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AKTUALITY

Francúzska ilustrátorka na Slovensku
Slovensko nedávno navštívila popredná francúzska ilustrátorka Marion Bataille. Spôsob svojej 
tvorby prezentovala v Bratislave, v Goetheho inštitúte na podujatí BRaKfast, a najmä na výstave 
autorov a ilustrátorov v rámci medzinárodného projektu Transbook Laboratórium knihy, na li-
terárnom festivale LiKE v Košiciach. Výstava, ktorá vznikla v spolupráci s Literárnym informač-
ným centrom, potrvá do polovice novembra. 

 Marion Bataille vyštudovala na ESAG v Pa-
ríži (Vysoká škola grafických umení), praco-
vala pre časopis Télérama, v poslednom čase 
sa však venuje výlučne tvorbe kníh a príprave 
workshopov pre verejnosť. Pri svojej tvorbe kla-
die dôraz na jednoduchosť a hru, no vnímavý 
čitateľ v jej knihách odhalí oveľa viac. Písmeno 
alebo číslo sa u nej stáva hlavným predmetom 
záujmu – objektom, tvarom a znakom. Vystupuje 
z obvyklého dvojrozmerného do trojrozmerného 
priestoru, vďaka čomu ho po prvotnom očarení 
brilantnou formou pop-upu začíname vnímať 
v inom svetle. 
 

Kristína Kubáňová

viec, alebo len jemné praskanie papiera pri otvá-
raní stránok, na ktorých sa objavovali písmená 
v nečakaných podobách. Intenzívnym zážitkom 
boli tiež workshopy pre deti a študentov, hra s ty-
pografiou, ukrytou v základných geometrických 
tvaroch, pošteklila ich predstavivosť. V tomto 
ohľade deti mnohonásobne prekonali dospelých. 
Počas Marioninho odhaľovania jednotlivých pís-
men veľmi rýchlo prirodzene pristúpili na pra-
vidlá hry so znakmi, ktoré nachádzali, čítali, 
a neskôr sami na papieri vytvárali. Bol to len 
ďalší dôkaz komplexnosti práce bravúrnej dizaj-
nérky, ktorá svoju vášeň pre typografiu pretavila 
do tvorby neobyčajných kníh. 

Fanúšikovia Dušana Mitanu dlho nemali príležitosť stretnúť sa s ním naživo. Tú im poskytol nedávno v bratislavskom Martinuse, kde si s nimi prišiel pobesedovať, 

prečítať niečo zo svojich kníh a odovzdať desiatky autogramov. Podpisovať mal čo, Koloman Kertész Bagala práve skompletizoval reedíciu Mitanovej tvorby, opäť vyšli 

knihy Koniec hry, Hľadanie strateného autora, Návrat Krista, Môj rodný cintorín, Krst ohňom a Zjavenie. Recenzie všetkých šiestich titulov prinesieme v novembrovom čísle 

Knižnej revue. Foto Ján Belák
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Foto Ľubica Kepštová

V našich kníhkupec-
tvách, žiaľ, nemáme 
možnosť kúpiť si 
knihy ilustrované 
Marion Batai l le, 

na nedávnych prezentáciách v Bratislave a v Koši-
ciach však originálna ilustrátorka načrtla spôsob, 
akým sa rodia od prvej myšlienky až po kompli-
kovanú technickú realizáciu. O knihách nielen 
rozprávala, ale publiku z nich aj „čítala“. Hoci ide 
o knihy bez slov, svojím spontánnym prejavom 
nás presvedčila o tom, že sa touto skutočnosťou 
nemáme nechať obmedzovať. Predviedla nám 
napríklad knihu o zvukoch, poskladanú z citoslo-
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Francúzska ilustrátorka na Slovensku

Ceny Vojtecha Zamarovského

AKTUALITY

Ceny Egona Erwina Kischa za rok 2016 odovzdali v ob-
radnej sieni zámku v českom Letohrade. Udeľujú sa čes-
kým a slovenským spisovateľom literatúry faktu od roku 
1992. Cenu vypisujú každý rok Nadácia E. E. Kischa, Obec 
českých spisovateľov a Asociácia organizácií spisovate-
ľov Slovenska. Nadácia E. E. Kischa bola založená roku 
1990 pani Giselou Kischovou. 

Hlavná cena:
Oliver Solga – Ján Kupecký – život a dielo (Mesto Pezinok)

Ceny, uznania:
Marián Pauer – Karol Plicka (Vydavateľstvo Slovart)
Rudolf Ferko – Čo kamery nevideli (Slovenský filmový ústav 
a Vydavateľstvo CCW)

Už po osemnásty raz odovzdali v Skalici slovenskú národnú cenu za literatúru 
faktu – Cenu Vojtecha Zamarovského, ktorá sa každý druhý rok udeľuje aj českému 
spisovateľovi. Za trvalý prínos do literatúry faktu ocenili tento rok zo Slovenska 
Pavla Dinku a z Českej republiky Jaroslava Čvančaru. Ide o najprestížnejšiu literárnu 
cenu za literatúru faktu udeľovanú na Slovensku od roku 1999. 
 Doterajšími laureátmi ceny sú napríklad Vladimír Ferko, Pavol Dvořák, Ján Čo-
maj, Roman Kaliský, Slavo Kalný, Milan Vároš či Jozef Leikert. Z českých autorov 
ju v minulosti získali Miroslav Ivanov, Roman Cílek, Robert Kvaček, Karel Richter, 
Antonín Benčík a ďalší. 
 Na slávnostnom odovzdávaní cien v Kultúrnom dome v Skalici vystúpilo Moyzesovo 
kvarteto. Akciu, rovnako ako tradičné stretnutie českých a slovenských spisovateľov 
literatúry faktu, podporil Fond na podporu umenia. Doteraz sa spisovatelia stretli 
v Pezinku, Banskej Štiavnici, Trenčíne, Trnave, Bojniciach, Liptovskom Mikuláši, 
Dubnici nad Váhom a v iných slovenských mestách. Poslaním spoločných stretnutí 
je nielen propagácia literatúry faktu v regiónoch, ale aj konfrontácia slovenskej 
literatúry faktu s českou, ktorá má väčšiu autorskú i čitateľskú základňu. Napriek 
tomu slovenská literatúra faktu za českou svojou kvalitou nezaostáva.

mac 

Ceny E. E. Kischa

Výhercovia z KR č. 07/08: 
J. Hapčová, M. Lojdlová, L. Krafčíková, F. Cvengroš, J. Hlavenková, 
H. Janigová, J. Šinálová, I. Švandová, K. Sabolová, M. Kompišová

Európskej únie (TrU A. Dubčeka); prof. ThDr. Jánovi Zozuľakovi, PhD.  
za dielo Byzantská filozofia (Vydavateľstvo Aleš Čenek)

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: prof. MUDr. 
Jozefovi Rovenskému, DrSc., FRCP, prof. MUDr. Jurajovi Payerovi, PhD., 
MPH, FRCP, univ. prof. DDR. Manfredovi Heroldovi a kolektívu za dielo 
Dictionary of Rheumatology (Springer); PhDr. RNDr. Richardovi Senčekovi, 
PhD., Mgr. Michalovi Várošíkovi a kolektívu za dielo Sielnica od A po 
Z (Amtheon) 

V kategórii biologické a lekárske vedy: prof. MUDr. Igorovi Riečan-
skému, CSc. za dielo Slovenská kardiológia 1919 – 2016 (Herba); MUDr. 
Monike Laššánovej, PhD., MUDr. Rastislavovi Sysákovi, PhD., MUDr. 
Pavlovi Šiarnikovi, PhD., prof. MUDr. Branislavovi Kollárovi, PhD. za dielo 
Epilepsia a žena (EDUSAN); prof. MUDr. Miroslavovi Borovskému, CSc., 
prof. MUDr. Jurajovi Payerovi, PhD., MPH, FRCP a kolektívu za dielo 
Gynekologická endokrinológia (Herba)

V kategórii prírodné a technické vedy: prof. RNDr. Michalovi Feč-
kanovi, DrSc., RNDr. Michalovi Pospíšilovi, PhD. za dielo Poincaré-An-
dronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems (Elsevier); Ing. arch. 
Nine Bartošovej, PhD., PhDr. Kataríne Haberlandovej, PhD. za dielo 
Industriál očami odborníkov/pamätníkov (Vydavateľstvo STU); prof. Ing. 
Stanislavovi Žiaranovi, CSc. za dielo Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie 
(STU); Ing. Vladimírovi Novákovi, DrSc., Ing. Hane Hlaváčikovej, PhD. za 
dielo Hydrológia pôdy (Veda); doc. Dr. Ing. Miroslavovi Hudecovi za dielo 
Fuzziness in Information Systems – How to Deal with Crips and Fuzzy Data 
in Selection, Classification, and Summarization (Springer); doc. Ing. Mari-
ánovi Schwarzovi, CSc. za dielo Chémia životného prostredia (TU Zvolen);  

Porota udelila aj prémie za trojročný vedecký ohlas za rok 2017 a prémie 
za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2017.

Výborom Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 
Literárneho fondu bola za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku 
2016 udelená

Cena za vedeckú a odbornú literatúru

V kategórii spoločenské vedy: prof. JUDr. Igorovi Palúšovi, CSc., JUDr. 
Mgr. Michalovi Jesenkovi, PhD., PhDr. Lukášovi Olexovi, PhD., JUDr. Júlii 
Ondrovej, PhD. za dielo Ústavné právo Slovenskej republiky (UPJŠ Košice)

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: cenu neudelila

V kategórii biologické a lekárske vedy: prof. MUDr. Milanovi Bucovi, 
DrSc. za dielo Autoimunita a autoimunitné choroby (Veda) 

V kategórii prírodné a technické vedy: RNDr. Jozefovi Májskemu 
a doc. RNDr. Tomášovi Derkovi, PhD. za dielo Od Karibiku po Andy (Veda)

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru

V kategórii spoločenské vedy: prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc., 
Mgr. Róbertovi Stojkovi, PhD. a kolektívu za dielo Heidegger, metafyzika 
a Gréci (FF UPJŠ Košice); Ing. Brigite Schmögnerovej, CSc. za dielo Kniha 
o vládnutí (Veda); PhDr. Norme Urbanovej, Mgr. Barbore Kosovej, Mgr. 
Ľubici Szerdovej-Veľasovej a kolektívu za dielo Levoča – Národné kultúrne 
pamiatky na Slovensku (Vydavateľstvo Slovart); Mgr. Diane Duchoňovej, 
PhD., PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc. za dielo Hradné kuchyne a šľachtické 
stravovanie v rannom novoveku: radosti slávností, strasti každodennosti 
(Veda); doc. Mgr. Jozefovi Tancerovi, PhD. za dielo Rozviazané jazyky. 
Ako sme hovorili v starej Bratislave (Vydavateľstvo Slovart); doc. Ing. 
Pavlovi Hrivíkovi, CSc. za dielo Európska integrácia a základ fungovania 
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Najväčšia žilinská knižná udalosť roka sa skončila. Michal Hvorecký, jeden z tohtoročných hostí 
literárneho festivalu, to pomenoval veľmi presne, keď ďakoval zvlášť neúnavnému miestnemu 
kníhkupectvu Artforum. Spoluorganizátori Nadácia Polis, Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagó-
ga pozvali do Žiliny špičkových hostí a ukázali, ako sa robí osveta v meste. 

Chceme sa rozprávať, nie mem  orovať

Ž ilinský literárny festival pre verejnosť 
skončil po týždennom programe, v hla-

vách organizátorov však žije neustále. Po 
14. ročníku s názvom „Fakt? Fakt!“ a témou 
„fakt a fikcia v literatúre“ kníhkupci a organi-
zátori Jano Ničík a Ľuboš Mišík o únave nepove-
dia ani slovo: ,,Život ide ďalej, máme už strašne 
veľa nápadov na budúci rok.“ Z ročníka, ktorý 
práve minul, sú šéfovia nadšení: ,,Veľmi dob-
re pasovala kombinácia moderátora a hosťa. 
Budúci rok by sme chceli docieliť, aby ľudia 
neprichádzali len na diskusie, ale ostávali na 
festivale celý čas.“
 Žilinské Artforum je vysvietené dlho do noci, 
pult s knižnými novinkami a najčítanejšími kni-
hami vox populi kníhkupci upratali do skladu, 
aby sa obchod premenil na malý pub, v ktorom 
hrá jazzové zoskupenie Valér Miko Trio. Aj sa 
pije koňak, aj sa posedáva po zemi, kam sa pub-
likum presunulo po diskusii s Adamom Ber-
kom. Ten vysvetlil, čo ho motivovalo ilustrovať 
právny dokument akým je Ústava Slovenskej 
republiky. ,,Kníhkupecká noc zahajuje festi-
val, jej úlohou je aj upozorniť, že sa niečo deje 
a prilákať ľudí. Nekoná sa vo veľkom priestore, 
ale vždy tu v Artfore, aby to bolo intímnejšie,“ 
vysvetľuje myšlienku festivalového intra Mišík. 
 Nadácia Polis predstavila v diskusiách mien-
kotvorných ľudí. Dvakrát zarezonovala téma 
o Dominikovi Tatarkovi, diskutovalo sa o zaká-
zanom autorovi európskeho významu a mieste 

s dušou plnou pitoreskného čierneho humoru.
 Ak sme si predtým mysleli, že pri práci s his-
torickými textovými prameňmi nič nepodlieha 
náhode, príbeh Józsefa Demmela vyviedol ži-
linské literárne publikum z omylu. Maďarský 
historik napísal dve pozoruhodné knihy o slo-
venských dejinách takmer neplánovane. Kniha 
Štúr plní funkciu biografie a popisuje Štúrov 
vzťah k ženám alebo financovanie jeho činnos-
tí. Demmel pod kupolou synagógy priznal, že 
pôvodne chcel písať o Žilinčanovi Eugenovi Ge-
romettovi, ktorý sa chcel dostať do uhorského 
snemu, no nenašiel dostatok materiálu. Novšia 
kniha Panslávi v kaštieli poukazuje na uhorskú 
šľachtu, ktorej rodným jazykom bola sloven-
čina: ,,Vedel som, že Jozef Justh podporoval 
Slovenské národné obrodenie. Pri upresňovaní 
jednej poznámky pod čiarou som sa dozvedel, 
že bol, naopak, jedným z odporcov,“ toto pro-
tirečenie priviedlo autora až k napísaniu kni-
hy o uhorských šľachticoch. Zo škôl poznáme 
pretlak maďarizácie a nadradenosť maďarskej 
šľachty, publikum zaujímalo, či sa fakty, ktoré 
Demmel odhalil, môžu dostať do učebníc: ,,Ako 
historik sa nemôžem vyjadriť k slovenským 
učebniciam, no odporúčam knihu Andreja 
Findora, v ktorej o tejto téme napísal.“

Tiso na scéne
Kultúrny priestor Novej synagógy v Žiline je 
pozoruhodný. Komunitám Stanica Žilina-Zá-

jeho diel v povinnej literatúre. Literárny festi-
val zapojil priestor secesného Rosenfeldovho 
paláca, kde prebehol workshop o spracovávaní 
faktov, na Žilinskej univerzite či Gymnáziu na 
Varšavskej ceste sa konali literárne pásma 
a prednášky na tému dezinformácie. Knižná 
udalosť sa zavŕšila diskusiami s autormi sú-
časnej slovenskej literárnej tvorby. 

Ruzká klazika, Štúr a odkazy na históriu
Niet vďačnejšieho hosťa na festivale s témou fakt 
a fikcia, akým bol Daniel Majling. S pobavením 
v očiach tak vehementne obhajuje Ruzkú klaziku, 
že vám ani nenapadne pochybovať, že prológ 
knihy nenapísal Ján Štrasser. Spolu s moderá-
torkou Katarínou Labudovou otvorili festival 
bez veľkých rečí, ľahučko si uťahujúc z avant-
gardy, klasickej literatúry, dokonca biblických 
posolstiev. ,,Myslím, že keby som vedel, že som 
schopný spáchať samovraždu, bol by som na 
tom psychicky oveľa lepšie,“ cituje moderátor-
ka z knihy Ruzká klazika, paradoxy majú podľa 
nej tendenciu zľudovieť. Majling vysvetlil, od-
kiaľ čerpá muníciu do slovných sporov, Musilov 
román Muž bez vlastností je pre neho geniálna 
dvesto stranová kniha, ktorú zožral osemsto 
stranový netvor nemeckej utáranosti: ,,Vypísal 
som si jednu vetu a v mojej práci som ju nalepil 
na dvere upratovačkám. Tá veta je: ‘túžba po veľ-
kom poriadku predchádza veľkému zabíjaniu’.“ 
Najviac kníh po diskusii podpísal tento falšovateľ 

AKTUALITY

Malý trh Stanice Žilina-Záriečie tradične myslel na recykláciu kníh. 
Jano Medokýš, kníhkupec z Martina, je na každom trhu vítaný.

Zložité myslenie Ondreja Štefánika mnohých 
navnadilo na ocenený titul Som Paula.
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Chceme sa rozprávať, nie mem  orovať
riečie a Nová Synagóga sa podarilo každej 
udalosti vdýchnuť dušu. Odpad sa separoval, 
recyklovali sa knihy, platne, jedlo a produkty 
handmade výrobcov Malého trhu sú už v Žiline 
pojmom. Absolútny súzvuk podujatia vytvorilo 
disciplinované publikum, ktoré si najmä Artfo-
rum okolo seba vychováva už niekoľko rokov. 
Sakrálny priestor synagógy navyše zohrával 
veľmi autentickú funkciu svedka minulosti, 
napríklad pri diskusii so Silvestrom Lavríkom. 
 V knihe Nedeľné šachy s Tisom si Lavrík poži-
čal postavu z okraja spoločnosti, aby osobitou 
optikou vyrozprávala príbeh obyvateľov Báno-
viec nad Bebravou, kde Tiso pôsobil ako farár. 
Moderátorka Michala Lônčíková pripomína, 
že 6. októbra, presne pred 79 rokmi, bola práve 
v Žiline podpísaná Žilinská dohoda, ktorá sme-
rovala k vytvoreniu režimu Hlinkovej ľudovej 
strany. Počas večernej diskusie viselo vo vzdu-
chu očakávanie vyriešenia ťažkej otázky, ktorá 
Slovákov prenasleduje. Slovo v diskusii si zobral 
pán, ktorý sa v Bánovciach narodil, ľudí z knihy 
poznal, autorovi knihy ďakoval za spomienky. 
Ďakovali vraj aj Bánovčania, no autor zažil aj 
vyhrážky: ,,Padli pravdepodobne na politickú 
objednávku kotlebovských križiakov, od toho, že 
ma vyženú z mesta až po to, že ma obesia.“ Čo si 
počas skúmania dokumentov o Tisovi pomyslel 
autor knihy? ,,Bol autorom slovného spojenia, 
ktoré je dehumanizujúce. Na tému perzekúcie 
Židov opakoval: city bokom. V kontexte toho, čo 
reprezentoval, to je neprijateľné. Deklasovalo 
ho to v mojich očiach na plnej čiare.“ 

Virtuálny svet porazil beletriu
Voľný víkendový deň prilákal do literárneho 
stanu ešte viac publika. Medzi poslucháčmi 
absolútne dominovala debata o etike interne-

opýtali či som úzkostlivý, depresívny a strašne 
traumatizovaný človek, že vraj takíto muži 
majú v knihách ženské predstaviteľky, cez kto-
ré sa ventilujú.“ Štefánik dúfa, že to nie je jeho 
prípad, príkladom neupustil od role niekoho, 
kto o sebe najradšej rozpráva cez repliky iných. 
Paula je postava, ktorá má literárnu minulosť 
a budúcnosť, ženatý spisovateľ s ňou priznal 
mentálny pomer a je rád, že sa už rozišli. Akási 
nepoddajnosť mysle autora určite navnadila 
čitateľov na toto ocenené dielo. 
 Publikum najviac zaujali témy neslobody, 
Tisovho režimu či konšpirácií. Zaujímavé bolo 
pozorovať, že takéto diskusie boli možné práve 
vďaka atmosfére, ktorá sa usiluje o slobodu 
prejavu a podporu myslenia. Prečo je diskusia 
v spoločnosti dôležitá? ,,Žijem vo svete, kde sa 
snažíme veľa vecí riešiť tým, že sa navzájom 
porozprávame. Niekedy to nevyjde a spravíte 
si veci po svojom, no chceme sa rozprávať, ne-
chceme memorovať,“ povedal za kníhkupcov 
Artfora Ľuboš Mišík.
 

Magdaléna Paluchová
Foto Orsi Varga, Sarah Massardier

tových diskusií s blogerom Samom Marcom. 
Téma nadväzovala na Michala Hvoreckého, 
autora knihy Trol, ktorý hovoril o trollovaní 
a podsvetí virtuálneho sveta. Ľudí zaujímalo, 
kto by sa mal zhostiť úlohy regulátora webo-
vého obsahu: ,,Ak ľudia nedokážu vyhodno-
covať informácie, potom jediný spôsob, ako 
sa chrániť, je nedať im k nim prístup,“ myslí 
si Samo Marec. V nevyriešenej otázke, kto by 
takú úlohu mal prakticky robiť, spočíva pod-
ľa Marca najväčší test demokracie. Hvorecký 
spomenul, že v niektorých štátoch reguláciu 
riadia celé bezpečnostné tímy, na Slovensku je 
záležitosťou nadšencov akým je aj Ján Benčík, 
ktorý bloguje doma z paneláku.
 Literárne soirée zakončil Ondrej Štefánik. 
Prezentáciou realistického románu Som Paula 
sa laureát Anasoft litery nedostal ďaleko od 
témy virtuálneho sveta. Postavu záhadného 
introverta, ktorý akoby náhodou chrlil vtipy, 
nebolo ľahké moderovať. Nastal zvláštny kon-
trast, pretože na Štefánika prišlo podstatne 
menej ľudí, z otázok bolo jasné, že publikum 
knihu zväčša nečítalo. Bolo ťažké spísať prí-
beh z pohľadu ženy? ,,Na jednej diskusii sa ma 

Žilinský literárny festival ukázal, že publikum nateraz zaujímajú 
viac fakty a realita, než fikcia.

Počas diskusie so Silvestrom Lavríkom viselo vo vzduchu napätie 
a rozporuplnosť osoby Jozefa Tisa.

AKTUALITY
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Druhý ročník multižánrového Literárneho festivalu súčasnej literatúry LiKE sa, s výnimkou filmového premietania a výstavy 
Transbook v Kulturparku, konal najmä v košickej Kunsthalle. Festival bol o presahoch literatúry s inými umeleckými žánrami 
a novými médiami. Ako povedal Marcel Lacko, ktorý spolu s Rišom Kittom a ďalšími partnermi podujatie zorganizoval, nové 
médiá môžu dať literatúre druhý dych a iné formy. Nechýbali zaujímavé besedy a autorské čítania, ilustrácie i komiksy, vizuálna 
poézia, grafický dizajn a ďalšie zo širokého spektra literárnych prelínaní. Niečo iné však chýbalo…

Z dobrého festivalu 
má ísť človečina

„Čo ja budem robiť, veď nikoho nemám.“ Žena 
so životom vpísaným do tváre i hlasu spieva tieto 
slová v rómskej piesni, vyspievava si srdce a bo-
lesť. „Otec jej zomrel, sú to jeho pesničky, preto 
plače,“ vraví druhá. „Čo ja budem robiť…“ Pomaly, 
ťahavo, divoko krásne. Cítite tú bolesť, načiahli 
ste sa po ňu, ona po vás a presiakla vami. Žena 
spieva a ide až za hranicu zlomenia, pri smútku 
nekončia, nie, tam začínajú. Tak ho prežívajú. 
Smútok nemôže znieť nádhernejšie a ťažšie ako 
rómske piesne. Plače a vidno jej do duše, lebo 
nás tam pustila. „Už nechcem spievať.“ Utiera 
si slzy. Ja s ňou.
 Vo výbornom dokumente Marka Šulíka Ťažká 
duša, ktorý vznikol ako súčasť dlhotrvajúceho 
výskumu etnomuzikologičky Jany Belišovej a pre-
mietal sa v rámci Literárneho festivalu LiKE v ko-
šickom kine Úsmev, sa detailný záber kamery pre-
súva i na tvár a príbehy ďalších vrátane Dolores, 
Erika, mladého Ďoďa a jeho čarovného vzťahu 
s babkou. Sme prizvaní sledovať úsmevné i smut-
né situácie, „veličkosti“ každodenné, rôzne vzťahy 
k hudbe v rómskych rodinách, krásne kompozície 
obrazov, obnaženú autentickosť bez akýchkoľvek 
škatuliek či zovšeobecnení. Pri ich piesňach sa 

júcich sa vo veľkom priestore. Tento smutný pocit 
bol – pomimo pohrúženia sa a započúvania do za-
ujímavých besied autorov, čítačiek, hudby či za-
pozerania sa do výstav – bohužiaľ jedným z hlav-
ných, prestupujúcich pocity ostatné. Veľkolepý 
sterilný priestor Kunsthalle. Niektoré udalosti 
nepotrebujú veľkoleposť, niektorým priam až 
nesvedčí. Omnoho viac je srdce. Komornosť. At-
mosféra. Človečina. Ten mišung maličkostí, živé 
diskusie, podnety a vrava, ktoré tvoria mozai-
ku a identitu podujatia. Spisovatelia, ilustrátori, 
všetci účinkujúci a návštevníci, debatujúci počas 
i potom v bare – filozofovať o banalitách i témach 
veľkých, porozprávať, čo nové, čo staré, a ako sa 
má Anka. Všetko toto, bohužiaľ, chýbalo. Bar tu 
(na rozdiel od minulého roka v Tabačke) nebol, 
všetci sa preto roztratili kamsi do mesta. Z dobré-
ho festivalu by mala ísť človečina. A ľudia o ňom 
musia vedieť. Včas a dostatočne, do budúcna je 
preto potrebné výrazne zlepšiť aj propagáciu. 

Medzinárodná spolupráca ilustrátorov
Zaujímaví však boli hostia a program, napríklad 
aj jedna z prvých vernisáží – výstava Transbook 
v Kulturparku s podnázvom Laboratórium kni-

vynárajú slová vyšetrovateľa z Čapkovej Balady 
o Juraji Čupovi: „… já myslím, že to je pokolení 
Chámovo. Když tak člověku hrají do ouška, … 
tu vám zrovna vytahují duši z těla; … já brečel, 
já řval jako jelen, bajonetem stůl jsem probodal, 
skleničky rozbíjel, zpíval a hlavou do zdi bil, chtěl 
někoho zabít nebo někoho milovat – páni, takové 
věci vyvádí člověk, když mu cikáni učarovali. 
Oplakávám svou mladost a pochovávam své sny… 
vyhraj mně z duše tu bolest.“

Kunsthalle chýbala atmosféra
Znejú tóny elektrickej gitary a basy, rozliehajú sa 
po veľkej hale so stoličkami na dne vypustené-
ho bazéna. Do mikrofónu v strede pódia hovorí 
Erik Šimšík texty zo svojej zbierky Čabajka a iné 
údeniny za hudobného sprievodu. Strieborné flit-
rované sako efektne odráža svetlo z reflektorov. 
Scéna je to pôsobivá. Škoda, že sa odohráva pred 
prázdnymi stoličkami. Dokopy 20 ľudí väčšinou 
v zadnej časti veľkej sály utvára dojem, akoby 
tam naozaj nebol takmer nik.
 Ten pocit, fluidum, to sklamanie vlastne ne-
treba prešibrinkovať do slov, už je zhmotnené tu, 
v tých prázdnych stoličkách a pár ľuďoch stráca-
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Erik Šimšík počas performancie básní 
zo svojej zbierky Čabajka a iné údeniny.

Autorské čítanie a príjemná beseda s Katarínou Kucbelovou 
a Petrom Šulejom v posledný deň uzatvorili literárnu časť LiKE.
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hy. O tom, že „čítať znamená pozerať, posúvať 
sa medzi slovom a obrazom, ale čitateľ sa môže 
dotknúť, počúvať, cítiť, nasadiť si 3D okuliare, 
scrollovať a byť prizvaný vyskúšať nečakané 
veci,“ ako sa uvádza v popise. Naozaj, na tejto vý-
stave, ktorej slovenským partnerom je Literárne 
informačné centrum, zapojili autori pri tvorbe 
rôznorodé postupy, zaangažovali viacero na-
šich zmyslov, dávajú priestor byť hravým, ešte 
väčšmi príbeh precítiť a ponoriť sa doň. Použili 
rôzne materiály, povrchy, pohybovali sa poza 
bežné chápanie obrázkov, slov, strán a dvoch 
rozmerov – medzi riadkami. Pridali pomôcky, 
ozvláštnenia, pohyb. Výstava začala svoju púť 
vo Francúzsku a cez Bolognu a Turín prišla 
k nám. Spája ilustrátorov a dizajnérov z rôznych 
krajín, za slovenských umelcov je tu fantastická 
Daniela Olejníková, ktorú ste mohli na festivale 
aj stretnúť. Európska iniciatíva Transbook po-
vzbudzuje európskych autorov detskej ilustrácie 
a ostatných profesionálov z tohto odboru k me-
dzinárodnej spolupráci a inovatívnym spôsobom 
spája ľudí a literatúry, pomáha mladým autorom 
v ich kariérach.
 „Endurance.“ Vytrvalosť. Hovorí s krásnym 
francúzskym prízvukom skvelá knižná dizajné-
rka Marion Bataille, keď sa rozprávame o tom, či 
niekedy pri umení stačí mať len vášeň pre prácu. 
Svoju vytrvalosť dokázala aj tým, že si prvých 
30 výtlačkov svojej knihy vydala a spravila sama 
na kolene. Nesmierne príjemná, šarmantná 
dáma. 

Slampoeti vo víre slov
Košice sú „dzedzina“, ako sa hovorí, takže sa tu 
skoro každý s každým pozná. Sú tu so stánkom 
Artforáci a ich pult s najnádhernejšími detskými 
ilustrovanými knihami, sú tu i stánky s prácami 
miestnych umelkýň a umelcov a ich grafikami, 
ilustráciami a výrobkami. Napĺňa to človeka 
radosťou, ba až tou pokornou pýchou, koľko 

aj víťaz Anasoft Litera Ondrej Štefánik, so zlo-
menou nohou (v románe Som Paula by dnes už 
možno „všetko vyškrtal tak, že by z toho zostal 
asi len aforizmus“, a myslí si, že by sa o nej nema-
lo hovoriť ako o najlepšej slovenskej knihe, ale 
ako o knihe ocenenej porotou Anasoft Litera); 
Márius Kopcsay sa prechádza po pódiu, vžívajúc 
sa pri čítaní do ukážky svojho románu, napodob-
ňujúc východniarsky prízvuk telefonického ope-
rátora. Počas besedy vraví, ako textu škodí, keď 
chce autor príliš niečo povedať. „Keď sa od toho 
oslobodí a čím viac autor na seba zabudne, tým 
lepšie. A na to je tá finta, keď píšem ako niekto 
iný,“ spomínajúc ukážku z románu Asvabaždénie. 
A je potrebné sa oslobodiť aj od toho, čo si kto 
bude myslieť. 
 Reč je aj o tom, že „v dnešnom svete namiesto 
diferencovaného myslenia nastupuje éra katego-
rických úsudkov“ – a dajú sa nimi ľahko strhnúť 
aj inteligentní ľudia. Prišiel aj Michal Hvorecký, 
ktorý predstavil román Trol; Katarína Kucbelo-
vá a Peter Šulej – sedeli obaja v rámci poslednej 
diskusie nie na pódiu, ale dole v bazéne, v obko-
lesení ľudí, ktoré vytvorili bariéru tepla a blíz-
kosti, hneď to bolo lepšie, keď medzi hosťami 
a publikom neboli diaľky, vesmíry.
 Verím, že tento ročník LiKE bude pre organi-
zátorov ponaučením do budúceho roka a budem 
úprimne držať palce. Pretože aj keď v našom mes-
te na žiaden literárny festival (zatiaľ) nepríde 
ani zďaleka toľko ľudí, ako na polievkový alebo 
iný gurmánsky, priestor a dopyt tu je predsa len 
zaklíčený, a práve vhodne, s citom, so srdcom 
urobené a dobre spropagované podujatie sa môže 
stať výborným podhubím pre ďalšie stretávania, 
diskusie a rozširovanie záujmu o literatúru.
 A budem sa tešiť na chvíle, keď sa plazivý ne-
viditeľný dym atmosféry festivalu bude príjemne 
a potichu zakrádať pomedzi ľudí.

Text a foto Gréta Čandová

šikovných ľudí má tú česť poznať. Čo bolo pole 
pomerne nepoznané, bola slovenská Slam Poetry. 
Príval slov a významov, dikcia a pauzy, prúd ver-
šov a obsahov, žasnem. Mladí poeti hovoreného 
slova. Do mikrofónu plynú témy ako sociálne 
siete, politika, láska, drogy, Kongo, Rusko, na-
dávky, nežnosť. Vír slov, rytmus, vlny intonácie 
a pocitov. Veľmi dobré, slampoeti. 
 Je pred polnocou, viečka ťažké a únava úmor-
ná, ale bude koncert Ľubo Burgr & Pjoni, hrajú 
Ali Ibn Rachid a Mates z Artfora a Marek Vadas 
vravia, že sa oplatí ostať, že to bude super. Vďaka 
im za to.
 „Táto skladba je z obdobia, keď som chcel prera-
ziť v anglicky hovoriacich krajinách. Nepodarilo 
sa.“ Ľudia sa smejú a začína pieseň s anglickým 
textom. „Maj vajf is vánderful and ríly bjútiful.“ 
Ľubo Burgr v polovici 80. rokov založil pôvodne 
prešovskú kapelu, ktorá dostala mnohé prívlast-
ky, „kultová“ nevynímajúc, vydali v rôznych zo-
stavách tri albumy. Jedným zo slovných spojení 
používaných pre ich hudbu je alternatívny rock, 
ale, pravdaže, vám sa v momente posluchu vymy-
ká štýlu či žánru a iným definíciám, nachádzate 
rôzne nitky podobností, ale skrátka je to hlavne 
ali-ibn-rašidovské. Za naším blokom, Naďa, Tam 
vo vysokej tráve, Philadelphia. Spolu s Pjonim te-
raz oživili tieto piesne, vtipné, originálne texty 
a melódie. Vďaka. Bolo to výborné!

Diaľky sa skrátili
Priestor v programe v rámci Poetry Quartet 
dostali prekladatelia, čo je skvelé, do budúcna 
pokojne ešte väčší (z domácich Marián Andri-
čík, prekladajúci 10 500 veršov Strateného raja 
Johna Miltona, a Lucia Duero žijúca v Mexiku); 
mladí autori ako Jakub Juhás – besedu s nimi 
príjemne uvádzal Ferči Malík, ktorý bol pár dní 
predtým pri krste nového angažovaného me-
sačníka Kapitál; prekrásne hudobné vystúpenie 
slovenského hudobníka Chrisa Ellysa; prišiel 
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Márius Kopcsay v pohybe číta ukážku zo svojho 
románu Asvabaždénie.

Tohto roku si organizátori zvolili 
za dejisko festivalu Kunsthalle.
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Takže, čo sa skrýva pod skratkou SLOLIA?
SLOLIA je vytvorená zo Slovak Literature Abroad, 
slovenská literatúra v zahraničí. Dotačný systém 
slúži na podporu vydávania diel slovenských au-
toriek a autorov v prekladoch do cudzích jazykov 
v zahraničných vydavateľstvách.

Aká je jej hlavná činnosť?
Prostredníctvom Komisie SLOLIA Literárne in-
formačné centrum finančne podporuje vydávanie 
prekladov diel slovenských autorov, a tým podpo-
ruje ich propagáciu v zahraničí. Dotujú sa výbery 
z poézie a prózy jednotlivých autorov, antológie 
poézie a prózy, romány, novely, výbery z poviedok, 
knihy pre deti a mládež, antológie textov pre deti 
a mládež, výnimočne aj literárnovedné texty. 
SLOLIA podporuje aj publikovanie tematických 
čísiel so slovenskou literatúrou v zahraničných 
literárnych časopisoch, aj publikovanie dlhšieho 
textu od jedného autora. Výška subvencie závisí 
od rozsahu diela, postavenia autora v kontex-
te slovenskej literatúry a náročnosti prekladu. 
V plnej výške alebo aspoň čiastočne by mal byť 

Komisia SLOLIA zasadá štyri razy ročne. Jej 
členovia podrobne preskúmajú žiadosti zahra-
ničných vydavateľov o podporu na vydanie. 
K žiadostiam sú vydavatelia povinní priložiť 
zmluvu s autorom (resp. dedičmi, zastupujúcou 
agentúrou) aj s prekladateľom. Komisia zhod-
notí vydavateľský zámer, výber diela, výber 
prekladateľa, rozsah diela, výšku nákladu, 
plánovanú predajnú cenu a ďalšie okolnosti. 
Zvyčajne nasleduje vecná diskusia, napríklad 
aj o výške prekladateľského honoráru. Bežne 
stanovená hodnota práce prekladateľa je všade 
iná: na Ukrajine či v juhovýchodnej Európe sú 
honoráre ešte nižšie ako u nás. Zato v západ-
ných krajinách sú oveľa vyššie, hoci prekladateľ 
vykoná rovnakú prácu. Tu sa slovenčina počíta 
už medzi exotické jazyky. Členovia komisie si 
overia, či sú predložené autorské a preklada-
teľské zmluvy v poriadku a či údaje, ktoré sú 
v nich uvedené, súhlasia s údajmi v žiadosti. 
Komisia musí poznať odlišné vydavateľské pro-
stredia a zvážiť, či je suma, požadovaná na vy-
danie, primeraná. Žiaľ, finančné prostriedky 

pokrytý aj honorár za preklad. Komisia sa riadi 
internými predpismi a nesmie prekročiť limity 
stanovené pre rozličné žánre.

História činnosti komisie je už pomerne bo-
hatá. V ktorom roku a za akých okolností 
vznikla a kto za tým stojí?
Prvé zasadnutie Komisie SLOLIA sa konalo 
19. apríla 1996. Za vytvorenie dotačného systé-
mu sa zasadil najmä Milan Richter, ktorý dobre 
poznal vydavateľskú prax v zahraničí, aj vý-
borne fungujúce podporné systémy, napríklad 
v severských krajinách, najmä v Nórsku. Roky 
bol zodpovedný za činnosť Komisie SLOLIA, 
ktorá sa úspešne rozvíjala. Dotačný systém sa 
osvedčil a už v prvých rokoch po jeho založení 
s podporou vyšli v prekladoch v zahraničí diela 
Milana Rúfusa, Jána Ondruša, Miroslava Válka, 
Ladislava Mňačka, Rudolfa Slobodu, Antona Ba-
láža a ďalších.

Koľkokrát do roka sa komisia schádza a čo 
je náplňou jej práce? Ako to celé prebieha?

SLOLIA: preklady potvrdzujú význam jazyka
Literárne informačné centrum sa zaoberá domácou literárnou tvorbou v širokospektrálnom zábere. Vedie jej podrobnú 
dokumentáciu, diela a ich autorov propaguje, finančne podporuje a rozvíja literárny život na Slovensku. Poskytuje štipen-
diá, zabezpečuje knižné expozície na knižných veľtrhoch a výstavách, vydáva publikácie a ešte oveľa viac. Svojou činnos-
ťou LIC prekračuje hranice našej krajiny, aby pozornosť upriamilo na to, že tu máme kvalitných spisovateľov a spisovateľ-
ky. Ďalšou z možností, ako ich tvorbu prezentovať v inom kultúrnom priestore, sú vydania slovenských literárnych diel 
v cudzích jazykoch, ktoré podporuje Komisia SLOLIA. O tom, ako to funguje, nám porozprávala vedúca Oddelenia zahra-
ničných projektov LIC Daniela Humajová.

Foto bb
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nepostačujú na prideľovanie optimálnych dotá-
cií. Mnohé európske krajiny – Fínsko, Slovinsko 
a ďalšie – podporujú vydávanie diel v zahraničí 
niekoľkonásobne vyššími prostriedkami. 

Komisia sa skladá z piatich členov z radu 
významných slovenských spisovateľov, 
prekladateľov, literárnych vedcov či reno-
movaných vydavateľov, a menuje sa na ob-
dobie dvoch rokov. V akom zložení funguje 
v súčasnosti? 
Je dobré, keď sú v komisii zastúpení autori, 
prekladatelia, aj vydavatelia, ktorí okrem ši-
rokého prehľadu o slovenskej literatúre majú 
aj skúsenosti so zahraničnými zmluvami, 
s podmienkami vydávania kníh v jednotlivých 
krajinách a situáciou na knižnom trhu doma aj 
v zahraničí. Je to nevyhnutné preto, aby vedeli 
kompetentne posúdiť a vyhodnotiť požiadavky 
zahraničných vydavateľov. Za dvadsaťjeden 
rokov jej činnosti sa na rozhodovaní podieľali 
desiatky osobností našej literárnej a vydava-
teľskej scény. Súčasná komisia pracuje v zlože-
ní: vydavateľ Juraj Heger, ktorý je predsedom 
komisie, spisovateľ, básnik a novinár Tomáš 
Janovic, spisovateľ a publicista Márius Kopcsay, 
literárna teoretička a kritička Zora Prušková 
a riaditeľ odboru umenia Sekcie umenia a štát-
neho jazyka MK SR Jozef Švolík.

Aké sú termíny na predloženie žiadostí 
na vydanie literárnych diel, ktorých vyda-
vatelia sa uchádzajú o finančnú podporu?
O finančnú podporu sa môžu uchádzať zahranič-
ní vydavatelia, a to v termínoch do 31. januára, 
30. apríla, 31. júla a 31. októbra bežného roka. 
Podajú si žiadosť o dotáciu na vydanie knihy 
slovenského autora v preklade. Komisia SLO-
LIA môže udeliť dotáciu iba na tú knihu, ktorá 
v čase podania žiadosti ešte knižne nevyšla. Nie 
je možné dotovať už vydané knihy.

Do ktorých jazykov sa naša literatúra naj-
častejšie prekladá?
Sú to čeština, maďarčina, bulharčina, poľština, 
nemčina, srbčina. Privítali by sme viac vydaní 
v najväčších svetových jazykoch – asi je snom 
každého autora, aby jeho dielo vyšlo v anglič-
tine, resp. v niektorom z hlavných svetových 
jazykov, a tak si ho mohlo prečítať čo najviac 
ľudí. V preklade do češtiny vyšlo 89 titulov. 
Stále pretrvávajú obidva názory: že prekladať 
do češtiny sa nemá, lebo je to zbytočné; ale aj 
ten, že Česi, najmä mladšia generácia, už po slo-
vensky nečítajú a siahnu radšej po českom pre-

nie svojich kníh Mojich sedem životov. Agneša 
Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (preložili 
Andrea Reynolds a Simon Gruber) a Nevybavená 
záležitosť (preklad Ines Sebesta). Uršuľa Kova-
lyk zase zožala úspech v auguste na Edinburgh 
International Book Festival, ktorý sa koná už 
od roku 1983 a patrí k najväčším na svete a vla-
ni tu úspešne predstavil svoj román The House 
of the Deaf Man (Dom hluchého) Peter Krištúfek. 
Na festivale v Edinburghu tento rok vystúpilo 
vyše tisíc autorov a Uršuľa Kovalyk čítala z knihy 
The Equestrienne (Krasojazdkyňa), ktorá vyšla 
v preklade Julie a Petra Sherwoodovcov. Autorka 
sa s ňou 9. a 10. októbra predstavila aj na Uni-
versity College v Londýne a v Ilkley. Jana Beňová 
sa s anglickým prekladom knihy Seeing People 
Off (Plán odprevádzania) úspešne predstavila 
v septembri na Brooklynskom literárnom festi-
vale, ktorý patrí k najprestížnejším podujatiam 
na svete, ako aj v ďalších mestách USA.

Ktoré literárne diela boli za posledný rok 
podporené?
V roku 2017 Komisia SLOLIA doteraz, na troch 
zasadnutiach, navrhla podporiť 28 diel. Je to dosť 
dlhý zoznam a nájdete ho na stránke LIC: www.
litcentrum.sk, kde sa zároveň môžete dozvedieť 
o dotačnom systéme SLOLIA viac.

Po rokoch skúseností iste budeš vedieť 
povedať, ako vnímajú čitatelia v zahraničí 
slovenskú literatúru.
Zahraničné recenzie ponúkajú nový pohľad 
na našu literatúru, redaktori vydavateľstiev 
v zahraničí zase vravia, že naše knihy sú naozaj 
veľmi dobré, ale nevyčnievajú z množiny ďalších 
veľmi dobrých kníh, a chýba im „čosi navyše“, čím 
by sa ich existenčne dotýkali, niečo extra, čím 
by okamžite zaujali, aby si ich mohli „osvojiť“, či 
už v rámci témy, alebo literárneho spracovania, 
a presvedčili by vydavateľa dielo vydať. Pre mno-
hých sme stále neznáma krajina aj literatúra. No 
Uršuľu Kovalyk vnímajú vo Veľkej Británii, ale 
aj v arabskom svete a inde, ako veľmi originál-
nu autorku, ktorá odkrýva tabu sveta ženy. Jana 
Beňová zaujala autentickým obrazom mesta, ka-
viarne, urbánnej atmosféry, ako aj témou úteku, 
unikania a hľadania. Záujem čitateľov pritiahli aj 
diela Pavla Rankova, Petra Krištúfka či Moniky 
Kompaníkovej, ktoré pútavo vypovedajú o našej 
minulosti aj súčasnosti.

Beáta Beláková

klade. U našich najbližších susedov a v priestore 
juhovýchodnej Európy sa slovenská literatúra 
teší veľkému záujmu.

Prečo je tak málo prekladov do anglického 
jazyka? 
Zo všetkých kníh vo Veľkej Británii len asi 5 % 
tvoria preklady. Ostatné sú pôvodné tituly v an-
gličtine, čo vyšli aj v USA, v Austrálii či na Novom 
Zélande, ponuka je obrovská, pokiaľ ide o beletriu 
aj o odbornú literatúru. Aj „veľké“ literatúry, ako 
francúzska či nemecká, sa tu ťažko presadzujú. 
Vďaka spolupráci s niekoľkými britskými vy-
davateľmi, ktorých sme pozvali do Bratislavy, 
a skvelým prekladom Julie a Petra Sherwoodov-
cov a ďalších, však vyšlo už 25 titulov sloven-
ských autoriek a autorov.

S ktorými renomovanými zahraničnými 
vydavateľstvami a prekladateľmi Komisia 
SLOLIA najčastejšie spolupracuje?
Komisia SLOLIA posudzuje všetky podané žia-
dosti, tie, čo prišli z renomovaných, aj z men-
ších vydavateľstiev, rovnako. Hlavným cieľom 
je podporiť autora a prekladateľa. Určite vítame 
preklady do svetových jazykov, ale aj do jazykov 
malých krajín a vzdialených kultúr. Žiadnemu 
jazyku komisia nedáva prednosť pred iným. Pre-
kladanie z aj do „malých“ jazykov je jedným z ná-
strojov revitalizácie a potvrdzovania významu 
jazyka, v ktorom je zachytený spôsob myslenia 
aj kultúrna identita.

Do dnešného dňa podporila Komisia SLOLIA 
viac ako 500 prekladateľských projektov. 
Spomeň aspoň zopár z nich. Ktoré zazname-
nali v zahraničí mimoriadny úspech?
Trošku to upresním: doteraz vyšlo s podporou 
Komisie SLOLIA 632 titulov a prísľub podporiť 
vydanie dostalo dokopy 763 titulov. Tento rok 
sa úspešne predstavili s prekladmi do anglič-
tiny Ivana Dobrakovová a Balla. V dňoch 17. až 
19. mája prezentovali na Britských ostrovoch 
antológiu súčasnej slovenskej literatúry Into the 
Spotlight (Vo svetle reflektorov), ktorú zostavili 
a preložili Julia Sherwood a Magdaléna Mullek, 
ako aj Ballovu knihu In the Name of the Father 
(V mene otca). V Londýne v legendárnom kníh-
kupectve Waterstones na Picadilly Circus, ktoré 
bolo nabité hosťami, autori podpisovali desiatky 
predaných kníh. Na univerzite v Sheffielde tiež 
zaujali svojimi dielami aj diskusiou s publikom. 
Jana Juráňová si 30. mája v najväčšej nemeckej 
knižnici v Štuttgarte a potom 31. mája v Ulme 
získala publikum, keď uviedla nemecké vyda-



ANKETA

Držali Paule, aj vyhrala
Anketa k Cene Anasoft litera 2017, ktorej laureátom sa stal 

Ondrej Štefánik s románom Som Paula (Vydavateľstvo Tatran).

s. 10/11

Ste spokojný/spokojná s tohtoročným víťazom Anasoft litera? 
Aký bol váš favorit na víťaza? 

Myslíte si, že vo finálovej desiatke tejto ceny má miesto aj žánrová literatúra? 
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Peter Darovec, literárny kritik
S výberom laureátov literárnych cien je to ako 
s výberom futbalistov do reprezentácie – akurát 
o ten výber literárny sa zaujíma oveľa menej ľudí. 

Inak je to však podobné – každý rád nezištne pora-
dí trénerom, či v tomto prípade porote, koho iného 

mali vybrať, a hlavne koho rozhodne, ale rozhodne 
vybrať nemali. Čo na tom, že tréneri i porotcovia sú profesionáli, kto-
rých rozhodnutiu iste predchádzalo mnoho hlbokých úvah a dlhých 
porád. Dobrých rád nikdy nie je dosť. Lenže aby mala takáto rada 
v prípade Anasoftu aspoň aký-taký význam, tak by nemala byť len 
prezentáciou osobného vkusu radcu, ale skôr povedať niečo zaujímavé 
k podstate tejto našej najdôležitejšej literárnej ceny, k tomu, na čo je 
táto cena určená, a čo reprezentuje nielen v očiach úzkej odbornej, ale 
aj širšej kultúrnej verejnosti. A tu je nad čím dumať, keďže Anasoft 
litera doposiaľ jasne nepovedala, na čo vlastne táto cena je a aký typ 
víťaznej prózy by ju mal reprezentovať. Pričom nestačí povedať, že by 
to mala byť próza najlepšia. Ja vidím skutočný význam tejto mediálne 
silnej ceny v schopnosti aspoň na chvíľu dostať tému „súčasná slo-
venská literatúra“ k širšiemu okruhu ľudí než sú len učitelia, študenti 
či sami spisovatelia. Ak má teda Anasoft otvárať kvalitnú slovenskú 
literatúru aj „neprofesionálnym“ čitateľom, tak môžem len gratulovať 
Ondrejovi Štefánikovi a jeho Paule k zaslúženému oceneniu a zároveň 
aj porote k dobre odvedenej práci. Rovnako dobre, i keď úplne iným 
spôsobom by toto zadanie splnila aj skvelá próza Silvestra Lavríka 
Nedeľné šachy s Tisom. A v tomto zmysle celkom dobre rozumiem aj 
úsiliu poroty zrušiť hranicu medzi vysokou a žánrovou literatúrou 
zaradením Karikovej Trhliny medzi finalistov. 

Veronika Šikulová, spisovateľka, víťazka 
Anasoft litera 2015
Nedávno som moderovala besedu s Ondrejom 
Štefánikom, a tuším som potrebovala toto osobné 

stretnutie na to, aby som si sama v sebe potvrdila, 
že rozhodnutie poroty bolo v poriadku. Ondrej je taký 

precitlivený surovec, vie formulovať a napísať peknú 
a svoju vetu, čo je dôležité, a podľa mňa nie všetkým finalistom to ide 
rovnako dobre ako jemu. Držala som palce Denise Fulmekovej a Mišovi 
Havranovi. Denisa napísala pekný a dojímavý príbeh plný krásnych ci-
tátov, listov aj básní, žiadnu okrajovú vec, dôležitý historizujúci román. 
Ten príbeh som poznala odmalička, bola som zvedavá, ako ho spracuje, 
a z výsledku som mala veľkú radosť. Mišo Havran mi časť svojho textu 
poslal ešte v rukopise. Páči sa mi, ako píše, mám rada aj jeho publicis-
tiku. Mišo je intelektuál, vzdelaný a sčítaný človek, možno ovplyvnený 

dobrými autormi, čítaním stredovekej či akej teologickej literatúry, 
cudzími jazykmi, a tak majú jeho texty a vety veľmi originálny šmrnc.
 Pýtala som sa porotcu Miša Habaja, ako je možné, že sa žánrová kniha 
(Trhlina Jozefa Kariku, ktorá získala cenu čitateľov – pozn.red.) dostala 
do finálnej desiatky. Ten text mi pochválil veľmi vierohodne, napriek tomu 
ho čítať nebudem. A myslím si, že šancu majú mať všetky dobre napísané 
texty. Je to v poriadku. 

Marta Součková, literárna kritička
Som veľmi spokojná. Román Som Paula bol z finálo-
vej desiatky jediným textom, o ktorého kvalitách 
som ja osobne ani trochu nepochybovala. Môj 
favorit na víťaza bol teda Ondrej Štefánik, aj keď 

po zverejnení finalistov som na chvíľu uvažovala, 
či vzhľadom na tému neposunie porota na Cenu Ana-

soft litera Silvestra Lavríka. Aj žánrová literatúra podľa mňa má miesto 
v tejto cene, už podľa štatútu Anasoft litera. Žánrová a poetologická pes-
trosť najmä ostatných troch ročníkov súvisí aj s pluralitnou a hybridnou 
situáciou v súčasnej slovenskej literatúre. Ak sa v tomto roku vo finále 
po prvýkrát ocitla žánrovka, odkazuje to i na nárast rekreatívnej literatúry, 
ktorú nemožno ignorovať. Na jednej strane treba uprednostniť zvládnutý 
horor Jozefa Kariku Trhlina pred nepresvedčivým „umeleckým“ textom, 
na strane druhej zostáva otázne, či nenominovať do finále radšej menej 
ako desať kníh, ak je kvalitatívne „slabý“ ročník.

Zora Prušková, literárna teoretička a kritička
Výnimočne sa mi prihodilo, že som sa zhodla s ko-
nečným rozhodnutím poroty. Zaiste boli povedľa 
aj iní horúci kandidáti na víťaza, o ktorých sa ho-
vorilo (alebo nehovorilo). Mohli ním byť Silvester 

Lavrík alebo Denisa Fulmeková. To aj (ale nielen) 
pre tému a zadanie ich textov. Štefánikova kniha je však 

spomedzi finálovej desiatky dobrým a dôveryhodným výsledkom. Román 
je síce skromný v osobách a obsadení, aj historický čas je skôr neutrálny 
alebo málo dôležitý. Zaujímavá je však autorova (aj v zmysle metódy či na-
rácie) sústredene prepísaná správa o neistej morálke a citovej pomätenosti 
dnešných čias. Našiel a nakreslil postavu, ktorá to všetko nesie na svojich 
pleciach. Veselé to nie je. Skôr polostrašné. Máme však priestor vystaviť sa 
čítaniu a porozmýšľať. K otázke o mieste populárneho (žánrového) písania 
vo finálovej desiatke niet čo dodať. Veci sa dejú a udalosti prichádzajú so zá-
zemím v dlhodobejšej latentnej príprave, ktorá sa stretáva s konkrétnym 
textom, čo bol v tohtoročnom finále Karikov román. Odhliadnuc od toho, že 
pojmové či hodnotové „istoty“ ( žáner a zábava verzus kvalita) pre potreby 
takéhoto rebríčka zatiaľ nemáme zreteľne rozlíšené. 

irk, mm
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Po náležitých prípravách – nemal ani osem-
násť a túlal sa po svete s básničkami po vrec-

kách, a keď sa mal zamestnať, šiel robiť ošet-
rovateľa na psychiatriu a na protialkoholickú 
záchytnú stanicu, odskočil si do vyhne umenia, 
do Prahy, kde vyštudoval filmovú akadémiu – 
vydáva Víťo Staviarsky svoj debut… Odvtedy 
pridal niekoľko kníh, trochu zostarol, pribudli 
deti, vnúčatá, o príbuzenských vzťahoch medzi 
jednotlivými jeho knihami nech hovorí literárna 
veda. Všetky sú dojímavo veselé a samozrejmé, 
ako keď si trebárs krájate krajec chleba – sme-
rom ku srdcu –, tak také; má rád Rómov a ich 
komunitu, tak aj také; ich zvyky pozná priam 
dôverne, sú aj také, živelné a živé, všetky jeho 
postavy sú dobre napísané. 
 V tejto krajine sa minulo more peňazí na oži-
venie a oddiskriminovanie rómskej komunity, 

ky odporúčam všetkým, čo ho ešte nepoznajú 
(nečítali, nestihli čítať), no odporúčam ich vrelo 
ešte raz aj tým, ktorým sú už známe duchovné 
a intelektuálne krásy, ktoré tento autor ponúka, 
a aj tým, ktorí si zamilovali jeho divoké, literatú-
rou doteraz nezmapované zákutia trhov, opuste-
ných obydlí, záchytiek, liečební, jeho huncútske 
žmurknutia, či noblesu jeho írečitých slovných 
vyjadrení. Na písmeno, na hlásku to sedí, tam, 
kde by ostatní urobili pauzu, Staviarsky melie 
a pridáva tempo, a tam, kde by ostatní plynulo 
nedýchali, on si zapauzuje. Ibaže, keď to napíše, 
neuľaví sa mu, svet aj život mu to vždy znova 
a znova vytmaví, a tak máme nádej, my, čitatelia, 
že nás opäť prekvapí knižkou. Život treba žiť a má 
sa aj vyrozprávať. To sa Víťovi darí a nech sa mu 
to darí čo najdlhšie! 

Verona

na zmenu jej spôsobov myslenia (opovrhovanie 
logikou či ráciom), iba jediné sa však nepodarilo 
„skonsolidovať“ a „oddiskriminovať“, a to Rómov, 
a aj o tom Staviarsky píše, aj keď nie priamo… 
Ťažko povedať, prečo si zvolil svojráznu rómsku 
komunitu, niežeby jej predstavitelia boli lepší-
mi ľuďmi, možno veselšími, vynachádzavejšími, 
obozretnejšími. Keď ide o Rómov, v Staviarskeho 
knižkách niet žiadneho zápachu, ba čo viac, či-
tatelia si povrávajú, že ich z času na čas ovanie 
vôňa naozajstného života, nevyprchala z nich 
istá ľahkosť a originalita, ktorú poznáme z ich 
folklóru či spôsobu života. Život v Staviarskeho 
podaní je sám osebe akousi smutnou radosťou. 
Jeho Romáci nám šponujú nervy z obsahového aj 
formálneho hľadiska. 
 Skrátka, pri príležitosti neokrúhleho jubilea 
Víťa pozdravujem a gratulujem, vrelo jeho kniž-

Na písmeno, 
na hlásku 
to sedí!

Zľava Veronika Šikulová, Víťo Staviarsky a Denisa Fulmeková. Foto Zuzana Belková

2. 11. 1949 – Valér MIKULA, literárny kritik, básnik, prekladateľ

2. 11. 1977 – Maya SCHMIEDER, poetka

3. 11. 1937 – Viera ŠVENKOVÁ, prozaička, prekladateľka

3. 11. 1957 – Martin M. ŠIMEČKA, prozaik, publicista

3. 11. 1960 – Ľubica KEPŠTOVÁ, poetka, autorka kníh pre deti

3. 11. 1964 – Vladimír Rastislav GOGÁR, prozaik, básnik

3. 11. 1971 – Peter KARPINSKÝ, prozaik, autor kníh pre deti a mládež, 

   dramatik, jazykovedec

4. 11. 1966 – Peter MACSOVSZKY, básnik, prozaik, prekladateľ

4. 11. 1987 – Katarína DŽUNKOVÁ, poetka, prozaička

5. 11. 1948 – Toňa REVAJOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež 

6. 11. 1947 – Lýdia RAGAČOVÁ, prozaička, scenáristka a dramaturgička

7. 11. 1980 – Alexandra SALMELA, prozaička, autorka kníh pre deti

8. 11. 1969 – Eva BACHLETOVÁ, poetka, prozaička, publicistka

9. 11. 1942 – Ján PRIESOL, básnik

9. 11. 1957 – Viliam JUDÁK, kultúrny a cirkevný historik, náboženský publicista

10. 11. 1936 – Pavol BUJTÁR, prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti, žije v Rumunsku

10. 11. 1940 – Štefan STRÁŽAY, básnik

10. 11. 1975 – Dušan FABIAN, autor fantasy literatúry

12. 11. 1926 – Karol KAPELLER, básnik, autor odbornej literatúry

12. 11. 1940 – Teofil KLAS, básnik

12. 11. 1954 – Marián ŠIDLÍK, básnik

12. 11. 1985 – Zuzka ŠULAJOVÁ, prozaička, autorka kníh pre mládež

13. 11. 1947 – Michal CHUDA, básnik, prekladateľ

13. 11. 1953 – Igor HOCHEL, básnik, prekladateľ, literárny kritik a teoretik

13. 11. 1984 – Katarína TOMKOVÁ, poetka

14. 11. 1965 – Ľubica SUBALLYOVÁ, autorka kníh pre deti, publicistka

15. 11. 1934 – Ivan IZAKOVIČ, prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti a mládež

15. 11. 1978 – Jozef KARIKA, prozaik

jubilanti
od 19. októbra do 15. novembra

19. 10. 1939 – Jana GAVALCOVÁ, prozaička, dramatička

19. 10. 1950 – Mária BÁTOROVÁ, prozaička, literárna vedkyňa

19. 10. 1975 – Jaroslav ŠRANK, literárny vedec a kritik

20. 10. 1953 – Peter JUŠČÁK, prozaik

21. 10. 1971 – Lucia PIUSSI, prozaička

21. 10. 1975 – Gabriela ALEXOVÁ, prozaička

22. 10. 1941 – Milan RESUTÍK, prekladateľ, publicista

22. 10. 1955 – Jozef LEIKERT, básnik, autor literatúry faktu, editor

22. 10. 1960 – Víťo STAVIARSKY, prozaik, scenárista

22. 10. 1961 – Ján PETRO, básnik, textár

25. 10. 1954 – Ľudmila ŠIMKOVÁ, poetka 

25. 10. 1955 – Oľga KOHÚTIKOVÁ, poetka, autorka kníh pre deti

26. 10. 1959 – Pavol PARENIČKA, kultúrny a literárny historik

26. 10. 1977 – Mathej THOMKA, prozaik

27. 10. 1944 – Michal HARPÁŇ, literárny vedec, kritik, prekladateľ

28. 10. 1932 – Matúš KUČERA, historik, autor literatúry faktu

28. 10. 1946 – Jaroslav FRANEK, autor literatúry faktu

28. 10. 1950 – Jozef ČERTÍK, básnik, literárny kritik, prekladateľ

28. 10. 1967 – Gabriela SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ, poetka

29. 10. 1955 – Ján ULIČIANSKY, spisovateľ pre deti a mládež, dramatik

31. 10. 1948 – Anna VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, poetka, teoretička 

   prekladu, prekladateľka

1. 11. 1959 – Milan ČARŇANSKÝ, prozaik

1. 11. 1987 – Ján PÚČEK, prozaik

2. 11. 1948 – Miroslav DEMÁK, básnik, prozaik, autor kníh pre deti, prekladateľ 
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Veronika Šikulová píše k narodeninám 
Víťovi Staviarskemu.
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Po mame pochádzala z Chorvátska, po ot-
covi bola Češka. Detstvo prežila v povoj-

novej Petržalke. Chcela sa stať výtvarníčkou, 
ale aby vyhovela rodičom, vyštudovala vyššiu 
hospodársku školu. Už prvé zamestnanie naš-
la vo vydavateľstve, hoci k literatúre sa v ňom 
dostávala len postupne. Popri práci sa tajne 
prihlásila na vysokú školu a na Filozofickej 
fakulte UK vyštudovala angličtinu a sloven-
činu. Pracovala vo viacerých vydavateľstvách 
až do začiatku 90. rokov, keď sa rozhodla, že 
skončí s úspešnou vydavateľsko-redaktorskou 
kariérou a že sa neprajným okolnostiam „otočí 
chrbtom“. Pokúsila sa fungovať na voľnej nohe, 
založiť vlastné vydavateľstvo, až nakoniec skon-
čila v predčasnej penzii a prežila ďalších „šťast-
ných dvadsať rokov“ s Revue svetovej literatúry.

Prekladanie ju tešilo
Už od mladosti sa popri redaktorskej práci 
venovala prekladu. Začala poviedkami Gra-
hama Greena, Johna Updikea či Philipa Rotha 
pre nedeľnú Pravdu a Mladú tvorbu a vďaka is-
tej znalosti jazyka sa čoskoro dostala aj k srb-
ským autorom. Ako sama povedala: „Dal mi to 
za úlohu šéf… Bolo málo prekladateľov a s ná-
rodmi Juhoslávie to bolo tak, že veľmi často 
vypukol nejaký ‘prúser’, a vtedy sa nemohla 
kniha vydať, ale keď práve nijaký nevypukol, 
tak sa prekladalo. Najmä keď sme potrebovali 
vyvážiť v edičnom pláne 50 percent socialistic-
kej literatúry a 50 kapitalistickej, potrebovali 
sme do plánu pichnúť niečo, čo sa dalo označiť 
ako socialistické. Takže som sa tomu venovala, 

vítala „mladých, začínajúcich“ prekladateľov, 
lebo verila, že Revue je pre nich ten najlepší 
spôsob, ako sa dostať do obrazu, o čom vlastne 
prekladanie je. Mnohí z našej generácie sa u nej 
otočili, veľa naučili a vďaka nej pri preklade 
umeleckej literatúry aj zostali. Prízvukovala, 
že je potrebné, aby neustále dorastali noví pre-
kladatelia vo všetkých jazykových oblastiach 
a ťažko niesla, keď videla, že niektorá oblasť 
„vymiera“. 
 A keď vyšlo nové číslo, vzala jednu z tašiek 
na kolesách a výtlačky vozila, kam bolo treba, 
napríklad „do okienka Artfora“ alebo aj na poš-
tu. S najbližšími kolegami (Dušan Babjak, Soňa 
Rafajová, Eva Kovačevičová-Fudala, Adriana 
Oravcová) tvorili tím, ktorý fungoval tak dobre, 
až mal človek pocit, že si porozumejú aj z pol 
slova.

Dáma s vyberaným vkusom
Poznala neuveriteľné množstvo prekladateľov 
aj ďalších „ľudí z kultúry“ a dôkladne poznala 
ich problémy a potreby. Verila aj tomu, že je 
potrebná inštitúcia ako Literárny fond. „Vždy 
bolo zopár ľudí, ktorí proti Litfondu protestova-
li. Tvrdili, že to je pozostatok socializmu a je to 
nesprávne, že im strhávajú viac daní, ako treba. 
A niektorí na čas svoj protest popreli a prijali 
trebárs štipendium. Ja som sa nikdy proti tomu 
nebúrila a tie dve percentá som nepočítala, lebo 
som si myslela, že je lepšie, keď je Literárny 
fond, ako nič.“ Za podobne potrebnú pokladala 
aj Letnú školu prekladu, pri vzniku ktorej stála. 
Aj časopisu Revue svetovej literatúry verila, hoci 
si uvedomovala, že sa jeho význam v meniacom 
sa prostredí môže javiť vždy inak. „Ja si o ňom 
myslím, že je dôležitý, ale rada by som to poču-
la od niekoho iného, prečo je preňho dôležitý. 
Čo vlastne človek robil celý čas, či to niekomu 
na niečo bolo? […] Uchovali sme niektoré jazyky, 
ktoré začali zanikať z prekladateľského obzoru 
[…] Toto uchovávanie je na časopise cenné, ale 
inak si musím len mlčky sama veriť, že tých 
dvadsať rokov hádam nebolo celkom márnych.“
 Jarmila Samcová bola dáma s vyberaným 
vkusom, výborným humorom, mala priamu 
a čestnú povahu a nikdy nestrácala nadhľad. 
Najdôležitejším slovom jej slovníka bola radosť. 
Radosť jej robili kvety, literatúra, preklady, Re-
vue a jej milovaná rodina. A ona zasa tú radosť 
vysielala k nám.

Gabriela Magová,
šéfredaktorka Revue svetovej literatúry

zaraďovala som odtiaľ knihy do edičného plánu 
a niečo som aj preložila. Vtedy to bolo dobré. 
Akurát sme nikdy nevedeli, kedy to prestane 
byť dobré.“ Preložila diela Jary Ribnikarovej, 
Oskara Daviča a za román Chazarský slovník 
Milorada Pavića dostala v roku 1987 aj Cenu 
Jána Hollého.
 Ako redaktorka aj prekladateľka objavila 
pre slovenské publikum mnohé zaujímavé ti-
tuly (ako sama vravievala, bonbóniky) z anglo-
americkej literatúry, často vycítila, čo bude 
preň atraktívne, ale veľkú energiu venovala aj 
prekladu kompozične náročných a tematicky 
háklivých kníh Toni Morrisonovej, o ktorých 
vedela, že ich tu azda nikdy nikto nepochopí. 
Pretože ju prekladanie tešilo. Viackrát spomí-
nala na prekladateľské začiatky: „Prísť z práce, 
sadnúť si a pustiť sa do prekladu, alebo vstávať 
ráno o piatej a v nočnej košeli prekladať… vtedy 
som sa na to tešila, slnko svietilo a mne bolo 
fajn. […] Prekladanie, to musím povedať, bolo 
vcelku v tom beznádejnom spôsobe života, aký 
sme vtedy viedli, moja radosť.“

Dvadsať rokov v jednej redakcii
Dvadsať rokov sedela pani Jarka Samcová v re-
dakcii Revue. V kancelárii mala zväčša ohromné 
množstvo kvetov a zakaždým aj nejakú návšte-
vu. Rázne a s humorom sebe vlastným naháňala 
prekladateľov a prekladateľky, aby odovzdávali 
sľúbené preklady, odovzdané texty si potom 
nosila domov a redigovala. Porozumela si s kaž-
dým, s tými najkonzervatívnejšími, ale mala 
pochopenie aj pre tie divokejšie predstavy. Rada 

KOMENTÁRE

Za Jarmilou 
Samcovou

Jarmila Samcová (*15. 9. 1939  – †20. 8. 2017 ) – prekladateľka 
a šéfredaktorka Revue svetovej literatúry. Foto Peter Procházka
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evidentia), a to aj za pomoci poznatkov moder-
nej fyziky (relativita, komplementárnosť a ne-
určitosť) či astrofyziky. Totiž svojím rozumom 
a precizovanou metódou poznávania sme sa 
dokázali prehrýzť k podivnému paradoxu: všet-
ka naša „veľkosť“, manifestujúca sa vo vynále-
zoch, objavoch, resp. vôbec v našej dejinnosti, sa 
prostredníctvom prielomu poznania za hranice 
zemegule zmenila na ničotnosť. Tento výkrik 
nihilizmu, aj s jeho ekologickými následkami, 
je však len prirodzeným vyústením absolutizo-
vaného subjektivizmu. Aj s pomocou Nietzsche-
ho „kladiva“ odrazu nahliadame do trúfalosti, 
s ktorou sme náš skutočný perspektivizmus 
vyhlasovali za nespochybniteľnú Pravdu.
 Picht vidí práve v tomto trpkom poznaní prí-
ležitosť na obrat k optike života, celku, ktorá 
sa tu a tam predsa len dostávala i v novoveku 
k slovu (Goethe, Schelling, Marx, Nietzsche). 
Verí v možnosť tzv. humánnej ekológie.

Jedinečný koncept jednoty času
Tento prednáškový cyklus, ku ktorému pred-
slov napísal Pichtov dlhoročný priateľ, fyzik 
Carl Friedrich von Weizsäcker, sa skladá 
z Úvodu a štyroch častí, v ktorých autor skú-
ma chápanie prírody v súvislosti s otázkou 
dejín, slobody, sveta, resp. temporality. Nejde 
však o nejaký odťažitý výklad myšlienok, na-
opak spôsob a miesta, na ktorých Picht odha-
ľuje súvislosti, čitateľa mnohokrát dostávajú 
do údivu – svojou kritikou neobchádza ani 

kapitalizmus, ako práve formu aplikovanej 
metafyziky subjektu, ani plytkosť sociálnych 
a historických vied v súvislosti s prístupom 
k fenoménu života. 
 Vyvrcholenie prednášok predstavuje jeho 
koncept jednoty času, ktorý vyzdvihuje estetic-
ký, resp. muzikálny rozmer, v ktorom sa ozýva 
Parmenidova, Hérakleitova a Platónova múd-
rosť odhaľujúca nerozlučnosť vzťahov medzi 
človekom, polis a kozmom, pretože: „Aj pohyby 
v rámci kozmu sú určované rozporom medzi 
neusporiadaným a usporiadaným pohybom, 
a onen poriadok, ktorý dáva kozmu jeho meno, 
a ktorému kozmos vďačí za svoje trvanie a za-
chovanie, vyvstáva z toho istého rozporu ako 
poriadok v polis a v jednotlivej duši. Aj duša 
polis je teda iba odrazom svetovej duše. Preto 
tu, v univerzalite pohybu kozmu, možno nájsť 
pravý vnútorný priestor človeka.“ Silou, ktorá 
vylaďuje dušu človeka podľa pohybov hviezd, je 
podľa Platóna hudba sveta. A tak i náš vnútor-
ný Kerberos môže vďaka vyššie spomenutému 
nihilistickému impulzu začuť jeho tóny… 
 Na záver Picht upozorňuje, že úlohou ľud-
ských dejín – ak máme skutočne prežiť – bude 
zrejme pochopiť a začleniť sa do tejto jednoty, 
pričom odkazuje na pokračovanie svojho pre-
mýšľania v prednáškach k filozofii dejín. Nám 
teda ostáva dúfať, že sa prekladu tohto zaují-
mavého dobrodružstva myslenia dočkáme!

Eva Dědečková

Tento (aj) evanjelický teológ vzbudzuje 
sympatie odvahou poctivo pochopiť, 

kde sa v dejinách myslenia načala prasklinka 
vo vzťahu človeka k svetu, ktorá nás napokon 
zhltla aj so všetkou pýchou na našu prísnu 
racionalitu. Neváha poukázať na Platónovo 
učenie o duši na konci IX. knihy Štátu, ktoré 
však kresťanstvo výdatne živilo chybným po-
chopením v zmysle jej zásadnej rozdielnosti 
a oddelenosti od vonkajšieho sveta. Aby 
Picht uviedol dôvody neudržateľnosti tohto 
stanoviska a nepravdepodobnosti, že za tohto 
predpokladu „človek nezničí sám seba a svoje 
životné prostredie“, púšťa sa s dejinami filozo-
fie do dialógu, ktorý sa z väčšej časti odohráva 
najmä s Kantom a jeho zásadným dielom, ďale-
kosiahlo určujúcim charakter filozofie i vedy 
v novoveku – Kritikou čistého rozumu.

Príležitosť na obrat
Pochopiteľne, veľmi dôležitý je návrat k po-
čiatkom, k starovekým Grékom, prírodným 
filozofom a ich vzťahu k svetu, pretože tam sa 
v pojme, či lepšie povedané vo verši, deje živá 
jednota medzi prírodou-fysis, svetom-kósmos 
a pravdou-alétheia. Inšpirovaný týmto pozna-
ním vyjadruje presvedčenie, že v našej núdznej 
dejinnej situácii je dôležité obnoviť vedomie 
nevyhnutnej previazanosti otázky prírody, 
pravdy a dejín, rozložiť novoveký descartovský 
predsudok (res extensa/res cogitans), odhaliť 
umelosť jeho kritéria pravdy (clara et distincta, 

Až Kerberos 
na hviezdy 

zavyje…
Pojem prírody a jeho dejiny / Georg Picht 

/ Preklad Patrícia Elexová / Petrus 2017

ESEJ

„Je človek bytosťou, ktorá má v úmysle zničiť samú seba a iných, 
alebo je schopná nastoliť v prírode poriadok, ktorý je trvalý?“ To 

je otázka, ktorú si kladie filozof, fenomenológ Georg Picht vo svo-
jom prednáškovom cykle z rokov 1973/1974 pri skúmaní premien 

chápania pojmu prírody človekom ešte stále trpiacim novovekým 
preludom o autonómnosti subjektu.

Foto archív E. D.



ten materiál ďalej spracovávam, osekávam, 
pretváram.
Mikšík: A nakoniec vydávaš – pre koho? Ako 
si predstavuješ svojho čitateľa? Čo ho trápi? 
A čo trápi teba? Pod povrchom tvojich textov 
totiž nevidím akúsi nezáväznú hru, ale skôr 
narážky na problematickosť všadeprítomných 
problémov (môžem sa však aj mýliť).
Šimšík: Ja si myslím, že moja poézia je najmä 
spoločenská, i keď to niekedy tak nevyzerá 
– a možno dokonca viac absurdná ako dekon-
štrukčná. Každopádne, neponúka žiadne rie-
šenia, pritom však rieši mnoho problémov. 
Čitateľa si predstavujem ako človeka s podob-
ným náhľadom na svet.
Mikšík: A naša spoločenská realita – ako sa 
ti vidí? Ja mám pocit, že tu na Slovensku je 
to – tvojimi slovami – momentálne „čudesnosť 
na čudesnosť“, ak by som mal byť aktuálnejší, 
tak by som povedal, že nám tu pobehuje príliš 
veľké množstvo Koňoslavov (báseň, na kto-
rú tu narážam, je z Čabajky, začína veršom 
„Koňoslav – írečitý Slovák“; a končí „Koňoslav, 
to je také porantalo“ – na ilustráciu to azda 
stačí).
Šimšík: Nemyslím, že sa to týka len Sloven-
ska. Povedal by som, že v spoločnosti cítiť 
anómiu, teda prestávajú platiť staré pravidlá 
a neplatia nové. Myslím, že súčasný systém je 
v kríze a Koňoslav je len symptóm, nie príčina. 
Spoločnosť sa mení veľmi rýchlo a myslím, že 
ľudia prestávajú stíhať, to v nich vyvoláva ten 
negatívny pocit nostalgie.
Mikšík: Ten pocit nestíhania, o ktorom ho-
voríš – súvisí to podľa teba s tým, ako sa vy-
jadrujeme? Vizuálne básne v tvojej Čabajke 
čítam ako proces prílišného zjednodušovania 
ľudského vyjadrovania, čo vedie k jeho 
znefunkčneniu, takpovediac k akejsi debilizá-
cii jazyka (možno v zmysle Orwellovho románu 
1984 nastáva éra, kedy je človek neochotný 

Mikšík: Debutoval si Monorezňom a stereo-
zemiakmi, teraz ti vyšla Čabajka a iné údeniny 
– povedal by si, že je tvoja poézia konzumova-
teľná, alebo dokonca, prepytujem, konzumná?
Šimšík: Mám rád, ako znejú tie slová. Čabajka 
alebo rezeň. Moji starí rodičia žijú na dedine, 
chodil som každý rok na zabíjačky alebo pra-
coval s dedom v záhrade „na výrobe jedla“. 
A bol som skutočne odchovaný na domácej 
slovenskej strave. Zanechalo to vo mne od-
tlačok. Jedlo sa stalo súčasťou mojej poézie.
Mikšík: Teraz si až po uši v gastrobiznise – 
a nie hocijakom, rozbehol si značku kaviarní 
Goriffee s dvoma prevádzkami v Bratislave, 
teda definíciu „bratislavského kaviarnika“ 
spĺňaš lepšie, ako väčšina ostatných „bra-
tislavských kaviarnikov“. Je aj tvoja poézia 
plodom akéhosi „kávopovaľačstva“? Myslím 
to nielen v priamom, ale aj v obraznom zmysle, 
najprv však možno k tomu priamemu – píšeš 
v kaviarni?
Šimšík: Nepíšem v kaviarni, keď som v ruš-
nom prostredí, moja pozornosť je zaujatá tým 
prostredím viac ako písaním. Neviem sa tam 
sústrediť. Píšem doma. A poéziu som písal už 
predtým, ale treba uznať, že gastrobiznis ju 
priamo ovplyvňuje.
Mikšík: Takže je to skôr – inak, myslel som 
si – výsledok takého obrazného „kávopovaľač-
stva“, teda uvažovania nad vecami, následné-
ho zvažovania, rozvažovania, potom trošky 
písania a opätovného váženia slov? Na prvý 
pohľad totiž tvoje texty pôsobia skôr živelne, 
predsa sa mi však zdá, že ich finálna verzia 
je výsledkom trpezlivej, ba až systematickej 
práce.
Šimšík: Súhlasím, tvorím živelne, závisle 
na inšpirácii, málokedy sa snažím nápad „vy-
sedieť“, preto píšem v niektorých obdobiach 
veľa a niekedy skoro vôbec. Po živelnej fáze 
vždy nastupuje editorská. Dá sa povedať, že 

TÉMA

Symptóm Koňoslav

Tri pohyblivé obrázky na obálke druhej básnickej zbierky Erika Šimší-
ka (1987) s názvom Čabajka a iné údeniny, sú v čase uvažovania o umelej 
inteligencii a možnosti augmentácie ľudskej bytosti už iba milým anachro-
nizmom. Napriek tomu sa rozhodne nedá povedať, že by autor zbierky bol 
staromódny – práve naopak, myslí smerom dopredu, čo mi umožnilo pustiť 
sa s ním do „kaviarenského“ dialógu. 
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technologický rozvoj, blížiaca sa automatizácia, 
globalizácia budú potrebovať nové a inšpiratívne 
riešenia, inak budeme svedkami nárastu ideo-
lógií, ukotvených v minulosti, propagujúcich 
čiernobiele videnie sveta a rýchle riešenia.
Mikšík: Tak nejak som myslel aj ten redukcioniz-
mus – že ústi do čiernobieleho videnia sveta, v kto-
rom potrebujeme mať veci jasné a prekáža nám, 
že niečo nie je vypočítateľné, presné a nemenné, 
že nie všetko má hodnotu nuly alebo jednotky, ale 
môže to mať aj akúkoľvek hodnotu na tej úsečke 
medzi nulou a jednotkou, dokonca sa táto hodnota 
veľmi ľahko môže v závislosti na kontexte meniť. 
Každopádne, vytvoril si mi veľmi dobrú príleži-
tosť na to, aby som sa vrátil k jadru – k literatúre. 
Ako vidíš postavenie poézie v nadchádzajúcej ére 
úžasnej automatizácie, ktorá môže spôsobiť to, že 
mnoho ľudí nebude mať „čo robiť“? Môže sa takto 
stať poézia nástrojom, môže byť dokonca v tom 
primárnom zmysle slova funkčná? Dnes sa totiž 
vníma skôr ako niečo okrajovo doplnkové (čím 
vlastne trpí celá oblasť kultúry).
Šimšík: Myslím, že poézia je médium a nikdy 
neexistovalo toľko médií ako teraz. Žijeme v mul-
timediálnej dobe a poézia má konkurenciu, preto 

sa musí vyvíjať a byť aktuálna – ak to dokáže, 
tak prežije. Uvidíme.
Mikšík: A čo jej iné formy? Ty sám tvoríš okrem 
tradičnej „slovnej“ poézie aj vizuálnu a spoločne 
s tvojím strieborným flitrovaným sakom ste vý-
razným zjavom súčasnej domácej performerskej 
scény.
Šimšík: Myslím, že je to moja reakcia na – v is-
tom zmysle – vyčerpanosť, ale aj obmedzenosť 
písaného slova. Ťahá ma to k vizuálnosti, pretože 
mám pocit, že sa vyjadrujem viac komplexne, 
slobodnejšie a, koniec-koncov, to je na tejto dobe 
práve to krásne, že nám túto multimediálnosť 
umožňuje.
Mikšík: Koho alebo čo by bolo dobré podľa teba 
v blízkej budúcnosti sledovať – autorov, literárne 
portály, vedecko-popularizačné stránky?
Šimšík: Môžem odporučiť napríklad weby www.
visual-poetry.tumblr.com alebo www.ubuweb.
com.
Mikšík: Je niečo, čo by si chcel prostredníctvom 
Knižnej revue odkázať (ne)čitateľom, ľuďom, sve-
tu?
Šimšík: Neviem, asi nič. Dík :)

Matúš Mikšík

akceptovať napríklad viacvýznamovosť slov a pri 
pokuse o zjednoznačnenie jazyka vylieva s tou 
povestnou vaničkou aj to povestné dieťa). Zdá sa 
ti, že jednou z príčin súčasného tristného stavu 
by mohol byť prílišný redukcionizmus ako nea-
dekvátna a paradoxná reakcia na uvedomovanie 
si prílišnej zložitosti sveta?
Šimšík: Myslím, že problém nie je redukcia, ale 
relativizácia, človek nevie, čomu dôverovať, čo 
chcieť, kam sa zaradiť. Strácajú sa orientačné 
body a významy. To vytvára zmätenosť. Reduk-
cia je oproti tomu základným nástrojom pocho-
penia, pretože človek nie je schopný pochopiť 
svet a život okolo seba vo svojej komplexnosti. 
Vezmime si len takú pravdu: Čo je svetlo? Svetlo 
je aj vlnenie aj žiarenie, čiže ani definícia vlne-
nia, ani definícia žiarenia nie je v tomto prípa-
de úplne pravdivá sama osebe, bez tej druhej. 
Preto relativizmus vyznieva logicky, aj je, ale 
odvrátená strana relativizmu spočíva v strate 
rozlišovacích schopností. Zároveň spoločenský 
vývoj je podľa mojej mienky rýchlejší, než naša 
schopnosť vytvárať významy a vzory konania. 
Je to veľmi zaujímavé, pretože si myslím, že ľu-
dia nikdy neboli v situácii, ako je táto, keďže 

Nekŕmte Koňoslavov

Čabajka a iné údeniny / Erik Šimšík / 
OZ BRAK 2017

„Texty / ako klobásy / slaninky / údeniny // 
enumerácie divných tvarov / a chutí // Texty 
také šťavnaté / a bezvýznamné“. Takto sa otvára 
zbierka Erika Šimšíka Čabajka a iné údeniny. 
Ale čo to znamená? Že sa neoplatí písať poéziu, 
ktorá sa nedá konzumovať, teda nemá svojho 
recipienta? Mali by byť básne dostupné v ob-
chodoch rovnako, ako údeniny? Mali by visieť 
za verše na háku?
 Ponor je tu hlboký – dobrý výkon autora, naj-
mä ak prihliadneme na to, že na prvý pohľad 
sa texty javia ako prinajlepšom nezáväzná hra 
alebo milý nonsens. Vlastne sa autor o onen výraz 
„nonsens“ opiera, nezmyslom však nie je jeho 
básnenie-filozofovanie – to je iba komentárom 
v súčasnosti všadeprítomného nezmyslu. Svet 
sa nejakým spôsobom stal obrovskou pastvinou 
pre rôznych Koňoslavov.
 Ako sa to stalo? Kde sme po ceste vytriasli 
zmysel? Pozrite sa na oddiel Colors of founded 
poems – obsahuje reprodukcie konceptuálnych 

 A tak nám z úst vychádza len akési bľabotanie, 
neschopné opísať príliš rýchlo sa meniacu realitu. 
Je to automatika – povieme počítaču, aby skladal 
vety a ony sú po niekoľkých tisíckach výstupov 
síce stále gramaticky správne, ale nedávajú zmy-
sel: „I yoke the stars to my bacon“. 
 Nie, akokoľvek je táto Čabajka dôležitá, po-
chutíte si na nej iba ak by ste ju čítali povrchne, 
v takom prípade sa však môže stať, že si – ako 
Nietzscheho Abgrund (priepasť) – pochutí aj ona 
na vás.

Matúš Mikšík

umeleckých diel, ktoré sa 
samy o sebe zaoberajú otáz-
kou semiotiky, teda znakové-
ho označovania výsekov rea-
lity. Šimšík mení tieto diela 
na ich rozpixelované, príliš 
priblížené verzie. Chápete? 
Ako keby ste vložili pod mik-
roskop niečo a zväčšovali to 
až dovtedy – snažiť sa objaviť 
podstatu tohto niečoho – , 
kým neuvidíte nič. Ani Rem-
brandtova Nočná hliadka vám 
totiž nebude dávať zmysel, 
keď sa postavíte tri centimet-
re od obrazu. 
 Analogicky, svet je čím ďalej, tým zložitejší, 
no my nestíhame – preto redukujeme. Vyberie-
me si výsek reality, vytrhneme ho z kontextu 
a všetky nepravidelnosti osekávame až dovtedy, 
kým nám neostane niečo určité, jasne a presne 
vymedziteľné a popísateľné. Inak by sa človek 
zbláznil – človek, ktorý sa spolieha na jazyk 
logiky a (nesprávne) predpokladá, že problémy 
sveta sú riešiteľné ako matematická rovnica, 
majú jeden výsledok (v krajnom prípade viac, 
ale) vždy s presne stanoviteľnou hodnotou.

TÉMA

Foto Radka Komžíková

Okrem Šimšíka vám v téme októbrovej KR na nasledujúcich stranách prinášame aj ďalších „uvoľnených radikálov“ – Agdu Bavi Paina a Daniela Majlinga.
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jený svojou novou silou, svojou mocou kri-
čať a pľuť všade naokolo. Obyčajná prostá 
pravda je dennodenne ako v koloseu pred-
hadzovaná na milosť a nemilosť zúrivej lúze, 
ktorá kameňuje akýkoľvek náznak ľudskosti 
aj obyčajnej empatie, každého kúska súcitu 
aj tej minimálnej štipky triezveho rozumu. 
Z celej tej neprebernej masy sa zrazu stáva 
jeden veľký „nadautor“. A ten živý organiz-
mus má aj svoju tvár. 

Akú?
Zahalenú, anonymnú, ale niekde tam je. No 
a podľa toho, čo vychádza z jeho úst, dá sa 
identifikovať aj ten vyplašený výraz, aj hnev 
či bohorovný povýšenecký úškrnok. Tieto 
výbušné, absolútne nevyberané, a politicky 
nekorektné vyznania či jednoducho statu-
sy, ktoré Pästiarsky list zahŕňa, sa usilujú 
oživiť práve báseň, a preniesť ju cez prah 
hraníc, kde končí už naozaj všetka poézia. 
Neustále prepisovanie či prekrúcanie, tento 
nekonečný palimpsest aj persifláž, ktoré 
nás obklopujú, ten zdanlivo nesúrodý chaos 
a komunikačné šialenstvo naokolo spôso-
bujú mnohé nedorozumenia, v ojedinelých 
chvíľkach však môže byť ich výsledkom prá-
ve dorozumenie. Konečné a definitívne po-
rozumenie slova, vyrozumenie sa s pravdou 
a reálnou skutočnosťou. Jazyk knihy sa snaží 
iba odrážať súčasnú dobu a komunikovať 
rovnakou rečou – zúrivými manifestami, 
xenofóbnymi vyhláseniami, verejnými vý-
poveďami aj vydieraním, či bohatou náložou 
dezinformácií. A vo všetkom tom neutíchajú-
com civilizačnom hluku, mediálnom balas-

Pästiarsky list je pomerne obsiahla 
zbierka. Je to užší výber alebo ste do nej 
zahrnuli celú svoju tvorbu z posledného 
obdobia? Čo je zjednocujúcim motívom 
zbierky a prečo ju vyhlasujete za zbier-
ku anonymného autora?
Pracujem vždy na viacerých veciach, takže 
kým niečo dokončím, určitý čas to trvá. Čo 
iste nemusí byť na škodu. Na knižnom vý-
bere anonymných básní som intenzívnejšie 
pracoval posledné dva roky, ale celkovo som 
prácou na knihe strávil približne päť, šesť 
rokov. No a samotný materiál sa rodil a vy-
víjal desaťročia. 
 Pästiarsky list je v poradí štvrtou knihou 
básní, na ktorej sa autorsky podieľam. Čís-
lo štyri v niektorých kultúrach (napríklad 
v Japonsku) znamená smrť, takže sa tomu-
to nešťastnému číslu usilujú vyhnúť, ako je 
to len možné, a preto ho často jednoducho 
nepíšu. A ako bolo v prípade mojej poézie, 
prózy, a vlastne celého autorstva, ako aj 
autorského prístupu povedané už veľaráz 
– aj novú knihu možno vnímať z hľadiska 
Barthesovho konceptu smrti autora. No 
a keď je autor raz už nadobro mŕtvy, čo sa 
stalo s čitateľmi? Stali sa z nich neznámi 
autori. Autori práve tohto pästiarskeho listu. 
Sám nepatrím medzi starých vyslúžených 
baťkov ani medzi vyvolené bulvárne prin-
ciatka, a som v podstate neznámy autor. 
Nebolo preto nič jednoduchšie, ako s touto 
masou jednoducho splynúť. To, že autor je 
mŕtvy, ešte neznamená, že literatúra neži-
je. Ako môžeme vidieť najmä na sociálnych 
sieťach, tento anonymný dav je doslova opo-

Najradšej by som sa 
vyjadroval tichom
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Poznáte ho ako najoceňovanejšieho autora súťaže Poviedka. Poznáte ho ako 
prozaika (Koniec sveta, More. Love. Čajky., Východ z raja). Poznáte ho ako bás-
nika (Kosť a koža, Rytier bez básne a Hany, Europain). Poznáte ho v súvislosti 
s Dezorzovým lútkovým divadlom a undergroundovou rockovou formáciou 
Liter Geňa (ok, odtiaľ možno nie, pretože underground). Poznáte ho z Ko-
šíc – alebo Košice poznáte od neho. Teda, on tvrdí, že je neznámy, ale vy ho 
asi poznáte – Agda Bavi Pain (1966), ktorého odteraz budete poznať aj ako 
anonymného autora zbierky Pästiarsky list.
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te a informačnom smogu sa rozzúrená báseň 
snaží z celých síl prekričať k slovu.

Ste pomerne produktívny autor. Ako, kedy 
vzniká vaša poézia? Čo vás inšpiruje? 
O produktivite viem svoje. Keďže sa ako každý 
obyčajný človek musím niečím aj živiť, popri 
každodennej drine v reklame mi veľa času 
na písanie naozaj nezostáva. Na prechádzky 
lesom nemám čas, na dovolenky nechodím, 
kultúrnych akcií sa nezúčastňujem, tobôž 
odovzdávania cien. Takže mi zostáva v pod-
state len to jediné. Moje básne vznikajú hlavne 
v noci. Či už doma alebo niekde v hotelovej 
izbe. Zväčša totiž pracujem v noci a najradšej 
mám, keď je okolo čo najmenej svetla. V tme 
si môžete dokonale predstaviť, čo všetko sa 
v nej môže skrývať, napríklad poštár alebo 
zdochnutý dúhový jednorožec. No keď sa raz 
rozsvieti, zostane vám len holá prázdna izba 
kdesi uprostred neznámeho mesta na pokraji 
európskej civilizácie.

Pôsobíte v oblasti reklamy. Trpíte tým ako 
básnik alebo vôbec nie? 
Milujem reklamu. Samozrejme, tú dobrú rekla-
mu. Či už ako jej príjemca alebo tvorca. A tak 
ani ako básnik, ani ako človek vôbec netrpím. 
Za tých bezmála dvadsať rokov v reklame som 
ani raz nemusel pracovať na ničom, čo by sa 
priečilo mravom alebo svedomiu, s reklamou 
na bordel či mäsiarstvo by som si ruky nikdy 
ani nešpinil, o zavádzaní či klamaní zákazní-
ka ani nehovoriac. Naopak, mal som možnosť 
spolupracovať na mnohých charitatívnych pro-
jektoch, ktoré reálne pomáhajú ľuďom v núdzi, 
chorým či utláčaným, alebo šíria osvetu. Bo-
hužiaľ, všeobecná mienka o reklame, a vôbec 
o celom tomto biznise na Slovensku určite nie 
je lichotivá. Ale to napokon nie je ani v prípade 
Rómov a umelcov zvlášť. 

Iris Kopcsayová

Čím sa vyjadrujete radšej? Prózou alebo 
veršami, resp. čo je vám bližšie? 
Najradšej by som sa vyjadroval tichom. To by 
bola blaženosť. No, bohužiaľ, nemôžem len 
tak nečinne postávať a prihliadať. Určite ne-
holdujem básňam v prózach, čiže v podstate 
prozaickým textom, ktoré sú len trochu inak 
členené a zalomené. Nato mám predsa pró-
zu. Báseň je v mojom chápaní extra hustým 
koncentrátom všetkých chutí, ktorý akoby 
obsahoval úplne všetko, a zároveň úplné nič, 
prázdne slová, ktoré dokážu stvoriť celkom 
nový a nepoznaný vesmír. Próza je zas úplne 
iná dimenzia. Časopriestor sa rozpína spolu 
s hmotou a udržiava vyváženosť s prázdnotou. 
Oba tieto vesmíry sú mojím domovom a ich sa-
mostatné formy jazyka sú mojou anatomickou 
súčasťou. No ale keby som sa naozaj musel 
rozhodnúť, či nechám žiť poéziu, alebo naopak 
omilostím prózu, asi by som si vybral poéziu. 
Koniec-koncov, ešte stále by mi zostala mož-
nosť začať písať básne v próze.

Lepší knokaut
v treťom kole, 
ako výhra na body

Ä / Pästiarsky list / Zostavil Agda Bavi Pain /  
Drewo a srd 2017

Akokoľvek sa rozhodneme pristúpiť k tomuto 
artefaktu, treba hneď na úvod povedať, že ide 
o zbierku mimoriadne údernú – teda, nech-
celi by ste, aby vás ňou niekto uderil (ha-ha). 
Treba určite oceniť autorov nekompromisne 
protifašistický, protikomunistický a proti-
konzumistický postoj, myslím si však, že by 
naliehavosť Pästiarskeho listu viac vynikla 
v undergroundovej, punkovej podobe – teda 
keby zbierka mala takých 60 strán prevzduš-
nených (rozumej preškrtaných) textov.
 Takto je príjemca po dočítaní zbierky skôr 
unavený, ak nie rovno otupený či otrávený. 
Vskutku je to „nálož“, ako sľubuje záložka, 
predsa len by som privítal väčšiu kompaktnosť, 
aby výsledok nepripomínal (i keď zrejme opäť 
ide o autorskú stratégiu) toho nepríjemného 
bezdomovca, ktorý na rohu rušnej ulice den-
nodenne ohlasuje apokalypsu (a kvôli ktorému 
vždy prejdete na druhú stranu).

liste je dostatočné množstvo dobrých pasáží, 
pochovaných pod nánosmi balastu – azda sa 
Agda Bavi Pain podujme aj na prípravu prís-
nejšieho výberu z básní autora Ä, ktovie.
 Alebo už môžeme tvorbu Ä nechať tak – 
tristná realita súčasnej spoločensko-politic-
kej situácie sa hádam ani nedá vyjadriť lepšie, 
ako týmito veršami: „divoké 50. roky / divoké 
60. roky / divoké 70. roky / divoké 80. roky / 
divoké 90. roky // a v jakej pč sme teraz“.

Matúš Mikšík

 Pä st iar sk y l ist 
rozhodne nie je zlá 
zbierka, len sa akoby 
v prospech zastrešujú-
ceho konceptu zrieka 
autonómnej sily jed-
notlivých textov, kto-
ré by po vyčistení boli 
úderné ako… no, ako 
päsť. V predloženej 
podobe je to však skôr 
päsť na oko, perfektné 
slovné hračky s iskrou 
geniality – „Hajlslovä-
ci“, „ľudová zlovest-
nosť“, „feng-shulei“ 
a ďalšie – sa strácajú 
v mori tých menej vydarených: „samopalom 
vyhlasujem prímorie“. Tak či onak má čitateľ 
pocit, že v zbierke sú použité úplne všetky 
existujúce angažované slovné hračky.
 Veľmi sa mi páči napríklad názov básne Pa-
nychída za Maticu (menej už báseň samotná) 
alebo verš, komentujúci slovenský štát: „naši 
pripravili koniec našim“; obraz ironizujúci so-
cializmus i konzumný kapitalizmus: „no nepria-
teľ nespí netrpí voľným víkendom“; prípadne 
opis súčasnej situácie: „plný hrniec horúcich 
ovečiek / bez pastierizácie“. V Pästiarskom 

Foto Radka Komžíková
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Ako ste sa do tejto továrne dostali? Aký 
život ste viedli predtým?
Viedol som typický život človeka, ktorý nemá 
na to, aby sa presadil ako profesionálny špor-
tovec alebo biznismen, a neustále som hľadal 
odpoveď na to, prečo som v živote neúspešný, 
prečo som lúzer. Jediné, čo mi ako-tak išlo, bolo 
čítanie, a vzhľadom na to, že asi každý, kto 
číta, sa snaží aj písať, tiež som sa prepracoval 

k vlastnej tvorbe. Keďže môj život bol banálny 
a nemal som z čoho čerpať, uplatnil som sa 
iba ako epigón.

Môžete nám popísať váš bežný pracovný 
deň?
Sú to klasické osemhodinovky, záleží iba 
od toho, či mám rannú, alebo poobedňajšiu. 
Je to trošku inak, ako v živote – tam chcú spi-

Po ztopách klaziky

Keď ma oslovilo vydavateľstvo Abzynt, aby som pre nich napísal reportáž o pozadí Ruzkej kla-
ziky, váhal som. Pred niekoľkými rokmi som s veľkou pompou vystúpil zo slovenskej literatúry 
a nechcel som sa do nej, napriek častému naliehaniu, vrátiť. V prípade Ruzkej klaziky však nešlo 
iba o slovenskú literatúru, išlo o pravdu, o podstatu tvorby. Bol som už dlhšie verejne známy tým, 
že odhaľujem literárne nekalosti a prehnitý umelecký systém, hádam preto si Abzynt vybral 
práve mňa. Dlho som túto ponuku zvažoval. Nakoniec ma presvedčila samotná genéza Ruzkej 
klaziky, ktorá je taká nevšedná a provokujúca, že som neodolal a znovu sa namočil do sveta, 
ktorému som už raz dal zbohom.
 Hneď v úvode som sa od Jána Štrasserra dozvedel, že zozbierané texty, ktoré majú budiť do-
jem ruskej klasiky, sú v skutočnosti falzifikáty, vyrábané na objednávku v Číne a v kamiónoch 
dovážané do celej Európy. Náhodou sa k nim dostal dramaturg, spisovateľ a enfant terrible 
slovenského prekladateľského sveta Daniel Majling, ktorý z nich zostavil – a napriek svojej 
neznalosti ruštiny i preložil – zbierku Ruzká klazika. Moje kroky teda prirodzene smerovali 
za Majlingom, chcel som ho presvedčiť, aby sa so mnou vydal do Číny, po stopách výroby tejto 
falošnej literatúry. Ten o tom samozrejme nechcel ani počuť – vraj nerád cestuje, má kopu práce 
a vôbec, čo z toho bude mať? Ak ten systém demaskujeme a v Číne sa prestanú vyrábať fejkové 
poviedky, akurát príde o tantiémy a možnosť zostavovať ďalšie úspešné zbierky. Nakoniec ho 
presvedčila veľká finančná odmena, ktorá takmer položila vydavateľstvo Abzynt na kolená. 
 O pár dní sme leteli do Šanghaja, kde sme sa nalodili na pašerácku loď. V jej podpalubí sme 
sa dostali až do mesta Fuyang, na okraji ktorého sa nachádza tajná továreň na výrobu svetovej 
literatúry. Bola to namáhavá cesta, Majling väčšinu času zvracal do sudu s ryžou, no i tak sa 
popritom stihol naučiť výborne po čínsky. O tejto plavbe sa viac dočítate v pripravovanej knihe 
Ruzké denníky. Jediný človek v továrni, ktorý sa s nami nebál rozprávať, bol starček Yung-tsu. 
Našli sme ho skrčeného v malej komôrke, kde napriek pokročilému veku čulo ťukal do starého 
notebooku. Vtesnali sme sa do tejto úzkej miestnosti a Majling začal prekladať moje otázky. 

Mihal Rechúž

Pri mnohých slovenských 
autoroch mám pocit, že to 
písal jedenásťročný chlapec

Keď sa objavila Ruzká klazika, knižka, ktorej autorstvo v kuloároch pripisujú 
dramaturgovi SND a autorovi už pomaly kultového komikzu Rudo Danielovi 
Majlingovi (údajne nar. 1980), hneď som vedel, že tomuto BRAKu treba 
prísť na koleno, bedro či lakeť, čiže na kĺb.

 Matúž Mikžík, žéfredagdor
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tá sa najlepšie predáva, dobre to vyzerá v knižni-
ci. Máme aj malú divíziu na francúzsky romantiz-
mus, ale napríklad amerických bítnikov nerobíme 
vôbec, tí natoľko vykrádali jeden druhého, že 
my už nemáme čo plagiarizovať. Ruská klasika 
má tú výhodu, že je tam veľa krátkych povie-
dok, hlavne od Čechova, ktoré sa dajú rýchlo 
falzifikovať. Dobre sa čítajú na záchode. Má to 
v sebe hlbokú metafyziku – keď človek vylúči 
zo seba niečo materiálne, potrebuje to nahradiť 
niečím duchovným. Preto nás aj zamestnávateľ 
tlačí do toho, aby sme písali poviedky na jednu 
veľkú potrebu. Samozrejme, sú ľudia, z ktorých 
to ide naozaj rýchlo, ale tí nie sú naša cieľovka, 
pre tých sú epigramy, na ktorých u nás pracuje 
Tomáš Ulej. 

Nemáte s vašou prácou morálny problém? 
Zaplavujete svet nekvalitnými falzifikátmi 
bez umeleckej hodnoty, namiesto toho, aby 
ste ľudom prinášali hodnoty skutočné. 
Pozrite sa na svetových spisovateľov – myslíte 
si, že Murakami má nejaké výčitky svedomia, 
keď napíše pätnásty román o tom, ako si osa-
melý chlap v Tokiu varí a počúva jazzovú hudbu 
a potom stretne ženu, ktorá mu niekde zmizne? 
Nechcem sa ale porovnávať s Murakamim, ja som 
nevymyslel ani takúto jednoduchú šablónu, ktorú 
by som do konca života opakoval. Každopádne 
– nie, s mojou prácou morálny problém nemám.

Viete vy sám ešte rozoznať falzifikát od ori-
ginálu? 
To záleží na tom, z ktorej fabriky dielo vyjde. Aj 
fejky sú lepšie a horšie. Niektorí si myslia, že 
stačí dať do textu matriošku a samovar a už je 
to ruská klasika. Potom sú však aj veľmi zruční 
falzifikátori, ktorí často používajú otázky ako „Je 
Boh?“; „Nie je Boh?“; „Zabiť?“; „Nezabiť?“. To už 
sám neviem rozoznať. Pri tejto práci sa človeku 
celkovo zmení pohľad na autenticitu a falzifiká-
ciu. Dnes už vidím fejkové prvky aj v literatúre, 
ktorá sa oficiálne za fejkovú nepovažuje.
 
Sú niektoré národné literatúry ľahšie falzi-
fikovateľné, než iné? Objavuje sa niekde 
taká miera autentickosti, ktorá sa ťažko 
napodobňuje?
Najlepšie sa napodobňujú tie s autentickým rá-
zom. Načo napodobňovať literatúry, ktoré samé 
niekoho napodobňujú? Dá sa napodobňovať iba 
to, čo má výrazné prvky. To máte ako s napo-
dobňovaním osobností – aj keď budete dokonale 
napodobňovať vášho daňového úradníka, kto-
rý nie je ničím zaujímavý, nikto sa nezasmeje. 

Výrazné osobnosti i literatúry sa dobre imitujú. 
U nás hlavne ženské kolegyne rady imitujú Jane 
Austenovú, máme aj jednu kolegyňu, ktorá sa 
zameriava na Selmu Lagerlöfovú. Má ťažký osud, 
ale asi práve preto je dobre imitovateľná. A po-
tom sú tu tie malé literatúry, ale tie nezaujímajú 
nikoho ani v origináli, načo by sme ich imitovali? 

Nevadí vám, že mnohé vaše výtvory získa-
vajú literárne ceny, z ktorých nevidíte ani 
euro? Alebo sa s vami niektorí autori po-
delia? Poslal už napríklad Ondrej Štefánik 
vášmu kolegovi, ktorý sa venuje slovenskej 
literatúre, peniaze za Anasoft literu?
To je ďalší segment tohto čierneho trhu, písanie 
za niekoho. Niektorí zámožnejší autori našu firmu 
často požiadajú o konzultáciu, o dodanie pár kapi-
toliek do ich nových románov. Peniaze z cien však 
nikto z nás nevidí, sme platení paušálne. Toto 
písanie za niekoho je otrocká práca, to vám nikto 
z Európy robiť nebude. Robia to väčšinou ľudia 
z juhovýchodnej Ázie, Vietnamci, Kambodžania. 
Takzvanej súčasnej literatúre sa môžu venovať 
aj ľudia bez vzdelania – nejakú ďalšiu sociálnu 
drámu z prostredia copywriterov či vzťahový 
príbeh o samotároch zo strednej vrstvy napíše 
pokojne šestnásťročný Vietnamec aj bez toho, aby 
mal načítanú literatúru a absolvovanú vysokú 
školu humanitného smeru. Na tú klasiku musí 
byť však človek sčítaný, musí to byť emeritný 
profesor, alebo aspoň učiteľ na gymnáziu. O tom 
Štefánikovi viem iba to, že bol generál a založil 
ten váš štát, nevedel som, že aj píše, ale z toho, 
čo ste mi dali prečítať, by som usudzoval, že to 
napísal nejaký Kambodžan.
 
Produkujú sa tieto falzifikáty i inde vo svete, 
alebo má na ne Čína monopol?
Deje sa to i na iných miestach, oplatilo by sa 
po tom pátrať. Ja by som si na vašom mieste, keď-
že ste zo Slovenska, preťukol Marka Vadasa, či 
v tej Afrike, kam chodí, nezneužíva miestnych, 
aby zaňho písali tie jeho knihy. Tiež by sa oplatilo 
pozrieť sa na Petra Balka, ktorý napísal Čiaru, či 
to zaňho nespravili Ukrajinci, ktorých spoznal 
na hraničných prechodoch pri tvorbe toho filmu. 
Tento fenomén však nie je ničím novým, stačí sa 
pozrieť na vznik literatúry s veľkým L, napríklad 
za bratov Dumasovcov musela pracovať celá ma-
nufaktúra. Je teda prirodzené, že tento problém 
neobišiel ani strednú Európu. 

Z Ruzkých denníkov vybral a redakčne pripravil 
Tomáž Hudžgo
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sovatelia písať najmä v noci, keď je pokoj a človek 
má pocit, že mu v živote nič neuniká. Ja mám 
však radšej ranné smeny, voľakedy som predná-
šal na univerzite, som na to zvyknutý. Do práce 
prídem okolo šiestej, pol siedmej, a dám si dve 
vodky. Zamestnávatelia, samozrejme, chodia 
s testerom a každý musí nafúkať, lebo bez vodky 
sa na ruskú klasiku nedá sústrediť. Potom dve-
tri hodiny prekonávam hrôzu z čistého papiera, 
a pomaly, cez rôzne spôsoby odkladania práce 
(solitaire, free cell) sa prepracujem aj k samotnej 
tvorbe, ktorá mi zaberie aj polhodinu. Potom idem 
na obed, zdriemnem si. Zvyšný čas venujem tomu, 
aby som sa pripravil na ďalší deň, prečítam si 
napríklad nejakú poviedku od Čechova. Do hru-
bých románov sa mi už nechce, to je pre tých 
ambicióznejších, ktorí sú aj vo firemnej štruktúre 
vyššie než ja. Ja som skôr nižšia vrstva, niekedy 
si napíšem nejaký ten fejtón či manifestík, ale 
do rozsiahlejších textov sa už nepúšťam. 

Nájdete si ešte čas na čítanie? Alebo máte 
textov po šichte plné zuby?
Som alkoholik a gambler, a to dosť okresáva os-
tatné koníčky, takže na čítanie už nemám príliš 
čas. Radšej však mať tieto vášne, ako si jedného 
dňa povedať, že som nežil naplno. Keď gamblujem 
a rozhádžem celý honorár, mám pocit intenzív-
nejšieho života. Potrebujem žiť intenzívnejšie, 
než bežní smrteľníci.

Sú tu podľa vás vhodné podmienky pre prá-
cu falšovateľov? Podľa správ Amnesty In-
ternational ide takmer o otrockú prácu, po-
rušujú sa tu viaceré medzinárodné dohody 
o pracovných podmienkach. 
To sa deje v iných fabrikách. U nás sa orientu-
jeme na ľavicových autorov, ako je Gorkij, a to 
sa odráža aj v štruktúre. Ale napríklad práca 
románopiscov, to je drezúra, napísať šesťsto strán 
nového Dostojevského je náročné.

Dokonca sa hovorí o tom, že tu pracujú aj 
deti. Je to pravda? Ak áno, ktorú literatúru 
majú na starosti? 
U nás sa deti najímali najmä na Rowlingovú, ale 
nakoniec sa ukázalo, že nie sú až také naivné, 
aby písali takéto texty. A potom – pri mnohých 
slovenských autoroch mám pocit, že to písal jede-
násťročný chlapec, ale nemôžem vám to potvrdiť. 

Aké iné literatúry, okrem ruskej, sa tu vy-
rábajú? 
Väčšie korporácie majú rôzne divízie, aj pre men-
šie literatúry, ale tá naša sa špecializuje na ruskú, 



RECENZIE

s. 20/21

Postmoderna stále 
žije! Vážne? 

Ruzká klazika / Daniel Majling / OZ BRAK 
2017

Táto netradičná zbierka poviedok sa dá čítať 
dvoma veľmi odlišnými spôsobmi, ktoré vedú 
k dvom veľmi odlišným kritickým záverom. Sa-
mozrejme, každý čitateľ (a dokonca aj kritik) má 
právo vybrať si ten svoj spôsob čítania knihy, ale 
v tomto prípade by hádam bolo poctivé vyskúšať 
ich oba a o výsledkoch oboch čítaní potom aj 
napísať. Tak poďme na to. 

Prvé čítanie je akademické, poučené, sofis-
tikované. Také, ktoré vníma text v historic-
ko-poetickom kontexte, zaraďuje ho do akýchsi 
estetických rámcov, porovnáva s inými textami 
s podobnými tendenciami… Takéto „učené“ 
čítanie je v prípade Majlingovej knihy Ruzká 
klazika veľmi vďačné. Dospieva totiž k rýchle-
mu a jednoznačnému záveru, ktorý sa dá zhrnúť 
do jednej krátkej vety: Tento text je čistá post-
moderna. Dôkazov, ktoré takýto záver podpo-

autorom – imitátorom. V týchto rámcoch sa 
čitateľ dozvedá legendu o samotných povied-
kach, ktoré sú vraj len neveľmi podarenou 
napodobeninou kvalitnej literatúry. Tento lite-
rárny „fejk“ sa dostáva do komických – pretože 
celkom nenáležitých – súvislostí so všetkými 
známymi „fejkami“ komerčného sveta, ako sú 
pašované ukrajinské cigarety či lacné čínske 
napodobeniny známych značiek. V Predslove 
sa spomína „kamión s fejkovou ruskou kla-
sikou“ či „neľudské podmienky, v ktorých sa 
táto fejková klasika píše“. Úvaha, že priemy-
selná produkcia „fejkov“ by sa mohla týkať aj 
literatúry, je absurdná, a preto vtipná. Táto 
absurdita má však aj vážnejšie konzekvencie: 
ukazuje, že v dnešnom svete azda nič nie je 
bezcennejšie – a teda menej hodné imitovania 
– ako práve literatúra. Tu sa pritom „fejkuje“ 
nielen literatúra, ale aj skutoční ľudia pohy-
bujúci sa okolo literatúry. Za autora už i tak 
vtipného Predslovu je ešte vtipnejšie označený 
akýsi Ján Štrasserr, teda imitácia skutočného 
slovenského básnika a tiež významného pre-
kladateľa ruskej literatúry Jána Štrassera. Roz-
hovor namiesto doslovu zasa vedie namiesto 

ria, ponúka kniha množstvo. Niektoré hneď 
na obálke. Ak je jedným zo základných post-
moderných postupov literárna hra založená 
na mystifikácii obrátenej voči samotnému tex-
tu, jeho pôvodu či autorovi, tak Daniel Majling 
uvádza sám seba na obálke knihy nie ako autora 
zbierky poviedok, ale „len“ ako zostavovateľa 
a prekladateľa antológie – teda zbierky povie-
dok viacerých autorov. Obálka pritom avizuje 
aj ďalšie postmoderné postupy. Názov Ruzká 
klazika je predsa zjavným intertextuálnym 
odkazom (nič nie je postmodernejšie než odka-
zovanie literárneho textu na iné texty). A keďže 
je tu tá „ruzká“ klasika ešte aj skomolená, tak 
ide aj o odkaz ironický (v teórii postmoderny 
sa hovorí o radikálnej irónii). 

Čo obálka knihy sľubuje, to jej vnútro v plnej 
miere dodáva. Zbierku tvoria poviedky napísa-
né komickou imitáciou klasického ruského štý-
lu. Táto imitácia sa navyše sama stáva témou 
knihy. Próza takto odkazuje sama na seba (áno, 
aj to patrí do základného repertoáru postmo-
derny). Mystifikačný príbeh pôvodu tohto textu 
sa formuluje hneď na úvod, v Predslove a potvr-
dzuje sa v záverečnom rozhovore s fiktívnym 

Foto bb
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skutočného popularizátora literatúry Dada 
Nagya akýsi Dado Naď.

Do tohto mystifikačného rámca sú teda zasa-
dené samotné poviedky, ktoré naplno rozbaľujú 
celý postmoderný arzenál. Okrem všadeprítom-
nej intertextuality je to aj už spomínané ironické 
spochybňovanie autora a autorstva – napríklad 
v „prekladateľských poznámkach“, ktoré upo-
zorňujú na autorove chyby a nedostatky. To je 
však len jeden z množstva postupov scudzova-
nia textu, vystupovania z fikcie a vytvárania 
metafikcie. Akademik by sa tiež mohol s chuťou 
rozpísať o Majlingových poviedkach ako o post-
modernom pastiši, teda vedomej povrchnej 
napodobenine iného umeleckého diela, ktorá 
z pôvodiny preberá vonkajšie prvky (v tomto 
prípade typický ruský štýl), ale mení, ironizuje 
či úplne likviduje jeho vnútorné významy. Mohol 
by tiež odhaľovať princípy postmodernej hry 
kultúrnych a historických kontextov – v po-
viedke o bájkarovi Krylovovi sa napríklad nájde 
odkaz na Rolanda Barthesa z inej kultúry i his-
torického času. A mohol by ďalej upozorňovať 
na postmoderné zdôrazňovanie paradoxnosti, 
absurdity a absencie zmyslu v súčasnom svete. 

To všetko by akademik mohol, ale napokon 
by si musel položiť aj jednu nepríjemnú otázku: 
Načo teraz, preboha? Tridsať rokov po tom, čo 
dokonca aj Slovenskom prehrmela postmoder-
na v celej svojej sile. Odvtedy si jej možnosti už 
vyskúšalo toľko autorov, že sa im dávno stihla 
znechutiť, znalec súčasnej slovenskej literatúry 
by ju mohol už pár rokov považovať za mŕtvu.

Originálne je dnes vraj už len to, na čo sa 
stihlo zabudnúť. To sa postmoderne ešte nepo-
darilo. Asi aj preto si pri čítaní Majlingových 
poviedok akademický čitateľ až príliš často 
spomenie napríklad na tvorbu Woodyho Alle-
na – jeho film Láska a smrť je takisto paródiou 
ruskej klasiky devätnásteho storočia. Samo-
zrejme, Majling o týchto súvislostiach dobre vie, 
takže o „smrti a láske“ ako jediných skutočných 
témach pre písanie nechá rozprávať jedného 
zo svojich fejkových autorov v poviedke Láska 
je veľká čarodejka. Pri čítaní Majlinga sa však dá 
spomínať aj na množstvo slovenských knižiek 
posledných dekád. Na knihu Vražda ako spolo-
čenská udalosť, v ktorej si autor Dušan Taragel 
vymyslel iných autorov a sebe prisúdil len rolu 
prekladateľa, ale aj na Pavla Vilikovského (Več-
ne je zelený), Tomáša Horvátha (Akozmia), Pavla 
Rankova… S Petrom Pišťankom zasa Majlinga 
spája radikálny humor, s ktorým zaľudňuje svoj 
literárny svet smiešnymi ľudskými kreatúra-
mi – sú tu ruskí zbohatlíci, pre ktorých ich 

„polsonetov“, ktorými napĺňa svoj básnický 
zápisník. Základná voľba určená metr(ón)om 
býva vnímaná ako záťaž a ako vynútená po-
slušnosť voči pravidlám, v správnych rukách 
sa však stáva liacami, ktorými sa usmerňuje 
cesta vpred.

Buzássy znova potvrdzuje, že patrí me-
dzi špičkových básnikov, môže si trúfnuť 
aj na tie najťažšie témy o láske, duši, Bohu, 
zmysle života bez toho, aby vyznel banálne 
alebo pateticky. Nie všetky básne Nábrežia 
sú vydarené rovnako, ale v najlepších sa blíži 
k maximálnym vrcholom, aké poézia tohto 
typu môže ponúknuť.

Tajomstvo básnikovho úspechu je v tom, 
že vie odhadnúť nielen to, čo je pre čitateľa 
dôležité (atraktívne, potrebné, užitočné), ale 
dokáže nájsť v básni pre čitateľa miesto. Veľ-
ká časť poézie (umenia) robí chybu, keď svo-
ju pozornosť získava odhaľovaním vlastných 
intímnych miest – telesných, duševných, de-
tailmi myšlienok a túžob –, prúdom vedomia 
či na spôsob spovede. Detabuizácia po čase 
vyprázdnila svoje témy, až ostáva priestor iba 
pre bizarnosť, ktorá krátkodobo zaujme, ale 
nemá veľkú váhu. Väčšina Buzássyho básní by 
prešla skúškou správnosti, akú svojho času po-
menoval Zbigniew Herbert a v parafráze znie 
– teš sa z poézie, kým ju nepoužívaš na útek 
zo skutočnosti. 

V Buzássyho poézii sa od skutočnosti neute-
ká, dokonca aj veci, ktoré sú hravé a vtipné, sú 
dôsledkom predstavivosti (schopnosť vidieť aj 
to, čo je neviditeľné) a nie fantázie (čo by bolo, 
keby): „Drevená dlážka ticho hovorí / o tom, 
kto tu bol, a kto tu šliapal, / meral tie blízke 
svetské priestory, / a kto v nich zanechal svoj 
ľudský zápal. // Vrzne aj keď nikto nestojí, / 
to ona zachováva jeho pohyb, / pohyb v imagi-
nárnom pokoji, / ktosi tu žije, bez najmenších 
pochýb.“ Citovaná báseň so všedným názvom 
Drevená dlážka (s. 24) vôbec nenasvedčuje 
tomu, že pôjde o poéziu, o umenie, ktoré si 
takmer vždy stanovuje absolútne ciele. Táto 
zameranosť na malé je prvým kontrapunk-
tom, ktorého kontrastný charakter posilňuje 
deklamatívny ráz viazaného verša. Básnik si 
vyberá za tému vŕzgajúcu dlážku, pripomínajú-
cu človeka, ktorý po nej kedysi chodil. Autor 
dlážku oživuje, personalizuje, robí z nej sved-
ka, vytvára tajomnú, melancholickú náladu 
čohosi (azda aj kohosi) strateného, čo sa viac 
nevráti. I keď sa na prvý pohľad zdá, že pôjde 
o deskriptívnu atmosférickú báseň, ukrýva sa 
v nej jeden podstatný zvrat – záverečný verš 

manželky organizujú „poľovačky z vrtuľníka 
na medvede a na jelene“, ale aj lekári, ktorí sa 
namiesto liečenia ľudí kopú do gúľ… 

Akademické čítanie sa teda môže končiť kon-
štatovaním o typicky postmodernom charak-
tere tohto textu, ktorý je síce zručne napísaný, 
ale vlastne neprináša nič nové. 

Lenže – je tu ešte aj to druhé možné čítanie. 
To, ktoré kašle na akademizmus a nechá sa em-
paticky viesť textom. Aj v tomto čítaní si vychut-
náme Majlingovu vtipnú literárnu hru – z pova-
hy veci zábavnú, ale aj nezáväznú a nezávažnú. 
Ale tentoraz za ňou objavíme aj zaujímavú hĺbku 
a závažnosť. Napríklad v skvelej poviedke Prita-
kal životu, v tomto veľkom podobenstve o živote 
ako väzení a tvorbe ako hovne… Samozrejme, 
vtip opäť spočíva v paradoxnom spájaní extrém-
ne vysokého (duchovno, láska, zmysel života, 
tvorivosť) s extrémne nízkym – v tomto prípade 
priamo fekálnym. Ale iba vtipom sa tá poviedka 
nevyčerpáva. Veď aj jej kľúčová veta – „Radšej 
milovať kus hovna, ako nemilovať vôbec.“ – je 
nielen smiešna, ale hádam aj pravdivá…

Majling hovorí vo svojich vtipných povied-
kach vážne veci, ktoré sa vážne povedať nedajú. 
Často len tak na okraj, mimochodom, v ľahko 
prehliadnuteľnom detaile. Hovorí o vzťahoch 
a o sexe, o samovražde a dôvodoch pre ňu, 
o vzťahu starých rodičov a ich dospelých detí, 
o slovenskej literatúre a mieste Slovenska 
vo svete… O všeličom dôležitom a zaujímavom. 
A preto je to skvelá knižka. Napriek, a nie vďaka 
jej postmodernej štylizácii. 

Peter Darovec

Od malých vecí 
k veľkým významom

Nábrežie / Ján Buzássy / Vydavateľstvo 
Petrus 2017

Už je to nejaký 
čas, odkedy bás-
nik Ján Buzássy 
ob d iv uje  v i a c 
krásnu harmó-
niu metronómu 
než voľnejší po-
hyb hudobných 
sekvencií a viet. 
Aj takto, parafrá-

zujúc Ezru Pounda, by sa dala opísať Buzássy-
ho voľba viazaného verša a dvojice kvartet, 
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KUPÓN 
MARENČIN PT

  KUPÓN
do 14. novembra

O knihu Michala Hvoreckého Trol môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu našej redakcie.

nepodáva referenciu na to, čoho viac niet, pre-
tože tu naozaj je niekto, kto tu „bez najmenších 
pochýb“ žije. Je to lyrický subjekt a autor za-
znamenaného pozorovania, ktorým sa nanovo 
napĺňa význam básne o ďalšiu úroveň.

Buzássyho úloha básnicky zaujať takouto 
formou je ťažká – dá sa povedať, že zlyhanie 
číha na každom kroku. Stačí, že téma nebude 
podaná dosť prekvapivo, alebo niekde zaškrípe 
rým a rytmus a na celú báseň doľahne tieň 
pochybenia. V pomerne veľkom výbere (pre-
tože pri takýchto krátkych žánroch sa vždy 
vyberá z množstva textov) je len málo básní, 
ktoré editor či autor nemusel zahrnúť. Zmysel 
básnického zápisníka je však aj v tom, že po-
krýva celú šírku ľudského žitia od prebúdzania 
po snívanie, od zoon politikon až po privátne 
sebaspytovanie. Najcennejším Buzássyho 
talentom je schopnosť poéziou vysloviť defi-
nície, v ktorých zúročuje skúsenosť človeka 
so svetom a básnika so slovom. Kdesi v pozadí 
cítiť školenie na poézii šesťdesiatych rokov, 
na konkretistoch, od ktorých si na viacerých 
miestach požičia gríf, od Válkovej skepsy, ale 
v podstate ostáva typicky svoj: mysliaci empi-
rik, ktorý skúma záležitosti srdca. Literárnych 
kritikov často miatol racionálne vedený jazyk, 
pre ktorý sa Buzássymu pripisovalo miesto 
medzi filozofujúcimi autormi. V jadre však skú-
mal a skúma najmä lásku, vzťahy, vzájomnosť 
a ich prejavy v spoločnosti. 

Už viackrát sme mohli zažiť, že aj v pokroči-
lom veku si básnici udržiavajú bystrý úsudok 
(v našom okolí vynikajúci Czesław Miłosz, Ja-
roslav Seifert či Karel Šiktanc). Je to čas, keď sa 
prirodzene ukazujú rozdiely medzi podstatným 
a účelovým, čo sa dá pomenovať aj ako rozdiel 
medzi tým, čo je skutočne prospešné, napĺňajú-
ce život (dokonca aj v kresťanskej perspektíve 
večnosti) a tým, čím náš jedinečný čas – ako 
to hovorí známa frazéma – doslova zabíjame. 

Ján Gavura

Život v stave 
existenciálnej 
krajnosti

Trol / Michal Hvorecký / Marenčin PT 
2017

Trol je ďalším Hvoreckého vstupom do disku-
sie o aktuálnych témach a nebezpečenstvách 

o svojom osude, alebo aspoň ochota vzdo-
rovať rozličným spoločenským negatívam. 
Pri troche hysterickosti by som mohol dokon-
ca konštatovať, že to, čo spoločne prežívajú, je 
akési novodobé peklo. Škoda, že autor napriek 
dostatočnému priestoru nevyťažil z tejto rovi-
ny o niečo viac. Síce logicky, no trochu naivne 
a značne odpozerane je v príbehu zachytená 
premena oboch protagonistov. Unisono sa 
presúvajú z okraja spoločnosti do pozície 
rozhodujúcich činiteľov schopných všetko 
identifikovať a zvrátiť, hoci je to aj tak vlastne 
riadené zhora. 

S podobnou anémiou bojuje aj špecific-
ky ucelená atmosféra príbehu. Autorovi 
síce nechýba trpezlivosť pri jej formovaní, 
no zároveň tu absentujú o niečo skrytejšie 
motívy. Všetko, s čím v próze narába, je až 
príliš jasné a presne definované, preto je aj 
kontext súčasnosti síce kvantitatívne košatý, 
no málo prekvapuje. Produktívna téma je tak 
pripravená o celé spektrum farieb. Na jednej 
strane nachádzam postrehy, ktorým nechcem 
oponovať. Na druhej strane nás tvorca pripra-
vuje o typ zážitkov tvorených priamo počas 
rozprávania. To, čo nám nestihla vyfabriko-
vať literárna tradícia, to nám v tomto prípade 
ponúka ako polotovar neliterárny dnešok. Aj 
k nemu pristupuje Hvorecký s dávkou men-
torstva, ktoré sa vo finálnej podobe mení 
na o imaginárnu bránu pribité kategorické 
tézy. Na prípadné otázky akoby nám ani ne-
dával čas.

Prostredníctvom svojej prózy vytvára fik-
tívny svet nie vždy vystužený obligátnymi 
pravidlami, hoci neopúšťa nám povedomý 
priestor. Vedie nás cez známe či aspoň tu-
šené miesta, v tomto smere naozaj neotvára 
dvere niekam inam. Práve naopak, v týchto 
momentoch sa spolieha na našu osobnú skú-
senosť a občas aj na pamäť. Celé rozprávanie 
je značne vykonštruované a umelé. Autor sa 
neriadi spontánnosťou, všetko má presne 
kompozične naprojektované. Systém jeho 
pojmov si dokážeme osvojiť, pri kvantitatív-
nej veľkorysosti ich výskytu nám totiž nič iné 
nezostáva. Domnievam sa však, že autorovi 
oveľa viac, ako na príbehu, záleží na tom, aby 
mal svoje kategorické úvahy pekne usporia-
dané. V rozprávaní je doslovný a preháňa to aj 
s názornosťou, akoby ani nevedel, že nevypo-
vedané rozprávačské škáry ponúkajú čitate-
ľom oveľa viac prekvapujúcich významov. Tie 
by sa jeho próze občas možno zišli. Aj preto 
sa môžem na záver pýtať, či nie je Hvorecký 

súčasného sveta. Aj takto by sa dalo začať 
uvažovať o autorovej zatiaľ poslednej próze. 
Obrazu komplikovaných výziev dneška však 
nekonkuruje samotný príbeh, ten je naopak 
jednoduchý. Celé dianie sa krúti okolo mla-
dého muža a mladej ženy. Tých nespája vô-
bec nič, teda až na ich kolektívne odhodlanie 

bojovať proti fa-
lošným interne-
tovým správam. 
Smelosť ich roz-
hodnutia vstúpiť 
v imaginárnom 
prestrojení pria-
mo k u  z d r oju 
šírenia týchto 
k l a m s t i e v  j e 
v tomto prípade 
ale skôr drobnou 

nevyhnutnosťou. Ich domicil je totiž čierna 
diera alias Diera. Čo iné by ste od obyvate-
ľov takéhoto miesta potom asi čakali. Možno 
naozaj iba to vyšším a ušľachtilým záujmom 
podriadené a akoby len naoko zaberajúce pí-
sanie propagandistických a mocensky zafar-
bených blokov a statusov. Okrem toho sa éra 
dvojitých agentov v literatúre asi ešte stále 
neskončila. 

Hvoreckého prózu by sme ale nemuseli čítať 
iba ako alegoricky rozvinutú úvahu o dobre 
známych slovenských reáliách posledných 
desaťročí. Niekde v pozadí príbehu totiž na-
chádzam od základov prekopané a na nepo-
znanie zmenené autobiografické otlačky, kto-
ré sú až príliš často prítomné v univerzálnej 
DNA slovenských literátov. Predovšetkým 
mužského protagonistu charakterizuje vidi-
teľné sebapozorovanie sa, sprevádzajúce ešte 
intenzívnejšie reflektovanie spoločenských 
zmien. K tomu všetkému sa pridáva naras-
tajúce napätie, ktoré potvrdzuje naliehavosť 
a aktuálnosť celého rozprávania. O značný 
kus autentickosti ho však programovo pripra-
vuje špecifickosť mesta a krajiny. Neupieram 
im síce bezprostrednosť a ľahkú identifikáciu, 
no domnievam sa, že spojitosť s čitateľom je 
značne oslabená. Nespôsobujú to iba fiktív-
ne názvy a značne hyperbolizovaná verzia 
možnej budúcnosti. Tomuto zavýjaniu tvorcu 
na mesiac celkom rozumiem.

Odlišné je to ale s jeho snahou presvedčiť 
nás, že sme ako súčasní čitatelia „pri tom“. 
V tejto činnosti autor úspešný nie je. Akoby 
spoza skla sledujeme konanie ústredných 
postáv, ktorým nechýba snaha rozhodovať 
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viac zaujatý svojou výrečnosťou ako svetom, 
v ktorom platia odlišné zákonitosti. Ukazuje 
sa totiž, že jedným zo zdrojov nepriedušnosti 
tohto textu je jeho zakotvenie v autorových 
do pevnej konštrukcie uzavretých súdoch 
o svete, čo je viditeľné aj na miestach, kde sa 
hlási o slovo sugestívnosť. S jej asistenciou 
by bol obraz nemilosrdnej internetovej pro-
pagandy ešte desivejší. Iba občas nás v prí-
behu niečo prekvapí, hoci aj vtedy časť práce 
urobí naša vlastná obraznosť. Zdá sa teda, že 
významu Hvoreckého prózy by sme ako-tak 
dôverovať mohli, spôsobu jeho rozprávania 
však už oveľa menej.

Karol Csiba 

Domáca úloha

Čierny zošit / Richard Pupala / Marenčin 
PT 2017

Nebojím sa rada. 
Jediný horor, kto-
rý som kedy vide-
la, ma aj pätnásť 
r ok ov p o  jeho 
tajnom sledovaní 
stále máta, roz-
právania straši-
delných príbehov 
v škole v prírode 
s o m  s a  n i k d y 

nezúčastnila a napríklad takú Poeovu Jamu 
a kyvadlo doteraz neviem, prečo som vlastne 
dočítala.

Čierny zošit som vzala do rúk kvôli menu 
autora. Jeho Návštevy ma onehdá očarili, takže 
som nepochybovala, že mám pred sebou ďal-
šie skvelé texty. Pred čítaním samotnej knihy 
som ani len pohľadom neprebehla anotáciu 
a evidentne sa mi akosi podarilo odfiltrovať 
aj názov a obálku. Neviem, ako. 

Takže áno. Keď som začala čítať Čierny zo-
šit – ja, ktorá sa nenávidím báť –, vôbec som 
netušila, že ide o strašidelné príbehy. 

Problém však je, že som si to neuvedomila 
ani vtedy, keď som sa do tej Pupalovej knihy 
pustila. Niekedy, myslím, že to bolo po tretej 
poviedke, som si predsa len dôkladne pozre-
la ilustráciu na prednej a prečítala anotáciu 
na zadnej obálke knihy. „Strašidelné príbehy. 
V každom vzťahu a aj v tej zdanlivo najoby-
čajnejšej situácii sa občas objaví čosi, čo sa 

vymkne realite, zabehanému chodu vecí.“ Aha, 
vravím si, možno to ešte len príde. 

Z Pupalovho písania cítiť scenáristickú prax. 
Predovšetkým brilantne napísané, autentické 
dialógy sa čítajú ľahučko, jeho opisy sú priam 
skvostné. Lenže príbehy ako také v prípade 
Čierneho zošita pôsobia umelo a v kontexte 
s tými čítavými Pupalovými opismi sa celá 
kniha rozpačito drobí rovno pred očami. Ne-
vydesí. Nepostraší. Urobí len také rozkošné 
bu!, ako dieťa, keď sa skrýva za rohom a veľmi 
vás chce vydesiť. 

Viac než strach naháňajúce sú poviedky 
v Čiernom zošite akési povedomé. Akoby ste 
ich niekde čítali. Ale autor s takýmto motívom 
nepracuje. S príbehmi, ktoré sú nám všetky 
notoricky známe, ale aj tak (či vďaka tomu) by 
sa v čitateľovi stupňovalo napätie, prerastajúce 
v strach a hnací motor, objavovanie súvislostí. 
Ide skôr o déjà vu známych motívov, ktoré ale 
nie sú nijako výrazne obohatené.

Pri niektorých poviedkach som sa pristihla 
pri tom, ako sa úprimne nahlas smejem – pres-
ne v tých momentoch, kedy mala prísť desivá 
pointa. Nuž a vtedy mi teda napadlo, či to teda 
nie je autorský zámer, či nie je Čierny zošit 
paródia na hororové príbehy! Vrátila som sa 
teda i k poviedkam, ktoré som už prečítala, 
hľadala som náznaky, skryté motívy, doslo-
va som túžila nájsť čosi, čo by mi dalo do rúk 
kľúč k uchopeniu knihy. Sama som sa v nej 
totiž strácala.

Náznaky paródie som však nenašla, čo ma 
priviedlo späť k tomu, že poviedky Čierneho 
zošita sú myslené vážne a chcú byť strašidel-
nými príbehmi.

Problém je vari i to, že Pupala nerozpraco-
váva charaktery postáv. Čitateľ s nimi nemá 
prečo súcitiť, identifikovať sa s nimi, nemá-
me jediný dôvod báť sa o ne – a keď náhodou 
zomrú, no… čo už. Slovami milovníka klišé, 
Pupala ide vo svojich poviedkach po povrchu. 
Do väčšej hĺbky načrie len v jednom prípade 
(Starostlivosť), čitateľ má čas, priestor aj dôvod 
vytvoriť si k postavám vzťah, zároveň sú mo-
tívy budované postupne a nabaľujú sa, gradujú, 
prebúdzajú v príjemcovi zvedavosť, napätie 
i strach a vyúsťujú do prekvapivej pointy (čo je 
inak v Čiernom zošite tiež vzácnosť – častejšie 
než s prekvapením sa stretávame s predví-
dateľnosťou). O relatívnej hĺbke charakterov 
postáv sa dá hovoriť ešte i v prípade Nožíka 
so žltou rúčkou. 

Čierny zošit je ako domáca úloha, kto-
rej zadanie bolo napísať strašidelný príbeh 

a Pupala si ju odložil na nedeľu večer. Keby sa 
jej venovalo viac času, pozornosti a odstupu, 
mohla byť výborná. Ani takto by síce nebola 
oznámkovaná zle, ale na druhej strane by ani 
nevynikala a jednotku s hviezdičkou by do-
stala práca toho vzadu sediaceho dievčaťa, 
o ktorom nikto nič nevie, ale všetci z nej majú 
zlý pocit. Najmä, keď sa usmeje. 

Čierny zošit nepoteší – neurazí. Je to šty-
lizovaná poloha, ktorá sa číta príjemne, ale 
Pupalovi nesedí, autor skrátka vyniká inde. 
Snáď nabudúce. 

Radka Komžíková

Od Cyrila a Metoda až 
k Matici slovenskej

Slovenské osudy – slovenský osud / Jozef 
Markuš / Post Scriptum 2017

Jozefovi Markušovi 
bolo už od začiat-
ku písania knihy 
jasné, čo v knihe 
má byť, čo bude 
o b s a h o v a ť ,  n o 
jeho čiastočným 
problémom bolo, 
ako „túto žiaducu 
obsahovú náplň 
do s t ať  (u lo ž i ť ) 

do prijateľných rozsahových rámcov“. Napokon 
sa rozhodol, že obsahom knihy bude sloven-
skosť so všetkými jej vnútornými a vonkajšími 
súvislosťami „v celom časovom i priestorovom 
rozsahu i dosahu“. Jeho cieľom bolo odhaliť 
slovenskú dušu, ducha, srdce i hlavu. Vychá-
dzal zo syntetických vyjadrení, analýz mno-
hých autorov a, samozrejme, aj jeho vlastných. 
Pri písaní zohľadňoval aj ďalšie pohľady 
na osobnostné osudy dokresľujúce slovenský 
národný osud. Z týchto materiálov pri písa-
ní narazil na dramatickosť, ba až tragickosť 
veľkých individuálnych slovenských osudov 
„v ich imanentnej, aj keď často dosť utajenej, 
zakrytej väzbe s celkovým slovenským osudom 
a jeho drámou“.

Kniha s takýmito veľkými ambíciami musí 
mať premyslenú pevnú štruktúru, z ktorej 
sa potom napĺňa jej obsah. Je prirodzené, že 
dôležitú úlohu z tohto aspektu hrá časová 
os, ktorú autor začal dávnovekom sloven-
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sko-slovanských stôp na našom území. Nie 
príliš dostatočné množstvo archeologických 
i jazykovedných podkladov vytvára úrodnú 
pôdu na viacero hypotéz („veľa len odhaduje-
me, ak nechcem povedať, že hádame“). Z tohto 
pohľadu je názorným doplnením textu tabuľka 
dokladov o existencii človeka na území Slo-
venska, uverejnených vo viacerých odborných 
publikáciách historikmi či vedcami.

Po úvodnej všeobecnej kapitole o dáv-
noveku nasleduje kapitola o príchode slo-
vanských kmeňov a o entogenéze Slovákov 
a autor opäť poukazuje na viacero hypotéz, 
súvisiacich s tou to kapitolou. Opiera sa o ná-
zor, že slovenské osudy a slovenský osud sa 
vyvíjali v podstatnej súvsťažnosti s kresťan-
stvom a slovenstvom. Slováci a ich predkovia 
nevstúpili do dejín v pohanskej fáze svojho 
vývinu, ale ich vstúpenie do dejín je spojené 
s kristianizáciou a s kresťanstvom v 9. storočí, 
ktoré u nás „dosiahlo svoju solídnu úroveň“.

Ďalšie miesto v našich dejinách má knieža 
Pribina, jeho syn Koceľ, potom Veľkomoravská 
ríša a cyrilo-metodská misia, ktoré povzniesli 
existenciu Slovákov o niekoľko stupňov vyššie 
v dejinách. Jozef Markuš píše o „starosloven-
skej mojmírovsko-rastislavovsko-svätoplukov-
skej a cyrilo-metodskej kapitole vývoja našich 
osudov v Európe“ a o nasledujúcom dejinnom 
osemstoročnom úseku, keď „Slováci mlčia v de-
jinách a dejiny mlčia o Slovákoch“. Markuš 
však pripomína, že to mlčanie je iba zdanlivé, 
a snaží sa túto zdanlivosť potvrdiť faktami. Na-
príklad aj tak, že v storočiach „slovenského ml-
čania“ sa desať slovenských alebo slovenskými 
nitkami viazaných osobností ocitlo na stolci 
uhorského prímasa. A podobne argumentuje 
literátmi, vedcami, výtvarnými umelcami…

Mestá boli viacnárodnostné, bol v nich ma-
ďarský, nemecký, no i slovenský živel, ktorý 
sa rozrastal a mohutnel, až dostal svoju kodi-
fikovanú reč (Bernolák a bernolákovci, Štúr 
a štúrovci). Veľkú časť svojej knihy venoval Jo-
zef Markuš Matici slovenskej ako ustanovizni, 
ktorá zohrala významnú úlohu v slovenských 
osudoch s poukázaním na fakt, že „v dejinách 
Matice slovenskej akoby sa v istej podobe zo-
pakovali ‘veľké’ dejiny Slovenska a Slovákov“.

Maticu slovenskú rozčlenil do siedmich čas-
tí, počnúc prvým, dvanásťročným obdobím 
(1861 – 1875), v ktorom sú zarátané aj dva roky 
príprav, až po súčasnosť (siedma Matica slo-
venská 1990 – doteraz). Vznik Matice privítal 
Svetozár Hurban Vajanský slovami: „Prvý raz 
od vekov Slovák videl úspech…“ Medzi siedmi-

ako „nepríjemní svedkovia“. Roman Santus si 
našiel novú rodinu, jeho syn Filip, už dospe-
lý, ho zavrhol. Manželka Daniela má vlastné 
dieťa – chorľavého syna Kristiána. Tomu nájdu 
nezhubný nádor na mozgu. Našťastie operácia 
dopadne bezchybne a už čoskoro je Kristián 
opäť doma. Rodičia začnú navštevovať psy-
chológa, ktorý v priebehu knihy čitateľovi 
ponúka psychologické závery o Kristiánovi, 
ale aj o rodičoch. Do deja vstupuje aj dopravná 
nehoda Danielinho švagra, pri ktorej umrie 
dievčatko. Bulvár Škandál o tom nezabudne 
napísať správu na titulnú stranu.

Kolotoč dramatických udalostí sa odohrá-
va v spomalenom slede. Zúfalé reakcie matky 
usmrteného dieťaťa, pokusy pomstiť sa Roma-
novi (ako zodpovednému za denník), zároveň 
snaha Maurera začleniť Santusa do svojich 
mocenských plánov pomocou ľahko získaných 
peňazí.

Svoj pohľad na rodinu Santusových ponúka 
ešte aj Filip Santus, Romanov syn, ktorý píše 
prácu na vysokú školu a ako tému si vybral 
svoju rodinu – najmä dedka, o ktorom nič ne-
vie a potrebuje tak získať čo najviac informácií 
z jeho života.

Bohato rozvetvený dej sa na necelých tristo 
stranách čítal bezproblémovo. Niektoré pasáže 
by sa dali predĺžiť, pretože takto pôsobia útrž-
kovito. Jednotlivé postavy sú uveriteľné, ale 
román málokedy preniká do ich hĺbky. V tomto 
smere je na tom „najlepšie“ najmladší hrdina – 
Kristián. Jeho spriaznenosť s dedkom a detské 
vnímanie ponúka plastický obraz sveta – pohľad 
akosi nevinný a bez clony dospelosti. Vďaka 
Kristiánovým kresbám dopredu vidíme neprí-
jemné udalosti, ktoré nastanú. Ako dospelí 
čitatelia môžeme nadobudnúť pocit, že máme 
dočinenia s nadprirodzenom. Možno to tak je, 
ale na druhej strane ide azda iba o prirodzené 
inštinkty, ktoré rokmi strácame.

Poteší samotná ľudskosť charakterov, ktorá 
aj v najhorších chvíľach naznačuje to dobré 
v nás. Nikdy netreba zabúdať na nádej, tou sa 
riadi aj autor. Jozef Puškáš tvorí síce menej 
často, ale jeho skúsenosti s písaním sa odzr-
kadlili na životaschopnosti Zlodeja duší. Prá-
ca s jazykom je vynikajúca, čo vedie k dobrej 
čitateľnosti, pri zachovaní celkovej kvality die-
la, prirodzene prispôsobenej žánru. Nájdeme 
tu aj prvky detektívky, ale predovšetkým je 
táto kniha sondou do psychológie súčasnej 
spoločnosti. 

Jakub Pokorný

mi kapitolami nastalo však aj obdobie „bez Ma-
tice,“ ktoré vzniklo po jej zrušení medzi rokmi 
1875 až 1919. Jozef Markuš však zdôraznil, že 
ani toto obdobie „bez Matice“ nebolo bez slo-
venských myšlienok, slovenských osobností 
a bez kultúrneho rozvoja. V kapitole Matica 
slovenská od roku 1990 až doteraz avizuje 
autor, že tomuto obdobiu sa chystá venovať 
v ďalšej publikácii. V závere knihy sa autor 
pokúsil o akési zhodnotenie priebehu dejín, 
no neobišiel ani pohľad na slovenskú letoru, 
vyjadrenú v charakterových črtách Slovákov, 
uväznenú v pojmoch závistlivosť, nežičlivosť, 
no i zhovorčivosť, utiahnutosť, zmysel pre rodi-
nu, kamarátstvo atď. Obsažná, dobre napísaná 
kniha iba zdôrazňuje autorovu rozhľadenosť 
v uvedenej problematike a je prínosom v inom 
uhle pohľadu na slovenské osudy či slovenský 
osud.

Ivan Szabó

Sonda do duše 
spoločnosti

Zlodej duší / Jozef Puškáš / Vydavateľstvo 
Slovart 2017

J o z e f  P u š k á š 
do svojich diel 
často vkladá psy-
chologické pohľa-
dy a zamyslenia 
a inak to nie je 
ani v prípade jeho 
najnovšej knihy. 
Tá vychádza tri-
násť rokov po po-
slednej s názvom 
Freud v Tatrách. 
Dosť dlhé časové 

obdobie. Počas neho sa rodilo zrkadlo súčas-
nej spoločnosti – Zlodej duší. A v tom zrkadle 
v rámci trileru nemožno čakať pozitívne výjavy, 
tie sú len v podobe drobných zábleskov.

Hlavným hrdinom je Roman Santus, novinár. 
Po krachu jedného printového média dostáva 
šancu na novom mieste. V bulvárnom denníku 
Škandál. Preberá rovno miesto šéfredaktora. Post 
v takomto type novín získava nerád, ale nemá inú 
možnosť. Denník vlastní vplyvný muž Maurer, 
ktorý buduje vlastné vízie aj cez všetky prekážky. 

Román sa zaoberá v prvom rade rodinnými 
problémami, pričom ostatné zložky sú tu skôr 
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Poviedky o túžbe, 
bolesti, šialenstve 
a (ne)láske

Roztrhaný čas a iné poviedky / Amparo 
Dávila / Preklad Lucia Duero / FACE 2017

Vydanie prekla-
dového výberu 
z  poviedkovej 
tvorby Mexičan-
ky Amparo Dávi-
la pod názvom 
Roztrhaný čas 
a iné poviedky 
je  v ý s led kom 
spolupráce vyda-
vateľstva FACE 
s Luciou Duero, 

spisovateľkou a prekladateľkou slovenského 
pôvodu, žijúcou v Mexiku. Slovenské vyda-
vateľstvá v posledných rokoch nové knižné 
tituly z hispánskej Ameriky takmer celkom 
ignorujú a nereagujú ani na medzinárodné 
ocenenia či komerčné úspechy hispanoame-
rických tvorcov. O to prekvapivejšie a vzác-
nejšie je slovenské vydanie poviedok Amparo 
Dávila (1928), ktorej dielo za hranicami rodnej 
krajiny nie je veľmi známe. 

Poetku a prozaičku Amparo Dávila, napriek 
„konkurencii“ takých výrazných spisovateľ-
ských osobností ako Carlos Fuentes či Juan 
Rulfo, niektorí zasvätení kritici označujú 
za jednu z najlepších mexických poviedkarov 
(nie náhodou od roku 2015 nesie národná cena 
za fantastickú poviedku práve jej meno). Pre-
kladová zbierka Roztrhaný čas a iné povied-
ky pozostáva prevažne z textov vybraných z jej 
prvej poviedkovej knihy s rovnomenným náz-
vom Roztrhaný čas (Tiempo destrozado) z roku 
1959. Tento názov vysvetľuje autorka nasledov-
ne: v období písania ju sužoval pocit, že jej čas 
uniká medzi prstami. Túžila ho rozorvať, aby 
sa zastavil, aby sa prerušilo nezvratné sme-
rovanie osudu… Spomínaná túžba po úniku 
z kolobehu každodennosti azda najlepšie vy-
stihuje postavy z jej poviedok. 

Amparo Dávila v rozhovoroch tvrdí, že jej 
tvorba vždy vychádza z osobného zážitku, ktorý 
v sebe necháva dlho zrieť, až kým sa nepretvorí 
na text. Jej život bol od detstva poznačený bo-
lesťou z úmrtia blízkych, strachom zo straty 
a samoty. Spomienky na mestečko Pinos, kde 

vyrastala, sú pretkané obrazmi mŕtvych, ktoré 
popred ich okná prenášali do márnice, či zvukmi 
susediacej ulice, kde sa po nociach združovali 
miestne prostitútky a opití chlapi. Azda aj vďa-
ka týmto zážitkom vie vo svojich textoch tak 
sugestívne stvárniť ponurú a ťaživú atmosféru.

Na rozdiel od väčšiny fantastických, horo-
rových či neofantastických poviedok iných 
hispanoamerických autorov tu napätie, ne-
istota a úzkosť nepramenia zo záhadných 
vonkajších činiteľov, ale sú odrazom vnútor-
ného sveta postáv. Každá z nich pred niečím 
uteká: pred skrytými túžbami, obavami, či 
svojou vlastnou priemernosťou. Neschopnosť 
komunikovať s okolím len prehlbuje ich utr-
penie. „Oslobodenie“ nachádzajú v šialenstve, 
v smrti alebo v úplnom oddaní sa bolesti. To 
všetko autorka podáva lahodne plynúcim 
jazykom a efektívnou obraznosťou, ktorá či-
tateľa okamžite vtiahne do deja. Presvedči-
vosť vyjadrenia vnútorného konfliktu postáv 
umocňujú charakteristické grafické prvky: 
vnútorné monológy či spomienky postáv sú 
vyznačené kurzívou a dojem spontánnosti 
myšlienok dotvára časté prerušovanie tex-
tu troma bodkami, ktoré udržiavajú napätie 
a nejednoznačnosť výpovede.

Na slovenskom preklade je poznať, že pre-
kladateľka Lucia Duero si „svoju“ autorku 
sama vybrala a že jej poetika Amparo Dávila 
veľmi sedí. Preklad plynulo a verne rekon-
štruuje sugestívnosť vyjadrovania originálu 
a presvedčivo stvárňuje dusivú atmosféru 
napätia a strachu: „Nemohol som odtrhnúť 
pohľad od zrkadla. Bol som si takmer istý, že 
z toho prázdna, z toho ničoho sa predsa len 
objaví niečo, neviem čo, ale čosi neslýchané 
a hrozné, niečo, čoho pohľad by som neuniesol 
ani ja, ani nikto iný… triasol som sa a po čele 
mi stekal studený pot, úzkosť, ktorú som začí-
nal pociťovať v žalúdku, narastala, narastala 
takým spôsobom, že som už viac nevládal, 
vyšiel zo mňa priškrtený výkrik a rukami som 
si zakryl tvár…“ (s. 96).

Lucia Duero pracuje s jazykom tak ľahko 
a prirodzene, že sa hádam ani najpozornejší 
čitateľ nenechá vyrušiť niekoľkými štylistic-
ky nedotiahnutými vetami (napr. na s. 114: 
„V jeho situácii mu už nikto nemohol vyčítať 
jeho smrť sa nedala odvrátiť.“), či sem-tam 
nesprávne použitým zámenom (napr. na  
s. 98: „Začuli sme v nás temnú hudbu,“ na-
miesto „Začuli sme v sebe…“) alebo grama-
tickým časom (napr. na s. 106: „Sám si všimol, 
že jeho telo mu každým dňom odpovedalo me-

nej…“ namiesto „Sám si všimol, že telo mu 
každým dňom odpovedá menej…“), ktoré sú 
zjavne dôsledkom „hypnózy“ španielskym 
originálom.

Závažnejšie prekladateľské nedostatky obe-
rajú čitateľa o zážitok len v poviedke Klietka 
(Celda), ktorá akoby do zbierky bola zaradená 
na poslednú chvíľu (v obsahu má tento text 
i všetky nasledujúce priradené nesprávne čísla 
strán). Meno snúbenca protagonistky, Josého 
Juana, je v preklade viackrát zmenené na Juana 
Josého, alebo na Juana, a keďže ide o poviedku, 
v ktorej vystupuje aj akási záhadná postava 
bez mena, tento a viaceré ďalšie drobné vý-
znamové posuny čitateľovi výrazne sťažujú 
porozumenie textu. Celkovo sú však poviedky 
v recenzovanej zbierke také silné a poetika 
v preklade (umocnená surovo monochroma-
tickými kresbami Márie Čorejovej) je taká su-
gestívna, že čitateľ knihe iste odpustí zopár 
prekladateľských či redakčných nedostatkov. 

Roztrhaný čas a iné poviedky odporúča-
me každému, kto v čítaní hľadá hlboký zážitok 
a kto sa ku kvalitnému textu rád vracia. Keď 
sa zbierka Tiempo destrozado dostala do rúk 
Juliovi Cortazárovi, údajne hneď napísal au-
torke nadšený list a nechcelo sa mu veriť, 
že číta texty debutantky. Nám sa pri čítaní 
prekladovej zbierky zasa nechce veriť, že 
„nehispánsky“ svet túto autorku doposiaľ ne-
objavil, a dúfame, že Lucia Duero slovenským 
čitateľom prichystá ešte veľa literárnych ob-
javov z „tej druhej“ Ameriky.

Barbara Ďurčová

Rozprávali sme sa 
o farbách

18 % sivej / Zachary Karabašliev / Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov 
2017

Pravdepodobne sa 
vás už niekedy nie-
kto opýtal na to, čo 
vo svojom živote po-
važujete za dôležité. 
Možno sa vás niekto 
opýtal na váš život-
ný príbeh. A vlast-
ne… pr e č o n ie? 
Dennodenne tára-
me hlúposti a na 
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ešte väčšie odpovedáme. Vyrozprávať niečí 
príbeh, to chce odvahu. K tej Zachary Karaba-
šliev pripojil aj spisovateľský talent a spôsob 
narácie, ktorý vás bude vyrušovať a zároveň 
nútiť čítať ďalej.

Zak, rozprávač a zároveň protagonista ro-
mánu ako vášnivý fotograf pozerá na fotografie 
i svet cez expozimeter fotoaparátu, ktorý je 
nastavený na 18 % sivej. V živote i pri fotogra-
fovaní vychádza z predpokladu, že všetko, čo 
vidí a fotí, obsahuje 18 % sivej farby. Je to pre-
svedčenie, ktoré v knihe neopúšťa. Práve preto 
na miestach, kde je jeho jazyk ostrý, krutý, 
kedy Zak vylieva zo seba žiaľ nenaplneného ži-
vota, stále dokáže pokračovať vo svojej životnej 
ceste. Jeho čierni démoni totiž obsahujú 18 % 
sivej. Vždy nájde niečo, čo ich aspoň na chvíľu 
oslabí. Niekedy je to svetlá spomienka na ženu, 
domov, šťastné okamihy. Inokedy iba zotrvač-
ná schopnosť ľudskej bytosti kráčať stále ďa-
lej aj v desivých podmienkach, pretože vie, že 
státie bolí omnoho viac.

Týchto 18 % sivej Zakovho „životného expo-
zimetra“ spôsobuje, že mu jeho výbuchy hnevu, 
alkoholické úlety či spomalené reakcie čitateľ 
bude tolerovať. Zak nás totiž učí vidieť v čier-
nych veciach náznak svetlejších farieb. Učí nás, 
že chyby patria k životu. Že majú zmysel, ak 
sa z nich dokážeme poučiť a využiť ich vo svoj 
budúci prospech. Jeho cesta nám pripomína, 
že rozprávanie životného príbehu bude mať 
hluché, slepé, smiešne i tragické zastávky. Nie 
je to však nič, za čo by sa mal človek hanbiť.

Karabašliev svoje dielo navyše ozvláštnil 
nielen zaujímavou a vnímavou hlavnou posta-
vou, ale aj pozoruhodnou výstavbou príbehu. 
Tá pozostáva z troch spôsobov rozprávania, 
ktoré spája dominantný motív – snaha zachytiť 
a zvečniť prežitý okamih.

V jednej línii rozprávania sa spoznávame 
so Zakom, mužom žijúcim v Kalifornii, kto-
rého opustila životná láska. Sledujeme jeho 
bezcieľne putovanie dňami a nudnou prácou. 
Jeho vnútorný svet je ešte vo väčších troskách 
ako jeho zovňajšok. Najprv Mexiko, potom 
Kalifornia, Nové Mexiko, Texas, Pensylvánia, 
Connecticut a iné americké štáty, ktorými Zak 
putuje do New Yorku, nám ho predstavujú ako 
vnímavého cestovateľa, ktorý nám okrem svoj-
ho vnútra odhaľuje aj svoj fotografický talent. 
Spontánne zachytáva ľudí, budovy, autá, prí-
rodu. Fotí kedykoľvek a kohokoľvek. Muža, 
ktorý ho okradol. Oheň, ktorý ho môže zabiť. 
Rad poštových schránok, ktoré majú svoje 
najlepšie dni za sebou. Fotky mu pripomínajú 

beztak bohatú produkciu, vymyslelo si edíciu 
s názvom 100%. V nej prináša knihy, ktoré sú 
na pomedzí literatúry faktu a beletrie, a ta-
kou je, svojím spôsobom, aj debut kenského 
spisovateľa a novinára Binyavangu Wainainu 
z roku 2011. Je síce plnohodnotnou beletriou 
– ide o autobiografický román – ale nájdeme 
v ňom toľko faktov o živote v Afrike, že sa 
dá čítať nielen ako „krásna literatúra“, ale 
zároveň aj ako zdroj tých najdôveryhodnejších 
informácií o ľuďoch afrického kontinentu. 
Wainaina nám neukazuje iba svoj život od det-
stva v Keni (narodil sa v roku 1971), nepredsta-
vuje nám len svoju rodinu, mamu a otca, sú-
rodencov – sestru Ciru a brata Jimmyho –, ale 
ponúka aj plastický obraz vývoja v jeho kraji-
ne a v okolitých štátoch. Politické súvislosti, 
poznatky o kultúre, o ekonomike aj o jazyku. 
Ak nevieme, máme možnosť dozvedieť sa, kto 
sú Lujovia a Kikujovia (dva z najpočetnejších 
kmeňov v Keni), čo je kiswahilčina (je to ďalší 
názov pre swahilčinu), a že Jomo Kenyatta 
bol kikujským politickým lídrom nezávislej 

Kene v rokoch 1963 
– 1978. Ak nám to 
nie je jasné z textu, 
povedia nám to vy-
svetlivky na konci 
knihy, ktorými vy-
šlo Vydavateľstvo 
A b s y n t  s l o v e n -
skému čitateľovi 
v ústrety. Rôznych 
nepochopiteľných 
slov a neznámych 

„známych osôb“ je totiž v knihe pre Európana, 
Slováka, dosť. Napríklad – vedeli ste, že „Buru 
Buru matatu“ je špeciálny typ mikrobusu 
matatu, vysvieteného neónovými svetlami 
a s hlasnou hudbou? Alebo že „Kwani?“ zna-
mená po swahilsky „prečo?“, „no a čo?“.

Nech vás to však nemýli, Wainainova kniha 
nie je len sprievodcom po istom historickom 
období vývoja jeho rodnej Kene či kultúr-
nym bedekrom, prešpikovaným miestnymi 
názvami a pomenovaniami v kiswahilčine. 
Jazyk jeho románu je, naopak, veľmi poetický. 
Wainaina ním často zachytáva najintímnej-
šie pocity chlapca, neskôr dospievajúceho 
mládenca, a napokon dospelého muža, ktorý 
si prechádza aj svojím búrlivým obdobím ve-
čierkov a alkoholového opojenia. Na jednej 
strane nám ukazuje kulisy natoľko odlišné 
od tých európskych, že niektoré veci si ani ne-
dokážeme predstaviť a pochopiť ich, na druhej 

najšťastnejšie chvíle života. Chvíle so Stelou… 
A tak Zaka fotky na jednej strane prebúdzajú, 
no zároveň ho nechávajú potácať sa v kruhu 
myšlienok, ktoré nechce prijať.

Druhá línia rozprávania sa prekrýva a do-
pĺňa s tou prvou, pretože predstavuje Zakove 
spomienky. Pomocou rozsiahlej retrospektívy 
sa pozrieme do Bulharska, Zakovho rodiska. 
Detstvo, rodina, záblesky šťastia. Ťažké do-
spievanie v krajine bývalého východného blo-
ku. Bytostne pociťovaná nesloboda, ťažoba, 
jednotvárnosť. Zak pred nami odhaľuje vytvo-
renie vzťahu so Stelou, svadbu, šťastné chvíle 
s partnerkou, ale aj pretĺkanie sa podradnými 
prácami, vzdanie sa fotografovania pre lepšie 
platenú prácu, aj postupné odcudzovanie sa.

Tretia línia má charakter skoku. In medias 
res sa zakaždým dostávame do rozhovoru 
dvoch ľudí, ktorý je vždy krátky, no obsahuje 
dôležitú myšlienku, kopírujúcu predchádza-
júce dve línie rozprávania. Čitateľ nadobú-
da pocit, že je pri postavách príliš blízko, že 
počúva akýsi dôverný rozhovor, ktorý nie je 
určený pre jeho uši. Postavy nás však nechajú 
počúvať, pričom odhaľujú nové a nové odtiene 
svojho vnútra.

Tieto tri línie kompozičnej výstavby diela sa 
na konci nenásilne spoja. Karabašliev na za-
čiatku rozbil stavebnicu. Na konci ju spojil 
do fotografie či obrazu, ktorý zodpovedal jeho 
predstavám.

Ako sa mu to podarilo? Je Zak na konci šťast-
ný alebo nie? Čo vlastne na ceste naprieč USA 
našiel? Aký je zmysel života, šťastia a utrpe-
nia? Dostanete niečo, keď vám všetko vezmú? 
Môžu byť dvaja ľudia skutočne šťastní? Môže 
vás niekto opustiť oveľa skôr, než od vás fy-
zicky odíde? Čo sa bude považovať za dôležité 
na konci nášho životného príbehu? Odpove-
de na tieto otázky vychádzajú z toho, koľko 
percent sivej obsahuje expozimeter vášho „ži-
votného fotoaparátu“. Pretože Karabašliev sa 
s nami po celý čas rozpráva o farbách.

Juraj Holiš

Ako čítať o Afrike

Raz o tomto mieste napíšem / Binyavanga 
Wainaina / Preklad Kristína Karabová / 
Absynt 2017

Aby Vydavateľstvo Absynt, známe vydávaním 
reportážnej literatúry, ešte rozšírilo svoju už 
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strane máme možnosť pozorovať jeho vnútro, 
jeho záľuby a túžby, ktoré by boli navlas rov-
naké, ak by išlo o príbeh Európana. Takou 
je napríklad záľuba v literatúre. Wainaina 
od detstva veľmi rád a veľa čítal, neskôr sa 
celkom systematicky a vážne pokúšal písať, 
mal aj priateľa, s ktorým si vymieňali svoje 
literárne pokusy. 

Tu je ukážka toho, ako v texte prepletá 
osobné s politickým: „V tom istom roku, keď 
mám plné ruky práce s masturbovaním, Moi 
stavia tú svoju veľkoafrickú budovu. Každý 
diktátor musí jednu takú mať. Tá jeho sa volá 
Nyayou House. Už vie, že ak chce vládnuť 
Keni, bude musieť prelievať krv. Po všetky 
tie roky sme si mysleli, že je len nešťastník, 
že mučí ľudí, lebo iba tápe. No potom, čo bol 
zbavený moci, sme videli, že v tej vysokánskej 
budove existovala podzemná kutica na mu-
čenie, ktorú navrhli jeho ľudia s pomocou 
Nicolae Ceaușescu“ (s. 304).

Hoci časopis Time zaradil Wainainu v apríli 
2014 medzi sto najvplyvnejších ľudí sveta, 
pre našinca bol doteraz zrejme viac-menej 
neznámy. Je laureátom Caineovej ceny za af-
rickú literárnu tvorbu a zakladateľom popred-
ného afrického literárneho časopisu s názvom 
Kwani?. Wainainu, tak ako iných Afričanov, 
irituje spôsob, akým sa o Afrike píše, ako 
sa prezentuje v médiách. Keď sa rozprávate 
s Afričanom alebo dokonca navštívite Afriku, 
zistíte, že Afrika, to nie je len džungľa, púšť, 
chudoba, choroby a negramotnosť. Aj preto 
– aby ironizoval klišé písania o svojom konti-
nente – napísal Wainaina esej s názvom Ako 
písať o Afrike, ktorú publikovali po celom sve-
te. A ešte čímsi sa zviditeľnil: Poviedkou Som 
homosexuál, mama, ktorú vyhlásil za stratenú 
kapitolu svojho autobiografického románu. 
Reagoval tak na pribúdajúce antihomosexu-
álne zákony v afrických štátoch. Verejne sa 
dokonca priznal k tomu, že je HIV pozitívny, 
keď vyhlásil: „I’m HIV positive and happy!“ 

Čítajúc Wainainovu knihu si uvedomíte, 
aké odlišné sú africká a európska kultúra, 
a že tá americká ovláda aj africký kontinent. 
Ale dôjde vám aj niečo iné: Ľudia na ktorom-
koľvek kontinente sú vo svojej podstate rov-
nakí. Milujú svojich rodičov, svojich bratov 
a sestry, hľadajú sa, v čase dospievania sa 
trápia pre akné; masturbujú, robia chyby, štu-
dujú alebo zanechajú štúdium; ulievajú sa 
z prednášok, zabávajú sa, pijú na internátoch, 
chodia na večierky, počúvajú rádio, sledujú 
v televízii Dallas, zbožňujú Pamelu Ewingovú, 

volia alebo nejdú voliť; cestujú po svete, občas 
majú hlboko do vrecka a minie sa im kredit 
na mobile; potom zas zarobia veľa peňazí a za-
kladajú literárne časopisy. Majú svoju hrdosť, 
svoje depresie, vyhrávajú literárne súťaže, 
a – majú svoje túžby. Binyavanga Wainaina 
túžil napísať knihu a stať sa spisovateľom. 
A to sa mu podarilo.

Iris Kopcsayová

Neobyčajný príbeh 
o obyčajnom človeku

V podstate som celkom v poriadku / Gail 
Honeymanová / Nakladateľstvo Plus 
v Albatros Media 2017

Súčasným spiso-
vateľom sa ľah-
šie a lepšie píše 
o šťastných, pek-
ných a múdrych 
ľ u ď o c h ,  k t o r í 
r iešia bežné ži-
votné problémy. 
Je to totiž nepo-
rovnateľne jed-
noduchšie, ako 
načrieť do hĺbky 

osobnosti človeka a vytvoriť postavu, ktorá 
zažíva všetko to, čomu sa čitatelia, ale aj ľudia 
vo všeobecnosti, vyhýbajú. Strach. Smútok. 
Krivda. Bolesť. Opovrhnutie. Samota. 

Gail Honeymanová sa však na takúto úlo-
hu podujala a úspešne ju aj zvládla. Hlavná 
postava jej nového románu V podstate som 
celkom v poriadku Eleanor Olifantová sa 
totiž vymyká zo zaužívaných kritérií normál-
nosti spoločnosti, v ktorej žije. Nemá rodinu 
ani priateľov, kolegovia v práci ňou opovrhujú, 
je zvyknutá na samotu a jednotvárnosť svojho 
života. Má jazvy. Na tvári viditeľné, na srdci 
tie skryté.

Hoci je to postava netypická, čitateľ sa 
s ňou ihneď stotožní. Prežíva s ňou radosť, 
smútok, ale ju aj poľutuje. Kniha sa ľahko číta, 
preto sa dejom prechádza pomerne rýchlo. 
Príbeh sa začína odvíjať v období, keď sa 
Eleanor radikálne mení život. Zmení vizáž, 
dosiahne postup v práci, nájde si nových 
priateľov a zaľúbi sa. Alebo si aspoň myslí, 
že sa zaľúbila. Pre túžbu po slávnom hudob-

níkovi prehliada svojho kolegu Raymonda, 
ktorý postupom času začína v jej živote hrať 
čoraz dôležitejšiu úlohu. Možno sa nám tým 
autorka snaží naznačiť skutočnú úlohu pravej 
lásky, ktorou nie je vášeň a chvíľkové pob-
láznenie, ale stabilita, istota a dôvera. Tak či 
tak, oba vzťahy prinášajú významné posuny 
v živote Eleanor. Rýchly sled udalostí autorka 
prerušuje občasnými narážkami na minulosť 
hlavnej hrdinky, ktoré nás môžu pripraviť 
na to, že koniec románu môže priniesť pre-
kvapivé odhalenia. Presne tak sa aj stalo. Hoci 
som od prvých strán tušila o ťažkom detstve 
hlavnej hrdinky a tragickom požiari, pri kto-
rom bola znetvorená jazvami, autorka ma aj 
tak dokázala prekvapiť. Všetko sa odhalí 
po pokuse o samovraždu, kedy sa Eleanor 
postaví tvárou v tvár minulosti. Pravidelné 
telefonáty Eleanor a jej matky boli totiž len 
hrou protagonistkinej fantázie a prejavom 
jej duševnej choroby. Zrazu zisťuje, že má 
okolo seba množstvo ľudí, ktorí sú jej ochot-
ní pomôcť, a že samota nie je stav dlhodobý 
a neprekonateľný. 

Vždy, keď dočítam knihu, premýšľam 
nad ňou. Nad tým, čo nové mi dala. Kniha Gail 
Honeymanovej mi dala veľa. Veľa otázok. Čo 
je to normálnosť? Ako sa posudzuje, aké sú jej 
kritéria a kto pri jej posudzovaní rozhoduje? 
Čo je normálne pre Eleanor Olifantovú, nemu-
sí byť normálne pre jej kolegov a priateľov. Čo 
je normálne pre mňa, nemusí byť normálne 
pre teba. Čo je normálne, nemusí byť dobré. 

Kniha Gail Honeymanovej je dobrá. Veľmi 
dobrá. Hovorí síce o strachu, smútku, kriv-
de, bolesti, opovrhnutí a samote, hovorí však 
o obyčajnom živote. Hovorí o tisíckach ľudí, 
ktorí sú skutočnými Eleanor Olifantovými. 
O ľuďoch, ktorí sa nevzdali a napriek nepriaz-
ni osudu sú plní optimizmu a vnútornej sily. 
A jedna časť tejto postavy je aj v každom z nás. 

Táto kniha sa mi páči, rozhodne ju zaradím 
k svojím obľúbeným a rozhodne si ju ešte raz 
prečítam. Ak hľadáte knihu, v ktorej má po-
stava hĺbku, prečítajte si túto aj vy. 

Jana Nemčeková
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Príbeh bez konca
Príbeh umenia / Ernest Hans Gombrich / Preklad Peter Draškaba 

a Ema Draškabová / Ikar 2017

Keď v roku 1950 londýnske knižné vydavateľstvo Phaidon vydalo publikáciu The Story of 
Art, nikto zrejme nepredpokladal, že sa čoskoro stane medzinárodným bestsellerom s mi-
moriadnym čitateľským úspechom. Kniha razom zmenila aj život svojho autora, historika 
a teoretika umenia Ernsta H. Gombricha. Od jej vzniku vyšla už v šestnástich vydaniach. 

Sám autor neskrýval dojatie vo svojom predslove z roku 1995, keď napísal, že ho napĺňa 
úžas a vďačnosť. Ešte si totiž dobre pamätal svoje veľmi skromné očakávania, keď knihu 

písal. Poďakoval všetkým generáciám čitateľov z celého sveta, ktorým publikácia poslúži-
la ako užitočný úvod do štúdia nášho umeleckého dedičstva. A slúži dodnes. V tomto roku 

sa aj slovenský čitateľ, vďaka vydavateľstvu Ikar, po prvýkrát dočkal ilustrovanej verzie 
Príbehu umenia v slovenskom jazyku.

„Rád by som chcel pomôcť otvárať oči, nie rozväzovať jazyky. Múdro hovoriť o umení 
nie je veľmi ťažké, keďže slová, s ktorými narábajú kritici, sme počuli v toľkých rôznych 

súvislostiach, že stratili akúkoľvek presnosť. Pozrieť sa na obraz nekonvenčným 
pohľadom a podniknúť objavnú cestu je však oveľa ťažšia, ale aj oveľa vďačnejšia úloha. 

Nikdy vopred nevieme, čo si z takejto výpravy prinesieme domov.“

absolvent Viedenskej školy dejín umenia,  
Ernst Gombrich, aplikoval a rozvinul aj vo svo-
jej knihe Príbeh umenia.
 V roku 1936 dvadsaťsedemročný Gombrich 
pre svoj židovský pôvod opúšťa Rakúsko a usá-
dza sa v Londýne, kde napokon strávi väčšinu 
svojho života. Hneď po príchode získava miesto 
vo Warburgovom inštitúte, kde v rokoch 
1959 až do odchodu do penzie v roku 1976 pô-
sobí ako jeho riaditeľ. V roku 2001 v Londýne 
zomiera. Za svoju prácu a neoceniteľný prínos 
pre spoločnosť získal Gombrich mnoho medzi-
národných ocenení a je nositeľom viacerých 
vyznamenaní. 

Treba začať od seba
Kniha dodnes predstavuje prvú voľbu pri po-
znávaní umenia, ponúka základnú orientáciu 
v jeho dejinách prostredníctvom ich prerozprá-
vania od prehistorických čias až po druhú po-
lovicu 20. storočia. Nemerateľný úspech tkvie 

E rnst Gombrich, jeden z najpodnetnejších 
historikov umenia 20. storočia, sa narodil 

v roku 1909 vo Viedni vzdelaným a umelecky 
založeným rodičom – otec bol právnik a matka 
známa pianistka. Rodina bola vďaka svojmu 
spoločenskému postaveniu v úzkom kontak-
te s intelektuálnou elitou Viedne na prelome 
storočí. V roku 1928 začal mladý Gombrich 
štúdium dejín umenia a klasickej archeológie 
na Viedenskej univerzite, ktorá bola v tom čase 
jedným z najprogresívnejších umeleckohis-
torických centier. Bol žiakom tzv. Viedenskej 
školy dejín umenia, ktorej hlavným cieľom 
bolo konštituovanie dejín umenia ako exakt-
nej nezávislej vedeckej disciplíny, striktne od-
delenej od archeológie a estetiky. Na všetky 
obdobia dejín umenia sa škola pozerala ako 
na rovnako hodnotné a ovládané ich vlastný-
mi neporovnateľnými pravidlami. Kontinuita 
predstavovala kľúč k dejinám umenia. A to 
boli rozhodujúce vplyvy a témy, ktoré neskôr 

predovšetkým v zrozumiteľnosti a ľudskom 
rozmere písania autora. Bol to Gombrichov 
hlavný cieľ, prerozprávať dejiny umenia ako 
príbeh jednoduchým jazykom, bez veľkého 
počtu odborných výrazov. Čitateľa chce v pr-
vom rade naučiť umenie vnímať, nie poskytovať 
mu návody k jeho zaraďovaniu do „škatuliek“. 
Odmieta vtedajší intelektualizmus historikov 
umenia, ktorých príznačne nazýva snobmi.
 Táto sympatická črta knihy nestráca na ak-
tuálnosti ani dnes, keď sa vytráca skutočný 
pôžitok z umenia, pretože je ľahšie tváriť sa 
vzdelane a vravieť, že je niečo „veľmi zaujíma-
vé“. Sám autor však zdôrazňuje, že bez divá-
kovej aktívnej spoluúčasti ostávajú umelecké 
diela nemé. A pritom – koľkí umelci vkladajú 
do svojich diel všetko, ba potia nad nimi krv. 
Gombrich preto čitateľa vyzýva k tomu, aby 
sa umelca snažil pochopiť v tom, čo chcel do-
siahnuť, a nie ho vopred odsúdiť pre obavy, 
že to nie je to „správne dielo“, ktoré by mal 
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oni – rozprávať svoje príbehy prostredníctvom 
úsporných vyjadrovacích prostriedkov, ale 
s takým sústredením sa na to, čo považovali 
za dôležité, že konečný výsledok ich práce si 
napokon uchováme v pamäti omnoho dlhšie 
než realistické výjavy dnešných dní.
 Na inom mieste obhajuje neľahký údel ab-
straktných maliarov prvej polovice 20. storočia, 
ktorí mali ambíciu svoje diela vystavať z najjed-
noduchších prvkov a čistých farieb. Pripúšťa, 
že obraz, ktorý sa skladá napr. z dvoch bielych 
štvorcov, mohol svojmu autorovi spôsobiť omno-
ho viac starostí ako mal umelec v minulosti, 
keď maľoval napr. madonu. Ten vedel, na čo 
sa má zamerať a ako má výjav vyzerať. Maliar 
so svojimi dvoma štvorcami je podľa Gombri-
cha v menej závideniahodnej situácii. Bude 
ich na plátne posúvať, skúšať nekonečný po-
čet možností a aj tak asi nikdy nebude presne 
vedieť, kde a kedy prestať. Samozrejme, nás 
jeho zainteresovanosť vecou zaujímať nemusí. 

obdivovať. Treba začať od seba a najmä veriť 
vlastným očiam – nie vopred konštituovaným 
akademickým názorom. Až vtedy budeme môcť 
dospieť k „najúžasnejším objavom“. 

Nie príbeh umenia, ale príbehy umelcov 
Ernst Gombrich začína svoj príbeh trochu 
netradičným tvrdením: „Umenie vlastne ne-
existuje. Sú len umelci.“ Neponúka teda defi-
níciu umenia, ale snaží sa zmapovať to, čo sa 
umením od počiatku až dodnes nazývalo. Tak 
sa stáva príbeh o umení príbehom o menia-
cich sa názoroch a požiadavkách kladených 
na umelcov. Autor diela zasadzuje do histo-
rických kontextov, čím čitateľovi pomáha 
pochopiť pôvodné umelecké zámery autorov. 
Je až dojímavé čítať, ako vyzdvihuje prácu stre-
dovekých majstrov. Priznáva, že by sa nám 
mohlo zdať, že kreslili skôr ako deti, nad čím 
je ľahké sa pousmiať. Zdôrazňuje však, že vô-
bec nie je jednoduché urobiť to, čo dokázali 

Je však šľachetné, ako autor zdôrazňuje, že by 
sme sa v žiadnom prípade nemali posmievať 
z jeho úsilia, ktoré na seba dobrovoľne vzal. 
 Výrazný ľudský rozmer autorovho písania 
nás sprevádza na mnohých stranách Príbehu 
umenia. V konečnom dôsledku prichádzame 
na to, že samotní ľudia – umelci a diváci – sú 
tí, ktorí príbeh umenia vytvárajú. Ľudské prí-
behy tvoria živú reťaz, prepájajúcu súčasné 
umenie dnešných dní s umením najranejších 
jaskynných malieb. Na konci sa Ernst Gom-
brich vracia k svojmu východiskovému bodu 
potvrdzujúcemu hlavnú myšlienku príbehu, 
keď apeluje na čitateľa a píše: „Sme presved-
čení, že umelci sa budú rodiť vždy. Ale či bude 
existovať aj umenie, to bude v nemalej miere 
závisieť aj od nás, širokej verejnosti. Našou 
ľahostajnosťou alebo záujmom, našimi pred-
sudkami alebo pochopením môžeme o tom 
rozhodnúť.“

Darina Šabová

KLASIKA

Foto bb
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situáciu reflektovali vo svojej tvorbe. Dilong ako 
starší a skúsenejší autor do tvorby svojej partner-
ky zasahoval, v zbierke Môj sen o láske najmä 
do replík „môjho milého“.

Básne v tejto zbierke nemajú názvy, ani nie sú 
očíslované. Na každej strane sa nachádzajú dve 
strofy, prvá nadpísaná zámenom „Ja“, druhá „Môj 
milý“. Za nimi je dvojbodka, čím sa naznačuje 
očakávanie výpovede. On hovorí o nej, ona o ňom, 
on k nej, ona k nemu. Vzniká tak dojem dialógu, 
ale len akoby – strofa je totiž natoľko rozsiahla, 
až sa v nej prestáva dialóg vnímať, hoci čitateľ má 
dialogickosť v povedomí na základe formálneho 
rozčlenenia textu. 

Ja a môj milý nie sú ani tak repliky, ale je to skôr 
určitá symbolika dvojice v kategóriách ja a on, 
ako to má napr. Martin Buber v knihe o vzťahoch 
Ja a ty. Ja a ty je akoby modelový vzťah. Zaujímavé 

Zbierky Muškát a Môj sen o láske podpísané 
pseudonymom Ria Valé spôsobili na začiatku 

40. rokov 20. stor. literárnu senzáciu, a to najmä 
pre mystifikačnú fotomontáž Rudolfa Dilonga 
v ženskom preoblečení. Mnohí si mysleli, že 
autorom je on, bola to však jeho partnerka Va-
léria Reiszová. Ako Židovka v tom čase nesmela 
publikovať. Pri príležitosti storočnice jej narode-
nia pripravila ich vnučka, spisovateľka Denisa 
Fulmeková, reedíciu zbierok Rie Valé, do ktorej 
zaradila aj jednu z básní publikovaných časopi-
secky a výber básní z autorkinej pozostalosti.

 
Medzi autorkou a subjektom
Láska Rudolfa Dilonga a Valérie Reiszovej bola 
zakázaná nielen z cirkevných dôvodov (celibát, 
rehoľný sľub), ale aj svetskými zákonmi (Židov-
ka a Nežid). Určite aj preto svoju existenciálnu 

je, že Ria Valé neuvádza komplementárne zámená 
ja a ty, ktoré sémanticky vyjadrujú dvojicu, ale 
ja a môj milý.

Môj milý je biblický výraz, ktorý sa používa 
v ľúbostnej starozákonnej poézii Piesne piesní. Tá 
aluduje v celej zbierke, ale aj v iných textoch Rie 
Valé. Starý zákon zbližuje Reiszovú s Dilongom, 
pretože pre kresťanov je väčšou časťou Biblie, 
ktorú používajú. Bol tak spojivom v pôvodnej 
konfesionálnej rozdielnosti tejto dvojice. Pieseň 
piesní ich spájala, pretože je to posvätný biblický 
text a zrejme aj Dilong si dajakým spôsobom po-
treboval nielen logicky odôvodniť porušovanie 
celibátu, ale si ho aj pozitívne vysvetliť. V Piesni 
piesní obaja nachádzajú vrúcnu oddanosť dvoch 
ľudí, vďaka ktorej vstupujú do procesov, ktoré 
nastavil alebo predurčil Stvoriteľ. Okrem toho 
je kňaz plný Biblie a liturgických textov, študo-

Príbeh lásky v lyrike
Môj sen o láske. Z poézie múzy Rudolfa Dilonga / Ria Valé / Vydavateľstvo Slovart 2017

V uplynulom ročníku Anasoft litera sa vo finálovej desiatke umiestnila kniha Denisy Fulmekovej 
Konvália, s podtitulom Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (Vydavateľstvo Slovart 2016). Autorka, Dilon-
gova vnučka, v ňom spracovala príbeh lásky svojej starej mamy Valérie Reiszovej a básnika, fran-
tiškánskeho kňaza, významného predstaviteľa katolíckej moderny Rudolfa Dilonga. Literárne ambí-
cie mala aj Valéria, doba, v ktorej žila, jej ich však neumožnila celkom naplniť. Vydavateľstvo Slovart 
teraz prináša zbierku jej poézie pod názvom Môj sen o láske. Z poézie múzy Rudolfa Dilonga.

Fo
to

 a
rc

hí
v 

K
. P

. 

Ja:
Ja viem, si taký mladý,
si viacej ako nešťastný,
blčia už promenády, 
páli ťa čelo,
spomeň si,
brat slnka nevlastný,
kto vrhol ťa do Ikarových okov,
plačeš, niečo ti uletelo,
lebo máš dvadsať rokov.

Môj milý:
Povedz mi, milá,
jak dlho žila si?
I modliť si sa naučila
a sypať popol na vlasy,
i kaplnky si navštívila
a blankyt belasý
horí, jak muž by horel za ženou,
z obete rokov sa ti dymí,
tvoj obraz pláva nad zemou
s rukami zopiatými.
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val ju odborne a stále ju používa, je to pracovný 
nástroj jeho duše. Prirodzene, že to vplývalo aj 
na Valériu ako jeho partnerku, a že zo Starého 
zákona začala čerpať aj ona.

Zbierka Môj sen o láske sa dá čítať dvojako: 
1. ako všeobecný princíp, t. j. dá sa vzťahovať 
na nejakú abstraktnú dvojicu, ale je veľmi prav-
depodobné, že 2. je veľmi osobná a že ontologický 
diskurz autorky sa opiera o žitú realitu, o biogra-
fické konkréta. Hoci platí základná teoréma, že 
neslobodno stotožňovať autora s lyrickým sub-
jektom, lebo autor sa pri písaní štylizuje a vytvára 
si odstup od seba samého, v zbierke sa vychádza 
z antropologickej a ontologickej situácie oboch 
autorov – Reiszovej a Dilonga, ktorí boli natoľko 
spojení osobným vzťahom, ale aj tvorivosťou, že 
určité reality z ich života sa v literárnej forme 
odrážajú, tematizujú a lyrizujú aj v konkrétnom 
texte.

Nešťastný
Vybraná báseň sa začína veršom „Ja viem, si taký 
mladý“. Začína sa zámenom „ja“, ktoré je všeobec-
ným ekvivalentom vlastného mena, a ktorým po-
dávateľka označuje samu seba. Prihovára sa svoj-
mu partnerovi, no hoci používa sloveso „viem“, 
ktoré signalizuje poznanie, ide skôr o reflexiu ako 
o kognitívny úsudok. Prvá strofa je rámcovaná 
vyjadrením veku partnera, v prvom verši „si taký 
mladý“, v poslednom „máš dvadsať rokov“. Ak by 
sme text čítali biograficky, ide o pohľad dozadu, 
lebo v čase, keď sa s Reiszovou Dilong zoznámil, 
bol už tridsiatnik. O partnerovej minulosti vie 
partnerka pravdepodobne z jeho rozprávania. 
V reflexii ho vidí ako mladého, pričom mladosť 
je tu synonymom ideálov, slobody a otvorených 
možností, ale aj neskúsenosti a nezrelosti. 

Partner je však podľa nej napriek mladosti 
v hyperbolickom prirovnaní „viac ako nešťastný“. 
Dilongovi v útlom detstve zomrela mama, neskôr 
aj sestra, ktorá sa oňho starala. Pre nezhody s ma-
cochou ako 15-ročný vstúpil do františkánskeho 
rádu, vysvätený za kňaza bol ako 23-ročný. Sub-
jekt je nešťastný, lebo by chcel ísť inam – „blčia už 
promenády“, v ktorých by sa mohol prechádzať. 
Cesty sú vysvietené, poskytujú určité smery, po-
hyb, znamenajú perspektívu, kam by mohol ísť. 
Ale on sa kdesi – možno v rehoľnej cele – trápi, 
v dlaniach má čelo, ktoré ho páli. Pozitívny motív 
intenzívneho horenia, blčania vonkajšieho sveta 
(promenád) sa prenáša do negatívneho pálenia 
v subjekte, prežívajúcom trápenie.

Partnerka ho oslovuje pomenovaním „brat 
slnka nevlastný“. Brat slnka je označenie  
sv. Františka z Assisi, zakladateľa františkán-  

skej rehole, autora Piesne brata slnka, v ktorej sln-
ko pomenúva ako svojho brata, lunu ako sestru, 
vietor a oheň ako brata, vodu a zem ako sestru, 
atď. Je to chválospev za všetko stvorenie, ktoré 
má oslavovať Stvoriteľa. Cez odkaz na vzor tu 
autorka šifrovane oslovuje jeho nasledovníka 
Dilonga. Partner je totiž františkán. 

Má však inverzný prívlastok „nevlastný“ – nie-
čo mu chýba, je s ním nejaký problém. Františká-
ni sa v rehoľnej komunite nazývajú bratmi, ale 
pokrvne nevlastnými. Možno to však konotatívne 
čítať aj tak, že síce formálne je bratom, ale neplní 
si rehoľné povolanie naplno, pretože je nešťastný 
a pochybuje o svojom postavení, lákajú ho pro-
menády, vysvietené cesty sveta, na ktoré by sa 
mohol rozbehnúť, a čelo ho páli pri rozhodovaní 
– alebo v prenesení do súčasnosti 40. rokov niečo 
porušuje: celibát a sľub, ktorý ho viaže. 

Partnerka sa mu prihovára jemnou výzvou, 
kontaktovou vetou „spomeň si […] kto vrhol ťa 
do Ikarových okov“. Ikarove okovy predstavujú 
situáciu, v ktorej sa nemôže rozletieť, nemôže 
ísť na cesty, nemá krídla. Daidalos a Ikaros sa 
vynašli, hoci Ikaros na to tragicky doplatil. Ich 
príbeh asociuje mladého muža, ktorý dobrovoľne 
prijal okovy celibátu a rehoľných sľubov a záro-
veň túži lietať, vyletieť, túži po tom svete, ktorý 
bol pre Ikara zatvorený, lebo bol s otcom uväz-
nený na ostrove. Rehoľa a kňazské povolanie je 
pre neho v istom zmysle akoby tým ostrovom.

Plače, lebo je bezradný. „Niečo ti uletelo“ – 
motív lietania z príbehu o Ikarovi sa tu prenáša 
na to, že pre okovy niečo navždy stratil. Vníma 
to tak už v dvadsiatke, čo ho vedie k tomu, že 
neskôr predsa len vkročí na svetskú cestu, po-
kúsi sa mať krídla a letieť… Reflektuje sa tu teda 
situácia dvojice, spätne sa analyzujú príčiny toho, 
ako sa Dilong dostal k Reiszovej. Musel to byť 
pre nich problém: musel sa skrývať, cestovať 
za ňou – vidno to z vonkajších vecí, ale určite 
si problém zakázanosti svojho vzťahu museli 
vyriešiť aj vnútorne.

Celá prvá strofa, v ktorej sa partnerka priho-
vára partnerovi, teda podáva negatívny, pesi-
mistický obraz milého (nešťastný, páli ho čelo, 
brat nevlastný, okovy, plače, niečo mu uletelo).

Mystická nevyhnutnosť vzťahu
V druhej strofe sa zase môj milý prihovára svojej 
partnerke: „povedz mi milá, / jak dlho žila si?“ 
Znovu sa tu podáva čas, chronológia dvojice, 
archeológia ich vzťahu. Vtipne sa tu naznačuje 
vekový rozdiel takmer dvanástich rokov – ako 
partnerka vie, čo milý robil, keď mal dvadsať 
rokov? Ešte sa nepoznali a ona mala osem. Je to 

narážka na intuí-
ciu a ich predur-
čenosť, mystické 
vnímanie času. Ta-
kisto v Piesni pies-
ní milá ešte nevidí 
ženícha a už mu 
všetko dáva: ešte 
ho nepoznala, už 
sa mu oddala. 

Milý ďalej vy-
menúva, čo všetko 
milá už stihla po-
čas svojho doteraj-
šieho žitia: „i modliť si sa naučila / a sypať popol 
na vlasy / i kaplnky si navštívila“. Stala sa kres-
ťankou a naučila sa kajať za svoje chyby. Sypať 
si popol na hlavu je biblický výraz s významom 
„robiť pokánie“. Milá si ho sype na vlasy, lebo tie 
sú podľa apoštola Pavla ozdobou ženy. 

K týmto veršom je anaforicky pridaný verš 
„a blankyt belasý“ (uvedené verše sa začínajú 
striedavo spojkou „i“ a „a“). Blankyt je jasná be-
lasá farba oblohy, takže prívlastkom „belasý“ 
vzniká významová nadbytočnosť (tautológia). 
Zo sakrálneho priestoru modlenia a kaplnky sa 
tu prechádza do prírodného priestoru. Vďaka 
umiestneniu slovesa „horí“ do veršového presahu 
vzniká zdanie, že milá navštívila nielen kaplnky, 
ale aj blankyt belasý, sakralizuje sa. Motív ho-
renia blankytu nadväzuje na motív slnka, ale aj 
na motívy blčania a pálenia z prvej strofy. Táto me-
dzistrofová nadväznosť zosilňuje dojem dialógu.

Osobný motív sa tu nachádza len v podobe pri-
rovnania „jak muž by horel za ženou“. Nevyjad-
ruje sa tu osobný motív, ktorý by sa prirovnával 
k prírodnému javu, ale je to naopak. Horenie sa 
prenáša aj do ďalšieho verša, v ktorom horí obeta. 
Tento obraz má archetyp v Starom zákone. V ge-
nitívnej metafore „obeta rokov“ partnerka svoje 
roky obetovala Bohu. V poslednom dvojverší sa 
pokračuje v jej sakralizácii: jej obraz (čiže to, čím 
sa človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, odli-
šuje od zvierat) sa v modlitbe („s rukami zopia-
tými“) vznáša nad zemou, čo je v hagiografickej 
literatúre prostriedok na vyjadrenie náboženské-
ho vytrženia, ale tu aj alúzia na let Ikara.

Ako vidno, báseň intertextuálne nadväzuje 
najmä na Bibliu. Ženský subjekt v nej vyjadruje, 
prečo sa k nej milý dostal. „Milý“ zase vidí vzťah 
s ňou ako prozreteľnostnú nevyhnutnosť, ako 
spojenie mystickej povahy, ktoré sa uskutočňuje 
napriek všetkým vonkajším prekážkam.

Kristína Pavlovičová
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Právne formy perzekúcie a trestné prá-
vo na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 / 
Katarína Zavacká / Veda 2017
Monografia sa venuje právnym formám perzekú-
cií u nás v rokoch 1938 – 1945, teda od nástupu 
ľudákov k moci prostredníctvom protiústavného 
vyhlásenia autonómie Slovenska až po pád ich 
režimu.

Tmavý chlieb (Podoby domova) / Jozef 
Darmo / Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2017
Básnická zbierka novinára, publicistu, básnika, 
spisovateľa a vedca, v ktorej predkladá obraz 
domova, národa, rodiny. Ponúka tak posolstvo 
nielen súčasným, ale aj budúcim generáciám. 
Autorovi v tomto roku vyšla aj básnická zbierka 
Čas s Tebou.
Knihu môžete získať v súťaži.

Osem hôr / Paolo Cognetti / Z taliančiny prel. 
Martina Kolenová / Ikar 2017
Román talianskeho spisovateľa ponúka príbeh 
o priateľstve medzi dvomi chlapcami a hľadaní 
cesty k sebapoznaniu. Pietro a Bruno strávia roky 
túrami, bádaním a objavovaním strmých horských 
chodníkov či opustených domov.

Pseudologia phantastica / Jaroslav Klus 
/ Vydavateľstvo Spolku slovenských spisova-
teľov 2017
Druhý román spisovateľa, autora poviedok, divadel-
ných hier i zbierky básní. Hlavný hrdina si prejde 

pobytom v psychiatrickej liečebni i slávou v bežnom 
živote, aby sa opäť vrátil do liečebne. Autorovi vyšiel 
románový debut Hodina vlka v roku 2015.

Sto rokov samoty / Gabriel García Márquez /  
Zo španielčiny prel. Ivan Puškáč / Vydavateľ-
stvo Slovart 2017
Román významného spisovateľa latinskoameric-
kého magického realizmu, od roku 1982 držiteľa 
Nobelovej ceny za literatúru, rozpráva o príhodách 
šiestich generácií rodiny Buendíovcov z fiktívneho 
mestečka Macondo.
O túto osvedčenú klasiku môžete súťažiť.

Slovenské povesti o strašidlách /  
Beatrica Čulmanová / Ilust. Svetozár Košický 
/ Ikar 2017
Zbierka slovenských povestí z rôznych regiónov 
(Levice, Martin, Bratislava a i.), v ktorých vystu-
pujú strašidelné i tajomné bytosti – zakliate pan-
ny, bosorky, čerti i vodníci. Vhodné pre čitateľov 
od desať rokov.
O knihu môžete súťažiť.

Danka a Janka / Mária Ďuríčková / Ilust. 
Božena Plocháňová / SPN – Mladé letá 2017
Nestarnúca klasika vychádza už v dvanástom vyda-
ní a nemala by chýbať v žiadnej rodinnej knižnici. 
Významná spisovateľka napísala vtipný a poučný 
príbeh o dvoch sestrách, určený pre deti od šesť 
rokov.
Aj o túto knihu môžete súťažiť.

Nevysloviteľné a iné konverzačné témy / Meghan Daum / 
Z angličtiny prel. Aňa Ostrihoňová / Inaque 2017

Kniha vychádza v edícii Pandora a prináša autobiografické eseje, v ktorých 
autorka otvára citlivé témy. Konfrontuje sa s prežívaním smrti vlastnej 
matky, ale napríklad aj s rozhodnutím nemať deti. Ohlasy na túto zbierku 
ju označujú za zábavnú, trefnú, presvedčivú, emocionálnu… a Daum je 
považovaná za geniálnu esejistku. Ide o novinárku, ktorá prispieva do den-
níkov New York Times či Los Angeles Times, je tiež autorkou ďalších troch 
zbierok esejí. Viac sa o autorke dozviete na www.meghandaum.com.
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Objavné cesty staroveku / Michal Habaj / 
Foto archív autora / Perfekt 2017
Monografia historika o objavných cestách Egypťa-
nov, Peržanov, Grékov, Rimanov a iných národov 
od polovice 3. tisícročia pred n. l. až po 4. storočie 
n. l. Kniha obsahuje aj prvý slovenský preklad Pseu-
do-Skylakovho pepiplu.

Stratégia antilop / Jean Hatzfeld / Z fran-
cúzštiny prel. Silvia Ruppeldtová / Absynt 2017
Francúzsky novinár a spisovateľ zasvätil genocíde 
v Rwande veľkú časť svojej reportérskej kariéry. 
Táto publikácia je zavŕšením jeho rwandskej tri-
lógie, v ktorej skúma vzťahy medzi obeťami a ich 
katmi.

Hillbilly Elegy. Kronika rodiny a kul-
túry v kríze / J. D. Vance / Z angličtiny prel. 
Martin Djovčoš / Vydavateľstvo Tatran 2017
Skutočný príbeh o sociálnom, regionálnom a tried-
nom úpadku bielej robotníckej triedy v Spojených 
štátoch amerických. Autor analyzuje príčiny po-
stupného rozkladu tejto komunity, ktorý sa začal 
pred viac než 40 rokmi.

Kľúčový svedok / Jørn Lier Horst / Z nórči-
ny prel. Zuzana Demjánová / Vydavateľstvo 
Premedia 2017
Detektívka populárneho nórskeho spisovateľa 
založená na skutočnom kriminálnom prípade 
a prvá kniha zo série o hlavnom vyšetrovateľovi 
Williamovi Wistingovi. Ten rieši brutálnu vraždu 
starca.

Sebectvo tých druhých / Kristin Dombek 
/ Z angličtiny prel. Aňa Ostrihoňová / Inaque 
2017
V knihe s podtitulom Esej o strachu z narcizmu autor-
ka prináša príbeh o tom, ako sa z narcizmu, ktorý 
sme kedysi mohli vidieť len zriedkavo, stal kultúrny 
fenomén. Dombek určuje hranice medzi patológiou 
a obyčajným sebectvom.

Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 – 
1944 – 1948 / Ľubo Olach / Marenčin PT 2017
Spisovateľ, básnik a redaktor napísal príbeh o po-
litikovi, ktorý ovplyvnil slovenské dejiny v troch 
prevratoch. Šrobár mal zásluhu na vzniku Česko-
slovenskej republiky (1918), bol predsedom povsta-
leckej Slovenskej národnej rady (1944), podporoval 
prezidenta Eduarda Beneša (1948).

Teseus a Ariadna / Prerozprávala Beata 
Panáková / Ilust. Júlia Piačková / Perfekt 2017
Ilustrovaný príbeh o láske medzi aténskym princom 
Teseom a krétskou princeznou Ariadnou. Princovi 
pomohla zvíťaziť nad netvorom Minotaurom tak, 
že mu venovala zázračný meč a klbko nite, vďaka 
ktorému našiel Teseus cestu von z labyrintu.

Sprievodca detskými chorobami / Moni-
ka Antošová / Fortuna Libri 2017
Publikácia ponúka prehľad v najčastejších detských 
chorobách s odborným výkladom a poradenstvom. 
Autorka sa opiera o bohaté skúsenosti z klinickej 
a ambulantnej praxe. Kniha rodičovi pomôže odlíšiť 
menej závažnú chorobu od tej, ktorá si vyžaduje 
odbornú pomoc.

Chlapec, vtáčik a truhlár / Matilda Woodsová / Z angličtiny prel. 
Katarína Slivková / Ilust. Anuska Allepuzová / 

Albatros v Albatros Media 2017

Kniha je určená pre čitateľov od osem rokov a zachytáva nezvyčajné 
priateľstvo medzi chlapcom Titom, jeho vtáčikom a Albertom. Albertovi 

umrela celá rodina na mor a on ďalších tridsať rokov žije celkom sám. 
Živí sa výrobou truhiel, pričom celé dni trávi v dielni. Až keď k nemu 

zavíta ustráchaný chlapec, rozsvieti izby v celom dome a opráši hračky 
po svojich deťoch, v snahe vytvoriť mu domov. No hľadá ho jeho násilníc-

ky otec… Autorka napísala láskavý príbeh o nezištnosti, dobre a ľud-
skom teple, ktoré ohrozujú chamtivosť a zloba.
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vydavateľstvo fantastických kníh

V ďalšom čísle si prečítate:
 komentár Iris Kopcsayovej k Bibliotéke
 recenziu Etely Farkašovej na knižku Timrava vo výbere Dany Podrackej (LIC)
 interpretáciu básne Valentína Beniaka z knihy Slovenský Igric sa búri aj žalostí (OZ Hlbiny)
 o tvorbe Dušana Mitanu, ktorého knihy vychádzajú v reedícii vo vydavateľstve KK Bagalu

Knižná revue 11 vychádza 16. novembra!



vydavateľstvo fantastických kníh



Banská Bystrica                 
OC Terminal                     
Štefánikovo nábrežie 

Bratislava   
Obchodná 26
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon
Staré grunty 24
                                                   
Košice   
OC Galéria
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria
Námestie republiky
                                                 
Martin   
M. R. Štefánika 58
(pešia zóna)

Nitra   
OC CENTRO
Akademická 1
                                                  
Poprad   
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8
                                                  
Žilina   
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. www.martinus.sk

MARTINUS
KNÍHKUPECTVÁ

NAVŠTÍVTE

www.martinus.sk/besedy

NOVINKA

Dračia cárovná
Juraj Červenák

Objednajte si novú knihu 
od majstra historickej 
detektívky pred jej 
vydaním (8.11.2017) 
a ako darček dostanete 
od nás aj plagát 
s motívom obálky knihy 
vo formáte A3! 

V zajatí geografi e
Tim Marshall

Výnimočný sprievodca 
modernými dejinami, 
ktorý na relatívne 
malej ploche zhrnul 
to najdôležitejšie, 
čo potrebujete vedieť 
o súčasnom svete. 

Príbehy z kuchyne 2
Marta Marčáková                             
Martina Dorkinová

V knihe nájdete viac ako                                                   
100 sladkých receptov                                                          
a obľúbené chuťové                                                
kombinácie aj pre                                                   
alergikov. Verzie bez                                                         
múky, bez laktózy, raw,                          
s ovocím, či so zeleninou.

Odporúčame z našej ponuky

Pozývame vás

Stretnite sa so svojimi 
obľúbenými autormi

Pavol Rankov
20. november o 18:00, Obchodná 26, Bratislava

Pozývame vás na besedu s Pavlom Rankovom, ktorý 
porozpráva o svojej novinke Miesta, čo nie sú na mape.

Katarína Kerekesová a Vanda Rozenbergová 
21. november o 18:00, Obchodná 26, Bratislava

Príďte s nami a autorkami Katarínou Kerekesovou a Vandou 
Rozenbergovou pokrstiť ich najnovšiu knihu Websterovci, 
ktorá sa dočká aj seriálového spracovania v spolupráci s RTVS.

Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt
9. november o 18:00, Obchodná 26, Bratislava

Pozývame vás na stretnutie s Hansom Rosenfeldtom (autor 
scenárov k populárnemu seriálu Most) a Michaelom Hjorthom, 
ktorí prídu predstaviť svoju najnovšiu knihu Tí, ktorí zlyhali.

M. Hjorth a H. Rosenfeldt (foto: Apendix Fotografi )
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