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nevlastníte, ani ste nikdy žiadneho nemali – do-
volí vám vysadnúť na tátoša hovoriaceho ľud-
ským jazykom, slncového koňa, popchnúť ho 
ostrohami – tak choď, koníček môj, aby sa ani 
tebe, ani mne nič nestalo –, a odcválať do clivého 
opisu krajiny vášho detstva, ktoré… „Verona, 
pozor, niekde treba rytmus úmyselne narušiť, 
aby z textu nebola odrhovačka.“ 
 Náš rozhovor prebiehal na pokračovanie. Vla-
do sa staval dosť kriticky k súčasnej slovenskej 
literatúre, a ja som od neho chcela návod ako 
od znalca, človeka, pre ktorého bola literatúra 
srdcovou záležitosťou, prácou, zmyslom života! 
„Povedz, čo tam chýba?“
„Neodpovedáte na moje otázky!“
„Ja ti odpoviem, Vlado, polož mi ich.“
 Ten rozhovor bol pre mňa taký podnetný, že 
som si Vladka pozvala aj do televíznej relácie ako 
hosťa a chcela od neho nejaký „návod na použitie“! 
Pravdaže, všetko položartom. Vlado mal zmysel 
pre humor ako málokto, a ak som niekde čítala, 

s. 02/03

V nedeľu 19. novembra odišiel zo života 
vo veku 88 rokov literárny kritik a histo-

rik Vladimír Petrík, ktorý vtedy, keď zomrel môj 
tatko Vincent Šikula, v nekrológu písal o jeho 
krásnych očiach a hlbokom tmavom pohľade. 
 Vladka som poznala osobne a vďaka Tine 
Čornej som mala šťastie v poslednom čase 
v jeho prítomnosti pobudnúť. Všeličo by som 
vedela a mohla povedať o jeho vrúcnom, žič-
livom, presnom, luteránskom, peknom a ve-
selom pohľade aj ja. Najmä žičlivom, pokiaľ 
ide o literatúru a jej recenzenta, a veselom, 
ak hovoríme o človeku, o Vladovi, s ktorým 
sme strávili v kaviarni, ale aj u nás v Modre, 
nejednu príjemnú chvíľku, a luteránskom, ak 
spomeniem aj naše luteránsko-katolícke ka-
viarenské prekáračky, a napokon aj peknom, 
lebo nedalo sa nevšimnúť si. 
 Vladko bol jemný a noblesný človek, a lite-
ratúra v jeho podaní bola krásna a vážna vec, 
ktorá – hoci aj nejazdíte na koni, ba žiadneho 

Laureátom tohtoročnej Hlavnej ceny Nadácie Tatra banky v oblasti di-
zajnu sa stal Palo Bálik za koncept a grafickú úpravu knihy Italo Calvino 
– Neviditeľné mestá z vydavateľstva Artforum. V kategórii literatúra ju 
získala Mária Ferenčuhová za básnickú knihu Imunita, ktorú vydalo vyda-
vateľstvo Skalná ruža, medzi Mladými tvorcami uspela Alena Sabuchová  
so zbierkou poviedok Zadné izby z vydavateľstva AMMA. 

Srdcové 
záležitosti

Za Vladom Petríkom

Foto Nadácia Tatra banky

Najkrajšie a najlepšie 
detské knihy jari a leta 2017
Súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Sloven-
sku vstúpila do ďalšieho ročníka. Odborné poroty zostavené organizátormi 
súťaže BIBIANOU a Slovenskou sekciou IBBY ukončili hodnotenie kolekcie 
kníh za jar a leto 2017. Z posudzovanej kolekcie (28 kníh od 10 vydavateľov) 
vybrala výtvarná porota ako najkrajšiu detskú knihu jari Dínom-dánom 
Tomáša Janovica, ktorú s ilustráciami Tomáša Klepocha vydalo Literárne 
informačné centrum.
 Literárna porota vybrala ako najlepšie detské knihy jari tituly: Juraj Šebesta 
– Bájky 1 / Phure vakeribena – o bajki 1, ktoré vydala Asociácia Corpus, a Gabriela 
Dittelová – Letí, letí, všetko letí z dielne TRIO Publishingu. Publikácia Ľubomíra 
Feldeka Veľká kniha európskych rozprávok, ktorú ilustroval Miroslav Cipár a vy-
dalo vydavateľstvo OZ Hlbiny získala ako najkrajšia i najlepšia detská kniha 
jari ocenenie oboch porôt.
 Z prihlásenej kolekcie (17 kníh od 9 vydavateľov) výtvarná porota vybrala 
ako najkrajšiu detskú knihu leta Slovenské povesti o strašidlách autorky Beatrice 
Čulmanovej, titul ilustroval Svetozár Košický a vydal Ikar. 
 Literárna porota vybrala ako najlepšie detské knihy leta dva autorské tituly 
Kataríny Macurovej – Ako naučiť Eda lietať? a Lily a Momo, ktoré vydal Albatros 
v Albatros Media, ďalej knihu Tarasa a Marjany Prochaskových – Kto nám sype 
z neba sneh?, ktorú v preklade Ľubora Matejku vydalo Vydavateľstvo Buvik 
a knihu Kataríny Kosánovej a Andrey Gregušovej Ako maliari vidia svet z Vy-
davateľstva Slovart.

(red)

Vladimír Petrík (*1. 3. 1929 
Liptovský Trnovec – †19. 11. 2017 
Bratislava ) – literárny kritik 
a literárny kritik. Foto Peter Bilý

že mal šťastie byť 
až do konca života 
súčasťou literárne-
ho života a stretá-
vať sa s mladými, 
trochu to zvrtnem – 
to my, všetci mladší 
od neho, sme mali 
šťastie, že sme sa 
s ním mohli stretávať a počúvať ho. 
 Literatúru a jej autorov na Slovensku často 
všelijako prehodnocujeme podľa aktuálnej poli-
tickej situácie a meníme názory. Vladimír Petrík 
bol iný. Vždy mal k literárnemu textu a k jeho 
autorovi pozitívny vzťah, aj napriek výhradám, 
a v tom bol jeho prístup možno až ojedinelý. 
 Vlado, bolo mi cťou, ďakujem, hádam sa 
na mňa niečo nalepilo.  
 Odpočívaj v pokoji, nech Ti je slovenská zem 
ľahká.

Veronika Šikulová
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Výhercovia z KR č. 10: 
V. Kozubová, L. Krauszová, Z. Švecová, M. Lojdlová, S. Navrátil

Jesennú atmosféru Ypsalonu, organizované-
ho občianskym združením Publikum.sk si 
nadšenci literatúry mohli vychutnať počas 
štvordňového rozmanitého programu až na 
troch miestach. Okrem kaviarne Thalmei-
ner aj v bare Zelený kríček – v ktorom kon-
certovala kapela Modré hory, alebo ste tu 
mohli vidieť divadelné predstavenie Pavla 
Seriša s názvom Samko Tále –, a tiež v malej 
výstavnej galérii Kníhkupectva Artforum. 
Tá bola už od polovice novembra priestorom 
pre expozíciu s názvom Ilustrovaná ústava.

Trol, Svorka a iné
Prvý večer za cengotu vínových pohárov 
otvorila diskusia s predstaviteľmi vyda-
vateľstiev OZ Brak a Artis Omnis. Okolo 
umeleckého zobrazenia života rusínskej 
menšiny na Slovensku sa točil rozhovor 
s Marošom Krajňakom, trojnásobným fi-
nalistom Ceny Anasoft litera. V rozhovore 
s Perom Le Kvetom hovoril aj o svojej in-
špirácii výtvarným umením a autorskou 
poetikou ruského režiséra Tarkovského. 
Osviežujúce bolo tiež stretnutie s Micha-
lom Hvoreckým, ktorý o svojom románe 
Trol hovoril cez optiku kritiky súčasnej 
spoločnosti a šírenia dezinformácií. Fes-
tivalový večer ukončila autorka detektív-
nej literatúry Katarína Holetzová, ktorá 

predstavila svoj debut Smrť prekliatych 
a dielo Svorka.
 Úvod druhého večera patril prednáške 
Petra Tollaroviča, ktorá priniesla zaujímavé 
fakty z dobovej tlače o Miroslavovi Válkovi 
a Trnavčanov aspoň na moment preniesla 
do prvej polovice 20. storočia s podrobným 
opisom lokalít, ktoré básnik navštevoval. 
Nasledovali rozhovory s tohtoročnou fina-
listkou súťaže Anasoft litera Ivanou Gibo-
vou, a neskôr s Markom Vadasom, ktorý 
prezradil, že chystá novú knihu. Uvoľnenosť 
a veľa smiechu do večernej Trnavy priniesli 
Bene a Lyrik, známi ako Modré hory. 

Zaznela aj poézia
Úvod sobotného večera patril poézii. V spo-
ločnom bloku vystúpili básnici Erik Šimšík, 
Viktor Suchý a Michal Tallo. Alexandra Sal-
mela predstavila nielen svoj nový román 
Antihrdina, ale aj detské knihy s čarovnými 
ilustráciami. Sobotný večer uzavrel histo-
rický príbeh z pera známeho autora a pub-
licistu Silvestra Lavríka.
 Magické číslo tri prinieslo trnavskému 
literárnemu festivalu Ypsalon pestrú paletu 
inšpiratívnych osobností, ktoré obohatili 
nielen fanúšikov súčasného slovenského 
umenia.

Lenka Haluzová

Cenu P. O. Hviezdoslava 2017 získal literárny vedec a pre-
kladateľ Zvonko Taneski. Na slávnostnom ceremoniáli 
v bratislavskom Zichyho paláci mu ju odovzdali v prítomnosti 
macedónskej veľvyslankyne Vasilky Poposkej Trenevskej. 
Cena sa udeľuje za preklad slovenských literárnych diel do cu-
dzích jazykov, súťaž vyhlasuje každý rok AOSS.

Foto Milan Richter

Úspešný tretí ročník Ypsalonu
Zažiť príjemnú komornú atmosféru históriou dýchajúcej kaviarne Thalmei-
ner, dopočuť sa o pôsobivom príbehu lásky Rudolfa Dilonga či vidieť zbier-
ku najkrajších detských kníh roku 2017, to všetko ste mohli na v poradí už 
treťom trnavskom literárnom festivale. 

Ceny AOSS 
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska slávnost-
ne odovzdala Ceny AOSS za rok 2016 v obradnej sieni 
Zichyho paláca. 

Cenu Klubu nezávislých spisovateľov získala Mila Hau-
gová za básnickú zbierku Srna pozerajúca na Polárku (Ars 
Poetica), laudáciu predniesol Igor Hochel.

Cenu Klubu spisovateľov literatúry faktu si odniesol Ivan 
Szabó za knižku historiek Prešporsko-bratislavské strašidlá 
(Perfekt), laudácia o jeho diele zaznela z úst Ľudovíta Kissa.

Cenu Obce spisovateľov Slovenska dostala Andrea Gregu-
šová za knižku pre deti a mládež Nina (Tanec v zajatí dymu) 
(Vyd. Slovart), ktorú v laudácii priblížila Toňa Revajová.

Cenu Slovenského centra PEN získal Ireney Baláž za bás-
nickú zbierku Čas hmatu (ako voňajú sny) (Spolok slov. 
spisovateľov), laudáciu predniesol Erik Ondrejička.

Forbáthovu cenu Spoločnosti maďarských spisovateľov 
na Slovensku získal Zoltán Németh za básnickú zbierku 
Beštiálny manžel / Állati férj, na ktorú napísal laudáciu 
Attila Mizser.

Cenu Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku si 
odniesol Július Paňko za prózu Zárezy kamenistého poľa 
/ Карби кам’янистого поля, ktorú v laudácii zhodnotil 
Ivan Jackanin.

Cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska udelila 
porota Milanovi Richterovi za dramatické dielo Kafka a 
Kafka (MilaniuM), laudáciu v zastúpení Márie Bátorovej 
predniesol Erik Ondrejička.

Vladimíra Komorovská

Zľava spisovateľ Pero Le Kvet, vydavateľka Andrea Harmanová 
a vydavateľ Peter Michalík. Foto Petra Adamková
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Celý názov nového literárneho ocenenia pri-
tom aktuálne znie: Literárna cena René ’17 

Anasoft litera gymnazistov – aspoň teda v takejto 
forme ho nájdete, elegantne skrútený do tvaru 
písmena R, v logu projektu (vizuál majú na sve-
domí Andrej Čanecký a Andrej Barčák). Premisa 
je taká, že študenti z desiatich gymnázií (okrem 
Bratislavy aj z Pezinka, Trnavy, Vrábeľ, Žiliny, 
Banskej Bystrice a Košíc) zahlasujú za jeden 
z piatich titulov, ktoré im z pôvodného korpusu 
kníh posunula porota „veľkej“ Anasoft litery 2017, 
tieto hlasy sa spočítajú a z každej školy ich potom 
na záverečnú poradu príde jeden študent alebo 
študentka odprezentovať. Skutočne zaujímavé 
to však začína byť až vtedy, keď sa títo desiati 
zástupcovia majú dohodnúť – okrúhly stôl poroty 
Ceny René sa totiž hlasovaním ich spolužiakov 
a spolužiačok (svoj názor vyjadrilo až 250 žia-
kov) riadiť môže, ale nemusí, pretože každý z prí-
tomných má právo vetovať kvantitatívny výber 
a – po dostatočnom vyargumentovaní – môže 
rozhodnutie zmeniť a hlasovať za inú knihu.

Rozdeľuj a panuj
V hre boli Trhlina Jozefa Kariku, Nedeľné šachy 
s Tisom Silvestra Lavríka, Som Paula Ondreja Šte-
fánika, Rinaldova cesta Víťa Staviarskeho a barbo-
ra, boch & katarzia Ivany Gibovej, práve zasadnutie 
poroty v dopoludňajších sobotných hodinách celú 
situáciu zamiešalo. Kritérium čítavosti, ktoré 
by zrejme zabezpečilo víťazstvo Trhline, sa totiž 
nestalo jediným určujúcim faktorom, okrem po-
zitívnych vyjadrení sa v prípade Karikovho romá-
nu ozvalo niekoľko rovnako silných kritických 
hlasov, dokonca viackrát zaznel argument, že ide 

A bavili sa aj študenti na debatách (a napokon aj 
ja, dokonca viac, ako na niektorých mojich semi-
nároch, kedy sa nebavím, pretože sa so mnou 
nebavia študenti… ale to je iná téma). K tomu 
tykaniu však treba poznamenať, že pri zasadnutí 
poroty a rozhodovaní o víťazovi prvého ročníka 
Ceny René to už zasa bolo pani Gibová sem, pani 
Gibová tam.
 Keby niekto zo študentov vedel (teraz, po odo-
vzdávaní ceny, to už vedia), že Ivana si po každej 
debate odfarbila vlasy, alebo si niekde niečo ne-
chala prepichnúť, alebo sa potetovala, taká bola 
„oblažená“ (to fakt povedala, toto slovo, ale ona 
kedysi napísala aj „čipôčka“ a odkazovala tým 
na Vajanského, takže tak) kontaktom s mladými 
ľuďmi, ktorí – čo im slúži ku cti! – podľa autorky, 
ale i podľa mňa ako pozorovateľa, dokázali pre-
čítať „katarziu“ nielen s očividným záujmom, ale 
aj s hlbokým porozumením.

And the René goes to…
Napokon si teda v Novej Cvernovke počas Auto-
riády 2017 odniesla sošku chlapca Reného, dví-
hajúceho obrovskú knihu nad hlavu (vytvoril ju 
Pavol Dubina), Ivana Gibová v blond prevedení, 
zdá sa mi však, že táto jej pasuje ešte viac (cena, 
nie farba vlasov), než „veľký“ Anasoft (čo tam 
po peniazoch). Tak či onak, ocenenie samotné je 
prínosom (dúfam) viac pre študentov, než pre au-
torov, čosi podobné tu malo vzniknúť už dávno 
(ale čo všetko sme tu už dávno mali mať – vaša 
D1), takže je super, že to vzniklo aspoň teraz.
 A áno – máme s touto cenou v LIC plány. Veľké 
plány. Go big or go home – a my pôjdeme big. 
Tešte sa.

Matúš Mikšík

o „dovolenkové čítanie“. Debata sa tak nepriamo 
otočila k otázke, či oceniť knihu, ktorá sa dobre 
číta, alebo takú, ktorá by istým spôsobom podľa 
porotcov a porotkýň čosi priniesla do literatúry. 
Pred samotným hlasovaním už potom situácia 
vyzerala úplne inak a hlavnými kandidátmi 
na ocenenie sa stala Lavríkova a Gibovej kniha.
Všetko bolo otvorené…

S Gibovou na cestách
Dalo by sa povedať, že Ivanu Gibovú poznám, 
odkedy som jej na čítačke z autorkinho debutu 
Usadenina vykal. Ehm, verím, že sa Ivana na tom-
to vtipe úprimne pobaví, každopádne… jej novela 
barbora, boch & katarzia bola druhá kniha, okolo 
ktorej som mudroval ako zodpovedný (teraz sa 
možno pobaví niekto iný) redaktor, takže keď sa 
na veliteľstve LIC riešilo, kto by šiel s Gibovou 
na besedy na jednotlivé gymnáziá, čo bolo tiež 
súčasťou štruktúry Reného, bol som poruke ako 
vhodný kandidát. S Ivanou som teda mohol absol-
vovať – a aj absolvoval – dve z besied, ktorých sa 
zúčastnila, konkrétne jednu na GJH v Bratislave 
a druhú na GJH v Trnave (prvý JH je Jur Hronec, 
druhý, trnavský, jeden z mojich obľúbených spi-
sovateľov Ján Hollý).
 Ivana začínala debaty dvoma vecami: po prvé 
navrhla študentom tykanie, po druhé, akonáhle 
sa objavila téma vulgarizmov – a to bola vždy 
jedna z prvých tém – nezabudla povedať, že mi 
rukopis posielala s tým, že jej mám nejaké na-
dávky vyškrtnúť a ja som jej miesto toho jednu 
pridal. Teraz si už s autorkou nespomíname, kto-
rý vulgarizmus by to mal byť, no Ivana sa na tom 
stále dobre baví.

AKTUALITY

rené, ivana, barbora, boch, katarzia a ja
Počas druhého decembrového víkendu prebehol v Novej Cvernovke literárny záťažový test – usku-
točnil sa tu festival Autoriáda 2017, vznikajúci na platforme Dni slovenskej literatúry. Vrcholom 

programu boli nielen večerné koncerty, ale aj rozhodovanie poroty novej Ceny René 2017 a neskoršie 
slávnostné vyhlásenie jej výsledkov.

s. 04/05

Časť študentskej poroty pred hlasovaním o prvom laureátovi 
Ceny René 2017. Foto Róbert Dobrocký

Zľava Jozef Karika, Ivana Gibová, Ondrej Štefánik a Silvester Lavrík, 
finalisti tohtoročnej Ceny René. Foto Róbert Dobrocký
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Foto Desana Dudášová

Nigérijsko-kanadská poetka Titilope Sonu-
ga, píšuca o únosoch dievčat z afrického 

Chiboku, Slovenka Eleni Cay, hľadajúca krásu 
v digitálnom svete, Francúzka s arabskými 
koreňmi Aurélia Lassaque, ktorá stále verí, 
že práve poézia môže priniesť mier a slobo-
du tam, kde zlyhala múdrosť, ale aj nemecká 
performerka vlastniaca takisto švajčiarsky 
pas Nora Gomringer, tvoriaca básne humorne 
personifikujúc civilizačné choroby. Tieto štyri 
poetky patrili do tohtoročného výberu dvad-
siatich básnikov 15. ročníka medzinárodného 
festivalu poézie Ars Poetica 2017 v Bratislave. 
V porovnaní s minulým rokom – kedy prišlo 
viacero autorov z Ázie, najmä z Indie, či zo Spo-
jených štátov amerických, sa teraz festivalový 
tím sústredil na poetov z Európy, s presahom 
na africký kontinent. 

Sila ženskej identity
„V tomto ročníku máme spoločného menovate-
ľa, ktorý spája viacero významných osobností, 
a to je sila ženskej identity a ženskej osobnosti. 
Nielen povznášajúca sila poézie, ale aj povzná-
šajúca sila ženskej tvorivosti, životnej energie 
a nezlomnosti,“ vyjadril sa v rozhovore riaditeľ 
podujatia Martin Solotruk. 
 Na zhliadnutie festivalu som si vybrala 
piatok a sobotu večer – voľné dni pre väčšinu 
pracujúcich. Vrcholom toho piatkového bola 
oceňovaná poetka z Nigérie Titilope Sonuga, 
ktorá už za svoju prvú zbierku Down to Earth 
(Pri zemi) v roku 2011 získala cenu pre mla-
dých spisovateľov od Canadian Authors Asso-
ciation a jej básne sa objavili v antológii dvad-
siatich vybraných afrických poetov Soaring 
Afrika (Vznášajúca sa Afrika). Výberu jej tvorby 
dominovala báseň o unesených dievčatách 
z lokality Chibok v Nigérii s názvom Vracia sa 

o sebe hovorí, že sa vo všetkom a všade usiluje 
nájsť krásu, a tú hľadá aj v nových technológi-
ách. Tak vznikla aj báseň Digitálne myšlienky 
či Vitaj, digitálno! Francúzka Aurélie Lassaque 
večer ozvláštnila okcitánskym tradičným spô-
sobom spievania a básňami vo francúzštine. 
Poetka sa v budúcom roku chystá na literárny 
festival v severoafrickom Tunisku.
 V sobotu vystúpil napríklad básnik a ve-
decký pracovník Ústavu slovenskej literatúry 
Slovenskej akadémie vied Michal Habaj s bás-
ňou nazvanou List developerovi, v ktorej vedie 
ostrý monológ s developerom, či autor piatich 
kníh poézie Semier Insayif z Rakúska. Semier 
v textoch prepája iracké piesne –keďže z Iraku 
pochádza jeho otec –, s textami v Nemčine, 
teda s jazykom krajiny, kde sa narodil. Večer 
hier so slovami a zvukmi vygradoval – vďaka 
energickej a extrovertnej performerke Nemke 
Nore Gomringer – s textami sprevádzanými 
hudobníkom, hráčom na perkusie Philippom 
Scholzom. Na scénu sa dostala tiež báseň 
Zabudla som. Jej ústrednou témou je choroba 
straty pamäte – alzheimer.
 „Mám pocit, že humor nám niekedy môže 
pomôcť pamätať si aj tie najbolestivejšie spo-
mienky v dobrom svetle. Nie je to o tom, pri-
farbovať si veci naružovo alebo tváriť sa, že sú 
krajšie, ale jednoducho si ich pamätať,“ hovorí 
Nora Gomringer, autorka, ktorá vizualizuje 
civilizačné ochorenia do ľudských podôb, a tak 
s nimi vedie vtipný monológ alebo dialóg. 
 Súčasťou festivalu Ars Poetica 2017 bola aj 
tento rok filmová časť či workshop pre deti. 
Návštevníci si mohli napríklad vyskúšať rolu 
autentických performerov počas tanečného 
workshopu Roberty Štěpánkovej.

Linda Nagyová

dievča popálené hlboko vnútri. Otrasný čin sa 
stal pred viac ako troma rokmi, kedy teroristi 
z militantnej organizácie Boko Haram uniesli 
zo strednej školy 276 dievčat. Väčšina z nich 
sa ešte stále domov nevrátila. 
 „Často sa zamýšľam nad témami, ktoré ne-
boli povedané, alebo boli povedané a neboli 
vypočuté. Zaoberám sa problematikou zmiz-
nutých žien, ich zmiznutím nielen fyzickým, 
ale aj na emocionálnej úrovni, “ prezrádza mi 
Titilope. Autorka sa vo svojej poézii venuje aj 
utečeneckej kríze. Nigéria je štatisticky jednou 
z najčastejších krajín pôvodu utečencov. Nie 
je takisto nezvyčajné, ak sa mladé dievčatá 
do vytúženého cieľa svojej cesty nedostanú, 
ale zahynú na mori či oceáne.
 Riešenie témy utečenectva je podľa Titi-
lope dlhou cestou. ,,Poetka Warsan Shire to 
opísala asi takto: „Nikto nepoloží svoje dieťa 
do oceánu, iba ak je jeho domovom papuľa 
žraloka.“ Ak by sme chceli hľadať riešenie 
tohto problému, museli by sme sa pozrieť 
stovky rokov dozadu, do čias kolonizácií a ich 
škôd. Musíme hlbšie atakovať otázky, prečo 
sa stali domovy pre ľudí nedostupnými. Sú 
to generácie a generácie utrpenia, chudoby 
a vykorisťovania,“ vysvetľuje ďalej Titilope 
a dodáva: „Chcem ľuďom pripomínať, že nie 
sú na svete sami. Všetci máme nejaké ľud-
ské skúsenosti. Či ja som z Nigérie, alebo vy 
zo Slovenska, je tam práve niečo v ľudskej 
skúsenosti, čo nás spája.“

List developerovi a alzheimer
Počas piatkového večera vystúpila ešte naprí-
klad Slovenka Eleni Cay roky žijúca vo Veľkej 
Británii s básňami zo zbierky Záchvevy motýľa 
v digitálnom čase, ktorá vyšla v tomto roku aj v 
prestížnom vydavateľstve Parthian Books. Eleni 

Not to be alone
Ars Poetica 2017

AKTUALITY

Ars Poetica je občianske združenie, 
ktoré od roku 2003 pravidelne uskutoč-
ňuje medzinárodne renomovaný festi-

val poézie. Konal sa aj tento rok.

Poetka Titilope Sonuga na festivale Ars Poetica 2017. Foto Leontína Berková
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Pracovať s knihami – to musí byť osud. A najkrajšie povolanie na svete. Pretože aj keď sme 
s nimi v kontakte každučký deň, prehýbajú sa nám pod nimi stoly aj police, a tašky, v ktorých 
ich so sebou všade nosíme, nás tlačia k zemi, nikdy sa na ne neprestávame tešiť, nikdy nám 

nezovšednejú a obzvlášť nie počas vianočných sviatkov.

Miroslava Vallová, riaditeľka Literárne-
ho informačného centra: Kôpka kníh, 

ktoré si odkladám na Vianoce, je už po-
merne vysoká. Všetko to nestihnem. O tej-
to jednej však viem, že príde na rad ako 

prvá. Zygmunt Bauman: Tohle není deník. 
Nie je najnovšia, no až teraz mi priplávala 

na breh, daroval mi ju syn. Slávny britský socio-
lóg, autor pojmu a teórie  tekutej  modernosti, 

podáva správu o stave sveta. Začítala som sa zatiaľ iba na chvíľu, 
no okamžite ma dostal „recenziou“ na Houellebecqueovu Možnosť 
ostrova a teória Dunbarovho čísla je takisto pozoruhodná vec. Takže 
Bauman – a priberiem si k nemu aj toho, čo práve vyšiel v Artfore.

Kristína Kubáňová, redaktorka 
Slniečka: Počas Vianoc sa teším 
na moment, keď si konečne sadnem 
a vezmem do rúk dve knihy, ktoré 
čakajú na mojej poličke. Čítala som 
ich už niekoľkokrát, no som rada, že 
sa práve v tomto roku po dlhej dobe 
vrátili na slovenský trh. Prvou z nich 
je Hľadanie strateného autora od Du-
šana Mitanu. Na túto knihu som dlho 
túžobne čakala. Keď sa mi dostala 
do rúk v čase mojich trinástich ro-

kov, zanechala vo mne hlbokú stopu. Aj keď priznávam, že som 
mnohému úplne nerozumela. Druhým titulom sú Neviditeľné mestá 
Itala Calvina, v krásnej úprave tvorivého komba Olejníková + Bálik. 
Výnimočná kniha ukrývajúca nekonečné hĺbky významov – v sil-
ných metaforách alebo v ilustráciách –, ktoré nemusia byť odhalené.

Ľubica Kepštová, šéfredaktorka Slniečka: Cez Vianoce si bu-
dem vychutnávať čítanie s vnučkou Karolínkou. Bude to knižka 
autora Zbyňa Džadoňa a ilustrátorky Jany Kalixovej Lara a nebo 
z Občianskeho združenia Slniečkovo. Kniha už na prvý pohľad dý-
cha tajomnou sviatočnou atmosférou, hoci jej ilustrácie nenarábajú 
s dekoratívnou vianočnou znakovosťou. Vianocami dýcha komorne 

ladený príbeh malej Lary a jej dospeláckeho ka-
maráta Hlavu. Ich biela zimná cesta na kopec je 
otvoreným priestorom pre čarovné detské otázky, 
ktoré rozveselia srdce a dovolia človeku zostúpiť 
do najsúkromnejších hlbín duše, kde si počas ce-
lého života skrýva a chráni svoje vnútorné dieťa. 
Otázky, na ktoré nedostane dievčatko odpoveď, 
zakričí do tváre dokorán otvorenému nebu a nie je 
dôležité, či na ne dostane odpoveď. Čarovný príbeh 
je popretkávaný básňami, ktoré sú zároveň textami 
pesničiek. Spolu s Karolínkou si ich vypočujeme 
na priloženom CD, a verím, že si ich aj spolu zaspievame. Významy a posolstvá 
týchto textov sú ako naskladané vrstvy snehu na vysokom kopci. Každý, aj my, 
dospelí, si v nich nájde odpovede na nezodpovedané otázky.

Miroslava Bilačičová, projektová manažérka: 
Vianoce sú pre mňa časom magickým najmä v tom 
zmysle, že sa zázračne a konečne :o) venujem aj 
sebe a dobieham osobné resty na poli mojich zá-
ujmov, kde čítanie určite patrí. Tohto roku budem 

čítať knižku Kateřiny Tučkovej Fabrika. Tučková 
nie je len spisovateľkou (autorka románov Vyhnání 

Gerty Schnirch a Žítkovské bohyně), ale i kunsthisto-
ričkou a kurátorkou výstav. A práve tieto odbory jej 

záujmov sa ideálne spojili vo Fabrike, ktorá je svojím spôsobom jednak katalógom 
k výstave o rozmachu brnianských textiliek pod názvom Brno – moravský Man-
chester, ale súbežne i zaujímavý, trochu netypický román o piatich generáciách 
rodiny Offermannovcov, ktorí boli jednými z najväčších textilných magnátov 
starého kontinentu. Toto pôsobivé dielko som už raz čítať začala, ale v rámci 
nedostatku času nedočítala. Fakt, že ide o pomerne faktografickú knihu a veľké 
časové pauzy v čítaní spôsobili, že som sa musela neustále vracať späť… a to si 
táto knižka nezaslúži, takže tieto Vianoce ju prečítam na jeden dych :o) 

Soňa Uriková, kníhkupkyňa: Šalát sa sám neurobí, treba ozdobiť medovníky, 
navštíviť starkých a aj tie otrepané rozprávky vedia človeku spraviť náladu. Plus 
ak k tomu všetkému vyjde dobré počasie – sneh, mráz a slniečko – na čítanie mi 
veľa času nezostáva. Nechávam si ho teda na nočné hodiny a cestovanie. A rada 
si knihy striedam podľa svojho kľúča: po textoch z domácich a českých luhov 

Foto archív M. V.

Foto archív K. K.

Foto archív M. B.

Foto Peter Procházka
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a hájov siaham 
po svetovej li-
teratúre. Urči-
te sa na vrcho-
le môjho „must 
read“ rebríčka 
týči čerstvo 
p o d p í s a n á 
kniha Meira 
Shaleva Dve 
medvedice. Po-
tom sa teším 

na zimnú tematickú Pod sněhem Petry Souku-
povej, aby som sa mohla čo najskôr vrhnúť na jej 
najnovšiu knihu Nejlepší pro všechny. Verím, že tú 
si nájdem pod stromčekom, aj keby som si ju mala 
kúpiť sama. Nedávno som si skompletizovala 
súkromnú zbierku titulov Toma Robbinsa, môjho 
najobľúbenejšieho autora všetkých čias. To sú 
knihy zábavnejšie než tá najbujarejšia silvestrov-
ská oslava, a preto je pre mňa Robbins najlepší 
spoločník na prehupnutie sa do nového roka.

Dagmar Zúbková, 
manažérka šíre-

nia literatúry: 
Po č a s  v i a no č -
ných sv iat kov 
sa chystám čítať 

životopisy. Knihu 
H. Vaughana Coco 

Chanel som si kúpila ešte 
v máji na Světe knihy v Prahe, ale nepodarilo sa 
mi ju prečítať pre množstvo iných povinností. Jej 
život v rokoch 1941 – 1954 bude určite napínavý. 
Pri nedávnej revízii knižnice som objavila mená 
ďalších slávnych žien ako Marlene Dietrich, 
Marilyn Monroe i Edith Piaf. Rada si ich živo-
topisy znova pripomeniem.

Daniela Humajová, 
vedúca oddele -

n ia za h r a n ič -
ných projektov: 
Na Vianoce chcem 
čítať biogra f iu 

Kornela Földváriho 
O sebe, ktorú pripra-

vil Peter Krištúfek. Láka 
ma toto jedinečné dielo o živote a pôsobení 
brilantnej osobnosti, akou stále zostáva Kornel 
Földvári. Predstavujem si, že sa v ňom skrýva, 
okrem iného, aj kultúrno-spoločenská „inven-

túra“ pomerov u nás, možno originálna analýza 20. storočia, ba až do roku 2015, ktorá mnohým 
môže pomôcť zrekonštruovať si obraz o dianí v slovenskej kultúre a literatúre. Ale neviem, 
ešte som knihu nečítala…

Ľubomíra Šimeková, referentka pre verejné obstarávanie:  
Aj počas vianočných sviatkov si určite nájdem čas na čítanie. Teším 
sa, ako si prečítam knihu Hercule Poirot – Záhady a rébusy, pri ktorej si 
trochu potrápim svoje sivé mozgové bunky a pokúsim sa vyriešiť vyše 
100 hádaniek, hlavolamov a prípadov inšpirovaných týmto slávnym 
detektívom. V priebehu tohto roka som prečítala dve dobré detektívky 
od Angely Marsonsovej (Tichý výkrik a Zmiznuté dievčatá) a Ježiškovi som 
dala tipy na ďalšie dva tituly od tejto autorky (Hra na smrť a Diabolské 
hry), tak keď ich Ježiško zoženie, rada si ich prečítam. Už zopár Vianoc sa 
chystám prečítať knihu 451 stupňov Fahrenheita od Raya Bradburyho, to 
je vraj teplota, pri ktorej už horí papier, tak dúfam, že mi žiadna z týchto 
kníh neskončí v plameňoch a budem si ich všetky môcť v pokoji prečítať. 

Barbora Németh, manažérka šírenia literatúry: Tak ako mnohí ľudia 
po celom svete, aj ja som prepadla čítaniu Neapolskej ságy od Eleny Fer-
rante. Zdá sa mi, že presne pred rokom som si kúpila prvý diel a odvtedy 
som spolu s Lilou a Lenú prežívala ich nezvyčajné priateľstvo. Po prečítaní 
všetkých štyroch dielov mi trochu odľahlo, ale zároveň mi zostalo smutno. 
Už dávno som nemala taký pôžitok z čítania. Keďže však Elene Ferrante 
nedávno vyšli v slovenskom preklade ďalšie dve knihy, román Temná 
dcéra a detská kniha Pláž v noci, a ja už viem, že niektorú z nich si nájdem 
pod vianočným stromčekom, mám sa na čo tešiť. Jediné, čo ma trochu 

mrzí, je, že ani jedna z nich nie je v preklade Ivany Dobrakovovej, ktorú mám rada aj ako autorku.
 

Andrea Dénešiová, finančná referentka: Určite si ako prvú pre-
čítam knihu od švajčiarskej autorky Corinne Hofmannovej Dievča 
so žirafím krkom. Tak ako sa autorka zamilovala do masajského 
bojovníka, s ktorým zostala v Afrike, ja som sa zamilovala do jej 
autobiografických románov o živote v Keni. Kniha je opäť po rokoch 
voľným pokračovaním bestselleru Biela Masajka. Na túto knihu sa 
ako milovníčka Afriky naozaj veľmi teším. Ťažké životné podmienky 
obyvateľov, divočina, nádherné zvieratá, srdečné a veselé príbehy domo-
rodcov – to všetko ma fascinuje v knihách o Afrike. Ďalším titulom, čakajúcim na poličke, je 
kniha autorky Redi Tlhabi Africká láska, ktorá je skutočným, taktiež autentickým príbehom 
utrpenia afrického dievčaťa, opisujúceho to, čo sa ešte dnes deje v černošských slumoch. No 
a do tretice, ako inak z africkej zeme, by to mal byť román českej autorky Hany Hindrákovej 
Dobrovoľníčka. Ide o príbeh dievčaťa v utečeneckom tábore v Keni. 

Marek Vadas, marketér: Obvykle si na letné prázdniny a zim-
né sviatky nechávam hrubé knihy, na ktoré počas roka nemám 
čas. Na stole ma čaká Kúzelný vrch Thomasa Manna a Tajná 
historie Donny Tartt. Na poslednú chvíľu ich však možno vytlačí 
niečo kratšie, čo sa na pultoch objavilo práve teraz – napríklad 
Queneauove Poslední dny, Calderónova Kniha noci alebo nový 
McEwan. Je ale celkom pravdepodobné, že skončím pri obrázko-
vých knižkách Benjamina Chauda, Shauna Tana alebo Lorenza 
Mattottiho. 

Foto archív S. U.

Foto archív Ľ. Š.

Foto Mila Haugová

Foto archív M. V.
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Eva Tomkuliaková, 
manažérka šírenia li-
teratúry: V mojom prí-
pade predchádza niekedy 
samotnému čítaniu tzv. 
listovacie obdobie, kedy 
l istujem vo  viacerých 
neprečítaných knihách 
z mojej knižnice, až si na-
pokon vyberiem jednu (dve), 
do ktorej sa pustím. Vianoce sú na to ideálny čas. Tentoraz budem 
listovať v knihe Židovské tradice a zvyky, v cestopise o Azerbajdžane, 
vo výbere surrealistických básní Magnetická pole, v poézii Lýdie 
Vadkerti-Gavorníkovej. Možno si kvôli tomu z knižnice požičiam 
Český snář Ludvíka Vaculíka alebo nejakú knižku o narcistickej 
poruche osobnosti. Alebo si prečítam niečo z Johanidesa. Alebo 
najnovšiu knižku Vandy Rozenbergovej. Konečný výber bude závisieť 
od momentálnej nálady a duševného rozpoloženia. 

Iris Kopcsayová, redaktorka Knižnej 
revue: Na Vianoce bývam po všetkých 

tých prípravách taká unavená, že len 
čo otvorím knihu, zaspím. Čítam skôr 
medzi Vianocami a Novým rokom, 
kedy mám na to konečne čas. Pokiaľ 

dostanem pod stromček knihu, čítam 
tú. Možno si rovno u Ježiška objednám 

Meira Shaleva alebo spomienky ortodoxného 
Žida A. Romi Cohna Prežil, aby odriekal kadiš alebo knihu dánskej 
spisovateľky Helle Helle Mala som to písať v prítomnom čase. Alebo 
ukradnem synovi knihu, ktorú dostal pod stromček on, ako minulý 
rok – hneď som si privlastnila Bukowského Faktótum. Možno na Via-
noce siahnem po niektorej z kníh z antikvariátu Petra Uličného, 
takže: Proust? Alebo príbehy z Boccacciovho Dekameronu v preklade 
Blahoslava Hečka, s ilustráciami Miroslava Cipára? Ešte nikdy som 
nečítala horor, tak si asi na Vianoce konečne nejaký dobrý prečí-
tam. Je to rozhodnuté, platí: Na Vianoce budem čítať horor! Klasiku 
od Stephena Kinga alebo Karikovu Trhlinu. A k tomu nejaké básne. 
Aké, to už si nechám pre seba.

Matúš Mikšík,
šéfredaktor Kniž-
nej revue: Nuž, po-
zrel som sa do mojej 
poličky rozčítaných 
a  odložených kníh 
a vzápätí som sa vy-
hlásil za neseriózne-
ho čitateľa. Zbierka 
Ivana Štrpku Všetko 
je v škrupine, fínske 
fantastické poviedky Lesní lišky a další znepokojivé příběhy, ro-
mán Andrzeja Stasiuka Východ, poézia Stéphane Mallarméa 

v slovenskom preklade pod názvom Hliadka osamenia, to všetko tam poctivo 
leží a čaká na mňa. Lenže – priatelia – odpusťte, Kali Bagala konečne vydáva 
súborné dielo Ivana Kadlečíka, prvý zväzok (a v ňom Z rečí v nížinách, Tváre 
a oslovenia, Epištoly) už je vonku, a tak bude musieť všetko ostatné počkať, 
celý ten ante- či post-sviatočný zhon, nezastavujúci svet i kolobeh povinností. 
Vianoce pre mňa budú tento rok sviatkami ticha, pokoja a trýznivo i hrejivo 
vybrúsených viet i myšlienok Ivana Kadlečíka.

Beáta Beláková, redaktorka Knižnej revue: Ke-
ďže veľa cestujem, zvyknem si na sviatky nanosiť 
domov hŕbu kníh a utiahnuť sa na vidiek. A potom si 
neviem vybrať. Určite si však opäť vychutnám Sofiin 
svet Josteina Gaardera, ktorý mi ukazuje svet okolo 
mňa z celkom iného pohľadu. Keď opadne rozruch 
okolo Vianočného mystéria, rada si ho prečítam – alebo 
aj niečo ďalšie z Gaarderovej tvorby. Vďaka Tatranu mám kompletnú zbierku 
Dobšinského rozprávok, s nimi si na imaginárnom prípecku kradnem hlboké 
tiché rána. Keď ma prepadne zimná melanchólia a už ma začína otravovať, 
s ľahkosťou ma z nej vyvedie Dušekov Pištáčik. Duchovnú atmosféru mi minulý 
rok sprostredkovali Pastirčákove eseje V tieni mŕtveho Boha a žiada sa mi ich 
otvoriť aj tieto Vianoce spolu s jeho novinkou z Artfora – Dekalógom.

Marta Bábiková, vedúca oddelenia informa-
tiky a marketingu: Na Vianoce som si zaželala 
české knižky, keďže k slovenským sa dostanem 
aj vo všedný deň. Moje želanie ovplyvnilo nadše-
né odporúčanie Ivany Taranenkovej. Pod strom-
čekom očakávam knižky Anny Bolavej Do tmy 
a Ke dnu. Aj keď mnohé knihy, ktoré si požičiam 
či kúpim, často nedočítam (niekedy preto, že 
ma nechytia, inokedy preto, že som pocitovo 
už kdesi inde, než si vyžaduje ponorenie sa 
do autorovho sveta), všetky vianočné knihy 

som vždy prečítala. Teším sa na Annu Bolavú, k stíšenej koncoročnej nálade 
mi vyhovujú smutné príbehy.

Peter Michalík, manažér šírenia literatúry v za-
hraničí: Na knihu, ktorú práve čítam, som sa 
pripravoval celé roky. Je to totiž skutočne ťažká 
váha a nenarážam pritom len na jej úctyhodnú 
hmotnosť (2.5 kg). Ide najmä o fakt, že jej čítanie 
spôsobuje mnohým naozaj závažné problémy – celá 
je totiž napísaná vo vymyslenom jazyku, navyše vy-
myslenými znakmi a na zrozumiteľnosti jej nepridávajú 
ani desiatky surreálnych ilustrácií. O to väčší je to zážitok! Hovorím o knihe 
Codex Seraphinianus, encyklopédii imaginárneho sveta, jednom z najfascinu-
júcejších diel 20. storočia a legende medzi knižnými bizarnosťami. Jej autor, 
taliansky vizuálny umelec a dizajnér Luigi Serafini, ju po prvýkrát publikoval 
v roku 1981 a dielo si okamžite získalo povesť „najpodivnejšej knihy v dejinách“. 
Kniha s takýmto honosným titulom nemohla v mojej knižnici chýbať večne.

Beáta Beláková

Foto František Kolář

Foto archív M. B.

Foto Radka Komžíková
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Pozvanie znelo: laudácia. K polookrúhlym 
narodeninám, ktoré sa svojím číselným zá-

pisom ponášajú na moje šťastné číslo súvisiace 
s dátumom môjho narodenia (5. 5.). Priznávam, 
že sa mi „laudatio“ k (profesorke) Marte (Součko-
vej) akosi ani nehodí. Poznáme sa od mladosti, 
prešli sme spoločne všetkými publikačnými 
tribúnami, a napriek oddialeným pôsobiskám 
a životným peripetiám nikdy sme celkom jedna 
druhej nezišli z očí – aspoň sme čítali a vzájomne 
komentovali svoje texty. 

No, popravde, najmä Marta moje, keď sa u mňa 
v bibliografii objavila aj položka: próza. To bol asi 
druhý symbolický „vrchol“ v našich vzťahoch, keď 
moje autorské aktivity zapadli do Martinho odbor-

nie výlučne vedeckého komunikačného okruhu či 
literárneho diskurzu (čo na Slovensku nie je cel-
kom samozrejmosť) a svoj čas a energiu nešetrila 
ani v organizačnej rovine. A v neposlednom rade 
by som nerada vynechala aj také jej vlastnosti, ako 
sú ochota ďalej sa učiť (mám na mysli napríklad 
feministické štúdiá), sebakritickosť, prirodzenosť 
a komunikatívnosť. 

Keď rozmýšľam nad tým, aký plný a obetavý 
život (pre slovenskú literatúru a kultúru) Marta 
Součková vedie, musím sa iba trpko pousmiať 
nad konštatovaniami, že odchodom starších ko-
legov, naposledy literárneho vedca Vlada Petríka, 
ktorý nám všetkým bude chýbať, akoby v sloven-
skej literatúre a literárnej vede vymizli osobnosti 
– že ich v podstate niet. Nie je to pravda, len si 
ich musíme vedieť objaviť a ceniť. Martu vnímam 
ako jednu z tých mnohostranných a spájajúcich 
spriatelených osobností vedľa seba a toto vedo-
mie mi robí dobre. Teším sa na ďalšiu spoluprácu 
a pridávam sa ku gratulantom, milá Marta.

ného horizontu a stali sa predmetom jej recenznej 
odozvy. Aj na vlastnej koži som si ju tak mohla pre-
veriť ako pozornú a vnímavú čitateľku so širším 
kontextuálnym ukotvením, hoci si doteraz myslím, 
že najväčšia sila jej odborného záberu väzí v me-
todickosti, materiálovom prehľade a aktuálnom 
sledovaní najnovšej ponuky. Nikdy neustrnula 
v okruhu „svojich“ (favorizovaných) autorov či au-
toriek, ale so všetkou potrebnou zvedavosťou otvá-
rala knihy aj tých, ktorí/é prichádzali a dodnes 
prichádzajú za nami. Tiež autorov-debutantov 
s neznámymi menami, no vracala sa aj k svojim 
osvedčeným tipom (tiež z medzivojnového obdo-
bia) – a tak budovala hodnotovú sieť a udržiavala 
povedomie o literárnych výkonoch či pseudovýko-
noch obdobia moderny a postmoderny, ktorá z nej 
urobila prirodzenú vedeckú a odbornú autoritu. 
Okrem nesmiernej pracovitosti by som rada pou-
kázala aj na ďalšiu jej, pre nás všetkých prospešnú 
vlastnosť. Napriek svojej akademickej kariére nik-
dy nemala problém so vstupovaním do verejného, 

Pridávam sa ku gratulantom, 
milá Marta

7. 1. 1924 – Jela KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ, autorka operných libriet, prekladateľka 

7. 1. 1967 – Igor VÁLEK, básnik, publicista

7. 1. 1971 – Jaroslav RUMPLI, prozaik

9. 1. 1935 – Ján MILČÁK, dramatik, spisovateľ pre deti

10. 1. 1951 – Viera ŠEBESTOVÁ, poetka

12. 1. 1951 – Rút LICHNEROVÁ, prozaička, výtvarná teoretička a historička

12. 1. 1988 – Martin CHUDÍK, básnik

13. 1. 1958 – Peter BULÍK, prozaik

14. 1. 1944 – Peter REPKA, básnik, prozaik 

15. 1. 1938 – Paula SABOLOVÁ, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež

15. 1. 1944 – Ladislav HAGARA, básnik, prozaik

15. 1. 1961 – Július LOMENČÍK, autor odbornej literatúry, básnik

15. 1. 1969 – Richard PLIEŠOVSKÝ, básnik

15. 1. 1973 – Marián GRUPAČ, básnik, prozaik

16. 1. 1931 – Pavol KONDAČ, prozaik, novinár

16. 1. 1932 – Milan POLÁK, divadelný kritik, historik

16. 1. 1939 – Dagmar WAGNEROVÁ-ŠKAMLOVÁ, poetka, autorka kníh pre deti

16. 1. 1956 – Pavol FABIAN, prozaik, autor cestopisnej literatúry

17. 1. 1941 – Valentín BENČAT, autor literatúry faktu

18. 1. 1934 – Ľubomír BRTEK, autor literatúry faktu

18. 1. 1944 – Irena GÁLOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež, prozaička

18. 1. 1951 – Július PAŇKO, prozaik

18. 1. 1953 – Ján GBÚR, literárny vedec

19. 1. 1951 – Michal ĎUGA, básnik, autor kníh pre deti 

19. 1. 1955 – Andrej FERKO, prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti a mládež, esejista

20. 1. 1933 – Emil BENČÍK, autor rozhlasových fíčrov, publicista

20. 1. 1940 – Stanislav RAKÚS, prozaik, literárny vedec

20. 1. 1949 – Milan STANO, aforista

22. 1. 1940 – Peter JAROŠ, prozaik, scenárista

22. 1. 1965 – Ivan KOLENIČ, básnik, prozaik

22. 1. 1984 – Marián „BENE“ BENKOVIČ, básnik, textár

23. 1. 1937 – Božena LENČOVÁ, autorka kníh pre deti a mládež

23. 1. 1961 – Taťjana LEHENOVÁ, poetka, spisovateľka pre deti

24. 1. 1964 – Silvester LAVRÍK, prozaik, dramatik

24. 1. 1966 – Adriana MACHÁČOVÁ, prozaička

jubilanti
od 15. decembra do 24. januára

15. 12. 1931 – Ladislav ŠVIHRAN, prozaik, autor literatúry faktu

15. 12. 1950 – Mariana KOMOROVÁ, autorka pre mládež, prozaička 

17. 12. 1941 – Eva FORDINÁLOVÁ, literárna historička, poetka

19. 12. 1959 – Dagmar SABOLOVÁ, prekladateľka, literárna vedkyňa

20. 12. 1961 – Milan ABELOVSKÝ, básnik

21. 12. 1935 – Tomáš GÁLL, básnik, prekladateľ

21. 12. 1946 – Viera FEGLOVÁ, autorka literatúry faktu

22. 12. 1943 – Štefan MORAVČÍK, básnik, prozaik, autor kníh pre deti

23. 12. 1936 – Viktor KRUPA, autor literatúry faktu, prekladateľ

24. 12. 1976 – Svetlana ŽUCHOVÁ, prozaička, prekladateľka

28. 12. 1941 – Katarína BELNAYOVÁ, poetka, prekladateľka

28. 12. 1951 – Dagmar Mária ANOCA, poetka, prozaička, literárna kritička

28. 12. 1966 – Daniela DUBIVSKÁ, poetka

29. 12. 1940 – Anita TEŠOVIČOVÁ, spisovateľka pre deti, poetka

29. 12. 1947 – Jana KUZMOVÁ, poetka

29. 12. 1953 – Oliver BAKOŠ, prozaik, prekladateľ

29. 12. 1976 – Michal HVORECKÝ, prozaik

29. 12. 1982 – Radoslav TOMÁŠ, básnik

30. 12. 1951 – Ivan KLOHNA, básnik

30. 12. 1975 – Ján GAVURA, básnik, prekladateľ, literárny kritik

31. 12. 1969 – Uršuľa KOVALYK, prozaička, poetka

1. 1. 1946 – Miroslav DANAJ, prozaik, básnik

1. 1. 1946 – Emil HOLEČKA, básnik, publicista

1. 1. 1961 – Laco KERATA, dramatik, básnik

1. 1. 1963 – Marta SOUČKOVÁ, literárna vedkyňa

3. 1. 1940 – Tomáš WINKLER, literárny a kultúrny historik, kritik

3. 1. 1942 – Dušan KOVÁČ, historik, autor literatúry pre deti a mládež, prozaik

4. 1. 1934 – Rudolf SCHUSTER, autor literatúry faktu, prozaik, dramatik

4. 1. 1946 – Dušan DUŠEK, básnik, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež

5. 1. 1940 – Ivan MACHALA, prozaik, autor literatúry faktu, prekladateľ

6. 1. 1982 – Zuska KEPPLOVÁ, prozaička

KOMENTÁRE

Foto archív LQ
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Je Boh vrodený? 
Nazdávam sa, že otázka Boha je zakódovaná v pri-
rodzenosti človeka. Slovo Boh označuje to, čomu 
v bytí prisúdim absolútnu funkciu. To, na čom sa 
všetko ostatné zakladá. Aj v čase môjho ateizmu 
mala moja myseľ istú predstavu Boha – božstvo 
slepej energie a večnej  hmoty. Vo svete také-
ho Boha najmenšie vládne najväčšiemu. Slepé 
mechanické procesy utvárajú vedomie človeka. 
Pravda, láska, sloboda sa vo svete takého Boha 
javia ako ilúzia. No práve tieto hodnoty zakladajú 
ľudskosť človeka. Bez toho, aby človek na seba 
vzal záväzok byť pravdivý, súcitný, dobrý, slo-
bodný sa nemôže stať človekom. Nuž, práve tu 
sa nám Boh kladie ako otázka. Aj človek, ktorý 
slovo Boh neprijal do svojho slovníka, sa k nemu 
vzťahuje, ak na seba berie zodpovednosť vzdo-
rovať lži pravdou, egoizmu láskou a zotročeniu 
trvaním na slobode. 

Tvoja najnovšia kniha Dekalóg podľa 
Kieślowského je aj o desiatich filmových 
meditáciách poľského režiséra. Scénou je 
panelákové sídlisko s tisíckami okien. Kaž-
dý žije svoj Dekalóg?

Od zákona odkazuje k pokore, zmilovaniu 
a odpusteniu.

Agatha Christie mala ako dieťa sen, že 
v dome je pištoľník. Mal uhrančivé modré 
oči. Vídavala ho po celý život ako predzvesť 
toho, že sa deje niečo nedobré. Aj Kieślowski 
má modrookého. Kto je to?
Tichý pozorovateľ. Zjaví sa vždy v rozhodujúcej 
chvíli, akoby chcel autor naznačiť, že človek nikdy 
nie je sám, je tu tichý svedok, ten, čo vidí. Chlapec 
si pripravuje povraz, aby vraždil, pozrie sa z okna 
taxíka a oči sa mu stretnú s pohľadom modrooké-
ho. Muž sa ženie na bicykli k okraju mosta, aby 
skoncoval so životom. Nie je sám, vedľa neho je 
cyklista, ktorý nemá tvár. „Bože ty ma skúmaš 
a poznáš,“ čítame v žalme. „O každej mojej ceste 
vieš. Pozoruješ moju myšlienku už zďaleka. Ešte 
nemám slovo na jazyku, a ty to už všetko vieš.“ 
V samote svojho osudu nie som sám. Azda toto 
má symbolizovať onen modrooký. 

Za modlu súčasnosti považuješ počítač. Je 
závislosť od počítača obdoba modloslužby?
Závislosť od počítača nie je modloslužba, len oby-

V Kieślowského Dekalógu stretáme postavy, kto-
rým je vlastná nenáboženská zbožnosť. Lekár 
na otázku, či verí v Boha, odpovedá: Mám takého 
svojho súkromného Boha, ktorého nikomu nev-
nucujem. Profesorka na podobnú otázku odpovie: 
Človek o Bohu nemusí hovoriť, a predsa vie. Veď 
keby tu nebolo nič, bola by iba prázdnota. Boh 
je im prítomný ako výzva potvrdiť životom svoj 
záväzok voči pravde, láske, spravodlivosti a slo-
bode. V tomto zmysle každý žije svoj Dekalóg. 

Prekvapilo ma, že Kieślowského viac fas-
cinuje starozákonný Boh; náročný, krutý 
a pomstychtivý. 
Aj mňa to prekvapilo. Kieślowského filmové 
príbehy imperatívy Dekalógu problematizujú, 
akoby chceli poukázať práve na to, že zákon je 
vo svojej nemilosrdnej dikcii slepý. V Krátkom 
filme o zabíjaní nás autor od začiatku do konca 
núti súcitiť nielen s obeťou, ale i s páchateľom. 
Majstrovsky odkrýva absurditu trestu smrti. 
Odhaľuje nám, že na zločine jednotlivého člo-
veka má svoj podiel spoločnosť, ľudia okolo 
neho. Kto je potom oprávnený vyniesť verdikt 
smrti? Tak vnímam Kieślowského Dekalóg. 

Modla 
je komická

ROZHOVOR

Daniel Pastirčák (1959) je kazateľ Cirkvi 
bratskej v Bratislave, výtvarník a básnik. Má 

charizmu. Moderným esejisticko-teologickým 
myslením pôsobí nielen na členov komunity, 

ale aj na širšiu verejnosť. Liturgiu spája 
s umením. Vo vydavateľstve Artforum mu 

práve vyšiel Dekalóg podľa Kieślowského. 
Mnohí považujú záležitosti okolo Božieho 

zákona za zastaraný futrál. Sú to však 
hodnoty, ktoré neprestávajú utvárať našu 

celistvosť.

Foto Lucia Gardin
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ROZHOVOR

V súvislosti so štvrtým prikázaním hovo-
ríš o jeho súčasnej podobe: Nebudeš brať 
vážne svet svojich rodičov. Berú tvoje deti 
tvoj svet vážne?
Tú otázku by si mala položiť im. Ťažko mi 
je odpovedať za nich. Žijeme, pochopiteľne, 
v odlišných svetoch. Nás určoval čas zápasu 
s totalitou, ich určuje neurčitý otvorený čas 
nepreberných možností, o akých sa nám ani 
nesnívalo. Občas si celkom nerozumieme. 
Od nich, rovnako ako od nás, si vzťah vyžaduje 
pokoru a otvorenú vnímavosť, ochotu učiť sa 
jeden od druhého. Naše vzťahy sú však, napriek 
odlišnostiam, plné vzájomnej úcty a láskavej 
vzájomnosti. 

Ján Pavol II. povedal, že jazyk zbrane nie 
je jazykom Ježiša Krista, ani jazykom jeho 
matky. Vôľa zabíjať stále trvá. Kde sú hra-
nice legalizovaného zabíjania? 
To je ťažká otázka. Nemožno určiť žiadne prija-
teľné hranice. Aj keď existujú situácie, v ktorých 
sa človek nevyhne zabíjaniu, aby ochránil ne-
vinných ľudí či základnú slobodu svojho sveta, 
zabíjanie nikdy nemožno označiť za dobré. Nikde 
inde azda hriešnosť človeka nevidno zreteľnejšie 
ako práve v tejto poľutovaniahodnej skutočnosti, 
že človek nedokáže vo svojom svete nastoliť po-
riadok a bezpečie inak ako legalizovaným násilím 
a inštitucionalizovaným zabíjaním. 

Aby vrah v Kieślowského filme mohol doko-
nať svoj zločin, musí obeti zakryť tvár. Môže 
byť v srdci ešte niečo iné, ak je tam vražda?
Verím, že v srdci človeka je vždy ešte niečo iné, 
i keby tam už bola jasná vôľa k vražde. Niekedy 
by možno stačil malý impulz, ktorý by pomohol 
zvíťaziť umŕtvenej dobrote nad vražednou váš-
ňou. To nám vlastne chce Kieślowski v Krátkom 
filme o zabíjaní ukázať. Zranená láska, opovrh-
nutie nad sebou samým spoluúčinkujú pri zro-
de brutálnej vraždy. Človek nikdy nie je v stave 
čistého zla, rovnako ako nikdy nie je v stave 
čistého dobra. Ako často sa i v srdci slušného 
dobrotivého človeka zodvihne vražedná vôľa: 
Chcem, aby si nebol. Na tie miesta nás vedie Ježiš 
v kázni na vrchu. Upozorňuje nás, že vražda sa 
rodí v skrytosti srdca, v odmietnutí. V nenávisti 
i v pohŕdaní, bez toho, aby telo vykonalo vraždu, 
srdce sa znehodnocuje – odstraňuje človeka. Tam 
treba začať. Každá vojna, každé zabíjanie začínalo 
strachom, nepriateľstvom, pokračovalo nená-
vistnou rétorikou, až pripravilo situáciu, v ktorej 
bolo zrazu jednoduché, hrozivo prirodzené vziať 
zbraň a zabíjať.

Ako píšeš, v knihe Genezis postupne zaznejú 
tri hlasy. Prvý je hlas Boha. Druhý je hlas 
človeka. Tretí je hlas hada, hlas lži. Čí hlas 
je hlas svedomia?
V hlase svedomia by som videl práve ono Imago 
Dei – obraz Boha v človeku, o ktorom kniha Gene-
zis píše. Svedomie nemožno považovať za priamy 
hlas Boha, je iba zrkadlením Boha v našom mrav-
nom vedomí. Svedomie nie je celkom imúnne voči 
klamným hlasom, svedomie možno potlačiť rafi-
novanými mentálnymi hrami či módnymi vlnami 
spoločenského vedomia. Kým je človek so svojím 
svedomím sám, môže mu nasadiť i rôzne falošné 
masky. Iba tam, kde sa človek cez svedomie obra-
cia nad seba, k Božiemu horizontu absolútnych 
hodnôt – pravdivosti, láske, spravodlivosti, slobo-
de – sa zakalený obraz začína znova vyjasňovať.

Pri imperatíve Nepokradneš sa zaoberáš aj 
krádežou človeka, krádežou identity. Nakoľ-
ko je identita dielom Stvoriteľa?
Tomáš Akvinský za podstatu hriechu považo-
val „privatizáciu bytia“. Prvým aktom krádeže 
je existenciálny klam sebaprivlastnenia. Týmto 
aktom v sebe zakladám iluzórne „ja“ – som to, čo 
zo seba stvorím. Toto sebaprivlastnenie potom 
rozširujem na všetko, čo je „moje“. Vlastnením 
rozširujem svoje ego na všetko a všetkých, čo 
som si privlastnil. Nad privlastneným uplatňujem 
svoju vôľu. V tom spočíva dráma ľudskej lásky; 
lásku toho druhého prijíma za svoju, preto ľahko 
skĺzne od prijatia k privlastneniu. V privlastnení 
však milovaného zbavujem jeho slobody, vnucu-
jem mu svojou vôľou formu jeho identity. Vo filme 
matka takto ukradne dieťa svojej dcére. Cesta 
ku skutočnej láske teda začína vnútorným od-
mietnutím onej privatizácie bytia. Dovolím si tu 
citovať Karla Jaspersa, lepšie ako on to vyjadriť 
neviem: „Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju 
slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda 
a Boh sú neoddeliteľné. Prečo? Som si istý: vo svo-
jej slobode tu nie som cez seba samého, ale som 
si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem 
si svoje slobodné bytie vynútiť.“

Rodinu chápeš ako duchovný mikroskop 
identity. Deti dedia nielen slávu či česť svoj-
ho rodu, ale aj jej biedu, zbabelosť či pred-
stieranie. Existuje ideálna rodina?
Ideálna rodina samozrejme neexistuje. Dedíme 
slávu i biedu, no nie ako identitu, ale iba ako úlo-
hu, ktorá nám je zadaná. Môžem upadnúť do po-
kušenia, považovať sám seba za obeť rodinnej 
anamnézy. Nemôžem za to, aký som, na vine je 
moja rodina. Sám sa tak v mene pozície obete 

čajná závislosť. Počítač sa môže stať modlou, iba 
ak sa stane predmetom utópie. Niektorí vizio-
nári snívajú o post-organickom človeku. Vďaka 
umelej inteligencii vraj človek čoskoro dosiahne 
nesmrteľnosť. Jeho vedomie už nebude závislé 
od organického nosiča tela, bude uchovávané 
v pamäti počítača. 
 Modla je komická. Človek ju vyrobí a ustanoví 
ju nad sebou ako Pána, ktorý mu vládne. Vytvorí 
počítač – pokloní sa mu – ty si môj Boh, a potom 
sa sám pre seba stane obrazom Boha, ktorého 
vytvoril – sám seba považuje za počítač. 

Jednou z najdrahších diel súčasného umenia 
je The Golden Calf (Zlaté teľa) od Damiena 
Hirsta. Je to mŕtve teľa, ponorené do for-
maldehydu. Bolo vydražené za 10,3 milióna 
libier. Dalo by sa považovať za antimodlu? 
Modlou nie je dielo, ale snobizmus, ktorý ho 
umožnil. Za Hirstove diela platia rozprávkové 
sumy. Kupujú si tak prelud vlastnej prestíže. 

Antikrist je poznanie bez lásky. Potrebuje-
me aj také poznanie?
Poznanie je poznaním, či ho sprevádza láska, 
alebo nie. Osobnosti, vďaka ktorým sa naše 
poznanie prehĺbilo, boli často egoistickí ľudia, 
a predsa máme z ich objavov úžitok. Tu ide o nie-
čo iné. Ak sa poznanie uplatňuje bez záväzku 
k dobru, môže nás priviesť ku katastrofe. Au-
torom výroku, na ktorý narážaš, je astrofyzik 
Carl Fiedrich von Weizsäcker. Spolupracoval 
na projekte atómovej bomby. Neskôr to ľutoval. 
Poznanie bez lásky jednoducho môže priniesť 
hrôzy Hirošimy a Nagasaki.

Tolstoj vo svojich denníkoch priznáva, že 
nespočetné hriechy v mladosti mu odobra-
li schopnosť milovať. Svoju ženu pripravil 
o panenstvo na železničnej stanici. Jej čisto-
tu a nevinnosť považoval za niečo morbídne. 
Dnes, ako sa zdá, jediným kritériom sexuálnej 
etiky je dobrovoľnosť. Ak to chce jeden i druhý, 
sex je v poriadku. Jediným prečinom je znásilne-
nie. Martin Fendrych v komentári k filmu Nym-
fomanka označil našu kultúru za pornografickú. 
Ako ľahko a bez boja si pornopriemysel podmanil 
náš svet. Ak sa človek nechá formovať touto por-
nografickou kultúrou, ľahko stratí schopnosť 
milovať. Nedokáže vytvoriť trvalý verný vzťah. 
Láska sa mu stáva iba chvíľkovou epizódou ero-
tického uchvátenia. Ako dnes zvykneme hovoriť 
– „všetko je len chémia“. Umenie lásky je náročné 
a namáhavé. Osvojí si ho len ten, kto neopovrhol 
starobylými cnosťami cudnosti a sebaovládania.  ››

Ďalšie informácie o Danielovi Pastirčákovi nájdete na jeho autorskom profile na stránke LIC:
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/daniel-pastircak
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vzdávam svojej slobody. K tomu, čo mi bolo dané 
narodením a výchovou, sa však môžem postaviť 
aj slobodne, ako k zadaniu, na ktoré odpovedám 
svojím životom najlepšie ako viem. Potrebujem 
v hľadaní svojej identity prekročiť magický kruh 
rodu, vrátiť sa až k prameňu, k Otcovi všetkého 
bytia. Tu sme spolu všetci – rodičia, starí rodičia, 
deti, vnuci, my i oni – všetci sme rovnako Božími 
deťmi. Iba z takejto perspektívy sa môžeme od-
vážiť vzájomne si liečiť uštedrené rany pokorou 
a odpustením. 

Niekoľko dní si prežil v kresťanskej ko-
munite Jesus People, ktorú založili bývalí 
hipisáci. Všetko mali spoločné, nikto nič 
nevlastnil a komunizmus brali vážne. Utkvel 
mi tvoj obraz, ako si naberáš vločky z plas-
tového vedierka, kde boli aj červy. 
Ideál spoločného vlastníctva podlieha pokušeniu 
ľahostajnosti a nelásky. Tam, kde nič nikomu 
nepatrí, veci zostávajú opustené. Láska odušev-
ňuje veci. Záhrada, ktorá nikomu nepatrí, zarastá 
burinou. Našou úlohou je hľadať tú jemnú hra-
nicu medzi vzťahom starajúcej sa lásky k svetu 
a egoistickým privlastnením. Komunistický ideál 
zrušenia súkromného vlastníctva nám v tom ne-
pomáha o nič viac ako kapitalistický ideál konzu-
mu – zhromažďovania a rozmnožovania majetku. 

Dokážeš si predstaviť kozmos ateistickej 
mysle? Čo je to aweizmus?
Samozrejme viem, veď v istom čase to bola moja 
vlastná skúsenosť. Aweizmus je pojem, ktorý za-
viedol Phil Zuckerman. Je odvodený od slova awe 
– čo znamená posvätný úžas. Ateizmus mu pri-
padá ako negatívny pojem. Pokúsil sa svoj postoj 
formulovať pozitívne. Svet nám predkladá veci, 
do ktorých môžeme preniknúť svojim poznaním, 
no zároveň nás obklopuje tajomstvom toho, čo 
nikdy poznať nemôžeme. Práve tajomstvo nepo-
znateľného je pre Zuckermana zdrojom onoho 
úžasu, ktorý dáva chuť i zmysel životu. Niektorí 
Zuckermanovi kolegovia to považovali za zra-
du. O ateizme možno z hľadiska viery uvažovať 
i pozitívne. Veď i prví kresťania boli označovaní 
za ateistov, lebo odmietali obrazy antických bo-
hov. Skúsenosť ateizmu možno považovať za in-
tuitívne „nie“ všetkým obrazom a schémam po-
slednej reality, ktoré sa nám predkladajú, akoby 
to bol Boh sám. Majster Eckhart, otec kresťanskej 
mystiky hovoril, že človek musí vyjsť zo všetkých 
obrazov, aby mohol vstúpiť k Bohu.

Máš strach z vyprázdňovania slov? Z jazy-
ka-masky?

Azda z ničoho nemám väčší strach než z toho. 
Najviac totiž podliehajú skaze tie najväčšie slová. 
Zo všetkých slov, najväčšie je slovo Boh. Označuje 
všetko, na čom sa bytie zakladá, preto sa ľahko 
môže stať slovom, ktoré neoznačuje nič. Potre-
bujem znova a znova vstupovať do vnútorného 
ticha, vystúpiť zo všetkých myšlienok a obrazov, 
aby som sa vracal k prameňu, v ktorom sa obno-
vuje zmysel slov. 

Doteraz bol pre mňa Narcis nafukovacia 
hala, ktorá ak nemá dostatok obdivu, spľas-
ne. Tvoj Narcis hromadí ľudí, vzťahy, ničotu. 
Spočíva jeho ego v matérii?
Hromadí, lebo sa desí svojej prázdnoty, chce ju 
naplniť, zmocniť sa cudzieho bytia. A tak nás 
strach z vlastnej prázdnoty nutká, aby sme sa 
zmocnili ľudí, uplatnili nad nimi svoju moc, zmoc-
nili sa sveta. Lenže všetko, čo si privlastníme, 
napokon spľasne ako bublina. Jeho ego nespočíva 
v matérii – Narcis je živený duchovnou vášňou – 
chce sám seba nafúknuť na veľkosť Boha. Tomáš 
Halík múdro podotkol, že človek potrebuje veriť 
v Boha v prvom rade preto, aby nezabudol, že on 
sám nie je Boh. 

Postmoderný človek v tvojom ponímaní je 
ľahostajný k starému i k novému. Uctieva 
iba to, čo je, čo žije v absolútnej prítomnosti. 
Dajú sa tak, ako si to jungovsky pomenoval, 
budovať ciele za smrťou?
Cieľ, ktorý je za smrťou, je cieľ celistvosti. Tu je 
spojené prítomné, minulé i budúce v jedno. Tak 
o tom hovoril Viktor Frankl. Všetko, kým som 
bol, je zavŕšené v smrti a vstupuje do večnosti. 
Večnosť tak možno zažívať už v čase ako skúse-
nosť celistvosti, kde nič nevylučujem, prijímam 
všetko – kým som bol, i to, kým budem – ako 
jednota v prítomnej večnosti. Takúto celistvosť 
môže dosiahnuť iba láska, ktorá si v nás pod-
manila všetko.

Pre mňa si nielen kňaz a básnik, ale aj me-
tafyzik. Patríš do bytostného „Ja som“. V ta-
jomstve ťa udržiava ticho a tma modlitby. 
Aká je to tma?
Je to tma prameňa, tma tajomného bodu, kde je 
vo mne neustále prítomný počiatok a koniec. Tu 
viem, že ja nie som – nemám sám seba, nie som 
tu sám zo seba. Všetko, kým som, ustavične vy-
viera z toho počiatku a konca. Moje „ja som“ je 
zrkadlením Božieho večného „Ja som“ na hladine 
zurčiacej studničky môjho života. Na to miesto 
denne zostupujem vo svojej modlitbe a meditácii. 

Dana Podracká

ROZHOVOR

 ›› U seba doma

Starec a dieťa / Daniel Pastirčák / Ilust. 
Daniela Olejníková / OZ Proti prúdu 2017

„… a uvnitř v tobě 
je klid a útočiště, 
do něhož můžeš 
v kteroukoliv ho-
dinu vstoupit a být 
u sebe doma,“ ho-
vorí Siddhártha 
svojej milovanej 
Kamale. Hĺbka vý-
znamu citovaného 
úryvku pravdaže 

vychádza z kontextu Hesseho prózy a dotý-
ka sa najmä týchto dvoch hlavných postáv. 
Schopnosť cítiť sa u seba doma však nemá byť 
vlastná len Kamale.
 Toto útočisko poskytujú aj všetky príbehy 
a eseje Daniela Pastirčáka. Človek sa v nich 
stretáva sám so sebou, je tam útulne a bez-
pečne. Ako doma. Dielo Starec a dieťa nie 
je výnimkou. Symbolický jazyk troch silných 
príbehov čitateľa nepozorovane odpútava 
od fyzického sveta.
 Kniha rozširuje pocit domova vďaka svojej 
existencii aj o ďalší rozmer. Vyšla v občian-
skom združení, ktoré sa už 15 rokov venuje 
ľudom bez domova. Ono je ich útočiskom. Kú-
piť sa dá len u predajcov časopisu Nota Bene, 
pričom polovica z výnosu putuje do ich rúk.
 Na prvý pohľad sa zdá, že úvodný príbeh 
hovorí o neviditeľnosti týchto ľudí zo stra-
ny spoločnosti. Keď sa však lepšie prizriem, 
znova vnímam spojitosť so Siddhárthom. 
Aký nádherný je svet, keď ho človek pozoru-
je bez hľadania, tak detsky, hovorí. Aj hrdina 
Nič v príbehu s rovnomenným názvom si tým 
prechádza. Bol to „vlastne veľmi šťastný chla-
pec, iba o tom nevedel“. Text rozpráva (nielen) 
o tom, ako zostať sám sebou aj za cenu, že 
nezapadneme.
 Podobenstvo o osude ilustruje príbeh O zrn-
ku. O pocte k prírode, jej kolobehu a neustá-
lych premenách. O clivote a túžbe po naplnení. 
O zbavení sa pocitu zbytočnosti.
 V poslednom archetypálnom príbehu Starec 
a dieťa sa dá udomácniť na dlhý čas. Možno 
práve v ňom nájsť trvalý pokoj, o ktorom hovorí 
Siddhártha. „‘Všetko je v nás!,’ povedalo Dieťa. 
‘A my sme vo všetkom,’ povedal Starec.“

Beáta Beláková

Tvorivý tandem Daniel Pastirčák a Daniela Olejníková si prevzal začiatkom decembra významné ocenenia. Autor Cenu Trojruža, ktorá sa 
udeľuje za významné literárne a literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry 
pre deti a mládež. Ilustrátorka získala Cenu Ľudovíta Fullu – tá je ocenením vynikajúceho diela alebo doterajšej tvorby, ktorá významnou mierou 
prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež.
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výsledok, podľa ktorého je ľad dosta-
točne hrubý; unesie váhu až dvesto-
päťdesiat kilogramov. Ľad sa však 
prelomí a chlapec zahynie. Pastirčák 
píše: „Muž hľadí na počítač pohľadom 
veriaceho, ktorého Boh zradil.“ Nezra-
dil ho Boh. Zradila ho modla: „Myslenie 
nemáme sami zo seba, ako čosi svoje vlastné. 
Nevytvorili sme ho, bolo vytvorené v nás: Mys-
térium narodenia, mystérium smrti.“

Mentálna projekcia 
Medzi tri najporušovanejšie prikázania sme-
rom navonok patria: Nezabiješ, Nescudzoložíš 
a Nepokradneš. Pastirčák ich ukazuje v súčas-
ných podobách: Odpíšeš tých, čo sa nehodia. 
Neznásilníš svoje city vernosťou. Nepremárniš 
príležitosť kradnúť moralizovaním. Tri impe-
ratívy spája vôľa privlastňovať si to, čo nám 
nepatrí. Život druhého človeka. Telo, konzu-
mované na sexuálne ukojenie, premieňajúce 
eros na formu masturbácie. Krádež hmotného 
i duchovného vlastníctva, vrátane identity. 
Tieto tri Nie sa často prelínajú. Od najstarších 
čias bolo vojenské ťaženie spájané so zabíja-
ním, znásilňovaním a rabovaním. Na tom sa 
veľa nezmenilo ani dnes. Zabíjanie sa legali-
zuje. Začiatok a koniec lásky sa zdôvodňuje 
chémiou. Krádež sa spája s mocou. Pastirčák 
píše o „vražednej mentalite nenávisti“, rodiacej 
sa v sieti vzťahov. Mentálna projekcia existuje 
pri porušení každého z prikázaní. Pastirčák 
nás upozorňuje na to, že „Mojžišove imperatívy 
Ježiš vo svojich komentároch presúva zvonka 
dovnútra: Zlý čin nezačína vonkajším pohybom 
tela, začína vnútorným pohybom srdca“. To, 
čo rozhodne o našej vnútornej podobe, je sila 
metafyzickej túžby: „Má v sebe auru absolút-
na, nestačí jej niečo – chce všetko, nestačí jej 
čiastočné – chce úplné. Tá túžba je v človeku 
ako stopa Boha.“ 

Exemplum
Exempla trahunt, príklady priťahujú. Ak by 
sme Kieślowského filmové meditácie brali ako 
návody na život, bolo by v nich viac príkla-
dov ako nežiť, než ako žiť. To, čo z nich robí 
príklady pre vnútorný život, sú Pastirčákove 
komentované pasáže z Biblie a jeho žitá skúse-
nosť. Nielen s duchovným svetom, ale aj s mo-
cou. Práve moc v ňom vyvoláva skepsu, strach 
o to, že sa zo slov stávajú masky. Obsahy sa 
vyprázdňujú a prebytok informácií spôsobuje, 
že „všetci vieme všetko, ale nikto nevie nič“ – 
o únose prezidentovho syna, o Hedvige Malino-
vej, o Gorile. Na veľkej scéne reality namiesto 
duchovného hľadania vládne „pravda“ politiky: 
„Lož cenzúry nahradila lož spravodajských 
hier.“ Do takýchto hier sa účelovo vpletajú aj 
hodnoty, meniace sa na zmes poloprávd. Ako 
exemplum voči manipuláciám jednotlivcov 
i skupín Pastirčák opakovane kladie Jóbovho 
človeka, ktorý napriek úderom hľadá: „Čo ten 
človek vlastne hľadá? Jóbov človek hľadá zlato, 
striebro, meď, zafíry… Hľadá to, čo je preňho 
drahocenné. Hodnotu do vecí premieta moje 
vedomie aktom oceňovania. A tu sa fenomén 
hodnoty stretá s fenoménom lásky.“ Jóbov člo-
vek hľadá metafyzickú istotu áno – áno, nie – 
nie, ako na začiatku, tak aj na konci. To, čo hľa-
dá, nie je materiálny, ale duchovný fenomén. 
Hľadá zlato, ktoré nie je – ako to paradoxne 
dokazujú astrofyzici – pozemského pôvodu. 

Dana Podracká

K obrazovým podobenstvám si prizval poľ-
ského režiséra Krzysztofa Kieślowského 

a jeho televíznu sériu Dekalóg (1987 – 1990). 
Filmová kritička Katarzyna Jablońska ich 
nazvala polemikou s falošnou, povrchnou 
zbožnosťou, namierenou proti nábožen-
skému infantilizmu. Povedať Nie, ktoré sa 
učí na kurzoch asertivity, je tiež len rozši-
rovaním Dekalógu o formy medziľudských 
vzťahov, ktoré ochraňujú celistvosť človeka. 
Desať homílií Daniela Pastirčáka odznelo 
v Kaplnke Cirkvi bratskej v Bratislave a stali 
sa podkladom pre knižný blok. Zuzana Moj-
žišová obohatila titul esejou Kieślowského 
Dekalóg (namiesto doslovu), v ktorej spraco-
vala aj scénické skratky jednotlivých epizód, 
čo umožňuje úplné prepojenie Kieślowského 
filmového videnia s Pastirčákovým teologic-
kým mysliteľstvom.   

Modla
Starozákonný Boh žiarlil na modly, pretože 
vytvárajú otroctvo v podobe závislostí. V prvej 
zo série Kieślowského filmov sa ocitneme 
v aule plnej študentov. V rámci prednášky 
zaznie, že správne naprogramovaný počítač 
môže mať nielen inteligenciu, ale aj vlastný 
estetický vkus a osobnosť. Pastirčák dodáva: 
„Človek, ktorý do stredu reality postavil ma-
tematickú racionalitu vtelenú v technickom 
zázraku počítača, sám seba vidí ako veľký 
biochemický počítač. Mŕtva technológia je tu 
povýšená nad živú ľudskú bytosť. Výrobok je 
povýšený nad svojho tvorcu.“ V Kieślowského 
príbehu sa ukáže, že fyzika je fyzika a meta-
fyzika je metafyzika. Syn prednášajúceho 
nájde korčule, ukryté ako vianočný darček. 
Zatúži si ich vyskúšať na zamrznutom jazere. 
Otec spolu so synom preveria intenzitu mrazu 
za posledné tri dni, hĺbku jazera, počítač vy-
ráta koeficient premeny vody na ľad a ukáže 

ESEJ

Metafyzika Nie
Dekalóg podľa Kieślowského / 

Daniel Pastirčák / Artforum 2017

Daniel Pastirčák rozširuje Dekalóg o myslenie a životné 
postoje súčasníkov. Jeho sondy sú analýzou stavu vedomia 

moderného človeka. Opierajú sa o metafyziku Nie, na ktorej 
spočíva architektúra Desatora. 

Foto  Lucia Papčová



s. 14/15

Ide o ideové pokračovanie Sarahovej pred-
chádzajúcej knihy Boh alebo nič, ktorú prišiel 

minulý rok v júni slovenským čitateľom autor aj 
osobne predstaviť. Opätovne nastoľuje požiadav-
ku radikálnej voľby – „človek si musí vybrať: Boh 
alebo nič, ticho alebo hluk“. 

Zdržanlivosťou proti mnohovravnosti
Kniha je uvádzaná ako rozhovor kardinála Sa-
raha s francúzskym spisovateľom, vatikanistom 
Nicolasom Diatom a je rozdelená na päť kapitol. 
Prvé štyri kapitoly, tvoriace jeden celok, nie sú 
rozhovorom v pravom slova zmysle, dialogic-
kosť je skôr naznačovaná, otázky N. Diata sú 
impulzom, na ktorý kardinál odpovedá kratším 
či dlhším monologickým príhovorom. Odpovede 
sú očíslované, k jednej otázke sa viaže viac odpo-
vedí, a azda bolo zámerom autorov uzavrieť ich 
na symbolickom čísle 365. Respondent aj autor 
rozhovoru často odkazujú nielen na cirkevné, 
ale aj svetské autority, pričom v závere knihy 
je uvedená bibliografia všetkých spomenutých 
textov, obsahujúca aj poznámky o dostupných 
slovenských či českých prekladoch.

Tretinu celej knihy zaberá prvá kapitola s ná-
zvom Ticho proti hluku sveta, v ktorej sa kardinál 
usiluje neakademickým spôsobom definovať vý-
chodiskové pojmy. Ticho nepovažuje za absenciu 
niečoho, práve naopak „je prejavom prítomnosti“, 
v ktorej si kladieme skutočne životné otázky, 
stáva sa účinnou hrádzou, ktorá chráni pred 
zmätkom a vonkajšími búrkami, spolu s filozofom 
S. Kierkegaardom označuje ticho za liek. Ďalej 
kardinál upriamuje pozornosť na proces vnútor-
ného „stišovania sa“, ktoré je nevyhnutné na to, 
aby bol človek schopný počúvať – nielen Boha, ale 
aj druhého človeka. „Bez schopnosti žiť v tichu 

šom zdôrazňuje potrebu ticha a modlitby, ktoré sú 
jedinými prostriedkami, ako prekonať to „väčšie, 
horšie, zúrivejšie“. „Človek túži ‘konať’, musí však 
predovšetkým ‘byť’.“ 

Praktickým vyústením predchádzajúceho 
kontemplatívneho uvažovania je nasledujúca 
kapitola Ticho, tajomstvo a posvätnosť, ktorá 
korešponduje s dlhodobo zastávaným posto-
jom kardinála v otázkach liturgie a jej slávenia. 
Na prebale avizovaná kritika predstaviteľov 
Cirkvi z ich prepadania svetským trendom nie 
je mierená konkrétne ani útočne, cieľom je po-
ukázať na potrebu návratu posvätnosti a ticha 
do liturgického slávenia, v ktorom sa veriaci 
človek stretáva s Bohom. 

Azda najzaujímavejšou časťou celej knihy je 
posledná kapitola, v ktorej sa naplno prejaví jej 
dialogický výstavbový princíp (do rozhovoru sa 
pripojí Dysmas Lassus, generálny prior kartuzián-
skeho rádu), ide o inšpiratívne vzájomné prelína-
nie sa pohľadu mnícha, ktorému regula prikazuje 
život v tichu, a kardinála, ktorý o tichu premýšľa. 
Zaujímavosťou je, že práve pobyt v kartuzián-
skom kláštore a priateľstvo so smrteľne chorým 
kartuziánskym mníchom Vincentom-Marie boli 
pre kardinála inšpiráciou pre napísanie tejto kni-
hy. Na túto skutočnosť odkazuje nielen predslov 
knihy, ale aj jedno z trojice venovaní: „venujem 
všetkým neznámym kartuziánskym mníchom, 
ktorí už takmer tisíc rokov hľadajú Boha“. 

Hoci je Sila ticha určená svojím kontempla-
tívnym charakterom predovšetkým pre veriacich 
čitateľov, jej posolstvo sa počas vianočných sviat-
kov stáva stráviteľným aj pre ostatných. Kto by 
nepoznal pieseň: „Tichá noc, svätá noc“?

Andrea Draganová

človek nie je schopný ani načúvať tým, ktorí ho 
obklopujú, milovať ich a chápať. V tichu sa rodí 
láska k blížnym“ (s. 42).

Kardinál Sarah zasadzuje ticho do kontextu 
„modernej civilizácie, ktorá nevie mlčať“, vlád-
ne v nej diktatúra slova a rečníckeho pátosu. 
Odpoveďou na mnohovravnosť je podľa neho 
zdržanlivosť, nutnosť vrátiť tichu jeho výsadné 
postavenie, ktoré dnes prebrala diktatúra hlu-
ku, umocňovaná diktatúrou obrazu – „zrak je 
nútený zachytávať nekonečný sled scén“ (s. 56). 
Kardinálova definícia pojmu hluk v sebe obsahuje 
pôsobenie nielen vonkajšieho, ale aj vnútorného 
prostredia, v ktorom vystupuje do popredia za-
ujatosť sebou samým, hluk pamäti (neustále sa 
navracanie k spomienkam a chybám), ale aj hluk 
pokušení, s ktorými musí človek dennodenne 
zápasiť. Do opozície voči hluku kladie kardinál 
púšť, samozrejme v metaforickom význame, ako 
miesto a čas, v ktorom vládne ticho a samota. 

Prečo Boh mlčí?
V druhej kapitole nesúcej názov Boh mlčí, jeho reč 
je však jasná, prináša kardinál odpoveď na stále 
nástojčivejšiu otázku, prečo Boh mlčí a dopúšťa 
nešťastia a tragédie. „Som presvedčený o tom, 
že problém súčasného ateizmu spočíva v prvom 
rade v nesprávnej interpretácii Božieho mlča-
nia zoči-voči pohromám a ľudskému utrpeniu“ 
(s. 113). Kardinálova interpretácia nazerá na Bo-
žie mlčanie novou optikou, paradoxne ho inter-
pretuje cez zatvorené oči a uši, zapojac do nej 
vnímavosť svojho srdca. Rovnaký meter používa 
aj vtedy, keď v štvrtej kapitole pridáva k mlčaniu 
Boha protivenstvá sveta, kapitola má názov Božie 
mlčanie zoči-voči besneniu zla. Kardinál cez obraz 
dobre známeho zápasu medzi Dávidom a Goliá-

Estetika ticha má 
božský pôvod

Sila ticha proti diktatúre hluku / Robert Sarah 
 – Nicolas Diat / Preklad Zuzana Szabóová / Lúč 2017

Nová kniha Kardinála Roberta Saraha, prefekta 
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, jedného 
z najbližších spolupracovníkov Svätého Otca Františka, 

nesie názov Sila ticha proti diktatúre hluku.
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Foto bb

KUPÓN 
LÚČ

  KUPÓN
do 23. januára

O knihu Sila ticha proti diktatúre hluku máte možnosť 
súťažiť zaslaním kupónu Lúč na adresu našej redakcie.
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duchovnosť púštnych Otcov mladým ľuďom. 
Bez Žaltára to vo viere jednoducho nejde. Toho 
si boli vedomí aj dvadsiati autori najnovšej kni-
hy Žalmy 51 – 75, 5. dielu z edície Komentáre 
k Starému zákonu (ale k prvej časti komentárov 
k Žalmom), ktoré vo vydavateľstve Dobrá kniha 
vydáva Teologická fakulta Trnavskej univerzi-
ty. Najúžasnejšie na tomto modernom veľko-
rysom komentári je to, že historické hľadisko 
slúži všetkým ostatným, aj keď bez neho (kto, 
kedy, kde, ako a prečo) to samozrejme v poc-
tivej vede, a teda ani teológii a interpretácii 
Písma nejde. Kontinuita „čítania“ žalmov je 
dodržaná aktívnou spoluprácou s Ústredným 
zväzom židovských obcí.
 Vlastnosťou celej edície je, že sa vracia k Bib-
lii ako k pramennému materiálu, kde každá 
časť, v tomto prípade každý z 25 Žalmov, hneď 
za nadpisom uvádza Preklad hebrejského textu 
a súbežne s ním Preklad gréckeho textu, teda 
Septuaginty, do ktorej hebrejskú Bibliu pre-
ložili. Súbežnosť textov umožňuje poukázať 
na kultúrne rozdiely v prístupe k prekladu. 
Preklady sú viazané na čo najväčšiu presnosť, 
faktickú výstižnosť originálu, nie ľubozvuč-
nosť slovenčiny. Nasledujú stručné Textové 
poznámky, ktoré objasňujú rozdiely v prekla-
de, a Komentár, či skôr komentáre, ktorých 
je niekoľko druhov. Každý verš tohto výberu 
zo Žaltára podlieha preskúmaniu vo svetle 
rabínskych komentárov, patristických ko-
mentárov a komentárov klasikov spirituality, 
konkrétne Bernarda z Clairvaux, Františka 
z Assisi, Kataríny Sienskej, Terézie z Avily, 
Františka Saleského a Terézie z Lisieux. (Ako 
žene mi je veľmi sympatická práve tá spravod-
livosť výberu medzi citovanými svätými.) 

Skrytý ekumenizmus
Obrovským prínosom je „skrytý“ ekumeniz-
mus diela kolektívu autorov vznikajúceho 
pod editorstvom Bohdana Hroboňa. Zaujíma-
vé je, že na začiatku vydávania Žalmov padla 
voľba práve na túto časť Žaltára, keďže Žalmy 
51 – 72, ktoré obsahuje, sú tzv. Dávidove Žalmy. 
Dávid bol židovský kráľ, ktorý je okrem svojej 
odvahy (prípad Goliáš) dobre známy svojím „po-
merom“ s istou pani Batšebou Uriášovou, ktorá 
sa mu veľmi zapáčila. Keď však bolo potrebné 
„zahladiť stopy“, manžel sa veci nezúčastnil, 
preto Dávid svoj hriech „vylepšil“ iným hrie-
chom – odstránil svojho vojaka Uriáša posta-
vením do prvého šíku v armáde. Ako vidno, 
bol to veľmi moderný človek. Niečo ho však 
od nás odlišuje: nikdy nestratil zo zreteľa Boha 
a svoje hriešne počínanie vždy hlboko oľutoval. 
Aj keď Uriášovi to už život nevrátilo, v rámci 
idey, že Boh dokáže rovno písať aj po krivých 
riadkoch, vznikli Dávidove Žalmy, ktoré sa 
nám zachovali v neskoršom znení a ktorých 
slová k Bohu nikdy nestratili aktuálnosť. Hneď 
prvý (51 Prosba o obnovenie spoločenstva s Bo-
hom) je ľútosťou nad previnením a prosbou 
o odpustenie. 62. Žalm má názov Boh je jediná 
istota… Proste, aj vďaka Dávidovi je ako a kam 
sa obrátiť, a vďaka Komentárom k Starému zá-
konu Žalmy 51 – 75 je kde hľadať bližšie her-
meneutické porozumenie (nielen) jeho slovám.

Miroslava Kuracinová Valová

V „dejinách viery“, ak by sme o niečom ta-
kom po všetkých tých dejinách, ktoré prá-

ve prichádzajú na pulty kníhkupectiev, mohli 
uvažovať, stále existuje istá kontinuita, čiže 
v tomto prípade môžeme vychádzať z európ-
skych židovsko-kresťanských historických 
súvislostí, a teda Najvyššej bytosti, ktorá má 
osobný vzťah k svojim veriacim (s ohľadom 
na ateistov, ktorí veria tomu, že k nim nie). Keď 
sa človek modlí, môže komunikovať s Najvyš-
šiu bytosťou vlastnými slovami, ale čoskoro si 
uvedomí, že sám dokáže iba dookola omieľať 
to isté a úsilie nájsť vhodné slová je nakoniec 
väčšie ako vrúcnosť, ktorá by mala v modlitbe 
prýštiť z ľudského srdca (ako na to upozorňuje 
Daniel Pastirčák vo svojej knihe kázní Zdravé 
telo v kóme). Našťastie sú tu však už stáročia 
texty, ktoré obsahujú mnoho vhodných slov, 
a tie môžu v hľadaní výdatne pomôcť, lebo sú 
posvätené časom i tradíciou. Poznatky o naj-
vyššej bytosti čerpáme totiž z kníh Starého 
a Nového zákona, ktoré majú svoju kontinuitu 
a výpovednú silu.

Bez Žaltára to nejde
Jedna z kníh, ktorú v celých dejinách viery 
takmer nenahlodala premenlivosť sveta a z nej 
vyplývajúce rozličné pohľady naň, je Žaltár, 
kniha 150 básní – žalmov rôzneho charakteru, 
ktoré silne spájajú židovstvo s kresťanstvom, 
a zároveň výrazne formovali nielen dejiny du-
chovnosti (hovoriť by o tom mohli mnohí mysti-
ci a mystičky západu), ale aj kultúry všeobecne 
(Žaltár ovplyvnil všetku kresťanskú litera-
túru i vznik gregoriánskeho chorálu). Svoje 
o tom vie a píše Tomáš Halík i Štěpán Smolen 
v sviežej knižočke Buď, kde jsi sprostredkujúcej 

Žalmy – k prameňom 
duchovnosti…
Žalmy 51 – 75 / Kolektív autorov vedený Bohdanom 
Hroboňom / Dobrá kniha 2017

Foto bb

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie 
kresťanské a židovské spisy. Vydavateľstvo Dobrá 
kniha prináša už 5. zväzok diela, ktoré je súčasťou 
dlhodobého projektu.Foto bb

KUPÓN 
DOBRÁ KNIHA

Súťažte s Knižnou revue o knihu Žalmy 51 – 75 zaslaním 
kupónu Dobrá kniha na adresu našej redakcie.

KUPÓN  »
do 23. januára
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Väčšinu času žijeme na úteku pred sa-
motou. Toho, kto chce skutočne aspoň 

na chvíľku „byť“ osamote, hneď zasiahnu po-
dozrievavé pohľady a obavy o jeho duševné 
zdravie. Akoby neustále vyhľadávanie spo-
ločnosti, čas strávený nekonečným táraním, 
bol symptómom rýdzeho zdravia… Čo však, 
ak má i samota svoju Reč? Je naozaj smutná 
a tichá, a vlastne bez blízkosti ostatných ľudí 
– nemá? Naopak: „Som v pokušení odpovedať 
im, že celá naša planéta, na ktorej žijeme, je iba 
bodkou vo vesmíre. Prečo by som sa mala cítiť 
osamelo? Nie je naša planéta súčasťou Mlieč-
nej dráhy? To, čo sa ma pýtate, mi nepripadá 
ako dôležitá otázka. Čo je to za priestor, ktorý 
oddeľuje jedného človeka od druhého a robí 
ho osamelým?“ Pochopiteľne, je to práve tzv. 
civilizovaná spoločnosť. „Žije sa prirýchlo“, 
povie tento hlas starého amerického západu, 
a my sa dnes, čítajúc túto pravdu, chvejeme 
viac, ako kedykoľvek predtým. Radšej číta-
me správy zo sveta, zo svojich životov robíme 
falošné obrázky na sieťach, „myslíme si, že 
existuje to, čo sa v skutočnosti iba zdá“. Ži-
jeme v strachu zo smrti odhaľujúcej prázdno-
tu našich pohodlných životov, tak sa dívame 
radšej na zvečnené momenty prchavých dní 
na displejoch, a pritom „vždy na hrane, snažíte 
sa udržať na trhu a zbaviť dlhov… Ako keby 
bolo možné zabíjať čas a nezraniť tým večnosť“.

Zarážajúco aktuálne
Thoreauove vhľady do núdznej situácie bež-
ného človeka (pôžičky, dlhy, ťažká, nezmy-
selná a zle platená práca) sú až zarážajúco 
aktuálne, a to i napriek tomu, že vznikali 
v období vlády divokého kapitalizmu (a je 

Poznanie blízkosti
Samota – to je ucho priložené k srdcu Univerza, 
ktorého tlkot Nesmiernosti je dychberúcou re-
čou Života. Výtrysk bohatstva, ktoré H. D. Tho-
reau priviedol k slovu v bytostnom rozhovore 
s Prírodou, je zlatou žilou ľudskosti. Samota 
uprostred lesov, pri jazere Walden, mu para-
doxne priniesla poznanie „blízkosti“: jazero 
mu bolo doslova okom do duše Prírody, pričom 
v jej bezodných hĺbkach vnímal svoju vlastnú, 
najpôvodnejšiu tvár. Jeho zápisky z týchto ži-
votaplných dní lemujú nielen myšlienky veľ-
kých filozofov, básnikov či prírodovedcov, ale 
i tých najchudobnejších-najbohatších, ktorí 
ho náhodne v jeho svojpomocne postavenej 
chatke navštívili. V premenách ročných ob-
dobí rozoznáva premenu i večnosť ľudského 
života. Jeho jazyk je rozvážny a priamy, vhľad 
ostrý a predsa láskyplný – chce radšej tisíc 
vlastných zlyhaní, než jeden pohodlne pre-
vzatý vzorec života.

Thoreau nám z vlastnej skúsenosti ukazuje, 
ako mrháme svojimi životmi, akí sme blázni. 
Nejedného čitateľa to môže popudiť – ide však 
o to, aby sám našiel to svoje zrkadlo a uvidel 
v ňom večného blázna.

Čítať Thoreauove myšlienky – nech už otvo-
ríme ktorúkoľvek stránku – je ako prechádzať 
sa lesom. Autor sa totiž „stal“ harfou, ktorú  
(h)ladila harmónia samotnej Prírody, zem je 
preň „živou poéziou“ – a rovnako, ako jeho 
skvelý súčasník, básnik Walt Whitman (Steblá 
trávy), i Thoreau je básnikom Kozmu, tej ozdo-
by Nocí: „Svetlo, ktoré nás oslepuje, je pre nás 
tmou. Prichádza len ten úsvit, do ktorého sme 
prebudení. Brieždi sa na nový deň. Slnko je 
iba zornicou.“

Eva Dědečková

to vôbec v našej krajine zarážajúce?): „Pra-
cujúci človek nemá v každodennom žití čas 
na vlastnú integritu; nemôže si dovoliť pes-
tovať skutočne ľudské vzťahy – znížilo by to 
jeho trhovú cenu. Nemá čas byť ničím iným 
než strojom.“ Proti tomu sa však Thoreau, tá 
skutočne živá bytosť, búri! Tento Jean Jacques 
Rousseau amerického západu, žijúci dva roky 
na samote pri jazere Walden, mal odvahu vy-
dať sa preskúmať vlastné vnútro, ohmatať 
život mimo bezpečnej mestskej ohrádky, 
aby pochopil „všesúvislosť sveta, života“, že 
ľudská spoločnosť je „možná“ vďaka „banál-
nemu“ ne-ľudskému okoliu; že tzv. inštitúcie 
nie sú žiadnym božstvom, ktorému sa člo-
vek musí ako otrok jednoducho podrobiť (viď 
jeho dielo Občianska neposlušnosť). Že „hra“ 
na modernú spoločnosť, ktorá nás de facto 
oberá o to najpodstatnejšie – náš čas bytia, 
o našu najvlastnejšiu možnosť pochopiť sa, 
vyhmatávať, tvoriť svoj zmysel života, nie je 
jediným možným spôsobom existencie. Žiad-
na z perspektív, či už pochádza z tradície, po-
svätená autoritou starších, alebo tá moderná, 
biznisová, nemá žiadny dôležitejší význam. 
Platí len jediná optika: „optika Života“. „Koľko 
vzdialených a rozličných bytostí v rôznych 
sídlach univerza kontempluje tú istú vec v ten 
istý moment! Príroda a ľudský život sú také 
rozličné, aké rôzne sú naše konštitúcie. Kto 
vie povedať, aký pohľad ponúka život nie-
komu inému?“ Nie, ani Thoreau nevyzýva 
na „návrat do jaskyne“. Naopak – považuje 
za dôležité nájsť si ten svoj „vlastný“ spôsob, 
ako vyjsť z onej známej platónskej jaskyne 
a uvidieť Slnko; usilovať sa „byť tým, čím sa 
má stať“.

Rousseau 
Divokého západu

Walden alebo život v lese / H. D. Thoreau / 
Preklad Tomáš Hučko / OZ Brak 2017

Občianske združenie Brak prináša kultové dielo 
amerického filozofa H. D. Thoreaua Walden. Zobrazuje 

Thoreauov život po dva roky, dva mesiace a dva dni 
v lese na brehu rybníka Walden, neďaleko jeho priateľov 

a rodiny v Concorde, v štáte Massachusetts. Foto bb
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TÉMA

i neživej prírody vytvára zvuky a veľa zvukov 
znamená hluk. A vidím aj to, že my, tu, v srdci 
Európy, si stále žijeme v relatívnej pohode, že sú 
časti sveta, kde všedné dni sprevádzajú celkom 
iné zvuky a že zavrieť pred tým všetkým oči 
i uši je minimálne nesprávne, ak nie aj falošné 
a pokrytecké.
 
Čo nám hovorí Kagge?
Čo nám teda hovorí o tichu Erling Kagge? Že 
ľudia používajú smartfóny a pozerajú televízor, 
a tým ničia svoje vlastné osobné ticho. Márne 
uvažujem nad tým, čo by malo byť na týchto 
myšlienkach nové a objavné. Áno, všetci máme 
múdre telefóny a v nich cestovné poriadky, novi-
ny, denníky, kalendáre, komunikačné nástroje, 
hudbu. Logicky sa teda do nich pozeráme viac. 
Erling Kagge mi však toľko otrepáva o hlavu môj 
lacný telefón, až začínam uvažovať, kto z nás 
dvoch sa tu definitívne zbláznil. Prijmem tento 
titul pokorne, ak mi povie, že svoju knihu Ticho 
v období hluku napísal uhlíkom na kožené plá-
ty, a potom ju vo svojom vydavateľstve Kagge 
Forlag ručne vysádzal.
 Refrénom tejto knihy je otázka, ktorú kla-
die svojim dcéram: „Čo je to ticho?“ a čuduje 
sa, že dievčatá prevracajú oči a krútia hlavou. 
Absolútne im rozumiem a úprimne s nimi sú-
citím. Pri treťom opakovaní tejto otázky som 
opäť na tej zamrznutej lúke a za svojím chrbtom 
počujem jeho neúnavný krik.
 
Manifest egoizmu
Erling Kagge rozpráva v jednej z tridsiatich 
troch kapitoliek o tom, ako rád chodí do práce 
pešo. V aute si totiž musí pustiť rádio, v metre ho 
otravujú cudzí ľudia, ale „keď kráčam, nevpúš-

ťam svet dnu“, a „stále by sme v sebe mali nosiť 
potenciálne obohatenie spočívajúce v tom, že 
môžeme byť sami sebe ostrovom“. Tieto a po-
dobné vety robia z knihy Ticho v období hluku 
manifest egoizmu.
 Kagge nám, napríklad, tvrdí, že ticho zažije-
me, keď svoju prácu necháme na iných: „Ďalšou 
formou luxusu je nedostupnosť. Vytratenie sa 
z dennodenného hluku je privilégium. Nechať 
druhých, nech sa o veci postarajú počas vašej 
neprítomnosti.“ Prípadne, keď uvažuje o tom, čo 
vidí človek z vesmíru, keď hľadí na svoju domov-
skú planétu, v pomyselnom pohľade astronau-
ta si z celého veľkého a pestrého sveta vyberá 
abstraktnú masu sediacu pred televízorom 
bez akéhokoľvek úsilia uvedomiť si, že každý 
človek na tejto mizernej planéte stojí ak už nie 
za knihu, tak aspoň za zmienku. Nemyslím, že 
na napísanie hlbokej filozofickej knihy stačí 
kritizovať sociálne siete a to, že ľudia zdieľa-
jú svoje zážitky. A je to aj pokrytecké, keď už 
na nasledujúcej strane opisujete svoju vlastnú 
plavbu do Západnej Afriky, či iné dobrodruž-
stvo, ktoré je pre absolútnu väčšinu obyvateľov 
Zeme nedostupné.
 Nepopieram, že knižka si nájde svojho vďač-
ného čitateľa. Moje problémy s týmto textom 
pramenia predovšetkým z odlišného uhla po-
hľadu na svet, ako má Kagge.
 Celú zvláštnu pachuť z čítania by som sa 
napokon pokúsil zhrnúť do niekoľkých slov. 
A napadlo mi, že tárať o tichu je ako súložiť 
za celibát. Alebo hajlovať proti fašizmu. Alebo 
môj najobľúbenejší oxymoron – bojovať za mier. 
Ale dobre, už som ticho…

Ján Púček

Nórsky autor Erling Kagge by mohol po-
kojne ašpirovať na titul krajinoznalca, je 

totiž píšucim cestovateľským dobrodruhom. 
Dosiahol všetky tri póly planéty Zem (severný, 
južný i Everest), videl poriadny kus civilizova-
ného i neskroteného sveta a aj vďaka týmto 
skúsenostiam mohol napísať svoju esej Ticho 
v období hluku. Titul krajinoznalca mu však 
napriek tomu neudelím.
 Nechcem spochybňovať Kaggeho literárne 
nadanie. Tento text si napokon ani nenárokuje 
na titul „literárnej recenzie“ (hoci pôvodným 
zámyslom i redakčnou objednávkou bol práve 
takýto útvar). Pri čítaní eseje Ticho v období 
hluku som sa však s nórskym autorom dostal 
do toľkých svetonázorových sporov, že moje 
pocity balansovali na extrémnych okrajoch 
medzi zúfalým smiechom a usedavým plačom. 
Preto, prosím, vnímajte tento text ako osobnú 
polemiku čitateľa s autorom.
 
Prečo kniha o tichu kričí?
Základná otázka, ktorú som si kládol od začiat-
ku do konca znie: „Prečo na mňa kniha o tichu 
neustále kričí?“ Veď už len samotné slovo „ti-
cho“ sa na zhruba sto stranách tejto knižky 
opakuje tak často, až vzniká dojem neustáleho 
nepríjemného šumu. Dozvedám sa staré známe 
frázy, že ticho je „úžasné“, že ticho je „luxus“, že 
ticho je „krásne“, a stále mám pocit, že Erling 
Kagge na mňa kričí cez celú (tichú) zamrznutú 
lúku: „Hééj, Janóó! Počuješ to tichóóó?!“
 Pozerám okolo seba, mierne zneistený číta-
ním Kaggeho eseje, a s veľkou úľavou zisťujem 
– áno, skutočne je 21. storočie, nestratil som sa 
v čase, svet je hlučný a špinavý a nespravod-
livý, každá ľudská činnosť, každý pohyb živej 

Ticho s výkričníkom
Ticho v období hluku / Erling Kagge / 
Preklad Zuzana Demjánová / Vydavateľstvo Premedia 2017

Foto bb

Poľština má pekné slovo – krajoznawstwo. Pozná ho 
aj slovenčina, no nášmu krajinoznalectvu sa akosi 
podarilo vypadnúť z množiny bežne používaných slov. 
Tomu krajoznawstwu alebo krajinoznalectvu rozu-
miem ako renesančnej disciplíne, ktorá spája nielen 
poznatky z geografie či biológie, ale zahŕňa v sebe aj 
akési humanistické minimum, schopnosť čítať krajinu 
i vnímať poéziu.

KUPÓN 
PREMEDIA

O knihu Ticho v období hluku môžete 
súťažiť zaslaním kupónu Premedia.

KUPÓN  »
do 23. januára



Ale dnes by som sa už ku kritike nevyjadroval. 
Nemyslím si, že čitateľov mojich kníh zaujímajú 
moje názory na recenzie.

Dokážu ťa teda kritici znechutiť?
V prvom rade som – a to úprimne – vďačný každé-
mu, kto si moju knihu prečíta, a potom si sadne 
za stôl, aby o nej niečo napísal. V tej obrovskej 
konkurencii vychádzajúcich kníh venoval svoj 
čas práve mojej.

Kedy si si povedal, že predsa len znovu niečo 
napíšeš?
Bolo to dosť rýchlo po tých veľkohubých vyhlá-
seniach, že už nebudem písať. Najskôr som však 
uvažoval o konci Rankova a písaní pod pseudo-
nymom…

Chcel si si overiť, či ťa budú čitatelia akcep-
tovať pod novým menom?
Chcel som písať bez záťaže tých predchádzajúcich 
textov. Ideálny stav by bol, ak by čitateľova myseľ 
pri kontakte s novou knihou bola tvárna ako ta-
bula rasa, teda čitateľ by nebol zaťažený predchá-
dzajúcimi textami autora, nemal by konkrétne 
očakávania, neporovnával by. Samozrejme, ani 

ja ako čitateľ taký nie som.  

Prečo si sa napokon myšlienky na pseudo-
nym vzdal?
Nevzdal, stále o tom uvažujem.

Ako ti zišiel na um námet tvojej poslednej 
knihy? 
V poslednej zbierke som mal poviedku, kde bolo 
naznačené, že hlavný hrdina umrie. No a raz, 
o rok či o dva po vydaní zbierky som si uvedomil, 
že ak v tom texte hrdina explicitne nezomrel, 
tak môže žiť v ďalšom texte. Ale nebola to náhla 
inšpirácia, prišlo to samo a nenápadne. Ten, ktorý 
v poviedke takmer zomrel, sa potom stal hlavnou 
postavou románu.

Hlavnými hrdinami tvojej knihy sú dvaja 
mladí ľudia. Čo to presne študujú?
Odbor obecná lingvistika a teorie komunikace 
v kombinaci s uměnovědnými studii.

Marek a Natália, Slovák a Slovenka, študu-
jú v Olomouci. Mimochodom, máš k nemu 
nejaký vzťah?
V Olomouci som bol prvý raz ako študent, takže 

Na dlho si sa ako autor odmlčal. Dokonca si 
pri prezentácii zbierky poviedok Na druhej 
strane vyhlásil, že je to tvoja posledná kni-
ha. Vraj si si už ako autor liezol na nervy. 
Naozaj?
Neklamal som ani pred rokmi, ani teraz. Povied-
kovú zbierku Na druhej strane som dával dohro-
mady s pocitom, že som dopísal. Preto mi veľmi 
záležalo napríklad aj na vonkajšej forme knihy, 
druhu papiera, ilustráciách – bola to predsa moja 
posledná kniha. Zdalo sa mi, že som sa dostal 
do kruhu, že vymýšľam niečo, čo som už skôr 
vymyslel lepšie. Paradoxom je, že do tejto novej 
knihy sú priamo vložené dve staršie poviedky. To 
znamená, že som v tom kruhu zostal a zmenilo 
sa iba to, že recyklácia starších textov ma už 
neirituje, ale zámerne ju využívam.

Odradili ťa aj niektoré literárne kritiky?
Ani neviem, ako som získal povesť nepriateľa 
literárnej kritiky. Pritom poznám minimálne 
dvoch-troch autorov, respektíve dvoch autorov 
a jednu autorku, aby som bol presný, ktorí urči-
tých kritikov naozaj nenávidia. To nikdy neboli 
moje pocity. Vtedy dávno som chcel nanajvýš 
poukázať na to, že aj kritik je kritizovateľný. 

Pavol Rankov:
Uvažoval som o konci Rankova

s. 18/19

ROZHOVOR

Pred rokmi sa stal populárnym autorom cortazárovských poviedok. Napísal ich veľa. Na literárnu scénu prenikol vďaka 
Bagalovej Poviedke. Pred časom vyhlásil, že už nebude písať literatúru a myslel to úprimne. Rovnako úprimne sa teraz 
priznal, že písať začal hneď po tomto „veľkohubom“ vyhlásení. Pavol Rankov (1964) sa vracia na scénu s novým romá-
nom Miesta, čo nie sú na mape (Vydavateľstvo Slovart).

Foto Ján Belák
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za komunizmu: Ani zrno nazmar! Keď mám niečo 
z textu nadobro odstrániť, tak si to odkladám 
s tým, že v budúcnosti to akiste nejako uplací-
rujem.

Nevymíňal si si v tejto próze námety na po-
viedky? Tvoji hrdinovia ich stále chŕlia.
Mám plný obal námetov na poviedky. Jeden horší 
ako druhý.

Cítiš sa skôr ako poviedkár alebo ako ro-
mánopisec?
Ako čitateľ som poviedkár, mrzí ma, že sa vydáva 
tak málo poviedkových kníh. Ale historické témy 
si prirodzene vyžadujú skôr rozsiahlejšiu plochu. 
Veď len kým sa dostane čitateľ do dobovej atmo-
sféry, tak musí prejsť dvadsať strán.

Odbočme trochu: Čo čítaš v poslednom čase? 
Okrem súťažných poviedok…
Nesiaham nedočkavo po novinkách, takže 
niekedy mi trvá aj rok-dva, kým sa dostanem 
k dobrej knihe. Minulý rok ma jednoznačne 
najviac chytil Silvester Lavrík a jeho Nedeľné 
šachy s Tisom. Vytvoril si takú autistickú roz-
právačku a jej dikciou aj logikou vyrozprával 
celý text. Formálne výborne zvládnuté. A to ešte 
nehovorím o obsahu! Lavrík dokonale zvládol 
umenie ukázať, aké je niečo zlé bez toho, aby 
vôbec slovo zlo použil. 

Máš za sebou porotcovský maratón literár-
nych súťaží, bol si až v štyroch. Baví ťa to?
Áno, baví. Sú to najpríjemnejšie zarobené penia-
ze, hoci ich nie je veľa. Na rozdiel od čítania veľkej 
literatúry sa môžem ako porotca cvičiť v tom, 
že si hovorím, ako by som to urobil ja. Súťažiaci 
mi dávajú podnety a ja si ich v duchu rozvíjam. 
Potom ani nemám až takú radosť z tých najlepších 
poviedok, lebo tam už nie je veľa na vylepšovanie, 
nie sú to výzvy mojej autorskej kreativite. Asi to 
vyznieva, akoby som s tými účastníkmi naozaj 
súťažil, kto je lepší. 

Rôzne blogy akoby dnes chceli konkurovať 
„oficiálnej“ literárnej kritike. Sleduješ to?
Usmievajúci sa Kali Bagala ma nedávno upozornil 
na blog Miky Rosovej. To je dobrá zábava, pokiaľ 
to dievča podrobuje tortúre knihu niekoho iného, 
a nie moju. Dúfam, že sa jej táto veta nedostane 
do rúk, lebo by to akiste brala ako výzvu.

Aj iní blogujú. Čo si o tom myslíš?
Literárna blogosféra je veľmi rozšírená v Poľsku. 
Myslím, že tam majú blogeri dosť výhodné pro-

vízie, ak priamo z ich recenzie čitateľ odskočí 
na stránku e-shopu. Takže to si myslím: pozor 
na skrytú reklamu. 

Bol si aj členom poroty v súťaži Poviedka 
2017. Vyhrala Poviedka o psoch od Jakuba 
Zaťoviča, okolo ktorej bol veľký rozruch…
Cítim sa ako porotcovia Anasoftu. Aj tí musia 
rok čo rok vysvetľovať svoje rozhodnutie. Moja 
odpoveď je univerzálna: Tento konkrétny víťaz 
je rozhodnutie tejto poroty, pri inej porote by bol 
iný víťaz, aj iní finalisti. A toto je zároveň veľmi 
milosrdná odpoveď aj tým, ktorí sa neumiestnili.

Dobre: Čo sa ti na víťaznej poviedke páčilo?
Mne sa páčilo, že aj porotcovia, ktorí sú vo svojich 
vlastných textoch cynickí nihilisti, mám na mysli 
Ivanu Dobrakovovú a Ballu (neviem, či ako porot-
ca má aj krstné meno, ale ako autor nemá), dali 
tejto optimistickej, naozaj pozitívnej good-time 
pro-life poviedke vysoké hodnotenia. Ja som sa 
pridal, hoci pôvodne som mal skôr inú favoritku. 
Porota je kolektívny orgán. Raz dávno som bol 
svedkom anti-hlasovania. Nevedeli sme sa vte-
dy dohodnúť, lebo na jednotlivých finalistoch 
každému porotcovi čosi veľmi prekážalo. Vtedy 
napokon padla otázka: Tak teda, komu nebude 
prekážať, ak vyhrá XY? Proste sme vybrali naj-
menšie zlo a ani jeden porotca si nepresadil svoje.

Si aj pedagóg. Tiež sa stretávaš s tým, že sa 
nečíta súčasná slovenská beletria?
Ten trend je dlhodobý. Už sa ani nezaoberám tým, 
či čítajú umeleckú literatúru, veď nie som na li-
terárnej katedre, ale či vôbec dokážu čítať s po-
rozumením. Mnohí nedokážu. Už sa patrioticky 
nepýtam, aký toto bude národ, ale pragmaticky 
sa obávam, ako títo klikači do smartfónov budú 
prispievať odvodmi na moju penziu. Svet vstupuje 
do éry znalostnej ekonomiky a mnohí mladí ľu-
dia sa boja vlastného zmúdrenia ako čert kríža. 
Nie je to, samozrejme, absolútne zlé. Teraz mám 
napríklad kultivovaných druhákov, tak som si 
pre nich vymyslel voliteľný predmet, len aby som 
ich mohol stretávať. Ale vidím to tak, že zopár 
druhákov bude zadávať príkazy robotom, ktoré 
nahradia väčšinu prvákov a ostatných. No a ten 
problém je, že robot neplatí odvody sociálnej po-
isťovni, takže môj dôchodok nebude mať zdroje. 

Toto teraz trápi spisovateľa Pavla Rankova? 
(smiech)
Toto trápi prozaika, porotcu aj pedagóga. (smiech)

Iris Kopcsayová

ROZHOVOR

veľmi dávno, a pamätal som si iba to, že v meste 
bolo veľa okupačných sovietskych vojsk. Asi pred 
tromi rokmi som bol v Olomouci na služobnej 
ceste. Mesto ma úplne očarilo. A hneď som si 
povedal, že musím napísať niečo, čo sa tam bude 
odohrávať. 

Podobá sa ti Marek v niečom?
Podobný mi asi je, veď je neurotický až psycho-
tický. Je Natálii úplne oddaný, a oddanosť vyža-
duje aj od nej. V mladosti som bol tiež taký. Dnes 
viem, že objektívne na to Marek (podobne ako ja) 
nemal právo. Oddaný človek nemá žiadne právo 
očakávať recipročný vzťah. Natália ho predsa 
mala tiež rada, ale inak, racionálnejšie, menej 
hystericky. Jej vzťah bol perspektívnejší, pretože 
bol chladnejší. Ale toto viem dnes, chudák Marek 
– podobne ako ja v jeho veku – sa cíti oklamaný.

Prečo si si po dvoch románoch s historic-
kými námetmi zvolil príbeh zo súčasnosti?
Tiež ma prekvapuje, že som napísal román zo sú-
časnosti. Neviem to celkom vysvetliť. Minulosť 
je určite zaujímavejšia než súčasnosť, pretože si 
o nej môžeme vymýšľať.

Aká bola tvoja ambícia?
Prvotná ambícia bola napísať pokračovanie 
tej starej poviedky, kde to vyzeralo, že Marek 
zomrel. Teda nejako pokračovať v texte, ktorý 
sa už zdá byť uzatvorený. Literárna hra, ktorú 
som hral sám so sebou. V podstate sú také aj 
moje predchádzajúce romány. Ja by som vedel 
rozprávať, čo všetko som do nich zakódoval…

Mohol by si zadefinovať tému knihy?
Problémy nesymetrického milostného vzťahu. 
Ale ak by si mi dala túto otázku o týždeň, tak 
by som určite povedal niečo úplne iné, zrejme 
o traumách z detstva.

Písalo sa ti ľahko? Po takom dlhom čase…
Písal som aj v tom čase „medzi“. Aj aktuálne 
mám čosi rozpísané, takže je dosť náročné 
v tomto rozhovore prepínať medzi tým, na čom 
aktuálne pracujem, a knihou, ktorá vyzerá ako 
novinka, no bola dopísaná takmer pred rokom. 
Už ju nemôžem ovplyvniť. Ledaže by som sa 
znovu pokúsil nadviazať na už uzatvorený text 
v budúcej knihe.

Máš vo zvyku prepisovať?
Áno, samozrejme, že prepisujem. Najhoršie je 
niečo definitívne vyškrtnúť. Som lenivý človek, 
ktorý celý život žije podľa hesla družstevníkov 

Pavol Rankov:
Uvažoval som o konci Rankova

Viac o Pavlovi Rankovovi nájdete na jeho autorskom profile na stránke LIC: 
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavol-rankov
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Kniha, čo leží v poličke

Miesta, čo nie sú na mape / Pavol Rankov /  
Vydavateľstvo Slovart 2017

V prvej kapitole svojho nového románu Pavol 
Rankov imituje „cool“ písanie stredoškoláka, 
čo sa vysvetlí hneď v kapitole 2, takže „no spo-
ilers, don’t worry“, len to teda hovorím, aby 
ste vedeli, ako to asi vyzerá, skrátka číslovky 
číslom, celá kapitola ako jedna dlhá veta plná 
nielen swagu, ale aj slov ako „virtuóz“ alebo 
„falanga“, ale aj aspoň niekoľkých nie nepatrič-
ne (nie, nie, ne, check it) pôsobiacich výrazov, 

extrémne hanbíte a ste v rozpakoch“ (som 
preložil). Táto definícia platí na margo prvej 
kapitoly stopercentne, ide síce – samozrejme – 
o napodobňovanie istého sociolektu, výsledok 
je však ozaj rozpačitý a slabšie povahy možno 
knihu po niekoľkých stranách odložia a ja si 
síce nemyslím, že by to bola nejaká veľká chy-
ba, ale ani si nemyslím, že by to chyba nebola.

Zvykne sa hovoriť, že niečo „ani nepoteší, 
ani neurazí“ – a ja k tomu zvyknem v prípade 
literárnych textov dodávať, že také sa hodnotia 
najhoršie, hoci by sa aj postupovalo analyticky 
a vyrátali by sa najprv klady a potom zápory, 
alebo aj v opačnom poradí, pri finálnej syntéze 
by sa nám to aj tak zlialo do obdobného guláša, 

ako štýlové „mrte“, and so on, no a nechcem 
povedať, že „celé zle“, ale ani nie „celé dobre“, 
a to je asi aj hodnotenie, ktorým by sa toto 
hodnotenie mohlo skončiť, lenže…

Prehrýzajúc sa tou prvou kapitolou (ako som 
už napísal – a zdôrazňujem to len preto, lebo 
vyššieuvedená veta môže byť ozaj nečitateľná 
– zvyšok knihy disponuje „normálnou“ štylisti-
kou), uvedomil som si, že mi tam jeden zásadný 
„cool“ výraz chýba: „cringe“, resp. „cringy“. 
Tu hľa, definícia z urbandictionary.com (čo je 
nie akademický, ale ľudový slovník – a navyše 
skutočný artefakt, zachytávajúci diskurz inter-
netovej doby): „Keď niekto koná, alebo je taký 
trápny alebo nemotorný, že sa za dotyčného 
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aký tvoria prvé dva odseky tohto môjho textu. 
I tak však môže byť produktívne rozmeniť si 
výsledný dojem na drobné. Čo teda v Ranko-
vovom románe podľa mňa funguje a čo kríva?

Pozdáva sa mi autorova štylistika – dokon-
ca by som povedal, že Rankov je naozaj dob-
rý rozprávač, dokáže viesť dej a nepoužívať 
pritom zbytočné ornamenty, nesnaží sa byť 
príliš umelecký, čím sa vyvoláva efekt akejsi 
solídnej striedmosti, spôsobujúci to, že auto-
rovo písanie nepovažujeme za príznakové, 
teda z tohto uhla pohľadu Rankovov prejav 
vidíme ako neutrálny – o to viac však potom 
každý jeho text stojí a padá na zvládnutí iných 
zložiek, z ktorých sa môžeme pozrieť na posta-
vy, prostredie, i dej (vrátane pointy, obvykle 
dominantného prvku pri kratšom žánri po-
viedky, no s nemalou mierou relevancie i pre 
predmetnú knihu).

Voči prostrediu nemám absolútne žiadne 
zásadné pripomienky, možno by ale bolo zábav-
nejšie postaviť do jasnejšej opozície skutočné 
prostredie románu a prostredie jednotlivých 
vložených mikropoviedok, napríklad využitím 
postupov fantastiky alebo sci-fi, čo by celok 
osviežilo. Na strane druhej, ak sú vložené mik-
ropoviedky vedené ako „obyčajné“, posilňuje to 
pocit reálnosti celého priestorového podložia, 
čím si autor pripraví pôdu na zaujímavú a pre-
kvapivú pointu magického ladenia (Rankov má 
zvládnutú – ako ostatne aj explicitne priznáva 
– latinskoamerickú magickorealistickú lektú-
ru, ktorá obdobnú šablónu hojne využíva). Sa-
motnú pointu nebudem prezrádzať, no vysoké 
očakávania, ktoré sa v procese čítania asi pri-
rodzene vytvoria, minimálne v mojom prípade 
nebola schopná naplniť. Zhruba od polovice 
knihy mi totiž viac-menej začínalo byť jasné, 
že výsledný dojem z Miest, čo nie sú na mape, 
bude vo veľkej miere závisieť od pointy, a tá 
teda napokon možno mohla byť aj lepšia, ale 
nie je zlá, je vcelku dobrá a určite mohla byť 
aj horšia, čo teda opäť nie je ani pochvala, ani 
pokarhanie, hoci osobne – ak zapojím naozaj 
subjektívne moje čítanie – to vyslovujem skôr 
ako mierne pokarhanie.

Vidím, že som sa od prostredia v jednom 
odseku prepracoval až ku komentovaniu deja, 
resp. k uvažovaniu nad makrokompozíciou 
a pointou, čo sú dva prvky s dejom úzko súvi-
siace. Ak by som teda spojil prostredie a dej 
do jedného hodnotenia a navyše ho prezento-
val športovou terminológiou (čojaviem prečo, 
asi aby som čitateľa ešte viac doplietol), pove-
dal by som, že Rankov sa javí ako autor, ktorý 

poviedky skutočne dobrou literatúrou, pretože 
vo vás vyvolávajú nepotlačiteľné nutkanie sa 
k nim znova a znova vracať. Na najnovšieho 
Rankova ale zrejme bude sadať prach.

Matúš Mikšík 

Ľudia so sebou 
neprestajne 
nosia tajomstvá

Rezbár / Ján Milčák / Modrý Peter 2017

„Málokedy sa mu 
snívalo, ale dnešná 
noc bola iná. Opäť 
sa mu prisnil ol-
t á r,  n a   k tor om 
pracoval. Videl ho 
zreteľne, hotový.“ 
Autorove slová sa 
vzťahujú na hlav-
nú postavu knihy 
Rezbár, na Maj-

stra Pavla z Levoče, ktorý v texte figuruje 
ako Paulus. Ján Milčák sa predmetnou témou 
zaoberal už v rozhlasovom dramatickom diele 
Pavol rezbár (1979), aby teraz túto postavu dal 
istým spôsobom do úzadia a stvárnil atmosféru 
obdobia, v ktorom Paulus žil a tvoril, pričom 
„nad vonkajším svetom dominuje vnútorný 
svet postáv, ich zložitá a zvláštna psycholó-
gia…“ (zo záložky knihy).

Vo vstupnej časti sa zoznámime s troma 
žobrákmi (Nanon, Rochus, Simeon), o kto-
rých sa spočiatku zdá, že majú iba dotvárať 
kolorit stredovekej Levoče, ale čoskoro si či-
tateľ uvedomí, že prostredníctvom nich autor 
predstavuje Paulusa („Viem o rezbárovi, bol 
som v jeho dome, je to múdry a zručný maj-
ster,“ povedal Rochus.) Rezbárova práca je vy-
kreslená aj prostredníctvom jeho tovarišov 
(Timotej, Tadeáš, Joachim), pátra Vavrinca, 
pútnika a niekoľkých periférnych postáv.  
J. Milčák však pracuje aj s mnohými bezmen-
nými postavami naraz, čo pripomína antický 
zbor a cez žobrákov a pátra Vavrinca vyslovuje 
základné pravdy života z kresťanského hľa-
diska. („Nie sme závistliví. Všetci sme rovna-
kí, ako bratia.“) V knihe o Majstrovi Pavlovi 
z Levoče vládne pokoj, porozumenie, láska 
k človeku, istá úcta a zhovievavosť k žobrákom 
zo strany mešťanov. Mestské prostredie je 

má ťah na bránku, ale z tejto akcie napokon gól 
nepadol. Toto – myslím – platí v rozpätí celej 
jeho tvorby, teda aspoň tej jej časti, s ktorou 
som sa zoznámil (debutová zbierka poviedok 
S odstupom času, román Stalo sa 1. septem-
bra a predmetný román Miesta, čo nie sú 
na mape). Ibaže ak ide o zbierku niekoľkých 
textov, niekoľko gólov padne, ak ide o dlhšiu 
formu, autor hrá vabank – a tento konkrétny 
„allin“ mu nevyšiel.

A čo na to hovoria postavy? Obaja protago-
nisti, Natália i Marek, v Rankovovej knižke 
v podstate iba sekundujú (sú podriadené deju 
a pointe, resp. román samotný nie je o nich, 
ale o tom, čo sa udeje) a netvoria ťažiskový 
prvok. Nedajú sa čítať vyslovene psychologicky 
– nie sú to teda postavy s hĺbkou, charakter 
a identitu síce majú, ale to sa vlastne preja-
vuje iba povrchovo, v konečnom dôsledku sú 
v podstate zameniteľné; hĺbka im však chýba 
aj z hľadiska literárneho – neupieram autorovi 
schopnosť napísať solídny dialóg či vnútorný 
prehovor, ale nemám pocit, že by tieto dispono-
vali nejakou kvalitou navyše. Úplne konkrétne, 
po dobre napísanú postavu v súčasnej sloven-
skej literatúre by som šiel k Blanke z románu 
Ivany Dobrakovovej Bellevue, či protagonistke 
kníh Bordeline a barbora, boch & katarzia Ivany 
Gibovej, prípadne k Paule z románu Ondreja 
Štefánika Som Paula. V porovnaní s uvedenými 
sú tu Rankovovi protagonisti rozpracovaní 
nedostatočne a plocho.

Na záver azda predsa len sústredený po-
kus o syntézu toho, čo som tu popísal. Ran-
kovove Miesta, čo nie sú na mape, fungujú 
v niektorých jednotlivostiach – tu treba ešte 
raz povedať, že v knižke sa nájdu ozaj výraz-
ne dobré pasáže –, celok však zlyháva. Ony 
fungujúce jednotlivosti sa navzájom nepoten-
cujú, nespolupracujú, na ploche textu vlastne 
necítiť žiadnu jednotiacu ani synergickú silu 
(ktorá by mohla fungovať napríklad vtedy, ak 
by sa jednotlivé mikropoviedky razantnejšie 
odzrkadľovali v záverečnej pointe). Umelecký 
text by nemal byť len sumou jeho častí, mal 
by obsahovať niečo, čo je pridanou hodnotou 
práve tejto konkrétnej jedinečnej konfigurácie 
prvkov – Stanislav Šmatlák to raz nazval „ta-
jomstvom“, ktoré v úplnosti nerozriešime ani 
keby sme text interpretovali donekonečna. No 
a tento Rankovov román – hoci miestami má 
skutočne nádych mysterióznosti – je pre mňa 
textom bez tajomstva. Dá sa to síce považovať 
za dobré čítanie, na rozdiel od Miest, čo nie 
sú na mape sú však napríklad Cortázarove 
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priam idylické. Vzťah medzi žobrákmi je, ako 
píše autor, neobyčajne pevný a nadmieru ich 
zbližuje, lebo jednotlivo by mimo majoritnej 
spoločnosti neprežili. Milčákovi žobráci nie sú 
obyčajní, jednoduchí, sú na istej intelektuálnej 
úrovni, dokážu po svojom citovať z Biblie, lebo 
kedysi jeden z nich, ktorý už zomrel, vedel aj 
čítať, iný (Simeon), nemý, sa zázračne uzdravu-
je. Žobráci sa na svojich púťach kontaktujú aj 
s tajomným, mýtickým (napr. žena s čiernym 
vtákom v klietke a s chlapcom), a tak niektoré 
motívy pripomínajú magický realizmus, šitý 
na naše stredoveké pomery, reálie, chápanie 
sveta, jeho poznanie, dedičstvo po predkoch.

Pre celú Milčákovu tvorbu, a teda i pre túto 
knihu je pozoruhodný spôsob stvárnenia príro-
dy, zviazanosť človeka s ňou, detaily zo života 
drobnej fauny, pestrosť flóry, ročné obdobia 
so všetkými nevysvetliteľnými tajomstvami, 
motívy vtákov, stromov, hudby, farieb, tmy 
a svetla. Motív vtáka a klietky je prítomný aj 
v iných Milčákových prózach, možno ho vní-
mať ako symbol i tu – „Vták sa opäť pokúsil 
rozpriahnuť krídla, akoby sa chystal odletieť“. 
Pôsobivý je motív poľnej ľalie, pri ktorej si Pau-
lus pomyslel, že by ľahko vedel napodobniť 
jej krásu, lebo Boh ho naučil vidieť, ukázal 
mu všetko, čo je nádherné. Majster sníva, 
alebo si predstavuje, alebo pozoruje v meste 
na rínku postavy ľudí, ktoré potom stvárňuje 
z lipového dreva do budúceho oltára (tak aj 
žobráka Rochusa do podoby Jakuba). „Všetky 
sochy si predstavujem presne do najmenších 
podrobností. Ale sochy vzniknú pod mojimi 
dlátami až vtedy, keď ich živých, skutočných 
začnem najprv vnímať a začnem im rozumieť.“ 
„Stretnem mnohých, nájdem každého, koho 
potrebujem,“ povedal Paulus.

V krátkych replikách Paulusa (pretože veľa 
nehovorí) je často vyslovovaný princíp ume-
nia, rozdiel medzi skutočnosťou a artefaktom 
vytvoreným na jej základe. A k tomu Paulu-
sove umelecké vidiny, halucinácie, umelecké 
mrákoty – ich sila je odľahčovaná rozhovormi 
s vďačným a nadaným tovarišom Timotejom 
bez pravej ruky. Milčák veľmi zaujímavo 
líči prácu rezbára v dielni, kde robil sochy 
v nadživotnej veľkosti; ide o striedavé zábery 
„kamery“ na prácu umelca, jeho myšlienky, 
asociácie a rozhovory s tovarišom. („Udrel 
na dláto. Počul zvonce. Akoby rezbár dlátom 
vyzliekal sochu z dreva.“) Postava Paulusa je 
do istej miery tajomná, pohybuje sa akoby 
v úzadí, a tým viac priťahuje čitateľa i ľudí 
okolo seba. 

z rôznych strán, aby ju bolo na scéne čo najjas-
nejšie vidieť. Aká je to žena? Je intelektuálka 
„stratená v sieťach svojich vzťahov, predstáv, 
závislostí“ (prebal knihy), femme fatale, ktorá 
má „v sebe dieru, že by sa do nej vmestil vše-
tok smútok sveta“ (s. 143), čo však nemusí byť 
tragédiou, keďže okrem nej „asi žiadna žena 
na svete nemáva orgazmy zo smútku“(s. 148). 
Vyhýba sa fialovej farbe, bojí sa mostov, je ne-
konformná a meteosenzitívna – nemá rada, keď 
„vo vzduchu dokonca vidieť tie odporné kúsky 
bielej vaty, z ktorej sa všetci radujú“ (s. 111). 
Je to postava netypického človeka, outsidera, 
ktorý je pre modernú prózu pomerne typický.

Pokiaľ zvláštnosť protagonistu neostáva len 
ozdobou, môže byť produktívnym východis-
kom sprostredkovania originálneho pohľa-
du na svet. V prípade Lotty je neobyčajnosť 
ženskej hrdinky skôr želaná, než realizovaná. 
Vedľajšie postavy vytvárajú pre protagonistku 
kulisy, na pozadí ktorých vyniká jej bohém-
skosť konvenčnej podoby. Spája sa s ňou nezá-
vislosť, kaviarne, alkohol, cigarety, nezáväzný 
sex, filozofia a literatúra. Knihy a čítanie sa 
v prózach vyskytujú často, no rovnako pôsobia 
ako rekvizity („Čaj položil na kopu kníh, ktoré 
slúžili ako nočný stolík“, s. 150), pričom pozo-
stávajú z výberu prvých asociácií: ak Poe, tak 
Havran; ak Gogoľ, tak Mŕtve duše; ak Bulgakov, 
tak Majster a Margaréta; ak Válek, tak Len tak. 

Štýl próz je miestami poznačený erár-
nou lyrikou: „Tvoj splín je sivší ako nebesá 
nad Londýnom a hlbší ako Mariánska prie-
kopa“ (s. 13), no vyskytnú sa tu aj slovné 
hry, hoci pomerne ošúchané: „Ráno zaliate 
slnečným teplom a vedľa teba človek, ktorý 
ťa asimiluje“ (s. 91), alebo zvláštne: „Snažiť sa 
a snívať sú prachsprosté zbytočnosti, ktorými 
sa mohli oháňať akurát tak romantickí básni-
ci. Alebo baníci“ (s. 147). Slúžia na odľahčenie 
ústrednej témy lásky, ktorá a priori prináša 
riziko sentimentálnosti textu. Účinnejším 
postupom nadľahčovania je v poviedkach 
irónia, ktorou sa podarilo autorke dosiah-
nuť (pravdepodobný) cieľ – vytvoriť roman-
ticko-cynický obrázok zo života Lotty ako 
autenticky štylizovanú spoveď.

Azda najcharakteristickejšou črtou Stan-
kovej poetiky je opakovanie. Možno ho nájsť 
v rámci kompozície, kde sa opätovne prepisujú 
textové sekvencie. Epizodickú cyklickosť vy-
tvára aj celkový tvar próz. Dotýkajú sa jednej 
témy a hoci obsadenie vedľajších mužských 
postáv sa podľa mien stále mení, ide o rovnaký 
scenár: Jej a Jeho vzbĺknutie a ochladenie, hra 

Aj pre túto Milčákovu prózu je typický jeho 
štýl – kratšie, rytmické vety, ktoré pripomí-
najú texty divadelných hier. Prevažnú časť deja 
sprostredkúva cez dialógy epizódnych postáv, 
a to asociuje epické divadlo. Obdivuhodná je 
Milčákova „starodávna“ lexika v pomenova-
niach stredovekých reálií i príťažlivý kompo-
zičný postup, keď sa niekedy jemnosť citov 
strieda s naturalistickými prvkami, alebo keď 
ide o využitie niekoľkých erotických scén. Kni-
hu obohacujú ilustrácie Petra Krupu i iniciály 
začiatkov kapitol. Osobitne zaujme autorova 
fotografia od Jakuba Milčáka na zadnej strane 
obálky. A predná strana obálky? Vysvetlenie 
v texte knihy.

„Chcem, aby bolo všetko na oltári dokon-
čené dôsledne a v stanovenom čase,“ vyhlásil 
majster Paulus. Majster Pavol z Levoče so svo-
jimi tovarišmi inštalovali a oslávili nový oltár 
v noci pred jeho sprístupnením verejnosti. 
Ráno, počas oficiálnej slávnosti Paulus išiel, 
tak ako každý deň, mimo mesta kŕmiť drobné 
vtáctvo. Pridali sa k nemu aj traja žobráci – 
Rochus, Simeon a Nanon. A zatiaľ sa ozývali 
levočské zvony a „v levočskom chráme zažiaril 
oltár majstra Paulusa“. 

Gabriela Rakúsová

One woman show

LottiNElásky / Mara Stanková / Marenčin 
PT 2017

LottiNElásky 
tvoria prózy krat-
šieho rozsahu, 
ktoré by sa dali 
v n ímať aj ako 
kapitoly jednej 
novely. Spája ich 
ženský subjekt, 
protagonistka 
Lotta. Pozícia, 
z ktorej sú príbe-
hy v knihe podá-

vané, je premenlivá. Spisovateľka využila per-
sonálneho, priameho rozprávača i rozprávanie 
v druhej osobe (v ženskej a mužskej forme). 
Táto rôznorodosť, paradoxne, zvýrazňuje hlav-
nú významovú vrstvu diela, ktorej stredobo-
dom je subjekt zameraný na svoje Ja. Odlišné 
rozprávačské perspektívy fungujú ako reflek-
tory, ktoré ženskú predstaviteľku nasvecujú 
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mačky s myšou, boj, v centre ktorého je rozprá-
vajúce Ja. Zvolený stavebný princíp mal možno 
symbolizovať nekonečnosť kruhu, v ktorom 
Lotta uviazla, ilustrovať bezvýchodiskovosť 
jej situácie, nemožnosť uniknúť pred sebou 
podľa Herakleitovho „charakter človeka je 
jeho osud“.

Stankovej prozaická zbierka mohla byť aj 
kratšia, keďže príbehy nie sú natoľko vario-
vané, aby prehlbovali ideovú líniu naznače-
nú na začiatku knihy. Možno ide v podstate 
o jeden príbeh, ktorý sa spisovateľka znova 
a znova pokúšala vytvoriť a tento proces te-
rapeutického písania v prózach odhaliť. Opa-
kovanie, ktoré patrí medzi základné stavebné 
postupy literárneho jazyka, sa v zbierke nevy-
skytuje len na úrovni kompozície, ale aj v rovi-
ne štýlu. LottiNElásky sú ním až presýtené. 
Najčastejším prostriedkom je v diele anafora, 
pri zbežnom rátaní sa na 150 menších stranách 
vyskytla približne 40-krát, pars pro toto: „On 
vedel, že s ňou čoskoro bude. Že jej dá všetko, 
čo má. Že jej dá svoje oči, myšlienky, ruky, 
vlasy, zuby, slzy, krv, sliny, semeno“ (s. 12). Ak 
je opakovanie nositeľom významovej štruktúry 
textu, má svoje opodstatnenie. V Stankovej 
knihe nie sú anafory mechanické, pôsobia tu 
ako prostriedok evokácie naliehavosti výpo-
vede. Vysoká frekvencia jej používania však 
jej účinok oslabuje, stáva sa manierou štýlu, 
ktorý je explicitne naliehajúci, možno aj preto 
málo naliehavý.

Ambície spisovateľky a schopnosti ich napl-
niť sa v tomto diele nepodarilo harmonicky skĺ-
biť, pokus na viacerých miestach škrípal. Stan-
ková by sa ale nemala svojho písania vzdávať. 
Medzi pútavé časti jej debutovej zbierky patria 
pasáže à la „Lotta a Bratislava“, stvárňujúce 
bratislavský genius loci, v ktorých sa prejavuje 
autorkin cit pre vizuálny detail a schopnosť 
estetickej reflexie priestoru. Možno by bolo 
zmysluplné rozvíjať tento dar. 

Tamara Janecová

V hlavnej úlohe 
William

Shakespeare. Zooming / Jana Bžocho-
vá-Wild / Vydavateľstvo Európa 2017

Williama Shakespeara azda netreba pred-
stavovať. Anglický dramatik, ktorého hry 
sa s veľkým úspechom hrávajú aj 400 ro-

kov po jeho smrti, sú jasným dôkazom jeho 
majstrovského básnického štýlu s dôrazom 
na prepracovanosť postáv. Shakespeare, 
pre mnohých vedcov stále mimoriadne prí-
ťažlivý autor, nestráca na atraktivite. To 
potvrdzuje aj najnovšia publikácia z pera 
profesorky divadelných štúdií na VŠMU 
v Bratislave, Jany Bžochovej-Wild, s názvom 
Shakespeare. Zooming.

Jana Bžochová-Wild a William Shakespeare 
tvoria už niekoľko rokov zohraný tím. Autorka 
publikovala niekoľko knižných monografií, ve-
novaných tomuto svetoznámemu dramatikovi 
(napr. Hamlet: dobrodružstvo textu, Malé dejiny 
Hamleta, Recepcia Shakespeara: od čítania žien 
k feminizmom atď.). 

Najnovšia zbierka esejí a štúdií Shakespea-
re. Zooming vznikla pri príležitosti okrúhleho 
400. výročia autorovej smrti. Práve tento fakt 
podnietil vznik najrozličnejších aktivít spo-
jených s osobnosťou Williama Shakespeara.

V predmetnej publikácii autorka „zaostruje“ 
pozornosť na rôzne oblasti – od veľkých celkov 
prechádza k menším, ale o to dôležitejším de-

tailom. Tento jav 
môžeme pozorovať 
napríklad v eseji 
venovanej skúma-
niu slovenských 
knižných vydaní 
Shakespearových 
hier od začiatku 
20. storočia. Jana 
Bžochová-Wild re-
flektuje preklady 

z edičného hľadiska, vďaka čomu prichádza 
k rôznym zaujímavým a obohacujúcim ziste-
niam. V súvislosti s Hviezdoslavovým ručným 
čistopisom Hamleta z roku 1903 napríklad pri-
chádza k takémuto poznaniu: „Pokyny pre tla-
čiareň na margu svedčia o tom, že Hviezdoslav 
o ňom uvažoval aj z hľadiska editorského, že 
mu záležalo na vzhľade a prehľadnosti tlače-
ného textu…“ (s. 20).

Podnetným dojmom pôsobí aj ďalšia z ese-
jí, v ktorej si autorka všíma to, ako vo svojich 
hrách zobrazuje Shakespeare žiakov a učiteľov. 
Okrem toho je tu venovaný priestor aj insce-
nácii Márnej lásky snahy v spracovaní Lasicu 
a Satinského. V čom spočíva najväčší paradox 
tejto inscenácie? A to je len jedno z mnohých 
prekvapení, ktoré táto knižka ponúka…

Prečo sa Macbeth tešil veľkej pozornosti 
u divadelníkov? A prečo režisér Brook posunul 
svetoznámy Hamletov monológ „Byť a či nebyť“ 

o dejstvo ďalej? A prečo si Brookov Hamlet 
ohmatáva žilky? To všetko, a ešte oveľa viac 
sa dozvie čitateľ, keď sa mu dostane do rúk 
publikácia, ktorú napísala členka medzinárod-
nej asociácie European Shakespeare Research 
Association. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Shake-
speare. Zooming je titul, určený len pre úzky 
okruh ľudí, zaoberajúcich sa teatrologickým 
výskumom. Jednotlivé eseje a štúdie sú však 
čitateľsky pútavé predovšetkým vďaka autor-
kinmu štýlu písania, v ktorom sa snúbi vášeň 
spolu s odborným vzdelaním. Každý riadok 
sprevádza nadšenie z témy, ktoré automaticky 
„preskočí“ aj na čitateľa. Ďalším plusom tejto 
publikácie sú poznámky pod čiarou, prostred-
níctvom ktorých autorka vysvetľuje určité 
súvislosti. Čitateľ preto nemusí mať strach, 
že by nerozumel slovám a vetám, ktoré by sa 
naňho „pozerali“ z každej strany. Určite tre-
ba vyzdvihnúť aj dôkladnú prácu s textovými 
prameňmi, vďaka čomu je Shakespeare. Zoo-
ming mimoriadne hodnotnou zbierkou textov.

Ak vás fenomén Shakespeare ešte stále 
obchádza, tak práve teraz je ten najlepší čas 
na to, aby ste vzali do rúk túto publikáciu 
a zaostrili naňho z viacerých strán. Možno 
vás samotných príjemne prekvapí, čo v „oku 
kamery“ objavíte.

Miroslava Košťálová 

Brutálne vraždy 
pod Zoborom

Nenávisť / Juraj Thal / Artis Omnis 2017

Snaha inšpirovať 
sa v severských 
detektívkach je 
u slovenských au-
torov čoraz zreteľ-
nejšia. Detektívny 
román Nenávisť 
je ďalším steles-
nením takejto in-
špirácie. Hlavná 
príbehová rovina 

sa rozdeľuje na päť väčších častí, ktoré ús-
tia do krátkych kapitol, väčšinou na jednu, 
maximálne dve strany. Vraždy sa tu objavujú 
bez dôkladnejších opisov, ale sú o to brutálnej-
šie – a azda aj nadnesenejšie. Obeťami sú vedci, 
ktorých niečo spája. Tajomné spoločenstvo, 
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Súťažte o prózu Odíď, povedala tajomného Denisa Vernièrra zaslaním 
kupónu Post Scriptum na adresu redakcie.

siahajúce až do obdobia druhej svetovej vojny 
a satelitného štátu nacistického Nemecka. Sa-
motný dej sa odohráva v roku 2005, narážame 
tu preto zároveň na slovenské koruny, kontro-
ly pri prechode cez štátne hranice, absenciu 
Facebooku a múdrych telefónov. Všetky tieto 
atribúty autor využil ako prostredie pre detek-
tívnu prácu hlavného vyšetrovateľa a zároveň 
protagonistu Leonarda Legana.

Vydávame sa spolu s ním na exkurz do vše-
možných zákutí Nitry a jej okolia. Navštívime 
staré nemecké bunkre, ale aj najluxusnejšie 
vily. V nich sa nachádzajú staré fotografie, ob-
razy – možné stopy –, ale pre čitateľa aj mož-
nosť zapojiť vlastnú predstavivosť. Objavovanie 
tajov je rozhodne zaujímavou súčasťou knihy. 
Na druhú stranu, bohužiaľ, nie je dostatoč-
ne využité vzhľadom na rovinu príbehu, ani 
pre jeho vlastný zmysel.

Dej je nápaditý, ale málo členitý. Na scéne 
sa objavuje príliš veľa obetí, tie ale zapadajú 
do autorskej mozaiky, ktorú si Juraj Thal pri-
pravil. Práca kriminalistov je príliš pomalá. 
Za odhalením toho, kto za všetkým stojí, je 
skôr náhoda ako svedomitosť a poctivá práca. 
Ak má ísť o skrytú kritiku reálnej policajnej 
práce na Slovensku, ide o zaujímavú a nápaditú 
myšlienku autora, v opačnom prípade však 
tento prvok pôsobí ako zlyhanie pri spracovaní 
dejového oblúka.

Spisovateľ má rovnako problém s opismi, 
ktoré sú plné klišé a fráz. Namiesto reálneho 
pohľadu prinášajú pochybnosti. Navodenie 
atmosféry neprichádza, a prostredie tak pô-
sobí akosi silene. Pritom autor vie veľmi dobre 
spracovať konverzáciu, alebo jednotlivé situ-
ácie, na ktoré si vyčlenil viac času. Napríklad 
samotný záver v úkryte je bez jedinej chybičky 
a pôsobí živo. Vykreslenie postáv z pohľadu ich 
činov je správne a nerušivé – naopak, pokus 
pozrieť sa do ich minulosti skrz jednu či dve 
vety pôsobí ako iritujúci element.

Najhoršie zvládnuté je konanie hlavného hr-
dinu. V istej konkrétnej situácii je priveľmi ne-
reálne. Najmä s prihliadnutím na vykreslenie 
jeho charakteru. Svoju prácu zvykne Leonard 
Legan konať dôsledne, ale neobetuje sa kvôli 
nej. To, čo sa tu udeje, je dôležité iba pre zlom, 
ktorý sa dal zvládnuť aj rozumnejšie. Niekto 
s takýmito charakterovými vlastnosťami by 
určite neporušil vnútorné predpisy a nerisko-
val život a svoju pohodlnosť.

V Nenávisti poteší prítomnosť čiastkového 
obrazu politicko-sociálnej situácie vo svete 
a na Slovensku. Kritika bývalých totalitných 

Autor/autorka akoby nemal(-a) ujasnené, 
ako vlastný text žánrovo zaradiť. Na vnú-
tornom titulnom liste je pod názvom Odíď, 
povedala vysádzané slovo „románik“, avšak 
v akomsi mikroepilógu na poslednej strane 
označenom ako Post Scriptum sa píše: „Postavy 
v tejto hre nemajú mená“ (s. 86). Predstavu, 
že budeme čítať dramatický útvar, vyvoláva 
súpis postáv (Žena, Muž, Dieťa, atď.) umiestne-
ný pred text, tak ako je to zvykom pri dráme. 
V skutočnosti však ide o text napísaný formou 
prózy, v ktorom dôležitú úlohu zohrávajú dia-
lógy, ale výrazný podiel v nej má aj autorské 
rozprávanie (o postavách – er forma). Pravda, 
slovo „románik“ môžeme čítať nielen vo vý-
zname malý román, ale aj vo význame flirtu 
medzi mužom a ženou (zažiť s niekým romá-
nik), a slovo „hra“ možno vnímať nielen ako 
označenie dramatického textu, ale aj vo výz-
name hry v medziľudských vzťahoch, medzi 
postavami v rámci epického diania, ktoré je 
v tomto prípade – ako sa o tom ešte zmienim 
– minimalizované. 

Témou dielka je manželský vzťah v hlbokej 
kríze, ktorá je už neprekonateľná, pretože od-
cudzenie medzi partnermi prerástlo do sku-
točnej vzájomnej antipatie až nenávisti. Toto 
však nie je vykreslené v dajakých melodrama-
tických súvislostiach, ale len prostredníctvom 
opisu niekoľkých situácií, epizód a dialógov. 
Pokiaľ ide o dialógy, tie sa medzi Mužom 
a Ženou neodohrávajú tak, že sú prostried-
kom komunikácie a odovzdania informácie 
v záujme chodu rodiny, ale sú už len buď ná-
strojom útoku (najmä zo strany Muža), alebo 
nástrojom obrany (najmä zo strany Ženy). Ide 
v nich o úsilie nadobudnúť prevahu, resp. po-
nížiť či uraziť toho druhého. Kdesi uprostred 
je Dieťa, ktoré – ako to už býva v takýchto prí-
padoch – je prostriedkom manipulácie, avšak 
v tematicko-motivickom pláne zostáva celkom 
v úzadí, čo je na škodu veci.

Všetko je nazerané zo zorného uhla Ženy, 
stvárnené je tu predovšetkým jej bolestné 
prežívanie krízy, pocity, vnútorný svet. Ob-
ranný mechanizmus si buduje jednak prostred-
níctvom spomienky na minulosť, konkrétne 
na pekný životný úsek z mladosti, keď bola 
na študijnom pobyte vo Francúzsku, a v prí-
tomnosti krátkym rekreačným pobytom v ho-
rách, kde na chate stretne príjemných ľudí, 
a znova – po dlhých rokoch – cestou do milova-
ného Francúzska. Dosť nevierohodne vyznieva, 
že tu opäť náhodne stretne Françaisa – a ten-
toraz dôjde nielen k ľúbostnému vzplanutiu, 

režimov, alebo aj obdobia kapitalizmu. Každá 
doba prináša svoje problémy, tie však nakoniec 
spôsobujú najmä ľudia. Hlavná dejová línia 
využíva práve tieto problémy, na báze ktorých 
vlastne koná samotný antagonista.

Juraj Thal vytvoril pútavý príbeh vedúci 
čitateľa s ľahkosťou až k záveru. Je tu však 
priestor aj na sebareflexiu čitateľa, možnosť 
vstúpiť si do svedomia. Najdôležitejšie atribúty 
teda autor zvládol. Spracovanie samotného 
vyšetrovania a najmä jeho triviálnosť je už 
iná otázka.

Jakub Pokorný 

O vzťahu v kríze 
aj prostriedkami 
lyriky

Odíď, povedala / Denis Vernièrre / 
Preklad Ľubica Subally / Post Scriptum 
2017

Pod francúzsky 
znejúcim menom 
Denis Vernièrre 
sa zrejme ukrýva 
dajaký slovenský 
autor alebo au-
torka, teda ide 
o pseudonym. Je 
za tým mystif i-
kujúci postup, zá-
mer vyvolať v či-
tateľovi pri prvom 

kontakte s knihou dojem, že dostáva do rúk 
dielo inonárodnej proveniencie, resp. vytvoriť 
okolo textu isté tajomstvo. Takéto zavádza-
nie či „zvádzanie“ pokračuje aj v zadnej tirá-
ži, kde sa uvádza: „Preklad Ľubica Subally“. 
Pravda, uvedené už nie je, z akého originálu 
sa prekladalo, čo by pri vydaní skutočného 
prekladu nebolo možné, bolo by to v rozpore 
so zaužívanými pravidlami (resp. legislatívou) 
v oblasti autorských práv. Ľ. Subally (v literatú-
re sa už dlhý čas pohybuje Ľubica Suballyová, 
predpokladám, že ide o ňu) zrejme preložila 
iba tých niekoľko francúzskych vetičiek či 
spojení, ktoré sa v texte objavia. (Možno je aj 
tým tajomným Vernièrrom.) Nechajme bokom 
úvahy o tom, čo viedlo autora/autorku k uve-
deným krokom. V podstate sú to len zaujíma-
vosti na pobavenie, ktoré nemajú nijaký vplyv 
na kvalitu samotného textu. 
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ale, na rozdiel od čias mladosti, aj k telesnému 
zblíženiu. (To je ten románik?). Všetko je po-
dané v krátkych epizódach a text je aj bohato 
členený na krátke kapitolky a v rámci nich 
na menšie úseky oddelené medzerou.

Stvárnenie niekoľkých konfliktov, hádok 
a krátke záznamy Ženiných ciest predstavu-
jú celý „epický pôdorys“ útleho dielka. Prózu 
ešte ozvláštňuje množstvo lyricky ladených 
miest, ktoré akoby zjemňovali „silu“ konfliktu, 
vyvolávajú dojem krehkosti textu, pričom nie-
ktoré drobné pasáže môžu pôsobiť takmer ako 
básne v próze. Napríklad: „Knihy sú uložené 
v knižnici s presklenými dvierkami. Tam spia 
životy iných príbehov, a keď príde na ne chvíľ-
ka, niektorý z nich si vyberie. Prijme pozvanie 
na návštevu, pomedzi repliky postáv, medzi 
riadky, do svojho vnútorného sveta. Takto to 
má rada. Čas prijímania cudzích príbehov…“ 
(s. 15). Vyskytujú sa tu však aj „pravé“ básne, 
ktoré píše Žena. No nejde o vydarené verše, 
sú trocha naivné, dodávajú textu skôr jemný 
ironický nádych. 

To je asi tak všetko podstatné, čo sa dá o tej-
to knižke povedať. A aký hodnotový postoj 
k nej zaujímam? Nepochybne je to text napí-
saný kultivovaným spôsobom, ktorý dokáže 
osloviť čitateľa uspôsobeného na recepciu 
tohto typu takmer bezdejovej prózy. Ničím 
mimoriadnym, témou či tvarom, však nepre-
kvapuje. Keď ho tu už máme v tvrdej väzbe, 
s pôsobivými dvojstranovými ilustráciami 
Juraja Martišku, ktorý je aj tvorcom peknej 
grafickej úpravy, tešme sa z neho. Má právo 
na svoju existenciu aj pozornosť recenzenta. 
Keby však pre dajakú nepriazeň okolností 
nebol uzrel svetlo tohto sveta, zasa až taká 
strata pre našu národnú spisbu by to nebola. 

Igor Hochel 

Jas nás núti 
hľadieť inam

Temná abeceda / Eva Strömová / Pre-
klad Milan Richter / Skalná ruža 2017

Výber z poézie – doteraz v slovenskom preklade 
chýbajúcej – švédskej autorky Evy Ström prináša 
skutočne reprezentatívny prierez jej tvorbou, 
keď že obsahuje básne z rokov 1979 až 2016. Na-
priek širokému časovému, tematickému aj tva-
rovému rozpätiu si kniha zachováva kompaktný 
poetologický charakter a špecifický hlas textovej 

subjektky je v nej po celý čas rozpoznateľný. 
Pre rukopis Ström sú typické viaceré pa-

radoxy. Jazyk jej textov je zvyčajne priamy 
a vecný, čo je podporené aj uvádzaním pres-
ných (nielen časových) údajov či zapájaním 
odbornej (napr. medicínskej) terminológie 
do básní, v čom sa prejavuje autorkino pôvodné 
povolanie lekárky; viaceré texty sú básňami 
v próze, a predsa je ich obsah chvíľami ťažšie 
uchopiteľný. Autorka totiž vytvára dosť rázne 
asociačné skoky, prepája sen s realitou, prírod-
né s urbánnym, harmonické s tragickým (dis-
harmonickými detailmi je jej hrdinka fascino-
vaná opakovane; pozri báseň Audiencia – 2009), 
mimetické (aktuálne odpozorované: báseň Od-
liv) s fantazijným/predstavovaným, sakrálne 
s profánnym, minulé (aj nábožensky a myto-
logicky, rovnako však individuálne – cez aj 
tragické spomienky – vyživované) so súčasným 

a konkrétnym. 
( M e n o v a n é 
charakteristi-
ky, spolu s od-
kazmi rôzneho 
typu, ju zbližujú 
s tvorbou J. Bod-
nárovej; pozri 
aj báseň Štvrté-
ho januára.) To 
všetko bez toho, 
aby vznikol re-
cepčný chaos: 

výsledkom sú skôr interpretačne otvorenejšie 
texty, pri ktorých je dôležitá ochota a schop-
nosť čítať ďalej/za, neuspokojiť sa s relatívne 
jasným povrchom, ktorý, zostanúc pri ňom, 
vyruší, no jeho potenciál ostane nevyužitý. 
(Podobne napohľad jasné, a predsa tajomné 
a viac plánov ponúkajúce sú básne Maje Vid-
mar, ktoré u nás vyšli v roku 2015 pod názvom 
Izby a iné básne v preklade Stanislavy Repar.)

Keďže sa prekladateľ domnieval, že viaceré 
texty sú bez ich špecifikovania autorkou nezro-
zumiteľné, resp. že bez nich ide len o „pôsobivé 
surrealistické cvičenia“, s čím nesúhlasím, 
požiadal poetku o vysvetlenia, ktoré zaradil 
do zvláštneho oddielu knihy. Hoci som bás-
ne opakovane čítal bez ich zohľadnenia a bol 
som odmenený tak na intelektuálnej, ako aj 
emocionálnej rovine, následné dosadzovanie 
si jednoznačnejších významov a inšpiračných 
okruhov do tej-ktorej autorskými vysvetlivka-
mi vybavenej básne nebolo úplne na škodu. 
Texty je, samozrejme, naďalej možné čítať aj 
bez spresňujúcich informácií – obstoja aj samy 

osebe a ich interpretačné pole tak zostáva šir-
šie. Pri viacerých básňach sa však ich účinok 
zintenzívni v dôsledku usmernenia pozornosti 
autorkou zamýšľaným smerom, ktorý by bez jej 
poodhalenia zostal skrytý. 

Ako som naznačil, texty sú dotované nielen 
konkrétnymi historicko-spoločensko-politic-
kými postavami a okolnosťami, ale aj osobný-
mi traumami (smrť otca či rozporuplný vzťah 
k matke: pri básni She is in paradise now sa mi 
vybavila aj raná tvorba L. Vadkerti-Gavorní-
kovej) – oboje autorka dokáže využiť na vy-
tvorenie myšlienkovo komplexnej a vizuál-
ne podmanivej básne. Neuspokojuje sa totiž 
s jedným plánom, a hoci rekonštruuje histo-
rickú i rodinnú pamäť, aj sa angažuje (báseň 
V potravinách Európa), nečiní tak priamo, ale 
vytvára poeticky a ideovo simultánne uzly, 
ktoré napriek zdaniu jasnosti účinne neodkry-
jeme ráznym prestrihnutím, ale až trpezlivým 
rozpletaním: tak to s umelecky hodnotnou 
poéziou zvyčajne býva. Len na pár miestach 
som bol vyrušený banálnymi konštatovaniami 
(„Tam, kde si, nie je smrť // tam, kde je smrť, 
nie si ty“, s. 23; prípadne klišéovitý záver textu 
na s. 39), redundanciou (s. 25) či štylistickou 
krkolomnosťou: „V istom danom bode“ (s. 31). 
Tieto – možno prekladom spôsobené – odchýl-
ky sú však v kontexte celku prehliadnuteľné.

Ako feministu ma, samozrejme, potešila 
rodovo podnetná rovina knihy. Viaceré verše 
sú interpretovateľné cez koncepciu écriture 
féminine, „ženská“ subverzívnosť je do nich 
vpísaná nielen motivicky, napr. cez telesnosť, 
ktorá sa chvíľami prepája s prírodnými motív-
mi (báseň Menštruácia; priamejšia ekofemi-
nistická prizma by však bola neadekvátnou 
nadprácou) a ktorej znaky sú tiež podporené 
i medicínskym diskurzom – nie však v hodno-
tovo negatívnom, ženy a inakosť podrobujú-
com, disciplinujúcom zmysle, aj ktorý je možné 
odčítať v nateraz poslednej knihe Márie Fe-
renčuhovej Imunita (aj na ňu som si spomenul 
počas čítania viac ráz, nielen pri básni Inkar-
nácia…). Pre autorku-lekárku ide o neutrálny 
spôsob nazerania na svet, ktorý jej jednak slúži 
na pregnantné vyjadrenie básnického odka-
zu, no zároveň ju ako jeden z činiteľov, spolu 
so štýlovo-žánrovou rozmanitosťou a vzájom-
ným vyvažovaním sa rôznych emocionálnych 
polôh, chráni pred nefunkčným pátosom („No 
tak, miluj ma / nukleotid za nukleotidom“,  
s. 12), či nereflektovanou naivitou, a to aj pokiaľ 
ide o duchovný veršový rozmer: „Inkarnácia 
[…] Ako sa tvorí kosť, ako svaly […] Na hrudi 
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drobné červené znamienka […] Zbytočné zna-
losti o tele, ktoré je mŕtve už 54 rokov“ (s. 46; 
báseň pritom o to účinnejšie zdôrazňuje práve 
aj nemateriálny rozmer života). 

Rodovo subverzívne vyznieva aj stelesňo-
vanie/sexualizovanie náboženských symbo-
lov, tém či postáv, ktoré nemá za cieľ popie-
ranie, ale (i rodové) zreálnenie dodnes skôr 
abstraktných, metafyzicky „odvisnutých“ 
a nielen ženy stiesňujúcich náboženských 
vplyvov: „Nebo som videl roztvorené ako lono. 
/ Budilo vo mne rozkoš, hnus a znovu roz-
koš“ (s. 13), prípadne: „Klitoris svätých žien, 
biela kvapka stearínu, / stuhnutá, nikdy nie 
roztečená slasťou“ (s. 14). Takisto výber tém 
a postáv (Leonora Christine Ulfeldt či Sylvia 
Plath – oboje nielen ako inšpirujúce osobnos-
ti, ale aj ako zástupkyne ženskej literárnej 
histórie) svedčí v prospech rodovo zamera-
ného čítania (pozri aj báseň Ida). To nachádza 
svoje uplatnenie aj v skrytejších vrstvách, 
v samotnej poetike básní – cez semiotické 
trhliny, odvrátené strany či abjekcie – výpo-
vedná je v tomto ohľade báseň Perleťová šija. 
Tá pre mňa, spolu s textom Koleno, predsta-
vuje jeden z vrcholov predloženého výberu, 
stelesňujúci nielen umelecké majstrovstvo 
autorky, ale aj jej odvahu a názorovú nekon-
formnosť. Prispieva totiž k detabuizácii prob-
lému, o ktorom sa dodnes buď nehovorí, alebo 
naň mávame „jediný správny“ názor, ktorého 
spochybnenie je (ako to, žiaľ, dokazuje aj časť 
doslovu M. Richtera) spoločensky neprijateľné 
ešte aj v názorovo liberálnych kruhoch. Ide 
o pedofíliu, textovo stvárnenú ako pud, kto-
rý jeho „nositeľa“ stigmatizuje a jeho obete 
(pretože nikto netvrdí, že nekonsenzuálny 
a hierarchický vzťah medzi dvoma nerovno-
cennými osobami je v poriadku) ohrozuje, no 
ktorý je čiastočne riešiteľný, pokiaľ sa naň 
prestane nazerať radikálne odsudzujúco a ne-
empaticky. Daná báseň je pôsobivá aj estetic-
ky (za ocenenie čoho sa, vzhľadom na tému, 
priam hanbíme), zaujme aj umné a čitateľsky 
odzbrojujúce vsadzovanie násilníckej rétoriky 
do zdanlivo nenáležitého kontextu, ťaživosť 
témy násobí aj jej zámerne didaktizujúci, 
až rozprávkový (detskú optiku preberajúci 
a situáciu tak ešte väčšmi komplikujúci) tón. 
Jej odkaz ešte zintenzívňuje zámerne za ňu 
umiestnený text Večer, tematizujúci hetero-
sexuálny vzťah/sex, ktorý sa od predošlého 
síce v mnohom odlišuje, no pudovosť ako 
nevýberová entita ich prepája. Nielen o tejto 
básni by sa dalo ešte dlho nahlas premýšľať, 

Górecki berie rozpoltenosť Kaukazu ako nie-
čo prirodzené. Po rozpade Sovietskeho zväzu 
sa región medzi Čiernym a Kaspickým morom 
roztrieštil na desiatky uznaných i neuznaných 
štátov a republík. Precestoval ich všetky, po-
kúsil sa ich spoznať a pochopiť… Teraz svoje 
poznanie posúva čitateľom. 

Autor viackrát poukázal aj na zničujúci 
vplyv bývalého Sovietskeho zväzu, ktorý sa 
usiloval aj z obyvateľov severného Kaukazu 
urobiť ľudí sovietskeho typu. Strata kultúr-
nej pamäte a vlastného jazyka, odklonenie sa 
od horskej kultúry a zvykov dodnes rozdúcha-
va odcudzenie, nepriateľstvo a kŕmi nenávisť. 
Górecki zdôrazňuje, že „na Kaukaze má slovo 
veľkú moc“ – môže rozhádať národy… Napriek 
počítačom, luxusným autám, džínsom a v nie-
ktorých prípadoch aj znalosti angličtiny ostá-
vajú obyvatelia Kaukazu „divochmi“, majú iný 
temperament a inú vnímavosť. Vlastné dejiny 
sa pre Kaukaz stali pascou. Tak, ako nemožno 
uznať predkaukazské pahorkatiny za výlučné 
vlastníctvo jedného z horských národov, rov-
nako bezvýchodiskové sú krvavé konflikty, 
ktoré sa tu so železnou pravidelnosťou roz-
horia.

V neposlednom rade vyzdvihuje autor hrdosť 
a česť tamojších ľudí, ich nezištnosť a priateľ-
stvo: „Na Kaukaze som nikdy nebol odkázaný 
sám na seba. Vždy, keď som potreboval pomoc, 
dostal som ju.“

Lucia Mattová

Bellum et Pax alebo o jed-
nej výnimočnej knihe

Lišiak Pax / Sara Pennypackerová / 
Preklad Michal Jedinák / Ikar – Stonožka 
2017

Americká spisova-
teľka Sara Penny-
packerová je v do-
movskej krajine 
známa najmä ako 
autorka oceňova-
nej sedemdielnej 
sér ie o  dievčat-
ku Clement ine. 
Na  s lovenskom 
knižnom trhu sa 
však o čosi skôr 

než veselé príhody dobrosrdečnej tretiačky 
objavil Lišiak Pax, nezvyčajný príbeh o sile 

rovnako som nenapísal o ďalších kvalitách 
predloženého výberu, o to viac pozývam 
na jeho samostatné preskúmanie.

Derek Rebro 

O obyčajnom živote 
na neobyčajnom území

Planéta Kaukaz / Wojciech Górecki/ 
Preklad Alexander Horák / Absynt 2017

Vydavateľstvo Ab-
synt v edícii Preklia-
ti reportéri prinieslo 
na knižný trh fasci-
nujúcu knihu Woj-
ciecha Góreckého 
Planéta Kaukaz 
v slovenskom pre-
klade Alexandra 
Horáka. Vďaka nej 
sa môžeme zahĺbiť 
do osudov ľudí, ži-

júcich pre nás na doteraz pomerne neznámom, 
no o to pútavejšom Kaukaze. V tejto knihe sa 
autor venuje najmä republikám severného 
Kaukazu – zložitej mozaike národov, kultúr, 
náboženstiev a jazykov. Načrtáva mentalitu, 
tradície a spôsob života Čečenov, Ingušov, 
Osetcov, Abcházcov a i., čím „prispel k pozna-
niu neznámeho a cez poznanie – aj k pochope-
niu a zblíženiu“ – čo je nepochybne najväčší 
význam tejto prózy. 

Poľský reportér, historik a novinár Woj-
ciech Górecki (1970) sa vo svojich dielach sú-
streďuje na problematiku Kaukazu a na špeci-
fiká tamojšieho obyvateľstva (Planéta Kaukaz, 
2002; Toast za prodków, 2010; Abchazja, 2013). 
Jeho vášeň pre tento región je v jeho tvorbe 
prakticky všadeprítomná. V Planéte Kaukaz 
majstrovsky popisuje panenské miesta, ktoré 
ešte „nezachytila televízna kamera“. Nepo-
kojný región nasvietil z iného uhla a ukázal 
jeho pravú (pre Stredoeurópana neraz ťažko 
uveriteľnú) tvár. Z každého riadku cítiť Górec-
kého sympatie k obyvateľom Kaukazu, skláňa 
sa pred tajomnom a iracionalitou tamojšieho 
bytia: „Mágia bola všade okolo nás, vo vode 
aj vo vzduchu. Bola niečím prirodzeným, bež-
ným, niečím, čo si človek prestane všímať. 
Pôsobili na nás sily, ktorým sme nerozumeli, 
ich prítomnosť sme však pociťovali na kaž-
dom kroku."
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priateľstva odohrávajúci sa v čase vojny. 
V jednotlivých kapitolách sledujeme strie-

davo putovanie chlapca za zvieracím priate-
ľom, ktorého bol nútený opustiť, a púť lišiaka, 
ktorý odhodlane hľadá svojho pána. Skrotený 
Pax objavuje potlačované inštinkty, cibrí sa 
v zručnostiach, ktorým ho ako mláďa nestihli 
naučiť rodičia, ale najmä – učí sa žiť v prostre-
dí, z ktorého vzišiel, no ktoré sa mu nestihlo 
stať domovom. Každý ďalší deň v divočine je 
plný poznania a nečakaných zážitkov, či už 
ide o stretnutie s divými líškami a lesnými 
predátormi, alebo zaobstarávanie potravy. 
Vďaka sugestívnym opisom ich čitateľ inten-
zívne prežíva spolu s Paxom: „Voda bola stu-
dená a chutila meďou, borovicou a machom. 
Hrnula sa mu do papuľky ako živá“ (s. 60). „Ak 
sa naje, nezomrie. Zdvihol červa a zahryzol 
doň. Natiahlo ho, lebo nebol zvyknutý na živé 
mäso a odvrátil hlavu“ (s. 102). Napriek po-
stupnému zžívaniu sa s divokou prírodou, s jej 
obyvateľmi a zákonitosťami, Pax pobyt v nej 
neprestáva považovať za dočasný. Viac než pud 
sebazáchovy determinuje jeho vôľu prežiť lás-
ka k chlapcovi, ktorý ho opustil a neochvejná 
viera v jeho návrat.

Aj chlapec sa musí prispôsobiť novým pod-
mienkam, okrem smútku za lišiakom a do-
movom, ktorý musel zanechať, sa vyrovnáva 
aj so stratou matky a s odlúčením od otca, 
ktorý dobrovoľne narukuje do vojny. Jeho ces-
tu za lišiakom skomplikuje zranenie, vďaka 
ktorému sa zoznámi s vojnovou veteránkou 
Volou. Kým Petrov dotyk s vojnou je zatiaľ 
iba nepriamy (vojna zapríčinila jeho odchod 
z domova, sťahovanie k dovtedy nepozna-
nému starému otcovi, neprítomnosť otca 
a Paxa), u Paxa ide o nanajvýš bezprostrednú 
skúsenosť, keďže sa po celý čas nachádza 
v blízkosti bojovej línie. Stáva sa svedkom 
smrti a mrzačenia ako dôsledku ľudského 
konania, s akým sa u „svojich“ ľudí nestretol. 
V nekonvenčnej postave Voly nachádzame 
iné spojenie s vojnou. Neblahú skúsenosť jej 
nepripomína len strata nohy, majúca hmata-
teľnú podobu, ale aj bolestná strata identity 
a následné hľadanie vlastného ja, o ktoré 
prišla, keď ju degradovali na bezduchý stroj 
na vykonávanie príkazov.

Lišiak Pax od americkej autorky Sary Pen-
nypackerovej je výnimočnou knihou. Každá 
veta a každé slovo tu má svoje miesto, nič nie 
je navyše, preto si text vyžaduje pozorného 
a vnímavého čitateľa. Autorka príbeh nezaťa-
žuje rozsiahlymi opismi, ktoré by súčasnému 

detskému recipientovi mohli pripadať zdĺhavé, 
darí sa jej majstrovsky budovať atmosféru, 
autenticky vykresľovať „teritórium“ zvierat 
i ľudí a vhodne dávkovať emócie. Zamyslenia 
nad vojnou a jej dôsledkami nepredstavujú 
pomyselné odbočky od hlavných dejových línií 
vo forme autorských vstupov, sú integrálnou 
súčasťou textu – činy a výpovede hlavných pro-
tagonistov tak nútia k bezprostrednej reflexii. 
Kvality knihy podčiarkuje výborný slovenský 
preklad Michala Jedináka.

Titul je podľa odporúčania vydavateľa 
na obálke určený čitateľom od desať rokov. 
Táto veková kategória je už zväčša navyk-
nutá tráviť čas s knihou sama, Lišiak Pax 
však patrí k titulom, ktoré priam vyzývajú 
k oživeniu tradičného rituálu čítania s rodič-
mi. Dielo bude nepochybne zdrojom silného 
zážitku bez ohľadu na generačnú príslušnosť, 
navyše sa môže stať podnetom pre nadviaza-
nie dialógu, ktorý sa pri závažnosti pertrak-
tovanej témy javí ako prirodzené vyústenie 
spoločnej lektúry. 

Alexandra Debnárová 

Ako na ľahkej 
prechádzke

Spiaci obri / Sylvain Neuvel / Preklad 
Michal Jedinák / Ikar 2017

Rose bola úpl-
n e  o b y č a j n é 
dievča, ktoré 
– ako ostatné 
obyčajné diev-
čatá – dostalo 
na narodeniny 
bicykel. Neve-
dela sa dočkať, 
kedy sa na ňom 
povozí, a tak sa 
večer preplížila 

zadnými dverami a vyrazila do lesa. Tu jej prí-
beh prestáva byť obyčajným, prepadla sa totiž 
do jamy, na dne ktorej bola obrovská kovová 
ruka – artefakt, zanechaný na Zemi neznámou 
civilizáciou.

Z malej Rose vyrástla doktorka Franklino-
vá, fyzička. Už nie je taká plachá, aj napriek 
miernej roztržitosti sa dokáže plne sústrediť 
na svoj cieľ – pochopiť, kde sa ruka vzala, kto 
ju tu nechal a na čo slúži. Táto úloha je na jed-

ného človeka priveľká, takže okolo doktorky 
Franklinovej vznikne tím výskumníkov. Ukáže 
sa však, že cieľ, ktorý si dali, presahuje nielen 
ich, ale celé ľudstvo. 

Spiaci obri sú typické sci-fi, nanešťastie až 
trochu príliš. Kým dočítate úvod, budete tušiť, 
ako vyzerá jadro a záver. Sem-tam si poviete, 
že ste toto už niekde videli. Námet „oni nám tu 
niečo nechali“ tiež nie je úplne šokujúci. Kniha 
má niekoľko pekných „sci“ (čiže logických) 
momentov, no aj niekoľko dier, ktoré sa zametú 
pod „fi“ (ide o pomerne bujarú fantáziu). Toľko 
k výčitkám. 

Pri čítaní sci-fi sa rád cítim ako pes na pre-
chádzke. Niekedy kráčam zarovno s rozprá-
vaním. Občas trochu zaostávam a nechápem, 
potom sa chytím, rozbehnem a snažím sa roz-
právanie predbehnúť. Autor mi podhadzuje 
námety a ja aportujem a vrtím chvostom. 
Pri čítaní sci-fi raz premýšľam o tom, čo sa 
stane, alebo o tom, čo sa nestalo, ale mohlo 
by sa. V tomto zmysle ma Neuvelova kniha 
príjemne vyvenčila. 

Nejde o hutné či náročné čítanie, ak si ju 
niekto zoberie na dovolenku, prejde ju behom 
niekoľkých dní. Odsýpa to – ako pri čítaní dia-
lógov. Nie je to také prekvapivé, takmer celú 
knihu tvoria práve výmeny replík. Celá kni-
ha je totiž písaná vo forme rozhovorov medzi 
členmi tímu doktorky Franklinovej a… vlastne 
nevieme kým, jeho identita zostáva utajená.

Je to zvláštne čítanie, napríklad také opisy 
sú nahradené svedeckými výpoveďami. Máme 
uľahčený prístup k názorom postáv na celú 
situáciu – často k nám prehovárajú pomerne 
priamo –, a tak môžeme viac pozornosti ve-
novať konfliktom, ktoré medzi nimi postupne 
vznikajú a zanikajú. Pri čítaní sa človek cíti ako 
za tmavým sklom vo výsluchovej miestnosti – 
dokáže sa k postavám dostať veľmi blízko, no 
vždy ostane aspoň táto tenká hranica, aspoň 
malý odstup.

A práve toto umožňuje knihe presiahnuť 
svoj pôvodný zámer a vysloviť pomerne váž-
ne otázky – trochu náročnejšie, než by človek 
čakal od ľahkého letného čítania.

Samuel Kováčik
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Pôvodne boli súčasťou viacerých Džibráno-
vých textov, ktoré vyšli v roku 2008 v SPN 

– Mladé letá pod názvom Prorok a umenie poko-
ja, Richter za ne dostal Cenu Jána Hollého 2009  
za básnický preklad. Chalíl Džibrán našiel v bás-
nikovi Richterovi spriaznenú dušu a Milan Rich-
ter v Džibránovi priateľa. Texty v tejto knihe aj 
v slovenčine spievajú, hlbiny sa menia na hádan-
ku a sloboda na hmlu. Aj v tomto preklade je 
súzvuk dokonalý, pravdy a poetika nesmrteľné.

Hľadať a pochopiť Boha
Chalíl Džibrán mal všetky predpoklady pretaviť 
svoje nadanie do večného posolstva. Tento syn 
vyberača daní, hazardného hráča a alkoholika 
z horskej obce Bšarré v údolí Qádíšá v severnom 
Libanone (hoci veľkú časť svojho života žil v USA) 
odmlada vdychoval ovzdušie Tóry, Biblie a Korá-
nu, imagináciu a realitu, odchody a návraty, túžbu 
po jednote a naplnení. A lásku k svojej matke, 
ku všetkému a všetkým. Celkom prirodzene sme-
roval ku konceptu univerzálnej lásky a hlbokého 
pochopenia, k presvedčeniu, že jediným nábo-
ženstvom je Duch. Stal sa významným kritikom 
náboženských inštitúcií, odsudzoval ich túžbu 
po moci a pokrytectvo, skostnatené názory a po-
mery. Tento maronitský kresťan však po celý svoj 
život hľadal Boha a chcel ho pochopiť. Hľadal ho 
v človeku, vo všetkom, čo človek robí, v prírode, 
ktorá ho obklopuje. Preto píše: „Váš všedný život 
je vaším chrámom a vaším náboženstvom“ (s. 66).
 Džibrán sa nemienil stať prorokom, pri každej 
príležitosti pripomínal, že je iba básnikom: Pro-
rok je al-Mustafá. Chcel sa však nezmazateľne 

vrátili, lebo nerozumeli jeho slovám“ (s. 104). 
Učeníci odišli; traja k moru, traja do svätyne 
„a tí, čo boli jeho kamarátmi z detstva, sa chceli 
vrátiť na trhovisko“ (s. 104). Sedem dní a nocí 
bol al-Mustafá v záhrade sám; len s hrobom 
matky pod cédrom, s bielymi topoľmi a boles-
ťou v duši. Tá pramenila zo zbytočnosti, ktorú 
pociťoval. Až potom prišla Karíma, „ktorá sa 
s ním v detstve hrávala v záhrade jeho matky“ 
(s. 84), jediná verná; najskôr s jedlom a potom 
s učeníkmi. Ale to sa už v očiach al-Mustafu 
„zrkadlila ďaleká krajina a putovanie“ (s. 108). 
Už nastal čas na odovzdanie úrody al-Musta-
fovho srdca. Aj tu je vidno, ako dobre Džibrán 
zúročil roky v Bejrúte, Školu múdrosti (Madra-
sat al-hikma), ktorú tam navštevoval, aj život 
v Bostone; literatúru rôznych kultúr, pestrosť 
duchovna, ktoré prijal, tvorbu mystikov. 
 V celosvetovo čítaných knihách hľadáme dô-
vody, pre ktoré sa takými stali. Niekedy úspeš-
ne, inokedy nie. Pri začítaní sa do textov Chalíla 
Džibrána však na takýto cieľ rýchlo zabúdame. 
Možno aj preto, že nečítame poému či lyrizovanú 
prózu, ale poéziu pravdy, získavame univerzálnu, 
výstižnú a zrozumiteľnú ekumenickú platformu 
Boha a človeka, základ pre všetkých. Dokonca aj 
pre tých, ktorí veria len tomu, čo vidia: „Uvidíte 
Ho, ako sa usmieva z kvetov, ako sa potom vzne-
sie a ako vám máva konármi stromov“ (s. 66), píše 
Džibrán z údolia Qádíšá. Už len tam, vo vánku 
pod libanonskými cédrami, sa dá začuť chýba-
júci text jeho zamýšľanej trilógie. Ešteže k nám 
prehovoril skôr, než odišiel…

Štefan Kuzma

zapísať do tváre sveta, a to sa mu ako básnikovi 
aj podarilo. A chcel rozprávať o podstatných ve-
ciach. V Prorokovi začal loďou, ktorú čakáme, 
láskou, manželstvom a deťmi… A pokračoval 
o všetkom, čo nás formuje a drží pri živote, čo 
nás robí ľuďmi a vedie k zodpovednosti. Záver 
ponechal náboženstvu, pripomenutiu si smrti 
a najmä rozlúčke pred odchodom na svoj rodný 
ostrov: „Majte na pamäti, že sa k vám raz vrá-
tim. Už iba chvíľu, a moja túžba zhrnie prach 
a penu pre iné telo. Už iba chvíľu, okamih od-
počinku vo vetre, a iná žena ma porodí“ (s. 77 
– 78). Prorok vie, že sa vráti, aj keď príde ako 
niekto iný… 

Hlas z údolia Qádíšá
„Al-Mustafá, vyvolený a milovaný, ktorý bol 
poludním vlastného dňa, sa vrátil na svoj 
rodný ostrov v mesiaci tišrín, ktorý je me-
siacom spomínania“ (s. 81). Takto sa začína 
Prorokova záhrada, hoci spomienky zostali 
zamknuté v čase štyridsiatich dní, po ktoré 
al-Mustafá zostal sám za zatvorenou bránou 
záhrady, kde jeho rodičia a ich predkovia spali 
večným spánkom. Aj Prorokova záhrada je 
plná odpovedí na naše otázky, oázou múdrych 
rád: „Žijeme na úkor iných – tak nám to káže 
starobylý a večný zákon. Buďme preto jeden 
k druhému láskaví“ (s. 94 – 95). Je prežiarená 
životom, prírodou odetou do príjemných slov 
a obrazov. A tieňom záhrady, v ktorom drama-
ticky vyznie priznanie básnika: „Al-Mustafá 
dohovoril a na jeho deväť učeníkov doľahla 
hlboká skľúčenosť. Ich srdcia sa od učiteľa od-

Hovor k nám 
skôr, než odídeš

Prorok, Prorokova záhrada / Chalíl Džibrán / 
Preklad Milan Richter / MilaniuM 2016

Al-Mustafá, vyvolený a milovaný, ktorý bol zmrákaním vlastného dňa… Škoda, že takto sa nemôžeme začítať aj do posled-
nej časti zamýšľanej trilógie Chalíla Džibrána, že zomrel skôr, než sa odhodlal svoju literárnu Giocondu zavŕšiť. Ešteže sa 
jeho poeticko-brilantné texty Prorok a Prorokova záhrada vďaka prekladateľovi Milanovi Richterovi a jeho vydavateľ-
stvu MilaniuM opäť objavili na knižnom trhu.

„Jestvujú ľudia, čo dávajú s radosťou a tá 
radosť je im jedinou odmenou.“

Foto bb
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B lok patril medzi spisovateľov druhého ob-
dobia ruského symbolizmu, pre ktoré bola 

charakteristická inšpirácia antickou a európskou 
kultúrou, kult tajomnosti, návrat k telesnosti 
a spájanie umenia s mystikou. Básnik vo svojej 
tvorbe dokázal spojiť hlbokú intimitu s jasnozri-
vosťou, ktorou vytušil približovanie sa spolo-
čenských katastrof. Prekladateľ Alojz Nociar 
rozdelil básne do deviatich častí podľa období 
jednotlivých lyrických cyklov. Atmosféru knihy 
zaujímavo dotvárajú úryvky z Blokových listov, 
denníka a citáty umelcov i literárnych vedcov 
(Milan Rúfus, Zlatko Klátik, Konstantin Paus-
tovskij, Osip Mandeľštam, Vladimír Orlov, Kornej 
Čukovskij a ďalší).

Verše o Krásnej Dáme
Blok využil v básňach z obdobia cyklu Verše 
o Krásnej Dáme ruský tónický verš (doľnik). Nociar 
vo svojom preklade zvolil sylabotonizmus, najmä 
zmiešané (logaedické) verše so striedaním dak-
tylskej a trochejskej stopy. Rozhodnutie prebásniť 
verše sylabotonicky prispelo k zachovaniu hudob-
nosti Blokovho verša, jeho ľahkého a príjemného 
plynutia. Na niektorých miestach textov sa vy-
skytli významové posuny, napr. v básni Prichá-
dzam do temnoty chrámov je v Nociarovej verzii: 
„V tieni za vznosným stĺporadím / rozochvieva 
ma škripot dvier, / na tvár mi v modrej žiare hľadí 
/ zasnený obraz z iných sfér…“ (s. 18). Tomuto 
obrazu dodáva sugesciu aj protiklad tmy a svet-
la, ktoré má v básni podobu ohňa, Nociar však 
svetlo červenej lampady pred ikonou preložil 
ako „modrú žiaru“, čo mierne narúša farebnú 
symboliku veršov. V Blokovej básni je aj niekoľko 
slov vytvárajúcich obraz ženy – Panny Márie, 

v slovenskom texte je však táto línia oslabená 
absenciou analogických slov náboženskej lexi-
ky, ризы uvádza Nociar ako hodváby (možno by 
lepšie zodpovedalo slovo rúcho).
 Na ranú tvorbu Alexandra Bloka vplýval jeho 
záujem o dejiny filozofie, upútala ho Platónova 
teória o večných a nestálych ideách a panteis-
tické učenie Vladimíra Sergejeviča Soloviova. 
Blokov milostný vzťah k Mendelejevovej dcére sa 
vo Veršoch o Krásnej Dáme transformoval do ideí 
podľa Soloviovho Večne – ženského. Ruský filo-
zof predpovedal príchod Svetovej duše a Sofie 
(Božskej múdrosti) v podobe nepoznaného, po-
zemského dievčaťa, čo sa malo stať začiatkom 
premeny sveta. V Nociarovej knihe sa zachovala 
mystifikácia lásky, ktorú lyrický subjekt prežíva 
jednak ako hlboký individuálny zážitok, no zá-
roveň predstavuje aj nadosobný zmysel života, 
jeho tajomstvo.

Mesto
Výber z obdobia cyklu Mesto odráža vytriezvenie 
z ideálov čistej lásky, básnický hrdina Večnú žen-
skosť ironizuje, ideál Madony nahrádzajú postavy 
telesných žien. Výber básní dobre reprezentuje 
mnohorakú podobu mesta, Petrohradu, ktorý 
je zobrazovaný ako priestor pochmúrnych nocí, 
olovenej oblohy, ako miesto, kde „na kamenné 
telo chrlí / gejzír slnka jasnú krv“ (s. 31). Vyskytnú 
sa však aj významové nepresnosti, napr. v pasáži: 
„V krčmách, krámoch, uliciach, čo hasli, / kým 
sa rozlial žltých svetiel prúd, / hľadal som tých 
nekonečne krásnych, / posledných, čo ešte veria 
na osud…“ (s. 32), lyrický hrdina hľadal ženy, v No-
ciarovom preklade je však použitý mužský rod; 
možno to spôsobila koncovka prídavných mien 

v akuzatíve plurálu, ktorá je, na rozdiel od sloven-
činy, rovnaká pre mužský i ženský rod. Posun je 
aj vo význame, u Nociara básnický hrdina hľadá 
ženy „čo ešte veria na osud“, no bližšie originálu je 
český preklad Jaroslava Teichmanna: „jsem všude 
hledal božsky krásné ženy, / světice hrdé na svou 
pověst šlamp,“ (šlampa – neporiadna žena).
 Čo vietor spieva obsahuje aj dve poémy, ktoré 
sa v období socializmu stali Blokovými najznámej-
šími básňami a predstavujú opačný pól autorovej 
poézie. Poéma Dvanásti odráža revolučný chaos. 
Pochod mestom dvanástich červenoarmejcov ako 
dvanástich apoštolov nového poriadku vedie Je-
žiš Kristus, symbolizujúci humanistický zmysel 
a čistotu revolúcie. V rovnakom období vznikla 
aj druhá známa poéma Skýti, tematizujúca histo-
rické poslanie Východu ako protikladu Západu.
 Alexander Blok patrí medzi najväčších básni-
kov ruskej moderny a sprístupniť časť jeho diela 
slovenským čitateľom je náročnou prekladateľ-
skou úlohou. Po roku 1989 knižne vyšiel preklad 
Blokových básní len v diele Jána Zambora Kniha 
ruskej poézie (2011). Alojz Nociar vytvoril tema-
ticky pestrý výber, v ktorom sa pokúsil, aby za-
zneli všetky struny Blokovej poézie. Výber básní 
obohatený o citáty súvisiace s Blokovou poéziou, 
estetická grafická úprava knihy a najmä Nociarov 
talent i osobné zaujatie sa podieľajú na knihe, kto-
rá rozhodne obohatí slovenskú kultúru a predsta-
vuje prínos pre celú spoločnosť, pretože, slovami 
Nociara, od vzniku Blokových básní „uplynulo 
storočie, no na mnohých len sem-tam presvitá sivý 
vlas. A sú aj také, čo vedia zaťať zuby rovnako ako 
vtedy, keď na nich sotva uschol atrament“ (s. 9).

Tamara Janecová

Citlivá 
ruská lyrika
Čo vietor spieva / Alexander Blok / Preklad Alojz 
Nociar / Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2017

„Si – myšlienka, čo na um schádza,
vo veršoch tajná priadza,
kúzlo, čo viaže snežné nite viet.“

Alojz Nociar v knihe Čo vietor spieva predstavil výber z lyriky Alexandra Bloka (1880 – 1921), jedného z najvýznamnejších 
ruských básnikov 20. storočia. Prekladateľ sa vo svojom výbere pokúsil zachovať rozporuplnosť Blokovej poézie, v ktorej sa 
„neha blokovských veršov drží za ruku s hrubosťou a precitlivenosť s výbuchom zlosti” (s. 11).

Foto bb
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ho nemala len ochrániť pred návratom choroby, 
ale, čo je oveľa dôležitejšie, mala mu pomôcť pre-
klenúť posttraumatický šok a zmieriť sa s tým, 
že prežil. Ursiny dovršuje premenu z rockového 
beatmana na duchovného guru hudby podobne, 
ako do tohto štádia dospeli napríklad John Col-
trane či George Harrison.
 V texte samotnom definuje autor univerzum 
cez vlastnú, dalo by sa povedať až intímnu skúse-
nosť. Obraz sveta tu rekonštruuje systematicky, 
za pomoci inšpirácií z mnohých duchovných či 
filozofických tradícií, odhora dolu. Od axióm 
k tajomnu, od nepopierateľného k nespozna-
teľnému.
 Začína hlavným objektom tohto vesmírne-
ho cirkusu, hýbateľom, bohom. Tým, ktorý je 
zodpovedný za chod sveta. Ursiny vníma božiu 

J eho predposledný album Ten istý tanec je rov-
nako i jeho textárskym debutom a Ivan Štrpka 

na ňom participoval iba v troch piesňových tex-
toch. Jadrom tohto albumu, a pre mňa i centrom 
posledného tvorivého obdobia Deža Ursinyho, je 
pieseň Prosba. Je teda len dobre, že sa dostala  
i do prvého Ursinyho spevníka.
 Zo samotného textu je cítiť odovzdanie sa, nie 
však prehru. Pieseň má silný duchovný náboj, 
no nie je žobraním o milosť, ani vyrovnávaním 
sa s piatimi štádiami umierania či bedákaním 
nad pominuteľnosťou, ale niečím oveľa silnejším 
a vznešenejším. Ursiny tento text píše v čase, 
keď sa dostáva z rakoviny a sám je teda priamo 
konfrontovaný s vlastnou konečnosťou. Ako vie-
me z listov, písaných Mojej milej pani, Ursiny sa 
po prekonaní choroby oddal istej askéze, ktorá 

bytosť z pohľadu dvoch tradícií: indickej, kde sa 
prejavuje ako Átman, všadeprítomný absolútny 
duch; a rovnako európskej, v ktorej predstavuje 
vrchol Platónskeho trojuholníka – absolútne 
dobro.

O nádeji
Nezrodený, nehynúci, všadeprítomný boh, axió-
ma všetkého jestvujúceho, má jedinú základ-
nú vlastnosť – musí existovať. Tento bod ako 
východisko morálky, dobra, pravdy a krásy je 
pre autora bodom nevyhnutným. Ak nieto boha, 
nieto ničoho: autora, básne, recipientov, ak však 
je boh možný, je možné všetko.
 Bože, nezrodil si sa ani nezhynieš, tvoja več-
nosť je základným kameňom, na ktorom stojí 
svet. 

Hľadanie odpovedí, nachádzanie 
otázok alebo Prosba Deža Ursinyho
Spevník / Dežo Ursiny / Zost. Juraj Havlík, Martin Novák, Juraj Gažmerčík / Občianske združenie Laputa 2017
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Prosba
Ó, môj bože,
nezrodený, nehynúci,
ktorý si vraj na nebi aj vo mne,
ak si tak ako nemôžeš nebyť,
tak prosím ťa prijmi toto
nedočkavé ustráchané srdce
a myšlienky neprítomné
aj s jediným slepým okom,
vdýchni ich svojim dychom
a roztav ich v sebe.
A roztav ich v sebe.

Daj nám tým odpoveď
na jedinú otázočku:
Či je len jedno slnko
a či je len jeden mesiac
a či je len jedna zem
a či je láska jedna,
či sme sen čo bez slov sníva
jediná snivá voda valiaca sa stále ďalej
riečišťom plným ohňa od zrodenia až do smrti
a od smrti do zrodenia
bez brehov a bez dna?

Dežo Ursiny je jedným z najparadoxnejších zjavov na slovenskej umeleckej scéne. Geniálny muzi-
kant, skladateľ a, ako sa zdá, i básnik, lietal z bigbítového ošiaľu do duchovna, od dokumentárne-
ho filmu po art rock, od ekumenizmu k hlboko osobným vyznaniam.

Foto Peter Procházka
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 Istota v božiu existenciu, v primárne dobro 
a zmysel, je rozpoznateľná v celom texte a jej silu 
zvýrazňuje životná situácia, v ktorej sa sám autor 
nachádzal vtedy, keď text tvoril. Prosba je však 
paradoxne takmer civilná, nejde o náboženskú 
spoveď, je to pýtanie sa namiesto vyznania. Nie 
je očistením od hriechov, ale pokorným aktom 
bázne pred večnosťou. 
 V prvom štvorverší Ursiny definuje bytosť ale-
bo stav ku ktorému sa obracia. V druhom zas 
definuje seba – prosiaceho. Do kontrastu k doko-
nalosti, večnosti a spáse, tak vkladá konečnosť, 
škaredosť a úzkosť.
 Básnický subjekt vie, že zomrie, pre samé-
ho autora už nie je smrteľnosť taká aktuálna, 
ako keď sa pasoval s rakovinou, ale presunu-
la sa z abstraktnej možnosti do reality práve 
stenčením sa hranice medzi žitím a smrťou. 
Krátka definícia prosiaceho ako poloslepého, 
myšlienkami neprítomného bojka, ktorý trpí 
nedočkavosťou k vášni rovnako, ako k smrti, 
nám nevdojak pripomenie posledné básne Jiřího 
Wolkra, a to nie dožadovaním sa večného živo-
ta, ale prosbou o uistenie sa, bazálnou otázkou 
dieťaťa: Bude už všetko dobré? Zaujímavým fe-
noménom je tu práve onen akt nedočkavosti. 
Dvojakosť a nejasnosť, ktorá je tu pôvodcom 
fascinácie, má koreň v tom, že presne nevieme, 
o aký druh nedočkavosti ide, je to azda nedočka-
vosť ako hriech, či nedočkavosť dozvedieť sa, čo 
sa skrýva za oponou smrti? Tento paradox patrí 
k najzaujímavejším bodom básne, naráža totiž 
na priamu existenciálnu nevyhnutnosť ľudských 
bytostí, a tou je ich konečnosť.
 Posledné tri verše prvej slohy sú zásadné, nie-
len v zmysle vyššom, ale aj v sémantickom. Ide 
tu totiž o samu povahu prosby. Ursiny na krát-
kych jedenástich riadkoch dokázal to, čo trvalo 
Heglovi celý život. Na začiatku slohy vytvorí 
tézu, ktorou je existencia boha ako dokonalej, 
nekonečnej, neomylnej bytosti. V druhej časti 
zas opíše svoju víziu človeka-seba, ako antitézu 
k bohu. Konečný, poloslepý, neistý a polovedomý 
tvor.
 V posledných troch veršoch sa však napĺňa 
účel oboch. Vezmi moje neprítomné myšlienky 
a ustráchané srdce, a roztav ich v sebe. Spoje-
nie boha a človeka v konečnej jednote. Ursiny 
však nemusí narážať iba na samotné precitnutie 
v smrti, ale aj na meditatívnu iracionálnu isto-
tu v dokonalosť. Bože, roztav v sebe môj strach, 
neprítomnosť, nedočkavosť. Roztav v sebe ne-
vedomosť, prameniacu z mojej nedokonalosti. 
Uisti ma v mojej slepote, nech s tebou – keď príde 
čas – pokojne splyniem v jedno.

Civilná posvätnosť
Civilný duch Ursinyho tvorby sa prejavuje aj 
v tomto najduchovnejšom texte. V druhom verši 
druhej slohy o sebe básnik prezrádza oveľa viac, 
ako len zmysel pre humor. Odhaľuje tu povahu 
svojho vzťahu k idei boha – svojho vzťahu k bohu. 
Tento je však veľmi priateľský a priamy, akoby 
boha stretol cestou na poštu po balíček kníh, 
a len tak medzi rečou sa s ním zahovoril: „Po-
čúvaj, mám na teba jednu otázočku, nevieš mi 
povedať, aká je povaha vesmíru? Mám také ťažké 
obdobie teraz. Tak by mi to pomohlo.“ Ursiny teda 
nevníma boha ako bytosť oddelenú od každoden-
nosti, ale naopak, ako každodennú skúsenosť, 
s ktorou má zjavne intímny vzťah. Boh a človek 
nie ako dokonalý despota a nedokonalý martýr, 
žobroniaci o jeho lásku, ale ako učiteľ a žiak, či 
otec a syn v dobrotivom dialógu.
 V druhej slohe sa opäť vraciame k dvojznač-
nosti duchovných tradícií. Ursiny nám dovoľuje 
nahliadnuť na kontrast kresťanstva – jedna zem, 
jeden oheň, jedna láska – a hinduizmu, kde pou-
žíva obraz spiaceho boha Višnua. Višnu ako boh 
udržiavateľ a jeden z troch najvyšších bohov tvorí 
spolu s Brahmom stvoriteľom a Šivom ničiteľom 
Trimurtí – najvyššiu trojicu. Vraví sa, že celý ve-
smír je jeho snom a ľudia, vyššie i nižšie bytos-
ti, sú len zablúdenými myšlienkami, tvorenými 
Višnuovou mysľou, ktorá udržiava svet v chode. 
Snivá voda, valiaca sa ďalej, môže byť opäť návra-
tom k symbolizmu indického monoteizmu. Átman 
– božia bytosť, ktorá je kombináciou všetkých 
božích vôlí a duší, sa často vysvetľuje na podo-
benstve oceánu. Jednotlivé stvorenia, ktoré sa 
zhmotnia z jeho vôle, sú vlny, ktoré na chvíľu 
dosiahnu fyzickú podobu, a potom opäť klesnú 
do nekonečného priestoru božieho mora. Podob-
ne k idei boha pristupuje i Plotinos, ktorý hovorí 
o emanácii. Naše telo je len najnižším stupňom 
božieho vyžarovania. Je teda vidieť, že Ursiny tu 
rozohral pestrú ekumenickú hru plnú asociácií 
a nekonkrétna, ktorá nám dovoľuje nachádzať 
v pavučine interpretácií nové a nové významy. 

Bez odpovede?
Významná otázka, ktorú si autor na pozadí 
všetkej polemiky kladie, je tá, či je iba jediný 
skutočne dobrý vesmír, v ktorom sa nachádza-
me, alebo je život ilúzia máia, snívanie boha 
o našich dneškoch. Jediná otázočka klade-
ná Ursinyho Vergíliom v pekle nevedomosti 
na tento kontrast opäť poukazuje. Autor sa 
pýta, či je iba jeden svet (ten najlepší možný?), 
jedna láska, jedna zem, tak, ako to učí Bib-
lia, a po smrti bude moje telo nečinne čakať 

na návrat mesi-
áša, alebo mám 
skutočne tisíc-
ky kálp a zro-
dení na to, aby 
som našiel svoj 
účel. Čaká ma 
po smrti spá-
sa, alebo je Po-
eovsky všetko, 
čo vidíme, len 
snom vo sne, 
inším nie?
 Posledná tra-
dícia, ktorú autor zakódoval do konca básne, je 
buddhizmus. Ohnivá rieka, valiaca sa cez zro-
denia a smrť, je symbolom samsáry – kruhu 
utrpenia. Tradičný buddhizmus je však ateis-
tickým vyznaním, teda zakomponovať úlohu 
samsáry ako budhistického fenoménu do mod-
litby je nápadným žartom. Je toho toľko, čo sa dá 
poznať, toľko teórií o jednom živote, v ktorých 
však nie je jednoznačne poznateľná odpoveď. 
Ursiny v krátkej básni kombinuje desiatky po-
hľadov na to, čo je naša realita, skracuje tak 
napríklad text piesne Zvláštna škola na kon-
krétnu otázku, konkrétnu túžbu po zmysle. 
Čím dlhšie čítame alebo počúvame Prosbu, tým 
viac je nám jasné, že autor neprosí, ale pýta sa, 
hľadá. Základom jeho otázky ostáva neistota 
v to, či je skutočne život len holým utrpením 
bez konca – alebo snáď existuje spása pre nás 
všetkých?
 Koniec piesne vyznieva do prázdna. Kontem-
platívnosť skladby tu nachádza zmysel v mlča-
ní. Nemodlíme sa pre odpoveď, nemodlíme sa 
pre istotu. Modlitba vytvára vzťah medzi veria-
cim a ideou božstva. Ide o intuitívne naladenie 
sa na večné otázky, ktoré nikdy nebudú a nesmú 
byť zodpovedané. Ursiny kladie otázku, neodpo-
vedá na ňu. Nefilozofuje, neusiluje sa ponúknuť 
emočný, racionálny, filozofický či osobný názor 
na smrť a povahu vesmíru. Samotná prosba je 
uistením sa skrze proces pýtania sa. Zmysel viery 
je totiž v iracionálnom upnutí sa na metanaráciu, 
sprostredkúvajúcu nám odpovede na základe 
ničím nepodložených faktov. Autor piesne Prosba 
nekomentuje svoj pohľad na základné otázky 
vesmíru, to necháva na bohu, otvára však ne-
ohraničený priestor pýtania sa, večného, nikdy 
nekončiaceho pokorného dožadovania sa univer-
zálnych odpovedí, ktorých základnou povahou 
je ticho. 

Tomáš Straka



Z NOVÝCH KNÍH
s.

 3
2/

33

KUPÓN 
VYDAVATEĽTVO EUROSTAV

KUPÓN 
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

KUPÓN 
VYDAVATEĽSTVO SLOVART

KUPÓN 
LIC

KUPÓN 
KK BAGALA

  KUPÓNY
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Basta fidli / Valentín Šefčík / Ilust. Miroslav 
Cipár / Vydavateľstvo Slovart 2017
Reedíciu vtipných epických básní vydavateľstvo 
pripravilo pre deti od 7 rokov na recitačné súťaže. 
Je to originálna kniha veršov, ktorej nechýba fan-
tazijnosť, hravosť a humor.
O knihu môžete súťažiť. 

A čo je krása? / Milan Rúfus / Perfekt 2017
Výber z básnickej tvorby barda slovenskej poézie 
(1928 – 2009) korešpondujúci s celostranovými 
ilustráciami významnej výtvarníčky Kataríny 
Vavrovej.

O čase / Carlo Rovelli / Z taliančiny prel. Peter 
Bilý / Vydavateľstvo Tatran 2017
Kniha teoretického fyzika napísaná populárnym 
štýlom predstavuje tajomstvo času z hľadiska fyzi-
ky. V roku 2016 v rovnakom vydavateľstve autorovi 
vyšla publikácia Sedem krátkych prednášok o fyzike 
preložená do 40 jazykov.

NEED – Navrhovanie energeticky efek-
tívnych domov / Henrich Pifko / Vydavateľ-
stvo Eurostav 2017
Architekt a vysokoškolský pedagóg (1959) zúročil 
svoje skúsenosti s navrhovaním energeticky efek-
tívnych domov a v publikácii uvádza rady, riešenia 
a rôzne prepočty. Dotýka sa obnoviteľných zdrojov 
energie, stavebných konštrukcií, kvality vnútor-
ného prostredia, ale aj urbanistických súvislostí.
Knihu venovalo vydavateľstvo do súťaže.

Juraj Váh: Súborné dramatické dielo II. 
(Rozhlasové hry) / Juraj Váh / Zost. Dagmar 
Kročanová / Divadelný ústav 2017
Rozhlasová tvorba dramatika, prozaika a prekla-
dateľa (1925 – 1976), ktorá vznikala v rokoch 1946 
– 1949 a potom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Z hľa-
diska námetu v publikácii prevláda vojna a folklór-
no-romantické dedičstvo.

Rozprávky mesačného kameňa / Roland 
Kübler / Z nemčiny prel. Patrícia Elexová / Ilu-
st. Juraj Vitek / PETRUS 2017
Rozprávky pripomínajúce orientálnu tradíciu roz-
právania rozprávky v rozprávke. Kniha získala 
v roku 1993 cenu Deutscher Märchenpreis, v Ne-
mecku vyšla už v 27. vydaniach.

Ako neprísť o dieťa / Viliam Dobiáš – Bra-
nislav Podhoranský / Ilustrácie a foto Ivan 
Popovič / Dixit 2017
Praktická príručka pre matky a všetkých, ktorí sa 
starajú o dieťa ponúka rady, ako poskytnúť prvú 
pomoc. Autori zúročili bohatú prax v oblasti prvej 
pomoci a záchrannej služby, prinášajú tak najnovšie 
poznatky a medzinárodné odporúčania.

Sama v búrke / Andrea Rimová / Motýľ 2017
Próza o Laure chystajúcej sa na vlastnú svadbu. 
Prípravy však naruší pátranie po jej podnájomníčke 
Alici, o ktorej netuší, kde sa mohla vypariť. Zisťu-
je však, že na niektoré otázky je lepšie nepoznať 
odpoveď.

Čiernidlo / Zuzana Szatmáry / OZ Krásny Spiš 2017

Druhá zbierka známej publicistky, redaktorky a riaditeľky Nadácie Charty 77 (1947) 
je zmesou lyriky, reflexie, humoru a originálneho pohľadu na svet, odrážajúce-
ho jej typický temperament. Ponúka rôzne chute – ľudové motívy sa tu prelínajú 
s popovými, dedinské prostredie s mestským, niektoré texty sú dokonca v češtine, 
s odkazmi na českú básnickú klasiku. Poetka Szatmáry v sebe nezaprie rebelku, 
feministku, ani angažovanú bojovníčku za myšlienky humanizmu. Láska k mužom, 
ženám a k prírode je tu rovnako prítomná ako láska k ľudstvu. Niektoré verše sa 
prihovárajú rezkým, popevkovým tónom, iné sú tiché, intímne. Ich atmosféru skvele 
dotvárajú kresby Fera Guldana. Autorka debutovala v roku 2005 zbierkou Rozumné 
srdce vo vydavateľstve KK Bagala. 
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Jazyk v sociálnej kultúre / Juraj Dolník 
/ Veda 2017
Publikácia ponúka výklady autora zameraného 
na spätosť jazyka so sociálnou kultúrou. Výklad 
je motivovaný potrebou hovoriť o tých stránkach 
jazyka a sociálnej kultúry, ktoré sa týkajú sloven-
ského jazykovo-kultúrneho prostredia. 

3 x Hercule Poirot / Agatha Christie / Z an-
gličtiny prel. Viera Marušiaková, Katarína 
Jusková, Lenka Cinková / Slovenský spiso-
vateľ 2017
Tri detektívne romány v jednom zväzku od populár-
nej spisovateľky (1890 – 1976). Smrť na Níle, Vražda 
je zvyk a Schôdzka so smrťou patria k tomu najlep-
šiemu, čo autorka počas svojej kariéry napísala.
Knihu máte možnosť vyhrať v súťaži.

Muž pri kormidle / Nina Stibbeová / Z an-
gličtiny prel. Zdenka Buntová / Vydavateľstvo 
XYZ v Albatros Media 2017
Román o troch súrodencoch, ktorí sa snažia po roz-
vode svojich rodičov nájsť mame vhodného muža. 
Presťahujú sa na vidiek, kde sa matka čoskoro začne 
utápať v alkohole.

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami / 
Chimamanda Ngozi Adichie / Z angličtiny prel. 
Kristína Karabová / Absynt 2017
Esej nigérijskej spisovateľky a publicistky (1977), 
v ktorej ponúka definíciu feminizmu pre 21. sto-
ročie. Vychádza zo svojich vlastných skúseností 
a hlbokého poznania rodovej problematiky.

Websterovci / Vanda Rozenbergová – Ka-
tarína Kerekesová – Zuzana Križková – Juraj 
Raýman – Zuzana Dzurindová – Peter Nagy / 
Ilust. Boris Šima / Vydavateľstvo Slovart 2017
Príbehy o pavúčej rodine sú určené pre čitateľov 
od 8 rokov. V spolupráci s RTVS vzniklo aj seriálové 
spracovanie, ktoré bude mať premiéru cez vianočné 
sviatky.

Pravda a lož na Facebooku / Vladimír 
Šnídl / N Press 2017
Publikácia zhŕňa všetko podstatné, čo by mal človek 
vedieť o súčasnom informačnom svete. Autor v nej 
sleduje spôsob šírenia rôznych konšpiračných teórií 
a ponúka tipy, ako proti nim bojovať.

V Choči je naisto čosi / Katarína Nádaská 
– Ján Michálek / Ilust. Svetozár Košický / For-
tuna Libri 2017
Bohato ilustrovaná publikácia etnografov s podtitu-
lom Veľké i malé dejiny očami našich predkov. Čitateľ 
sa napríklad dozvie ako znela zbojnícka prísaha 
alebo kto priniesol na Slovensko kávu a tabak.

Poviedka 2017 / KK Bagala 2017
Zborník najlepších poviedok 21. ročníka literár-
nej súťaže Poviedka obsahuje texty autorov: Jakub 
Zaťovič (víťaz), Barbora Hrínová, Júlia Oreská, Eva 
Ryšavá, Jana Turzáková, Katarína Varsiková. Úvod 
napísala Ivana Dobrakovová, spisovateľka, prekla-
dateľka a predsedníčka poroty.
Vydavateľ venoval zborník do súťaže.

Kornel Földvári: O sebe / Peter Krištúfek / Literárne informačné centrum 2017

Biografiu spisovateľa, publicistu, teoretika humoru a literárneho kritika (1932 – 2015) 
spracoval spisovateľ (1973) podľa záznamu spoločných rozhovorov v rokoch 2007 – 

2011. Súčasťou knihy je osem karikatúr (Danglár, Dušan Junek, Stano Kochan, Igor 
Kostka, Bobo Pernecký, Shooty, Jozef Schek, Ján Valter) a CD s krátkym filmom Kornel 

v nebi a nahrávkou, v ktorej Földvári rozpráva o začiatkoch svojho čítania. Knihu 
ilustrovala Daniela Olejníková a nachádzajú sa v nej fotografie od kolektívu autorov 

(Boleslav Boška, Jaroslav Čeněk, Fero Jablonovský, Ján Lőrincz, Pavel Kastl, Peter 
Krištúfek, Zuzana Mináčová, Alexander Nagy, Tomáš Písecký, Miroslav Polakovič, 

Peter Procházka, Anton Šmotlák). 

Knihu venovalo LIC do súťaže.

 



s. 34/35

INZERCIA

KNIŽNÁ REVUE, mesačník o nových knihách. 

Vydáva: Literárne informačné centrum. IČO 31 752 381. Redakcia: šéfredaktor Mgr. Matúš Mikšík, Mgr. Beáta Beláková, Mgr. Iris Kopcsayová. Adresa redakcie: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 
Bratislava, tel.: 02/204 73 514, 0918 640 831, e-mail: krevue@litcentrum.sk, www.litcentrum.sk, www.kniznarevue.sk. Spolupráca: Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Spolok slovenských knihovníkov. 
Fotografia na obálke: Beáta Beláková. Grafika: Mgr. art. Veronika Kružliaková. Tlač: ULTRA PRINT, s. r. o. Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s. Objednávky na predplatné prijíma: 
ARES, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4341 46 65 a L.K. PERMANENT, spol. s r.o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/4911 12 01. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. EV 2983/09, MIČ: 
49 315. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Ba-Pošta 12 dňa 21.10.93, č.j.129/93. ISSN 1210-1982 (tlač. verzia), ISSN 1336-247X (online).

ROČNÉ PREDPLATNÉ: 10,80 €. Kontaktujte nás!
s. 34/35

vydavateľstvo fantastických kníh

Kedy vyjde Knižná revue 
v roku 2018:
KR 1 – 25. január
KR 2 – 22. február
KR 3 – 29. marec
KR 4 – 26. apríl
KR 5 – 24. máj
KR 6 – 28. jún

KR 7/8 – 2. august
K R 9 – 27. september
KR 10 – 18. október
KR 11 – 15. november
KR 12 – 13. december

Milí čitatelia, priaznivci a spolupracovníci Knižnej 
revue (a milí všetci, ktorí sa nachádzate v dvoch 
alebo až troch z týchto kategórií): občas z jednej 
alebo z druhej strany jedným alebo dvoma ušami 

začujeme, že nás niekto pochváli, myslíme však 
na to, že týmto chvália aj každého z vás, pretože bez 

čitateľov, priaznivcov a spolupracovníkov by vydávanie 
literárneho časopisu nemalo žiaden zmysel, takže len toľko: Ďakujeme 
a tešíme sa na rok 2018.

Matúš Mikšík, šéfredaktor
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Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Štefánikovo nábrežie 

Bratislava   
Obchodná 26
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon
Staré grunty                               

Košice 
OC Galéria                                 
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria
Námestie republiky
                                                 

Martin   
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

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

MARTINUS
KNÍHKUPECTVÁ

NAVŠTÍVTE
NOVINKA

Dobrodružstvo 
pre Miška

Na každého čaká 
tá pravá knižka.

Máme pre vás darčekové nálepky, 
aby sa vďaka vám mohli stretnúť.

Čitateľské 
tipy na mieru

Kolekcie a tipy pre vás aj vašich blízkych
nájdete na www.martinus.sk/vianoce

Zahrajte sa: 
www.kniznasifra.sk

8 nálepiek na darčeky 
ku každému nákupu
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