krajiny sa rozlieva do márnych a chladných 
hlbín. Motív temného, neradostného vnútra 
a psychického rozpoloženia lyrickej hrdinky 
a kontrastu, ktorý tvorí s radostnou existenciou 
entít mimo vnútra ženského lyrického subjektu, 
sa pritom u tejto poetky opakuje – nájdeme ho 
aj v básni Všetko by som chcela, v ktorej hrdinka 
by všetko chcela „vyniesť zo srdca na slnko“, 
no slová, čo má na srdci, sú také temné, že by 
zanechali slnko „v bolesti“ a „odtienky farieb, 
ktoré planú v ňom, / sčerneli by“, a preto vedome 
volí opačný smer – vnášanie vonkajších pod-
netov dovnútra subjektu, čo prostredníctvom 
zážitku krásy a pokory prináša úľavu: „srdce 
kľačí na slnku / pred jeho krásou“.

Len svetlo. Len na vode
Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia / 
Zostavila Andrea Bokníková / Aspekt 2017

Sú edičné projekty, o ktorých až ťažko veriť, že vznikli v podmienkach, v akých pracujú 
slovenskí akademici a akademičky, v podmienkach, v akých fungujú malé slovenské vyda-
vateľstvá. Antológia Potopené duše z vydavateľstva Aspekt, ktorú zostavila a sekundárny-
mi textami a sprievodnými materiálmi doplnila Andrea Bokníková, je jedným z nich. 

Fo
to

 a
rc

hí
v 

I. 
H

. 

Šára Buganová
Svetlá vo vode

Som sama na ostrove.
Pobrežné domy lesknú sa bielymi svetlami, topiacimi
 sa vo vode svetlobelasej.
Zlaté náušnice z kvapák visia na vodnej hladine
 od každého svetla.
Staré topole a staré gladiče voňajú a obloha je belasá,
 belasá ako achát.
A svetlá vo vode, v belasej, krásnej, živej vode,
 obklopujúcej ostrov, s topoľmi a gladičmi
 zachvievajú sa ako moje srdce, ako ja sama.
A cítim, že svetlo vo vode rozlieva sa do márnych
 a chladných hlbín.
Nemôžem sa odtrhnúť z nábrežia, od svetiel vo vode.
 Ostrov ma púta ako priviazanú na neviditeľných
 pavučinách.
Keby som mohla byť svetlom, odrážajúcim sa vo vode,
 – ničím iným, iba svetlom.

Foto bb
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 Napriek tomu, že voda vo Svetlách na vode 
má po navrstvení vnútornej krajiny na kraji-
nu vonkajšiu pozitívne (živá voda na hladine) 
aj negatívne (chladné a márne hlbiny) atribúty 
– odráža krásu svetiel aj ju pohlcuje – lyrická 
hrdinka sa od nej nedokáže odtrhnúť a túži „byť 
svetlom, odrážajúcim sa vo vode, / – ničím iným, 
iba svetlom“. Prirodzene, ak by sme sa zastavili 
pri symbolike vody, isto by to bolo na dlho, tu 
však budeme nasledovať svetlo. Neodolateľnú 
príťažlivosť želanej premeny ženského subjektu 
na svetlo rovnako pravdepodobne spôsobuje 
trblietavá krása svetiel, ako aj márne hlbiny 
– vo viacerých Buganovej textoch sa totiž ly-
rická hrdinka vyznáva z túžby po smrti, ktorú 
vníma ako úľavu (b. Pieseň zmaru) či priateľku: 
„Smrť, ty spoľahlivá priateľka / […]. / Ako sa len 
teším na teba, na tvoje objatie hlboké / a jemné, 
na tvoje srdce, spievajúce všetkými rytmami, / 
na tvoje pery, plné uspávaniek.“ (b. Priateľka). 
 Andrea Bokníková v kontexte Buganovej 
tvorby píše o jej dekadentných tónoch (autor-
ka prekladala Baudelaira aj Wilda, jej poetika 
a noetika má však styčné body napr. aj s tvor-
bou Otokara Březinu – za upozornenie na túto 
súvislosť ďakujem Petrovi Macsovszkému), 
láska k smrti je však tiež inherentnou súčas-
ťou svetových náboženstiev a o (dobrej) smrti 
ako o najvyššom šťastí, ako pripomína filozof 
Timothy Chappell (v článku The Fear of Death 
v časopise Think 2012/30), sa písalo už v anti-
ke a aj nasledovanie Krista ako lásky a dobra 
možno chápať ako synonymum smrti, a to ako 
v metaforickom, tak aj doslovnom zmysle. To 
je napokon v prirodzenom jazyku zachytené aj 
vo frazeologizmoch a eufemistických označe-
niach smrti („odísť na pravdu Božiu“, „Pánboh 
ho/ju povolal k sebe“ a i.). 
 Kým však v spomenutých básňach Pieseň 
zmaru a Priateľka je smrť explicitná, pri básni 
Svetlá vo vode by sa dalo namietať, že chýba 
jednoznačnejšia opora priamo v texte. Okrem 
náznaku smrti, ktorú prinášajú chladné a – ne-
zabúdajme – márne hlbiny a okrem spätosti 
úľavy a dobra so smrťou v autorkiných iných 
textoch možno sledovať motív svetla v kontexte 
kresťanstva a motív rozplynutia sa do svetla 
v poézii. 

Svetlo
V kresťanskej symbolike „Boh je svetlo“ (1 Jn 1, 
5) a „byť povolaný“ Bohom, nasledovať svetlo 
alebo stať sa svetlom môže značiť odovzdanie sa 
viere – tu si nemožno nespomenúť na Kraskovu 
Noc, prvýkrát publikovanú štvrťstoročie pred 

Buganovej básňou, v ktorej „Duch žízni po / 
svetle, chce mať istoty – aspoň istoty stredo-
vekého / ľudstva“ – no zároveň môže ísť o odo-
vzdanie sa smrti. Chápanie smrti môže byť, 
prirodzene, rôzne – v kontexte Svetiel na vode 
do popredia vystupuje otázka (ne)kontinuity 
individuálnej identity a (ne)vedomia. „Byť svet-
lom“ doslovne znamená byť neživou entitou, 
a teda byť necitlivou voči vonkajším podnetom.
 Znecitlivenie v reifikácii je najčastejšie túž-
bou po oslobodení sa z utrpení života, podob-
ne, ako je smrť v kresťanstve zbavením sa (aj) 
telesných potrieb a, napokon, aj dosiahnutie 
stavu nirvány v buddhizme je vymanením 
sa z útrap individuálnej existencie. K zacho-
vaniu individuálnej identity v tomto stave je 
však medzi týmito sústavami rozdiel – kým 
v kresťanstve si individuálna duša zachováva 
aj svoje spomienky, v buddhizme sa rozplynie 
v brahme. Buganovej bytie svetlom, ktoré je 
len odrazom a rozlieva sa v hlbinách, má iste 
napriek zjavným kresťanským motívom v jej 
tvorbe bližšie k druhému chápaniu premenenej 
(ne)existencie. Iste, nemožno zrejme hovoriť 
o priamej inšpirácii buddhizmom – ak vôbec ide 
o podnety, tak boli pravdepodobne sprostred-
kované. Na druhej strane je však tiež pravda, 
že práce Vincenca Lesného o buddhizme boli 
v čase vzniku básne v obehu a je pravda aj to, 
že tranzícia do smrti v buddhizme je zbavením 
sa svojho Ja, ktoré „splynie s týmito svetlami“ 
(píše Péter Popper v Cestách sebapoznania v pre-
klade Petra Macsovszkého – jemu ďakujem aj 
za konzultácie o smrti a identite v buddhizme 
a za upozornenie na Lesného diela). Tento mo-
ment azda jemne roztvára Buganovej spiritua-
litu do nadkonfesionálnych rámcov, pričom sa 
znova nemožno ubrániť paralele s Kraskovou 
tvorbou, tentoraz s básňou Topole, v ktorej „duch 
[…] zmizne… / Hore…? Dolu…? Do nirvány…? 
/ – Ako havran ošarpaný / do noci…“.
 Pri sledovaní línie reifikácie ženského lyric-
kého subjektu v (nielen) básnických diskurzoch 
je potrebné odlíšiť želané zvecnenie od zvec-
nenia neželaného, nanúteného. Nechcená rei-
fikácia – zakliatie ženských postáv v ľudovej 
slovesnosti alebo objektifikácia tela vo verej-
ných diskurzoch – totiž utrpenia nezbavuje, 
práve naopak, je nielen dôsledkom násilia, 
ale ho aj umožňuje. Zvecnenie ja, ktoré priná-
ša predstavu úľavy od utrpenia, je možné len 
vtedy, keď ho lyrická hrdinka na seba privolá-
va sama a dobrovoľne – je to vlastne aktívny 
krok, podobne ako aj mlčanie môže byť aktívne 
(o tomto aspekte uvažovala napr. Stanislava 

Chrobáková-Repar v súvislosti s tvorbou Mily 
Haugovej). U Sylvie Plath je takto tri desaťročia 
po vzniku Buganovej básne telo ženy, ktorá má 
prečkať nepriaznivé obdobie „hľuza v chlade, 
príliš nemé, aby myslelo“ (preklad Mila Haugo-
vá – Luna a tis; 1989) a tento stav mu umožňuje 
prežiť.
  Byť svetlom, ako naznačujú spirituálne 
kontexty, však nie je takouto dočasnou reifi-
káciou v zmysle katatónie alebo hibernácie – je 
to finálne, resp. liminálne, tranzitné (v zmysle 
zmŕtvychvstania) štádium. Podobné motívy na-
chádzame napríklad aj u Plath – jej báseň Ariel, 
ktorá dala meno aj jej celej posmrtne vydanej 
zbierke, končí veršami „A ja / som šíp, // rosa, 
čo letí / samovražedná, splynutá s tým, čo ju 
poháňa / do červeného // oka, do kotla rána.“, 
pričom v origináli sa anglické „I“ – „ja“ aj ho-
monymicky rozplýva vo svetle, v „eye“ – „oku“ 
brieždenia.

Mlčanie
Iste, v kontexte dobovej poézie symbolistic-
ko-dekadentné ladenie Buganovej textu a jeho 
spirituálny podtext neboli ničím novým, báseň 
však na rozdiel od výraznej štylizovanosti prí-
tomnej napr. v debutoch Jána Smreka a Emila 
Boleslava Lukáča z dvadsiatych rokov (Michal 
Habaj v monografii Básnik v čase v tejto súvislos-
ti píše o pustovnícko-trpiteľskej štylizácii, resp. 
o sebaidentifikácii s perifériou a o „negatívnej 
výlučnosti“) zvádza k siahaniu po konceptoch 
zo sémantického poľa „autentickosť“, „(impre-
sívna až ľahostajná) prirodzenosť“, „spoved-
nosť“. Na druhej strane sa práve v období, keď 
bola báseň publikovaná, formuje písanie kato-
líckej moderny. Buganovej tvorba sa však na tie-
to tendencie výraznejšie nenapája – absentuje 
u nej exaltovanosť a expresívnosť výrazu a aj 
výsostná lyrickosť jej básní, ktorú konštatuje 
aj Andrea Bokníková (v antológii na s. 22), ju 
posúva mimo dominantných dobových poetík 
a viac odkazuje na predchádzajúce obdobia. 
Básnických osobností, stojacich na periférii 
literárneho poľa daného obdobia, osobností, 
ktoré si literárne mechanizmy nezvolili za kľú-
čové pre interpretáciu vývoja, no ktoré napriek 
tomu vytvorili esteticky hodnotné a zaujímavé 
texty, však bolo v každom období dosť. Škoda 
len, že iba málo z nich – a o ženách-autorkách 
to platí celkom prototypovo – po sebe zanechalo 
rozsiahlejšie dielo. Po niektorých zostalo len 
mlčanie. Len svetlo. Len na vode.

Ivana Hostová
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Básnický svet Jozefa Leikerta / Dalimír 
Hajko / Veda 2017
Literárny vedec a kritik sa podujal posúdiť a sko-
mentovať rozsiahlu poetickú tvorbu Jozefa Leiker-
ta, nielen plodného básnika, ale aj autora litera-
túry faktu. Jeho poslednou vydanou básnickou 
zbierkou sú Osmičky galaxie (2016). Ján Zambor 
povedal o Leikertovej tvorbe, že jeho verše sú 
„jemné stopy dychu na skle“.

Timrava vo výbere Dany Podrackej / 
Zostavila a doslov napísala Dana Podracká 
/ Literárne informačné centrum 2017
Esejistka a poetka zostavila z úryvkov diel a koreš-
pondencie Boženy Slančíkovej Timravy plastický 
obraz najvýraznejšej slovenskej prozaičky, tento 
rok si pripomíname 150. výročie jej narodenia. Pote-
šujúce je, že jej prózy sa dodnes neprestávajú čítať.
 

Sila ticha proti diktatúre hluku / Robert 
Sarah – Nicolas Diata / Z francúzštiny prel. 
Zuzana Szabóová, verše prebásnil Marián 
Minárik
Významný súčasný kardinál z afrického kontinen-
tu Robert Sarah obhajuje ticho v rozhovore s fran-
cúzskym vatikanistom a spisovateľom Nicolasom 
Diatom. Tieto významné osobnosti spolupracovali 
už na knihe Boh alebo nič (2016).

Potomkovia bohov / Vita Jamborová / 
Hydra 2017
Dobrodružná fantasy próza. Na pozadí boja dvoch 
znepriatelených rás sa rozvíja ľúbostný príbeh. 

Lásku však ohrozuje stará rodinná kliatba. Au-
torka už napísala prózy Tri oriešky pre spisova-
teľku (2017), Bodyguardka (2016), Stráž ma, mafia 
nezabúda (2016) a iné.

Kúpil som si bordel / Milan Kališ / Ma-
renčin PT 2017
Prózu o telesnej i duševnej prostitúcii plnú 
škandalóznych scén a myšlienok napísal básnik 
a prozaik. Dvaja úplne odlišní bratia prevádzkujú 
nevestinec s jednou kurtizánou, ktorá má mimo-
riadne schopnosti a prechádza zložitým vývojom.

Rezbár / Ján Milčák / Ilust. Peter Krupa / 
Modrý Peter 2017
Spisovateľ, obľúbený autor literatúry pre deti 
a mládež a autor rozsiahlej rozhlasovej tvorby 
napísal prózu, v ktorej sa venuje historickej 
téme – príbehu Majstra Pavla z Levoče. Milčák 
bol za knihu Chlapec Lampášik zapísaný v roku 
1998 na čestnú listinu IBBY.

Mal som (vždy) šťastie 2 / Ján Riapoš – Eva 
Bacigalová / Perfekt 2017
Publikácia obsahuje desať rozhovorov s osobnos-
ťami, ktoré zdanlivo nič nespája. Medzi nimi sú 
paralympijskí športovci (Alena Kánová, Martin 
Barbierik, Tomáš Masaryk, Radovan Kaufman, 
Marián Kamien), horolezec na vozíčku (Ladislav 
Bočkor), ale aj spevák (Robo Opatovský) či kraso-
korčuliarska trénerka (Hilda Múdra), novinárka 
(Eva Bacigalová) a bankár (Imrich Béreš).

Fedor Gál. Ešte raz a naposledy. Koniec príbehu / 
Karol Sudor – Fedor Gál / N Press 2017 

Novinár Karol Sudor vedie rozhovor so sociológom a bývalým politikom Fedorom 
Gálom. Ten vo svojich odpovediach podrobne reflektuje nielen svoj život, ale aj 
témy, ktoré rezonujú v súčasnej spoločnosti. Gál sa narodil v koncentračnom tábo-
re, pracoval ako robotník v chemickej fabrike i ako vedec, pôsobil v Nadácii Milana 
Šimečku, stál pri zakladaní televízie Nova. Známy je tiež nakrúcaním dokumen-
tárnych filmov na citlivé témy (napr. Krátká dlouhá cesta). Bývalý šéf Verejnosti 
proti násiliu sa celý život angažuje v prospech spravodlivosti. 
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Abecedárik / Daniel Hevier / Ilust. Magda-
léna Gurská / TRIO Publishing 2017
Básničky, riekanky, príbehy a hádanky pre deti 
predškolského veku od populárneho spisovateľa 
a autora literatúry pre deti.

Kráľova studňa – Veľká Fatra / Dušan 
Kováč – Fedor Mikovič – Juraj Slota a kol./ 
Veda 2017
Výpravná publikácia s množstvom fotografií 
o prírode, histórii i súčasnosti Národného parku 
Veľká Fatra. Súčasťou je aj príbeh hotela Kráľova 
studňa, ktorý leží na juhu najvyššej hrebeňovej 
časti. Postavený bol v roku 1951 a slúži dodnes.

Rozhovory s katom / Kazimierz Moc zarski 
/ Z poľštiny prel. Milica Nováková / Doslov 
Dušan Segeš / Absynt 2017
Publikácia poľského novinára a spisovateľa, 
v ktorej prostredníctvom rozhovorov s nemec-
kým generálom SS Jürgenom Stroopom objasňuje 
fungovanie vraždiaceho mechanizmu SS v kra-
jinách nacistami okupovanej Európy.

Len čas musel dozrieť… / Eva Králiková 
/ Slovenské národné múzeum 2017
Autorka v monografii skúma pozostalosť Milana 
R. Štefánika na základe poznania archívnych 
dokumentov. Osud tejto pozostalosti mapuje 
od roku 1919, jej putovanie, dopĺňanie i rozde-
lenie do rozličných pamäťových a fondových 
inštitúcií.

Ivan Matejka / Aurel Hrabušický – Filip 
Vančo / Vydavateľstvo Slovart 2017
Monografia predstavuje výber z tvorby fotografa, 
priekopníka výtvarne orientovanej fotografie 
na Slovensku. Na rozdiel od svojich súpútnikov 
nikdy nezasahoval do technologických procesov 
pri vzniku snímky, vystačil si so základnými funk-
ciami fotoaparátu.

Krátky nešťastný život Marilyn 
Monroe / Milan Richter / MilaniuM 2017
Divadelná hra v dvoch dejstvách od básnika, dra-
matika a prekladateľa je napísaná ako napínavý 
triler, v ktorom sa vyšetruje smrť ikony americ-
kého filmu 50. rokov 20. storočia.

Hry (1. časť) / Peter Gregor / Asociácia Cor-
pus – NM Code 2017
Divadelné hry básnika, prozaika a autora rozhla-
sových hier. Kniha obsahuje diela: Horúčka doktora 
Semmelweisa (1985), Muž menom Jób (1989), Čo si to 
narobil, Herakles (1993-94), Smrť v Aténach (1996), 
Harmonikár (1988), Tahiti (2001) a Prst (2001).

Lovkyňa šťastia / Jan-Erik Fjell / Z nórčiny 
prel. Simona Jánošková / Marenčin PT 2017
Piaty román zo série o Antonovi Brekkem od nór-
skeho spisovateľa. Vyšetrovateľ rieši vraždu osa-
melej ženy v spojitosti s nájdenými kosťami v ame-
rickom cadillacu. Stopy vedú k tanečnici Sun.

Koniec hry / Krst ohňom / Môj rodný cintorín / 
Zjavenie / Dušan Mitana / KK Bagala 2017

Koloman Kertész Bagala vydal reedície štyroch kníh významného slovenského 
autora Dušana Mitanu. Koniec hry (4. konečné vyd.) je psychologicko-krimi-

nálny román, ktorý ponúka kritiku morálneho stavu spoločnosti v totalitnom 
režime i detektívnu zápletku. Zbierka poviedok Krst ohňom (2. vyd.) obsahuje 

osem textov a sú typické mitanovským čiernym humorom a absurditou. Tretím 
vydaním sa môže pochváliť novela Môj rodný cintorín ako aj román Zjavenie, 

ktorý nadväzuje na prózu Návrat Krista. 

O svojej tvorbe príde autor porozprávať do kníhkupectva Martinus 
na Obchodnej v Bratislave 28. septembra o 18.00. 
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vydavateľstvo fantastických kníh

V ďalšom čísle si prečítate:
 esej na knihu Georga Pichta Pojem prírody a jeho dejín
 titulnú recenziu Petra Darovca na knihu Daniela Majlinga Ruzká klazika
 reportáž zo Žilinského literárneho festivalu a festivalu LiKE v Košiciach
 Gabriela Magová spomína na Jarmilu Samcovú

Knižná revue 10 vychádza 19. októbra!
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Čierny rok:                                                 
Vojna mafi e
Jozef Karika

Všetci zažívajú čierny 
rok, ktorý sa pre nich 
ľahko môže stať 
posledným. Veľkolepá 
kriminálna dráma 
s prvkami trileru 
od majstra napätia 
Jozefa Kariku. 

Muž, ktorý hľadal                            
svoj tieň
David Lagercrantz

5. čast série Millennium 
o zneužívaní štátnej 
moci, mafi ánskej 
brutalite, ale aj 
o tieňoch minulosti, 
ktorých sa Lisbeth 
Salanderová nedokáže 
dodnes zbaviť.

Sto rokov samoty
Gabriel G. Márquez

Nové vydanie knihy 
ocenenej Nobelovou 
cenou rozpráva 
o pôvabných i krutých 
príhodách šiestich 
generácií rodiny 
Buendíovcov z fi ktívneho 
mestečka Macondo.

Odporúčame z našej ponuky

Kúpte si u nás nové učebnice rýchlo, spoľahlivo 
a za skvelé ceny! Akcia platí vo všetkých kamenných 
kníhkupectvách Martinus.

Prehľadný výber učebníc a slovníkov 
nájdete počas celého roka aj 
na www.martinus.sk/ucebnice

Späť do školy

Zľava 15% na 
všetky učebnice
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