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AKTUALITY

Príbehy žien naprieč tisícročím

Napriek tomu, že Ľuba Lesná 
je v povedomí čitateľov zapí-
saná najmä ako investigatív-
na novinárka, na krste svojej 
najnovšej knihy Tisícročná 
žena (Artforum) sa priznala 
k svojej odvekej vášni k písa-
niu prózy. Tisícročná žena 
obsahuje štyri príbehy žien, 
ktoré pod perom autorky zreli 
dve desaťročia. Návštevníci 
a hostia podujatia, ktoré 
moderoval v bratislavskom 
Artfore Marián Balázs, sa 
okrem iného dozvedeli, že 

text o Alžbete Báthoryovej od Ľuby Lesnej je starší ako Jakubiskov film. 
Autorka v krátkosti priblížila osud ďalšej zo svojich hrdiniek, antickej 
kráľovnej Klytaimnéstry, a hlbším exkurzom do života aj tragického 
historického obdobia pripomenula geniálnu huslistku Almu Rosé, 
neter Gustava Mahlera, ktorá viedla orchester vytvorený zajatkyňami 
v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. 
 Iveta Radičová, ktorá knihu krstila, na záver prečítala obľúbenú 
stať z Ferlinghettiho. Silným momentom stretnutia boli spomienky 
dcéry bratislavského antikvariátnika Lýdie Piovarcsyovej-Steinerovej 
na svoju záchranu, na deportáciu jej rodičov a na úlohu, ktorú pritom 
zohral arizátor ich antikvariátu, slovenský spisovateľ Ľudo Ondrejov. 
Autorka pripravuje ďalšie príbehy.

Jana Matejovičová

Sladko-trpké ochutnávky našej doby

Debutovou zbierkou poviedok 
Sladký život (Marenčin PT) 
vstúpila do slovenského literár-
neho priestoru Jana Micenková. 
Knižku uviedli do života v KC 
Dunaj, na samotnú akciu, ktorú 
moderovala Andrea Makýšová 
Volárová, prišlo zopár ľudí pre-
važne buď s väzbami na autor-
ku, alebo na organizátorov z OZ 
literarnyklub.sk alebo na „krst-
nú mamu“ Ivanu Gibovú, takže 
celá beseda (či besiedka) mala 
takpovediac familiárny ráz. 
V jednej línii s týmto ide vlastne 
aj kniha samotná – podľa Micenkovej je to v istom zmysle generačná 
výpoveď o ľuďoch, ktorí (poväčšine) vyštudovali humanitné odbory 
a mali svoje ideály, ibaže súčasná pragmatická doba ich vôbec nešetrí.
 Jedným zo známejších textov je poviedka NEKROgames, ktorá získala 
aj prémiu v súťaži Poviedka 2012. „Nekro-“ konotácie podľa slov autorky 
u nej vychádzajú z filozofie Ericha Fromma, ktorý nekrofíliu vníma ako 
pozitívny vzťah k mŕtvym veciam – Micenková dodáva, že dnes sa naozaj 
viac a častejšie pozeráme na obrazovku než na živú bytosť. Skeptický 
obraz toho, ako žijeme, sa pokúsila narušiť príjemnou hudobnou vsuv-
kou Nina Marinová a v závere aj Ivana Gibová, ktorá knižku pokrstila 
bielym cukrom (ktorý existuje aj pod značkou „sladký život“). Neviem, či 
ľudstvo čaká sladký život, mám však pocit, že v knižke Jany Micenkovej 
na nás čaká minimálne zaujímavý a silný debut.

Matúš Mikšík



AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 12: 
J. Matoš, M. Bajusová, L. Džundová, I. Sabolová, L. Karkušová, A. Zimová, H. Bednáriková, M. Gonosová, V. Rišková, A. Kubašková, Ľ. Kákošová

5. ročník 
Cena Jána  
Johanidesa  
2018

Cena Literárneho informačného centra 
za najlepšie prozaické dielo v predchádzajúcich 
dvoch rokoch a najlepšie prozaické dielo  
mladého autora do 35 rokov v danom období.

Nominovani v hlavnej kategórii:

Silvester Lavrík: Nedeľné šachy s Tisom
Daniel Majling: Ruzká klazika
Ondro Štefánik: Som Paula
Richard Pupala: Čierny zošit
Etela Farkašová: Scenár
Pavel Vilikovský: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa
Jana Juráňová: Cudzie príbehy

Nominovaní v kategórii do 35 rokov:

Ivana Gibová: Barbora, boch & katarzia
Jakub Juhás: Novoročný výstup na Jaseninu
Marek Mittaš: NeVinných pätnásť

Cenu vyhlasujú: 
Honorárny 
konzulát SR  
v Hesensku

Mesto Šaľa

Slávnostné vyhlásenie víťazov 
24. apríla 2018 v Šali

č. 02/18



„Píš, niekde začať musíš!“ Organizátori literárneho projektu Medzi-
riadky ohlásili deviaty ročník súťaže s novým sloganom. Medziriadky 
2018 sú otvorené pre všetkých začínajúcich autorov do 26 rokov. Súťaží 
sa v poézii, próze i dráme. 
 Práce, s ktorými sa autori do Medziriadkov zapoja, nesmú byť do vyhlá-
senia výsledkov nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže. Z textov, 
ktoré odborná porota ocení ako najlepšie, bude zostavený knižný zborník. 
Súťažné príspevky organizátori projektu prijímajú do 30. marca 2018.

Propozície súťaže
Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú: 1. žiaci základných škôl  
5. – 9. ročník; 2. študenti stredných škôl; 3. študenti vysokých škôl a mlá-
dež do 26 rokov (nar. od 1. augusta 1992). Dramatický text sa hodnotí 
bez vekového členenia. Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom 
jazyku v rozsahu: poézia – 3 až 5 básní, próza – maximálne 3 útvary, 
spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana = 1800 znakov 
vrátane medzier, približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, 
dvojité riadkovanie), dramatický text – bez obmedzenia.
 Pred zaslaním príspevku vyplňte online prihlášku na adrese www.
medziriadky.sk/prihlaska/. Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú 
adresu sutaz@medziriadky.sk vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word). 
Súbor pomenujte menom účastníka. Ak posielate príspevky viacerých 
súťažiacich, zašlite príspevok každého v osobitnom súbore. Práce nespĺ-
ňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené. Prijatie príspevku bude 
potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. Autor zaslaním príspevku 
dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením v zborníku súťaže, v médiách 
a na stránke súťaže. O uverejnení ho budeme informovať. 
 
Úspešných odmenia letným sústredením
Na finalistov súťaže čaká okrem knižných cien špeciálna odmena – 
letné literárne sústredenie. Ocenení autori budú pozvaní na workshop, 

na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov. Uskutoční sa 24. – 30. augus-
ta 2018 v rekreačnej oblasti Duchonka. Zaslanie pozvánok oceneným 
autorom sa uskutoční najneskôr do 10. júla. Začínajúcim autorom sa 
budú v priebehu celého týždňa venovať porotcovia súťaže a lektori 
Mária Ferenčuhová, Marta Součková, Mária Modrovich, Petr Borkovec, 
Michal Habaj, Miroslav Dacho, Mária Klapáková, Eva Kollárová a Matej 
Thomka. Vlaňajšieho ročníka súťaže sa zúčastnilo približne 300 za-
čínajúcich autorov z celého Slovenska. Na letné sústredenie dostalo 
od poroty pozvanie približne 50 z nich. Program literárneho týždňa 
okrem detailných rozborov súťažných prác, prednášok a workshopov 
tvoria i autorské čítania a besedy s literárnymi hosťami. Tými boli 
v minulých rokoch napríklad Balla, Dušan Dušek či Ondrej Štefánik. 
Súčasťou podujatia bude okrem toho množstvo sprievodných aktivít, 
tvorivé zadania, literárne hry, divadelné predstavenie či koncert.

Tvorbu autorov ďalej prezentujú
Finalisti súťaže budú mať okrem toho možnosť prezentovať svoju tvorbu 
na pravidelných autorských čítaniach, ktoré sa konajú každý mesiac 
v rôznych mestách Slovenska. Priestor na „čítačkách“ dostáva vždy 
jeden Medziriadkar či Medziriadkarka a jeden známy etablovaný au-
tor alebo autorka. So začínajúcimi autormi tak v Bratislave, Banskej 
Bystrici, Liptovskom Mikuláši či Leviciach už čítali autori ako Mila 
Haugová, Zuzana Kepplová, Peter Šulej, Ján Štrasser či Marek Vadas.
 „Medziriadky sa od svojho vzniku rozrástli z komorného podujatia 
na väčší literárny projekt. Okrem toho, že chceme mladým píšucim 
ľuďom umožniť, aby sa konfrontovali so svojimi rovesníkmi, usiluje-
me sa im poskytnúť aj kvalitnú spätnú väzbu na ich tvorbu,“ zhrnula 
organizátorka projektu Katarína Vargová.
 Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medzi-
riadky.sk. Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0915 503 327.
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Začínajúci autori sa môžu do súťaže zapojiť so svojimi básňami, krátkymi prózami či dramatickými textami. 
Finalistov čaká letná škola literatúry s nabitým programom. 

Z Medziriadkov sa stal väčší literárny projekt

s. 04/05
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Ciele
 Budovať a pestovať kultúru čítania na Slo-

vensku.
 Meniť krízový stav čítania detí prostredníc-

tvom odbornej, konzultačnej a metodickej 
činnosti v rámci rezortu kultúry.
 Organizovať vlastné programy venované 

kultivovanému čítaniu.
 Vytvárať platformu na výchovu detí vo všet-

kých oblastiach umenia.
 Činnosť Centra detskej literatúry, čítania 

a SK IBBY nadväzuje na aktivity Oddelenia 
knižnej kultúry a sekretariátu Slovenskej 
sekcie IBBY a rozširuje ich.

Úlohy
 Sledovať stav čítania detskej populácie 

a analyzovať potreby v tejto oblasti.
 Strategicky zameriavať vzdelávaciu a meto-

dickú činnosť a vytvárať primerané umelecké 

lupráci so školami a knižnicami a záverečnou 
verejnou prezentáciou na Knižných hodoch.
Apríl
 Odborný seminár pre verejnosť s názvom 

Čítame, počúvame, vnímame v priestore kni-
hy I. sa bude venovať niektorým konkrétnym 
problémom vnímania. Vhodný pre rodičov, 
učiteľov a knihovníkov.
Máj
 Odborný seminár s názvom Do novej sezóny 

pre tvorcov bábkových predstavení.
 26. mája – festival kultúry čítania Knižné 

hody.
Jún
 Vystúpenie Divadla čítania Gunill.
 Odborný seminár pre verejnosť s názvom Čí-

tame, počúvame, vnímame v priestore knihy II. 
– pre rodičov, učiteľov a knihovníkov, zameraný 
na rozvoj sluchového vnímania detí.

red

formy a programy, ktoré budú stimulovať kul-
tivované čítanie detí.
 Rozširovať súčasné spôsoby podpory čítania 

a vyvíjať nové inovatívne metódy, ktoré budú 
zodpovedať súčasným potrebám.
 Spájať rôzne iniciatívy a organizácie, ktoré 

pracujú v tejto oblasti a poskytovať im odbor-
nú a konzultačnú pomoc a školenia.
 Iniciovať aktivity na medzinárodnej úrovni 

na verejných a odborných fórach.
 Poskytovať priestor pre spoluprácu člen-

ských krajín.

Podujatia
Marec
 Začiatok čitateľskej súťaže pre deti mladšie-

ho školského veku.
 Izba čítania – interaktívna výstava v BIBIANE 

zameraná na rozvoj vnímania detskej knihy.
 Začiatok projektu S knihou ďalej zájdeš v spo-

Vízia centra literatúry pre deti a mládež
Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY vzniklo 1. januára tohto roku uznesením vlády SR č. 554/2017 z 29. novembra 
2017. Jeho prvá aktivita – seminár s názvom Kultivované čítanie nielen ako spoločenská téma, ale ako vízia – zaviedla kroky 

odborníkov začiatkom februára na pôdu ministerstva kultúry. Predstavujeme vám stanovené úlohy a ciele Centra, a tiež 
podujatia plánované na nasledujúce mesiace.

AKTUALITY

Zľava: koordináciu bude mať na starosti Timotea Vráblová, vedúcou novovzniknutého Centra je Eva Cíferská. K tímu patria aj dve odborné 
pracovníčky – Lucia Obuchová a Gabriela Mikulčíková. Foto Mária Baloghová
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Pozoruhodné divadlo dejín 
alebo Most cez minulosť
Romanovovci (1613 – 1918) / Simon Sebag Montefiori / Preklad Mária Kočanová / 
Vydavateľstvo Tatran 2017

Most cez minulosť je nielen titul jednej krásnej piesne. 
Je to i metafora o súvislostiach. Čím by sme boli bez mi-
nulosti a jej poznania, ktoré podmieňuje pochopenie 
našej prítomnosti, ale možno aj tvarovanie budúcnosti, 
nevraviac o jeho význame pre všeobecné vzdelanie? Fo
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KUPÓN 
VYD. TATRAN

  KUPÓN
do 27. marca

O knihu Romanovovci (1613 – 1918) môžete súťažiť zaslaním 
kupónu na adresu redakcie.

Foto bb

Takže človek nemusí byť rusista alebo ru-
sofil, aby ho nadchla kniha Romanovovci 

(1613 – 1918), ktorú Vydavateľstvo Tatran vydalo 
k svojej sedemdesiatke ako mimoriadne pôsobi-
vý darček svojim čitateľom. Jej autor – anglický 
spisovateľ Simon Sebag Montefiori – na viac ako 
osemsto stranách mapuje tri storočia vládnutia 
dvadsiatich cárov a cárovien jedného z najmoc-
nejších a najúspešnejších panovníckych rodov 
moderných čias. Začalo sa v období, keď sa ešte 
hovorí o rode Riurikovcov a Ivanovi Hroznom, 
a skončilo sa v časoch Rasputina, po zvrhnutí 
cárskeho režimu vo februárovej revolúcii v roku 
1917 a vražde cárskej rodiny o rok neskôr.
 Ide o literatúru faktu, povedala by som, že až 
o svojskú encyklopédiu, v ktorej autor zúročil nie-
len svoje historické vzdelanie (prednášal dejiny 
na Cambridgeskej univerzite) a bádanie v archí-
voch, ale aj novinárske a beletristické skúsenosti 
s použitím koláže rôznych žánrov. Montefiori sa 
podpísal už pod rad oceňovaných svetových best-
sellerov, preložených do 45 jazykov. Spomeňme 
napríklad titul Stalin: Dvor červeného cára, ktorý 
sa stal historickou knihou roka v súťaži British 
Book Awards, alebo tituly Jeruzalem: Životopis či 
Katarína Veľká a Potemkin, o ktoré prejavili záujem 
aj filmári. Mimochodom, v Romanovovcoch píše 
aj o jednom zo svojich predkov, ktorý pôsobil ako 
diplomat. 

Smrť bola vždy nablízku
Knihu Romanovovci autor poňal ako pozoruhod-
né divadlo dejín a svoje rozprávanie delí chrono-
logicky na prológ a tri dejstvá (Vzostup, Vyvrcho-
lenie, Úpadok) s viacerými obrazmi. Pre väčšiu 

aparát, z ktorého sa, okrem iného, človek dozvie 
všeličo zaujímavé aj o pôvode niektorých náz-
vov a tradícií. Hoci aj o tom, že Monomachova 
čiapka bola prvou cárskou korunou z kožušiny 
a diamantov. O vzťahoch so šľachtou, bojaroch, 
ktorých vymenovával cár. Alebo že pôvod názvu 
„kozáci“ je odvodený od tureckého a arabského 
slova „kazak“, čo znamená „dobrodruh a námor-
ný lupič“. Pôvodne to boli tatárski bojovníci, až 
od 16. storočia sa stávajú slovanským spoločen-
stvom.

Renesančná súťaž krásy
Ešte zaujímavejší bol výber vladárovej nevesty. 
Zaužíval sa pri ňom rituál, vychádzajúci z tradícií 
tatárskeho chanátu a byzantského cisárstva: 
predvádzanie neviest. Čiže akási renesančná 
súťaž krásy dievčat zo strednej vrstvy. Až za-
čiatkom 18. storočia sa začali vyberať nevesty 
zo šľachtických „chovov“ Západu. Nové nevesty 
– cudzinky – museli prestúpiť na pravoslávie, na-
učiť sa po rusky a dostali nové mená. 
 Ak treba pri knihe Romanovovci niečo vy-
zdvihnúť, tak je to zdôrazňovanie súvislostí na-
prieč storočiami v samotnom texte i poznámko-
vom aparáte. Zreteľné je to napríklad v Prológu, 
kde sa používa pojem „obdobie smuty“, čo možno 
chápať ako „obdobie temna“. 
 V úvode knihy autor zdôrazňuje: „Toto sú prvé 
dejiny Romanovovcov, ktoré spájajú osobný a po-
litický aspekt do jedného príbehu… Sú to deji-
ny vladárov, ich rodín a dvoranov, ale aj portrét 
ruského absolutizmu – a nech si o Rusku myslíte 
čokoľvek, jeho kultúra, jeho duša a jeho podstata 
boli vždy mimoriadne, výnimočné.“
 Niet pochýb, že v prípade knihy Romanovovci 
ide o jedno z najzaujímavejších a najkomplex-
nejších diel literatúry faktu, ktoré sa objavilo 
na našom knižnom trhu. 

Elena Ťapajová

názornosť ich dopĺňa „rodostromom“ vládcov či 
mapami, ilustráciami a fotografiami, a hlavne 
nechýba tzv. obsadenie, teda vymenovanie po-
stáv, o ktorých sa píše, a ich zaradenie (dvorania, 
ministri, nepriatelia a pod.).
 To však neznamená, že sa čitateľ predsa len 
občas nestráca v záplave mien a faktov. Navy-
še, niektoré mená boli vo vladárskych rodinách 
frekventovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. 
 Montefiori je výborný rozprávač, ale Ro-
manovovci nie sú ľahkým čítaním. Autor nás 
núti uvažovať nad prečítaným, konfrontovať 
sa s tým, čo sme sa kedysi učili, prípadne, čo 
sa na nás nalepilo vďaka filmovým, televíznym 
či divadelným spracovaniam. Osudy vladárov 
ruskej ríše inšpirovali totiž vznik nejedného 
umeleckého diela. Spomeňme hoci aj nedávny 
televízny seriál Katarína Veľká, prípadne kultové 
filmy Ivan Hrozný, Peter Veľký alebo operu Boris 
Godunov. Ich romantizujúci prvok je však viac 
ako zavádzajúci. Lebo „samoderžavie“ zname-
nalo aj mimoriadnu krutosť, vraždy, mučenia. 
Nevraviac o tom, že smrť bola vždy nablízku. 
Z dvadsiatky cárov bolo šesť zavraždených. 
Svoju daň smrti splatilo i mnoho ich potomkov 
a množstvo poddaných.
 Dejepisci fakty násilia zaznamenávajú väčši-
nou zdržanlivo, možno povedať až suchársky. 
Montefiori je farbistejší, „čítavejší“. Pracuje 
s istými prvkami bulváru, keď dokresľuje psy-
chologický profil svojich protagonistov hoci aj 
dovtedy nezverejnenými ukážkami milostnej 
korešpondencie, nevyhýba sa popisu ich mile-
niek a milencov, sexuálnych extravagancií, pitiek 
s kumpánmi alebo popisom konania, ktoré sved-
čilo raz o šialenstve, inokedy o genialite. Snaží sa 
zachytiť kontroverznosť jednotlivcov. Napríklad 
Peter Veľký dal umučiť na smrť vlastného syna, 
ale súčasne povzniesol Rusko na významnú ríšu. 
Bonusom knihy je skvelý rozsiahly poznámkový 
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Historky spod Nitrianskeho hradu / Imrich Točka / Vlastný náklad 2017

Minulý rok viacero autorov siahalo za príbehmi 
z histórie, najčastejšie v podobe povestí. Kým tie 

z pera Ondreja Sliackeho či Jána Milčáka smerovali 
predovšetkým k detskému čitateľovi, najnovšia kniha 

Imricha Točku Historky spod Nitrianskeho hradu 
oslovuje univerzálneho príjemcu.

O knihu Historky spod Nitrianskeho hradu môžete 
súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie. KUPÓN 

TOČKA

KUPÓN  »
do 27. marca

Foto bbKým prví spomínaní autori využívali pro-
striedky rozprávkového žánru, Točka 

uprednostňuje viac „realistický“ prístup, opie-
rajúci sa o osobné bádanie autora, čo je bližšie 
dospelému čitateľovi.
 Je zaujímavé, že všetci traja autori sa pribra-
li k písaniu povestí z akéhosi osobného obdivu 
k mestu, kde sa narodili alebo žili. Regionálna 
história, ako sa ukazuje, je naďalej bohatým 
žriedlom nových i oprášených príbehov z minu-
losti. Aj Točka priznáva, že sa nechal inšpiro-
vať dielami nitrianskych literátov, i spomienkami 
ešte žijúcich svedkov niektorých udalostí. Ale 
predovšetkým je to jeho osobný záujem o Nitru 
a jej okolie, pretože ide o jeho rodné mesto, čo je 
vždy spojené aj s istými emotívnymi väzbami. Ale 
aby sme boli presní, rodiskom autora je bývalá 
obec Tormoš – Chrenová, ktorú pohltila Nitra 
a zmenila ju na rozsiahle sídlisko. Autor jej ve-
noval niekoľko publikácií, čo je v podstate rarita, 
lebo obec sa tak zachovala iba v jeho knihách. 
 Že sa Točka už dlhé roky venuje výskumu 
histórie Nitry, o tom svedčí aj viacero kníh nie-
len z regionálnej histórie, ale aj z numizmatiky 
a kampanológie (náuka o zvonoch). Poslednou 
sú Historky spod Nitrianskeho hradu. Na úvod 
niekoľko zaujímavostí o knihe: 1. autor ju vydal 
na vlastné náklady; 2. dal si záležať na dizajne 
(pevná väzba, ilustrácie atď.); 3. povesti zaradil 
do konkrétneho historického rámca. 

Celostranové ilustrácie regionálneho 
výtvarníka
Keď čitateľ vezme do rúk novú knihu, obyčajne ho 
zaujíma predovšetkým autor, názov a vizáž knihy. 
Potom začne listovať. Ak sa mu páčia ilustrácie, 
náhodne sa začíta, a potom sa rozhodne, či bude 
knihu čítať od začiatku. V danom prípade si autor 
dal záležať na tom, aby na prvý pohľad upútal 

vi, čo sa zmenilo až za panovania Márie Terézie 
v 18. storočí.
 Ďalším pozitívom povestí sú zmienky o stra-
tených i existujúcich pamätníkoch, krížoch, 
sochách a podobne Sám autor spolupracoval 
pri nájdení najstaršej sochy v Nitre-Chrenovej 
(baroková socha Krista z polovice 18. stor.). 
Ku každej pamiatke sa viaže istá povesť, preto 
jeho texty okrem zábavy obsahujú aj vzdelávací 
aspekt. Mnohí Nitrania dodnes nevedeli, okolo 
čoho chodia, aké hodnoty mesto má, a preto si 
ich často ani nevážili. 
 Samozrejme, že autor si spomenul aj na nie-
ktoré výnimočnosti a rarity, akým bol napr. prvý 
slnečný kúpeľ v Uhorsku. V roku 1910 otvorili 
v Nitre verejné Gisserovo kúpalisko, ktoré prav-
depodobne inšpirovalo aj Janka Jesenského k na-
písaniu poviedky Slnečný kúpeľ.
 Okrem povestí zo starších dôb zaradil autor aj 
spomienky na obdobie pred a po druhej svetovej 
vojne. Vtipné sú zážitky z najbližšej minulosti, 
ktoré ukazujú pravú tvár socialistickej morálky, 
primitívnosť jej hlásateľov a šikovnosť jednodu-
chého človeka, ktorý im vedel prejsť cez rozum. 
Naopak, smutné sú zážitky z čias kolektivizácie: 
„Hrdý a dovtedy nezávislý roľnícky stav nebol 
vôbec pripravený na takéto zaobchádzanie. 
Z mnohých z nich sa zakrátko stali psychicky 
a fyzicky zničení ľudia, ktorí sa z tejto traumy 
už nikdy nespamätali.“
 Keďže sa mnohé udalosti odohrávali na celom 
Slovensku podobne, kniha Imricha Točku nado-
búda širší než iba regionálny význam.

Marta Žilková

pozornosť perspektívneho čitateľa. Názov knihy 
zaujme predovšetkým Nitranov, čo je prirodze-
né, potom obdivovateľov historických povestí, 
a napokon každého, kto si rád pozrie zaujímavé 
ilustrácie. Ak toto všetko zaberie, tak sa regio-
nálna publikácia môže zmeniť na celonárodnú. 
A to by si kniha Imricha Točku zaslúžila.
 Autor si k spolupráci pribral nitrianskeho vý-
tvarníka Tomáša Bereša, ktorý zvolil celostra-
nové štylizované ilustrácie, orámoval ich ako 
obrazy, opatril rokom príbehu a dal im dobovú 
patinu. Zvolený ilustračný štýl zodpovedá žánru 
povesti a vizuálne dobre dopĺňa príbehy.

Uhorský panovník daroval Nitru
Z najstaršieho obdobia našich dejín nemáme 
veľa povestí a aj tie známe sa dotýkajú zväčša 
cyrilo-metodskej tradície. Točka začína dejiny 
históriou zoborského vína, benediktínskymi 
mníchmi a ich kláštorom na Zobore. Zábavný 
až humorný pohľad na dávnominulú dobu pobaví, 
ale zároveň vysvetlí pôvod dnešných vyberaných 
vín v Nitre. Humorné podanie spestruje aj ďalšie 
historické udalosti a zároveň odľahčuje tie časti 
textov, ktoré sa dotýkajú historiografie danej 
udalosti. Autor totiž dbá o dodržanie princípu 
pravdivosti. Hoci sám niektoré postavy vymýš-
ľa, resp. dramatizuje dej, snaží sa neprekročiť 
pravdivosť zobrazeného faktu.
 Je známe, že Nitriansky hrad a okolie boli cir-
kevným vlastníctvom. Keďže nebolo na hrade 
zemepánov a ani sa o nich nerozprávali histor-
ky, akoby z nitrianskych dejín vypadlo niekoľko 
storočí. Predchádzajúca doba totiž nedovoľovala 
spomínať nitrianskych biskupov, hoci zohrali 
v živote Nitry nemalú úlohu. Autor sa tejto téme 
nevyhýba, a tak sa napríklad popri rozprávaní 
o nahom biskupovi dozvieme, že Nitru daroval 
uhorský panovník v roku 1288 biskupovi Paško-
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Počiatky Turčányho vlastnej básnickej tvor-
by siahajú do roku 1945. Ihneď po vojne sa 

stal znovuobjaviteľom, resp. udržovateľom for-
my v slovenskej poézii skrze vlastný básnický 
program nazvaný podrealizmus a prostredníc-
tvom snahy o etablovanie dovtedy málo známych 
básnických foriem (napr. villonovská balada). 
Turčány začínal spolu s Vojtechom Mihálikom, 
Miroslavom Válkom a Milanom Rúfusom. Po-
sledných dvoch menovaných zoznámil práve on. 
S Mihálikom a Válkom začínali spolu v prevažne 
katolíckych časopisoch Nová práca, Plameň a Jas. 
Podľa vlastnej internej dohody práve v Jase uve-
rejňovali svoje najlepšie kúsky, hoci časopis vy-
chádzal iba niečo vyše roka. Turčányho básnický 
debut Jarky v kraji (1957) bol oneskorený, rovna-
ko ako Válkov debut Dotyky (1959). Na záložke 
prvého vydania Dotykov redaktori automaticky 
priradili Válka k Turčányho zbierke. Štvorica 
menovaných formovala i nasledujúce generácie. 
K Turčányho básnickej tvorbe sa hlásia Jozef 
Mihalkovič, Michal Chuda a iní.
 Ku komu však prirovnať osobnosť Viliama 
Turčányho? Ponúka sa len jediná možnosť: Ján 
Hollý. Prehnané, trúfalé? Nadnesene povedané, 
už bibliografia vraví za všetko. Turčány patrí 
medzi objaviteľov Jána Hollého v našej povojnovej 
literárnej vede, čoho si boli vedomí viacerí. Nie 
náhodou ho Mihálik nazval vykladačom Hollé-
ho diela, a nie neúmyselne odštartoval Tatran 
špičkovú edíciu Interpretácie v roku 1972 prá-
ve Turčányho monografiou Na krásnu záhradu 
Hollého Jána, ktorá je doposiaľ neprekonaným 
ponorom do časomerných hriadkov presláve-
ného farára z Maduníc. Turčány rovnako ako 
Hollý prostredníctvom vlastnej básnickej tvorby 
pestoval najrozličnejšie veršové formy a obaja 

Láska smrť, aby zošľachťoval katolícku modernu 
a propagoval ju medzi gymnazistami, a mnohé 
iné. Slová Júliusa Pašteku z knihy Takto som 
ich poznal o „geologických vrstvách rukopisov“ 
v Turčányho byte sú celkom pravdivé.
 Mimochodom, Turčány každé svoje vlastno-
ručné knižné venovanie zakončuje nasledovne: 
B. V. D. G., čo znamená Bohu vďaka, Deo gratias. 
Je to prejav jeho vďaky za možnosť dokončenia 
daného diela. Každé venovanie je preňho prí-
ležitosťou k pozdraveniu Stvoriteľa. A prečo 
dvojjazyčne? Odpovedá s „úsmevom zvnútra“ 
(ako to už pred mnohými rokmi presne pome-
noval Mihálik), nasledovne: „Aby tomu i v nebi 
rozumeli.“

Peter Tollarovič

sa usilovali v maximálnej miere povzniesť slo-
venčinu a zúrodniť jej krásu. Toto tvrdenie rov-
nako platí o Turčányho prekladateľskej tvorbe. 
Rúfusov výrok, že Turčányho prekladom celej 
Božskej komédie slovenská literatúra konečne 
zmaturovala, je presný. Môžeme dodať, že túto 
maturitnú skúšku započal práve Ján Hollý pre-
kladom Vergíliovej Eneidy.
 Nemožno nespomenúť Proglas, veď Turčány 
sa tejto Konštantínovej veľbásni systematicky 
venuje už viac ako päťdesiat rokov. Hovorme 
o určitej osobitej licencii, ktorá Turčányho spája 
s našou najstaršou básňou, vďaka výzve a po-
vereniu Eugena Paulinyho či kardinála Jána 
Chryzostoma Korca. Takto je Turčány akoby 
prítomný naprieč celými dejinami slovenskej 
poézie, ktoré mimochodom spracoval v mono-
grafii Rým v slovenskej poézii (1975).
 Vzácna príležitosť na naše osobné zoznámenie 
sa nastala v čase prípravy vydania Mihálikových 
juvenílií Litánie loretánske a iné básne (2015). Tur-
čányho hlboký vzťah k svojmu rodisku, Suchej 
nad Parnou (kde sa mimochodom narodil môj 
otec i dedko), zrejme pomohol k našej známos-
ti, ktorá vyústila v priateľstvo básnika a učňa. 
Počas jednej z návštev jeho bratislavského bytu 
som si spomenul na slová, a najmä pocity Jána 
Francisciho, ktoré opisuje vo Vlastnom životopise 
v súvislosti s návštevou Jána Hollého. Francisci 
našiel a starostlivo uchoval pero, ktorým Hollý 
napísal celého Svatopluka. Ja som síce tiež videl 
písací stroj, ktorý kreoval celú Božskú komédiu, 
no dostal som do opatery vzácnejšie opusy. Na-
príklad Mihálikových Anjelov s dedikom najmil-
šiemu priateľovi Vilkovi Turčánymu, rovnako 
vrúcne Válkove venovanie v Dotykoch ihneď po 
vyjdení z tlačiarne, Veiglovu prosbu v zbierke 

jubilanti
od 22. februára do 28. marca

22. 2. 1946 – František LIPKA, 

   básnik, prekladateľ

23. 2. 1932 – Anton HYKISCH, prozaik, 

   dramatik, publicista

23. 2. 1971 – Gabriela FUTOVÁ, autorka 

   kníh pre deti a mládež, scenáristka

24. 2. 1928 – Viliam TURČÁNY, básnik, 

   prekladateľ, literárny vedec

24. 2. 1943 – Juraj BINDZÁR, dramatik, 

   scenárista, publicista

24. 2. 1946 – Emil BORČIN, rozhlasový 

   dramatik, prozaik

25. 2. 1942 – Vladimír ŠTEFKO, teatrológ

25. 2. 1946 – Ján ŠTRASSER, básnik, 

   textár, prekladateľ, esejista

26. 2. 1950 – Irena BREŽNÁ, prozaička, 

   prekladateľka, spisovateľka pre deti

26. 2. 1964 – Peter VRLÍK, autor literatúry faktu,  

   publicista

Pokúsiť sa zhodnotiť monumentálne celoživotné básnické, prekladateľské a literárnovedné 
dielo jubilujúceho Viliama Turčányho nie je v mojich silách. Bolo by to prinajmenšom naivné. 

Domnievam sa, že to nie je v silách žiadneho jednotlivca. Na takúto úlohu, na objektívne 
zmapovanie a objavenie zrejmých jedinečností čo i len jednej z trojice menovaných súčastí 

ohromujúceho diela jubilanta by bol potrebný – a dúfam, že sa raz nájde – riešiteľský kolektív. 
Tento príspevok nechce byť ani portrétom à la wikipédia.

Viliam Turčány 
sa dožíva 90 rokov

s. 08/09
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27. 2. 1987 – Diana MAŠLEJOVÁ, prozaička, autorka kníh pre deti

28. 2. 1948 – Július BALCO, prozaik, autor kníh pre deti

28. 2. 1969 – Ľudo JAMBRICH, publicista

28. 2. 1981 – Hana LASICOVÁ, prozaička

1. 3. 1932 – Eduard GOMBALA, literárny vedec, básnik

1. 3. 1936 – Anna DUDÁŠOVÁ, poetka, autorka pre deti, prekladateľka

1. 3. 1948 – Milan ZÁLETA, dramatik, prozaik

1. 3. 1951 – Peter SALNER, autor literatúry faktu

1. 3. 1955 – Bohuš BODACZ, prozaik, literárny kritik, publicista

1. 3. 1963 – Ivica RUTTKAYOVÁ, poetka, prozaička

1. 3. 1974 – Laco JAKUBČIAK, básnik

2. 3. 1946 – Elena KRŠŠÁKOVÁ, poetka, prekladateľka

3. 3. 1950 – Ján TAZBERÍK, básnik, literárny kritik

3. 3. 1972 – Petra NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, prozaička

3. 3. 1976 – Eva URBANÍKOVÁ, prozaička

7. 3. 1963 – Marián GAVENDA, autor literatúry faktu a odbornej literatúry,  

   publicista

7. 3. 1972 – Tomáš REPČIAK, prozaik

8. 3. 1934 – Ján SOLOVIČ, dramatik

8. 3. 1955 – Peter VALČEK, prozaik, esejista, scenárista

9. 3. 1954 – Dana PODRACKÁ, poetka, esejistka, spisovateľka pre deti

11. 3. 1924 – Jozef TOMKO, kultúrny historik 

11. 3. 1941 – Jozef MOKOŠ, básnik, dramatik, spisovateľ pre deti

KOMENTÁRE

Vyznávači moderného, často pseudoume-
nia, sa usilujú presvedčiť čitateľov, že 

viazaný verš je už minulosťou. Aké bolo moje 
prekvapenie, keď jeden zo študentov sloven-
činy na úvodnom seminári označil za svoj-
ho obľúbeného básnika Viliama Turčányho 
a zarecitoval naspamäť celú jeho báseň Jarky 
v kraji. V poslednom čísle nitrianskeho ča-
sopisu Litikon je jedna časť venovaná pod-
realizmu, ktorým Viliam Turčány a jeho 
spolužiaci na trnavskom gymnáziu tesne 
po skončení druhej svetovej vojny vstúpili 
do literatúry. Bola to reakcia na vyprázd-
nenie obsahu surrealizmu a na devalváciu 
tradičných ľudských a literárnych hodnôt. 
Renovácia tradičných foriem, etických i ná-

po sémantiku. Práve vďaka prepojeniu všet-
kých týchto zložiek, ktoré vo svojej poézii 
sústavne kultivuje, v prekladoch a teoretic-
kých prácach vytvoril košaté, neobyčajne 
kultivované dielo, ktoré je a bude jednou 
zo základných opôr slovenskej literatúry. 
A stále žije, napriek všetkému.
 Viliam Turčány sa dožíva 24. februára de-
väťdesiat rokov. Vďaka za všetko, čo ste nás 
naučili, pán školiteľ.
 Váš odkaz je pre nás záväzný.

Anna Valcerová

boženských kvalít sa stala obranou i ochra-
nou v poézii.
 Vďaka rozsiahlej prekladateľskej aktivite 
(Dante, Michelangelo, trubadúri, Konštantín 
Filozof a mnohí ďalší) a teoretickým znalos-
tiam i vedomostiam z literárnej histórie, 
platia o Turčánym slová Stanislava Šmatlá-
ka: „Turčány patrí k najvzdelanejším, a teda 
k najpoučenejším autorom, akých sme v deji-
nách našej poézie vôbec mali“. Jeho poznanie 
antiky, románskeho stredoveku a renesan-
cie sa snúbi so znalosťou slovenskej poézie 
od Jána Hollého cez Hviezdoslava a Kraska 
k Novomeskému cez najintímnejšie zlož-
ky básnického textu, ako je eufónia, rým, 
rytmus, básnická obraznosť, kompozícia, až 

Vďaka za všetko, 
čo ste nás naučili
Ide o to, aby dielo žilo. Ako hovorí Sully Prudhomme, prvý 
nositeľ Nobelovej ceny za rok 1901, v básni Neznámym 
priateľom: „Len málo vezmite si z môjho umenia: // to, čo 
je blízke vám a vám znie ľubozvučne“. Týmito slovami 
uzatvára Viliam Turčány jeden zo svojich rozhovorov.

Foto Peter Procházka

11. 3. 1946 – Jozef FEDOR, básnik

13. 3. 1938 – Jozef ZBIHLEJ, básnik

13. 3. 1949 – Eva TKÁČIKOVÁ, literárna historička

14. 3. 1948 – Dušan MIKOLAJ, prozaik, esejista

14. 3. 1951 – Gabriela ROTHMAYEROVÁ, prozaička, esejistka

15. 3. 1938 – László CSELÉNYI, básnik, prekladateľ

15. 3. 1967 – Veronika ŠIKULOVÁ, poetka, prozaička

16. 3. 1943 – Milan LECHAN, básnik, aforista, spisovateľ pre deti

16. 3. 1957 – Ján PETRÍK, básnik, dramatik

17. 3. 1961 – Anton PIŽURNÝ, básnik, prozaik

19. 3. 1942 – Roman BEDNÁR, autor literatúry faktu, prozaik, básnik

21. 3. 1969 – Renata BHUJUN, prozaička

22. 3. 1942 – Milan ZELINKA, prozaik

22. 3. 1945 – Alexander HALVONÍK, prozaik, literárny kritik, prekladateľ

22. 3. 1966 – Adam BŽOCH, literárny kritik a vedec, prekladateľ

25. 3. 1934 – Ján FINDRA, literárny vedec, lingvista 

25. 3. 1943 – Peter TELÚCH, básnik

25. 3. 1951 – Zdenka BECKEROVÁ, prozaička, dramatička, prekladateľka

26. 3. 1976 – Peter MOSKAĽ, prozaik

27. 3. 1958 – Katarína GILLEROVÁ, prozaička

28. 3. 1943 – Oľga FELDEKOVÁ, prozaička, esejistka

28. 3. 1947 – Juraj TAKÁČ, autor kníh pre deti a mládež

č. 02/18
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S touto záľubou súvisí aj vaša kniha Človek 
a múza, ktorá vyšla ešte v roku 1999, a minulý 
rok vyšla opäť, pod názvom Beethoven a Múza. 
Zmenilo sa niečo v novom vydaní?
Je to presne to isté, len jednu chybičku som opra-
vil. Ale vydavateľ mi povedal: Urob niečo s tým 
názvom, aby to bolo pre čitateľa „čitateľnejšie“.

V učení angličtiny ste samouk. Dnes už vedia 
po anglicky aj malé deti, ale kedysi to u nás 
vôbec nebolo samozrejmé…
Keď som bol malý chlapec, asi 8 – 10-ročný, mo-
jimi najväčšími hrdinami boli kovboji a Indiáni. 
Západ, kovbojky, rodokapsy… Raz som si povedal: 
Chcel by som vedieť rozprávať takým jazykom, 
ako tí kovboji. Bol to taký chlapčenský prvotný 
impulz. Rok som chodil na angličtinu v Piešťa-
noch do Domu osvety, a potom som sa učil sám. 
Mňa to bavilo.

Akú ste mali metódu?
Vtedy bola v Bratislave predajňa Sovietska kniha, 

tam bolo dostať aj knižky v angličtine. Základ 
som mal, tak som si tie knižky čítal, a slovo, kto-
ré som nevedel, som si vždy našiel v slovníku. 
Keď som išiel po ulici a napadla mi nejaká veta, 
rozmýšľal som: Ako by som to asi povedal po an-
glicky? Niektoré slová som nevedel, no keď som 
prišiel domov, pozrel som si ich. Mal som také 
obdobia, že tri týždne som sa intenzívne učil, a po-
tom dva mesiace zasa nič. Ale mal som výhodu, 
že som nič nezabudol. No a tak pomaličky to išlo.

Nechýbala vám konverzácia?
Konverzácia? Nie, to sa nedalo za socializmu.

Nedávno vyšla vo vašom preklade nová kni-
ha Dana Browna Pôvod. Preložili ste aj jeho 
knihy Bod klamu a Peklo. Čím môže Pôvod 
čitateľov zaujať? 
Zaoberá sa vplyvom najnovších technológií 
na človeka. Vyplýva z nej, že tieto technológie 
pomaly ľudstvo pohlcujú. Umelá inteligencia, 
virtuálna realita… To všetko v tej knižke je. Úva-

Chceli ste byť klaviristom. Drží vás to ešte?
Drží, hrávam denne dve-tri hodiny. Moja knižka 
Beethoven a Múza má mať prezentáciu v Cikke-
rovom múzeu u Petra Michalicu a ja by som tam 
mal zahrať niečo z Beethovenových sonát. 

Viedli vás k tomu rodičia? Deťom sa väčši-
nou nechce hrať na klavíri.
Mám sestru, o päť rokov staršiu, ktorá chodila 
na klavír – vtedy sa to skrátka patrilo. Ja som 
mal asi štyri roky. Postával som pri klavíri a keď 
docvičila, vyliezol som na stoličku a opakoval 
som to po nej. Hral som… No, ešte som nehral, 
ale tie tóny ma bavili. Potom som začal chodiť 
do Ľudovej školy umenia. Mal som asi 13 – 14 ro-
kov, keď som mohol ísť rovno do tretieho alebo 
štvrtého ročníka konzervatória, pani profesorka 
si to priala, bol to jej sen. Ale otec veľmi nechcel. 

Prečo?
Bol právnik a povedal mi: Synu, musíš mať 
poctivé povolanie a hrať si môžeš popritom.

Prekladal G. B. Shawa, Steinbecka, Pamuka, Vonneguta, Marka Twaina, Kerouaca, Dicka Francisa, Maria Puza, Jacka Londona, 
Agathu Christie a ďalších. Vďaka nemu môžeme v skvelom preklade čítať Bielu veľrybu Hermana Mellvila. Tri razy dostal Hollého 
cenu: za Vtákov bez krídel Loiusa de Bernièresa, za knihy Bledý oheň a Pamäť, prehovor Vladimira Nabokova. Osemkrát získal pré-
miu Literárneho fondu a ešte v roku 1988 cenu „Ludvík“ za najlepší preklad sci-fi žánru v Československu. Za preklad kultového 
Pána prsteňov sa ocitol na Čestnej listine IBBY. Najnovšie vyšiel v jeho preklade posledný román Dana Browna Pôvod. Prekladateľ 
a spisovateľ Otakar Kořínek (1946) má zaujímavý život a o ňom, aj o umeleckom preklade, dokáže tiež zaujímavo rozprávať.

ROZHOVOR

Umelecký preklad je nezmysel, 
ale krásny nezmysel

Foto Peter Procházka
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O knihu Otakara Kořínka Beethoven a Múza môžete súťažiť 
zaslaním kupónu Vyd. Matice slovenskej na adresu redakcie.
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sa s tým bolo treba veľmi hrať. Potom som čítal 
český preklad tohto diela, a tam prekladateľka 
pretlmočila len obsah každej vety. Na formu rezig-
novala. Takže podľa mňa treba urobiť všetko, čo 
sa dá, hoci dokonale nepreložíme nič. Preklad by 
mal pôsobiť na čitateľa v prostredí prekladu tak, 
ako originál pôsobil v prostredí originálu. Lenže 
stroskotávame pri najjednoduchších konkrétach. 
Slovo „chlieb“ nemám možnosť preložiť ináč, ako 
slovom „chlieb“. Ale chlieb v Anglicku a chlieb 
v Amerike je iný. Alebo slovo „okno“, „oblok“. Ke-
dysi sa v anglosaských krajinách okná otvárali 
dohora. Ale ja to môžem preložiť len ako „oblok“. 
Angličania si pod tým predstavia niečo iné, ako 
my. Zoberme si postavu podmienenú politikou, 
kultúrou, skrátka všetkým, čo na ňu pôsobí. Nedá 
sa to preložiť tak, aby postava v preklade pôsobila 
na čitateľa rovnako ako v origináli. 

Ide o to, či sa k čitateľovi dostane naozaj to, 
čo sa k nemu má dostať. Či číta ten text, ktorý 
autor napísal.
Áno. Hovorím, že umelecký preklad je nezmysel, 
ale krásny nezmysel, a treba sa o ten ideálny 
pokúšať, hoci to nikdy nedosiahneme. Významný 
český teoretik prekladu Jiří Levý hovorí, že v pre-
klade musí „něco prasknout. Buď oko nebo zub“. 

Kundera dokumentoval na ukážkach z Kaf-
kovho Zámku, ako prekladatelia pokazili 
jeho dielo prekladom. Kafka v jednom od-
seku zámerne opakoval slová, ale prekla-
datelia buď rovnaké slová nahradili inými, 
aby bol jazyk akože kvetnatejší, alebo text 
zostručnili. Nechali tam len informáciu, no 
nezaujímal ich rytmus.
V tomto s ním na sto percent súhlasím. Mával 
som aj s redaktorkami všelijaké spory. Keď pre-
kladáte, musíte slovenský jazyk ovládať lepšie, 
ako ten cudzí. Slovenčina má strašne veľa všeli-
jakých vrstiev. A keď som videl, čo mi s textom 
redaktorka porobila, zobral som gumu a začal 
som gumovať. Vyšlo to napokon tak, ako som 
chcel ja. Mal som tri dvorné redaktorky. Keď jed-
na z nich urobila zásah, vedel som, že je hodno 
sa nad tým zamyslieť. Jedna tretina zásahov je 
písmo sväté – predložkové väzby a podobne, to 
treba rešpektovať. Jedna tretina je vkus redakto-
ra alebo redaktorky, a jedna tretina sú hlúposti.

Redaktorka posudzuje už len preklad, alebo 
ho aj porovnáva s originálom?
Kedysi, keď som začínal, porovnávala môj text 
s originálom. Ale dnes už nie. Preberať s redak-
torkou zásahy, ktoré urobila, to bola aj veľká ško-

la, na tom sa človek učil. V prvých asi desiatich 
knižkách som zásahy rešpektoval. Vypisoval som 
si ich a učil som sa ich naspamäť. Porovnával som, 
ako som to urobil ja a ako mi to ona opravila. Lebo 
to je v podstate remeslo. Ale potom, keď získate 
pevnú pôdu pod nohami, robíte si veci po svojom.

Čo bolo najnáročnejšie pri Bielej veľrybe?
Napríklad toto: Melville tam má terminológiu 
lode, plachetnice. V slovenčine máme tiež ter-
minológiu plachetnice, aj som mal príručku, 
kde bolo všetko presne popísané. Lenže tá ter-
minológia je v slovenčine príšerne nekomuni-
katívna. Keby som bol napísal, že kapitán Ahab 
vstal a držal sa liaca prednej hornej brámovej 
plachty, tak to strašne zaťaží text. Ale v an-
gličtine sú to jedno-dvojslovné výrazy. Stačilo 
napísať: „Držal sa lana plachty.“ Kto vie ináč, 
čo je to bezanový sťažeň? Nikto, ani ja som to 
nevedel. Bezanový sťažeň je ten zadný. Ale to je 
v oficiálnej terminológii. Ak budem prekladať 
nejakú odbornú knižku, tak to použijem. Ale 
tuto sa to nehodilo.

Čerpáte stále z toho, čo vás naučil Blahoslav 
Hečko? Boli ste priatelia.
Áno, Slavo bol môj veľký učiteľ a stále čerpám 
z toho, čo ma naučil, to sa v človeku tak usa-
dilo. Povedzme: ako prekladať slovné hračky. 
So Slavom sme spolu sedávali, debatovávali… 
Tvrdil napríklad, že: „Dobrý štýl je vtedy, keď je 
slovám tesno a myšlienkam voľno.“ Čiže na pra-
vú situáciu použiť to pravé slovo. Máte štyri až 
päť synoným, a použiť musíte jedno. Toto som 
sa od Slava naučil.

Keď človek číta veľmi starý preklad, vidí, 
ako sa jazyk vyvinul. Bola iná gramatika, 
používali sa iné slová. Je to zaujímavé, ale 
takýto preklad sa už dá čítať iba ako kurio-
zita. Už to pôsobí smiešne. Nemôžeme brať 
dielo vážne.
To by bolo na dlhú debatu. Povedzme, keď sme 
hovorili o Bielej veľrybe, ten román vyšiel v roku 
1851. To máme viac ako 150 rokov. Ale ja ho ne-
môžem prekladať slovenčinou, ktorou sa hovorilo 
v tých časoch. To sa nedá. No z toho prekladu 
musí byť cítiť, že tá knižka je, zjednodušene po-
vedané, stará. A to sa dá aj v modernej slovenčine, 
sú na to všelijaké prostriedky, napríklad slovná 
inverzia. Prostriedkov je dosť. Záleží na výbere 
slov. Aby bolo cítiť, že knižka, jednoducho, nie 
je moderná. A potom ešte jedna vec – to som sa 
naučil u starých majstrov, napríklad u Kukučína. 
Prečítal som ho veľakrát, k tomu ma inšpiroval 

ha o tom, kam smerujeme, je zaujímavá. Lebo 
Dan Brown kladie dve základné otázky: Odkiaľ 
pochádzame a kam smerujeme. Samozrejme, 
potiera náboženstvá a hovorí, že človek, teda 
život, vznikol vďaka fyzikálnym a chemickým 
zákonom. No a technika dnes tak pokročila, 
že nás pomaličky pohlcuje. To je základná idea 
novej knihy. 

Asi to pre vás nebol prekladateľský oriešok.
Nie, z hľadiska prekladateľského to náročné 
nebolo. Ale Dan Brown vie veľmi dobre udržať 
napätie. V knihe má viacero dejových línií a kapi-
toly sú pomerne krátke. Na konci každej kapitoly 
nechá niečo otvorené, vystupňuje to, vyšpičkuje, 
čitateľa to zaujíma, je zvedavý, ale autor preskočí 
inde a postupne sa k tomu vracia. Vie si udržať 
pozornosť čitateľa, to mu treba uznať. Zažili sme 
viac takých spisovateľov, ako je Dan Brown. Bol 
Arthur Haily – kedysi, obrovská hviezda bol Ma-
rio Puzo. No a dnes máme Dana Browna.

Každá doba má teda svojho bestseleristu?
Áno, každá doba má takéhoto vychyteného au-
tora. A Dan Brown si vie urobiť aj marketing. 
Knižka vyšla v origináli druhého októbra, a vtedy 
už bola zvedavosť sveta vybičovaná. Všetci ča-
kali, čo to bude.

Aj tie menej náročné preklady vás zrejme 
udržiavajú v kondícii. 
Zastávam názor, že treba robiť aj ľahšie preklady, 
nie ustavične vysokú literatúru, pretože tú číta 
dosť malé percento ľudí. Komerčnejšie knihy 
majú veľa čitateľov, a treba, aby aj táto litera-
túra bola dostupná v dobrom jazyku, v dobrej 
slovenčine, aby sa takto dostala k širokej čitateľ-
skej verejnosti. No a potom – uvediem paralelu 
s hudbou: keď hráte na klavíri, musíte občas hrať 
aj etudy, aby ste sa držali vo forme. A táto ľahšia 
literatúra, to sú pre mňa také etudy.

Dobrý preklad je aj služba autorovi origi-
nálu. Kundera napríklad zistil, že pri pre-
kladoch jeho diel dochádzalo niekedy až 
k cenzúre, chýbali celé pasáže. Odvtedy to 
začal veľmi pozorne sledovať. Knihy, ktoré 
píše vo francúzštine, by nedal do češtiny 
preložiť nikomu inému.
Ale má pravdu. Ja neviem, nepoznám prekladateľ-
ské školy inde vo svete. No prekladatelia niekedy 
nemajú rozpaky z toho, že niečo vynechajú alebo 
zjednodušia. S tým som sa stretol. Prekladal som 
raz jeden krásny román z angličtiny, a syntaktic-
ky bol aj v angličtine veľmi náročný. V slovenčine 

Umelecký preklad je nezmysel, 
ale krásny nezmysel
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práve Slavo Hečko. Vravel mi, že jeho brat Fran-
tišek prečítal Kukučína sedemkrát. Čítal som 
potom Kukučína aj Hronského, a u nich som sa 
naučil jednu vec. Samozrejme, že ich jazyk nemož-
no používať, pretože to sú v mnohom už zastarané 
výrazy, ale – oni vedeli maľovať slovom. Použili 
slovo na pravom mieste, že vám pred očami na-
skakujú obrazy, keď čítate ich knižky. A to sa dá 
dosiahnuť aj v dnešnej slovenčine.

Máte pestrý životopis. Vyštudovali ste prá-
vo, živíte sa ako prekladateľ, ale robili ste 
aj novinára, spravodajcu z USA, a na chvíľu 
ste sa ocitli v diplomacii. Ako k tomu došlo?
Pred tým právom bola ešte strojnícka fakulta, 
tam som sa dostal do piateho semestra, potom 
som odišiel. Robil som robotníka, a potom som 
išiel na právo. Ale to už je minulosť.

Akého robotníka ste robili?
V mlyne som nosil vrecia múky.

Pracovali ste ako podnikový právnik v agen-
túre ČSTK na Slovensku, pred revolúciou 
ste boli na voľnej nohe ako prekladateľ. 
A potom?
Keď prišiel 89. rok, Milan Šútovec – ktorý sa 
stal po revolúcii predsedom Snemovne náro-
dov vo Federálnom zhromaždení – mi hovorí: 
„Vieš čo, ja by som potreboval poradcu. Chcel 
by si ísť do Prahy?“ Hovorím – no chcel, pre-
tože vysoká politika ma lákala. Robil som 
teda Milanovi poradcu. No a potom, keď boli 
lustrácie, tak z dvanástich odborných útvarov 
Federálneho zhromaždenia desiati riaditelia 
boli vylustrovaní ako eštébáci. Ráno som išiel 
do práce ako Milanov poradca a poobede som 
sa vracal ako riaditeľ tlačového odboru. Lebo 
riaditeľ toho útvaru bol tiež v ŠtB. S tým musel 
súhlasiť aj Alexander Dubček (vtedy predseda 
FZ – pozn. red.) – keďže som mu robil tlačového 
tajomníka. A odtiaľ som sa dostal do diploma-
cie, bol som vymenovaný ako generálny konzul 
Československa v Los Angeles. Mal som ten 
konzulát založiť a rozbehnúť, len to už bol au-
gust ’92 a už mi bolo jasné, že štát sa na konci 
roku rozdelí a predpokladal som, že sa nebude 
zakladať nový úrad, ktorý bude o pár mesiacov 
predmetom delenia, čo sa aj stalo. Takže som 
zostal vo Washingtone na veľvyslanectve, ešte 
československom, bol som tam šéf konzulárky, 
no a potom, keď sa štát rozdelil, som mal prejsť 
do Londýna. Len zároveň som dostal ponuku 
z TASR, či nechcem robiť novinára, agentúrne 
spravodajstvo. Amerika ma vždy zaujímala, už 

slovníkový význam, alebo z toho urobia kalk. 
Žiaci dnes napríklad píšu eseje. Veď to je totálna 
blbosť! Esej je najnáročnejší literárny žáner. To, 
čo píšu žiaci, sú predsa slohové práce, aké sme 
písali v škole, nie eseje. Ani gymnazista nie je 
schopný napísať esej. Alebo v správach býva, 
že: „Bez výstrahy spadla strecha.“ V angličtine 
je to „without warning“. Ale „without warning“ 
je „z ničoho nič“, nie „bez výstrahy“. Alebo fráza 
„na konci dňa“, ktorú používajú naši politici. 
To je zasa kalk z angličtiny – „at the end of the 
day“ – a znamená to: „v konečnom dôsledku“.

Na sociálnych sieťach mladí vyslovene po-
užívajú anglické slová či celé väzby v an-
gličtine. 
Keď je to v istom žargóne, napríklad v reklam-
kách, nič proti tomu. Ale nemalo by to byť v mé-
diách. Že si medzi sebou takto píšu ľudia na so-
ciálnych sieťach, no tak si píšu, ako chcú. Pred 
rokmi v rozhlase každé tri mesiace rozoberali 
jazykovú úroveň. Nevravím, že odborníci všetko 
vedeli, ale jazyková úroveň bola vysoká. Kedysi 
bola ulica vo vleku moderátorov a dnes sú mo-
derátori vo vleku ulice. Počúvať moderátorov je 
niekedy hrozné, nevedia vôbec pády a podobne. 
Keď vyšiel môj preklad Hrozna hnevu, v jednej 
recenzii som čítal, že – tento preklad nie je posun 
dopredu, pretože mladá generácia už týmto slo-
vám nerozumie. No mám prekladať Steinbecka, 
ktorý má úžasne bohatý jazyk, jazykom ulice? To 
predsa nemôžem. Vytkli mi napríklad spojenie: 
šípil čertovinu. Že: čo to je? Tak – doboha, pozriem 
sa do slovníka, keď neviem, čo to je! Nemôžem ta-
kého autora, ako je Steinbeck, preložiť sploštene.

Čo teraz prekladáte?
Teraz robím Salmana Rushdieho, jeho najnovší 
román. V origináli sa volá Golden House. Dalo by 
sa to preložiť ako „zlatý dom“. Ale na názve ešte 
pracujem, lebo ten anglický má v texte všelijaké 
konotácie. Takže uvidíme, ako sa bude kniha 
volať.

A to je pre vás prekladateľská lahôdka?
To je. Rushdie tam má jednak dlhočižné vety,  
6 – 8-riadkové, dialógy takmer nijaké, sú zapa-
sované do autorskej reči, ale je ich veľmi málo. 
A na tom sa ja vyžívam. Podobne aj Nabokov mi 
je veľmi blízky. Teraz vyšiel Nabokov, V tieni zlo-
vestna. To je jeho šiesta kniha, ktorú som preložil.

Iris Kopcsayová

predtým som prekladal americkú literatúru, tak 
som povedal „áno“ a zostal som vo Washingtone 
sedem rokov.

Určite je atraktívne robiť spravodajcu 
z Ameriky, ale ak to porovnáme s pôsobením 
v diplomatických službách, novinárčina je 
iba „robotnícka“ drina. Bavilo vás to?
Bavilo ma to, poviem vám prečo. Diplomacia – to 
je všetko veľmi pekné, ale je to pozlátko, stále 
ste len úradník. Postupne to pre vás stratí svoje 
čaro – ísť na recepciu a podobne. Mal som mož-
nosť oveľa lepšie spoznať život v Amerike ako 
novinár, než ako diplomat, lebo ja som tam žil ako 
obyčajný Američan, so všetkým, čo k tomu patrí, 
so všetkými kladmi aj zápormi. Takže som sa ne-
sťažoval, novinárčina ma bavila. Mojou hlavnou 
povinnosťou bolo informovať o politike Spojených 
štátov a o slovensko-amerických vzťahoch, čo 
som aj robil. Ale poviem vám perličku. Odjakži-
va ma bavil hokej, ako každý chalan, aj ja som 
chcel byť hokejista, zostalo však len pri tom, že 
pozerám hokej v televízii. No a tam bola NHL, 
vybavil som si teda akreditáciu na Washington 
Capitals. Vždy po skončení zápasu majú novinári 
na desať minút prístup do kabíny. Hrali tam všet-
ky tie naše hviezdy – Peter Bondra, Žigo Pálffy… 
a ostatní. Robil som s nimi rozhovory. A irónia 
bola, keď mi z domu hlásili, že – oveľa väčšiu 
publicitu majú tvoje správy z hokeja, ako aká-
koľvek politika. Lebo chlapi ráno vždy obrátia 
noviny na zadnú stranu a chcú vedieť, čo povedal 
Bondra po zápase. Tak som mal možnosť spoznať 
Ameriku. Bolo to fajn.

Nechýba vám novinárske povolanie?
Viete čo, ani nie.

Je to vyčerpávajúce?
Aj to. Ale – môžete napísať neviemaký trhák, 
na druhý deň je to už mŕtve. Každý deň začínate 
a večer sa to končí. Literatúra je taká dlhody-
chejšia. No v USA som si zvykol aj na novinársky 
rytmus života, vyskúšal som si to a bolo to dobré.

Všimli ste si asi, ako do jazyka dnešných 
mladých ľudí preniká angličtina. Čo na to 
hovoríte, že jazyk sa takýmto spôsobom 
mení?
Jazyk sa v zásade musí meniť, pretože vždy čer-
pal aj z cudzích vplyvov. Máme mnoho slov, kto-
ré sú už domáce, ale prenikli z cudziny. No mys-
lím si, že angličtina dnes preniká do slovenčiny 
v nebývalej miere a slovenčinu splošťuje. Tí, čo 
si len myslia, že vedia po anglicky, vezmú prvý 

ROZHOVOR

 ››

O knihu Pôvod môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie.
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Najzaujímavejšia postava je robot
Základná fabulačná schéma románu Pôvod 
je štandardná – profesor Langdon je sved-
kom vraždy známeho futurológa Edmunda 
Kirscha, za ktorou pravdepodobne stojí snaha 
cirkevných kruhov zabrániť zverejneniu jeho 
prelomového vedeckého objavu. S pomocou 
Kirschovho robota Winstona a riaditeľky Gu-
ggenheimovho múzea moderného umenia Am-
bry sa podujme objav svojho priateľa vypátrať 
a zverejniť. Mimochodom, robot Winston je 
suverénne najzaujímavejšou a psychologicky 
najprepracovanejšou postavou románu. 
 Po spektakulárnej vražde sa začína typická 
trilerová naháňačka, počas ktorej Langdona 
prenasledujú okrem nájomného vraha a polí-
cie aj členovia elitnej bezpečnostnej služby. 
Zo žánrového hľadiska je táto časť kľúčová, aby 
čitateľa udržala v napätí, logicky však úplne 
zbytočná, keďže Winston by Kirschov objav 
dokázal hravo zverejniť aj bez Langdona. 
 Dejiskom románu Pôvod sú dve španielske 
mestá – Barcelona a Bilbao. Paralelné dejové 
línie ponúkajú pohľad do tajomstiev španiel-
skeho kráľovského dvora, do mysle nájomného 
vraha, a tajné hnutie asasínov. Kostrbatá dra-
matická zápletka smeruje k záverečnému finále, 
ktorým je veľkolepé odhalenie multimediálnej 
prezentácie vynálezcu a futurológa Edmunda 
Kirscha. Jeho názory a teórie sú do veľkej mie-
ry názormi samotného Dana Browna, ktoré 
už v minulosti prezentoval na rôznych fórach. 

Vychádza predovšetkým z teórie tzv. nového 
ateizmu, ktorého predstavitelia sú presvedčení, 
že náboženstvo by malo byť neustále konfron-
tované s racionálnymi argumentami. Odkazuje 
na diela viacerých ateisticky orientovaných 
vedcov – napríklad evolučného biológa Richarda 
Dawkinsa, filozofa Daniela Dannetta, historika 
Yuvala Noaha Harariho a mnohých ďalších. 

Jeden z jeho najlepších
Dlho očakávané vyvrcholenie, ktoré nás malo 
od začiatku udržať v napätí je (trocha) skla-
maním, ale našťastie za ním nasleduje ešte 
niekoľko ďalších dopointovaní príbehu. 
 Brown si dal až manieristicky záležať na de-
tailoch z oblasti geografie, životného štýlu či 
samotného jazyka, ktoré sú často zbytočne 
ponechané v pôvodnom znení. Chýbal mi aj 
básnický preklad citovaných básní Williama 
Blaka, ktoré sa v origináli vyznačujú presným 
rytmom a zvukomalebnosťou. 
 Pôvod Dana Browna ma ani nešokoval, ani 
príliš nenadchol, ale ani nesklamal. V každom 
prípade ide o jeden z jeho (naj)vydarenejších ro-
mánov. Formálne nedostatky a uponáhľanosť 
edičného spracovania kompenzuje najmä nad-
štandardná informačná hodnota, ktorá odkazuje 
na mnohé zaujímavé objavy modernej vedy, diela 
španielskeho architekta Antonia Gaudího, an-
glického vizionára Williama Blaka či viacerých 
svetových umelcov a filozofov. 

Dado Nagy

T rilery Dana Browna asi málokto číta pre 
ich literárne kvality. Ich príťažlivosť spo-

číva predovšetkým v kombinácii napínavého 
deja, provokatívnej témy a bohatej informačnej 
nasýtenosti. Samotný príbeh za veľa nestojí 
a jeho štruktúra zostáva v podstate stále rov-
naká – záhadná vražda, útek s peknou ženou, 
dvojité prenasledovanie, dva až tri vedľajšie 
plány brzdiace dej, dlhé exkurzy z histórie 
a dejín umenia, časová tieseň, atraktívne eu-
rópske veľkomesto, rýchle tempo, veľa záhad 
a ešte viac šokujúcich odhalení.
 Dan Brown je priemerný spisovateľ. Je však 
brilantný popularizátor súčasnej vedy, histórie 
a umenia. Samozrejme, s faktami narába veľmi 
voľne, v duchu svojich fabulačných zámerov, 
a kombinuje ich s prekvapivými konšpiračný-
mi teóriami búrajúcimi mnohé tabu. Nie ná-
hodou je hlavnou postavou jeho najznámejšej 
série harvardský profesor dejín umenia a od-
borník na symboly Robert Langdon. Žiadny 
akčný hrdina, skôr intelektuál a učiteľ, ktorý 
pri riešení problémov využíva najmä svoj in-
telekt a široký rozhľad.
 Témou nového (v poradí piateho) románu 
Dana Browna Pôvod je predovšetkým pokus 
o odpoveď na dve, resp. tri zásadné otázky – 
aký je pôvod života na Zemi, ako vyzerá budúc-
nosť ľudstva a čo z toho vyplýva pre doterajšiu 
náboženskú doktrínu. Brown rozvíja aj viacero 
etických a filozofických tém súvisiacich s ma-
sívnym nástupom umelej inteligencie.

ESEJ

Nešokoval, 
nenadchol, 

ale nesklamal 
Pôvod / Dan Brown / 

Preklad Otakar Kořínek / Ikar 2018

Fanúšikmi očakávaný ďalší román Dana 
Browna je na svete. O čo v ňom ide? Harvardský 

ikonograf, profesor Robert Langdon, príde do 
Guggenheimovho múzea moderného umenia 

v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, 
ktorý vraj naveky zmení tvár vedy. Viac sa už 

dočítate v knihe.
Foto bb

O knihu Pôvod môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie. KUPÓN 

IKAR

KUPÓN  »
do 27. marca
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Záhady a „podivíni“
Poviedka 2017 / Predslov Ivana Dobrakovová /

 Koloman Kertész Bagala 2017

Opäť vychádza zborník poviedok najprestížnej 
poviedkovej súťaže na Slovensku. Máme tu už 

jej 21. ročník, takže súťaž dosiahla plnoletosť 
a keby bola občanom, mohla by nielen voliť, 

ale aj byť volená.

Foto archív T. J.

Foto bb

KUPÓN 
KK BAGALA

  KUPÓN
do 27. marca

O zborník Poviedka 2017 môžete súťažiť zaslaním 
kupónu na adresu redakcie.

D vadsiaty prvý ročník literárnej súťaže Po-
viedka 2017 priniesol prózy dvoch typov 

− poviedky so záhadou a poviedky s postavou 
čudáka. Do prvej kategórie patria texty Jany 
Turzákovej a Júlie Oreskej; medzi príbehy o „po-
divínoch“ by sa dali zaradiť texty Evy Ryšavej, 
Kataríny Varsikovej, Barbory Hrínovej a Jakuba 
Zaťoviča.

Prózy so záhadou
„Prekvapivá“ pointa Bytu v centre (J. Oreská) súvi-
sí s červeným špagátom natiahnutým v izbe. Táto 
rekvizita, ktorá v starom byte ostala po predchá-
dzajúcej nájomníčke, sa objaví v úvodnej časti 
diela, a keďže čitateľ vie, že puška zavesená 
na stene musí počas predstavenia vystreliť, tak 
aj v tomto prípade tuší, že plastová šnúra bude 
čosi dôležité znamenať. Veď bolo by málo, keby 
stačila rozprávačke na to, aby nás informova-
la o živote poslednej obyvateľky a jej spodnej 
bielizne pripomínajúcej „hnijúce kúsky látky 
z múmie“ (s. 40). Rozprávaniu nechýba ani inter-
nátno-prisťahovalecké evergreenové rozjímanie 
o tenkých stenách bytov, cez ktoré počuť, ako 
majú ľudia sex, prípadne ako ide spolubývajúca 
na záchod, „ciká, záchod splachuje, neumýva si 
ruky“ (s. 40). 
 Druhou poviedkou z tejto kategórie je Pone-
siem tvoj vlas J. Turzákovej. O jej rozprávačke 
sa dozvedáme, že jej najmilovanejší autori sú 
Sloboda a Bulgakov, tvrdí: „mám ich komplet“ 
(s. 75). Vlastníctvom sa tu však akýkoľvek vzťah 
či prepojenie končí. Polovicu príbehu predstavuje 
prechádzka cez les so synom zaveseným na hru-
di. Vedie tadiaľto pomyselná hranica akoby dvoch 
realít, materiálne je stelesnená elektrickým ve-
dením. Po jej prekročení nasleduje „záhadná“ 

rárnom spracovaní umožnila ozvláštnený pohľad 
na spoločnosť, obnažiť a usvedčiť sociálne tla-
ky, ktorými je človek neraz zahnaný na hranicu 
znesiteľnosti. Príbeh je písaný (seba)ironickým 
jazykom ukazujúcim, ako často slová jednoducho 
nestačia. Autorkin zmysel pre humor na jednej 
strane text nadľahčuje (napr. „Na sociálnej sieti 
jej prišiel request od používateľa Motor Osemva-
lec. Podľa fotky to bola Anna“, s. 19), na druhej 
strane prehlbuje hlboko smutný tón rozprávania.   

Za dobré spisovateľstvo
Zoradenie diel teda malo vyústiť k najlepšiemu 
z textov, víťaznej Zaťovičovej Poviedke o psoch. 
V jeho próze predstavujúcej etalón banalít (úprava 
bytu vo dvojici s podrobne opísanými nákupmi 
potrieb a stravovania), s leitmotívom písania 
a poslania poviedky do súťaže, dominuje vzťah 
k umeniu ako médiu expandovania vlastného Ja: 
„Vytvárať sochy by ma bavilo rovnako ako maľo-
vať, kresliť a písať poviedky. Všetko, vďaka čomu 
môžem v danej chvíli vyjadriť, čo cítim, ma úplne 
napĺňa,“ hovorí hlavný hrdina a sofistikovane vy-
svetľuje: „Ako tmel dieru. Ako dieru tmel“ (s. 127).
 V Poviedke o psoch ešte zaznie replika protago-
nistu pôsobiaca ako vyznanie zaťatého grafoma-
na: „Nič nie je dôležitejšie ako úprimnosť. Radšej 
zlá, ale úprimná literatúra, ako dobré spisova-
teľstvo“ (s. 130). Prejavuje sa v tom v slovenskej 
kultúre nesmierne odolný mýtus o hodnotovej 
prevahe tzv. autentického textu nad štylizova-
ným, vymysleným, a teda „neúprimným“. S ohľa-
dom nielen na zážitok autora, ktorý sa potrebuje 
vyrozprávať, ale najmä na čitateľa − hádam teda 
už radšej to dobré spisovateľstvo, než zlá a úprim-
ná literatúra.

Tamara Janecová

časť prózy, vstup do zvláštneho domu plného žien 
a detí, kde prebehne rituál vpletávania cudzích 
vlasov do svojich a mystické prevteľovanie skú-
seností a zážitkov.

Podivíni
Príbehy o čudákoch predstavujú druhú kategóriu 
ocenených diel. Prvým z nich je próza E. Ryšavej 
s názvom Nutkanie. Je to krátky výsek zo života 
človeka trpiaceho úzkostnou poruchou. Hlavná 
postava sa volá (bez)príznakovo Apoliena a počas 
cesty v dopravnom prostriedku zvádza urputný 
boj s myšlienkami: „V kútiku duše však tŕpne, 
že moč v skutočnosti nemusí byť moč, ale skva-
palnené myšlienky, ktoré sa z hlavy presunuli 
celým telom, stiekli po jednotlivých stavcoch 
a bedrovej kosti až úplne dole a teraz z nej uni-
kajú, opúšťajú jej telo“ (s. 63). Tematizácia vylu-
čovania a (negatívneho) prežívania telesnosti sa 
inak objavuje takmer u všetkých týchto autorov, 
čo súvisí so stvárňovaním pocitu straty kontroly. 
 Typická podívinska postava je aj hrdinka 
diela Viera a pytón (K. Varsiková), ktorá prežíva 
intenzívny vzťah so svojím hadom. Kŕmi ho čoraz 
väčšou korisťou a ako sa plaz zväčšuje, paralel-
ne rastie aj Vierina uzavretosť a začína sa jej 
premena. Tak by sa aj text mohol volať, keby už 
názov nebol obsadený, rovnako ako názov prav-
depodobnej inšpirácie Varsikovej – Život s krajtou 
Émila Ajara.
 Poradie uverejnených próz akoby sa neria-
dilo pravidlom „to najlepšie nakoniec“, ale „to 
nalepšie na začiatok“ (a to najhoršie nakoniec). 
Naša B. Hrínovej je príbeh o hľadaní (seba, svoj-
ho miesta v živote, partnera) a o nenachádzaní. 
Téma homosexuality tu nie je použitá vo funkcii 
trendy prostriedku ako zaujať. V Hrínovej lite-
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Básne pre všetkých
Básne SK/CZ 2017 / Predslov Michal Habaj / 
literarnyklub.sk 2017

Predseda poroty Michal Habaj v Predslove píše, 
že v zborníku nájdeme „veľa dobrej poézie“ – to 

je pravda a dodať treba jediné: uvedené platí 
bez ohľadu na to, či ste literárny kritik, vášnivý 
čitateľ poézie, alebo „obyčajný človek“, ktorý 
k tomuto zborníku iba nechtiac zablúdil.

Foto Radka Komžíková

Foto bb

O zborník Básne SK/CZ 2017 môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie. KUPÓN 

LITERARNYKLUB.SK

KUPÓN  »
do 27. marca

S ériu víťazných príspevkov siedmeho ročníka 
Básní (teraz už aj s českou účasťou) otvára 

cyklus Matěja Lipavského Banánovky. Ide o tex-
ty esenciálne poetické, takúto ich „tradičnosť“ 
z druhej strany vyvažuje „modernosť“ látky. Au-
tor pracuje s dobre známymi poetickými kon-
ceptami, repertoár výrazov a tónov – nostalgia, 
melanchólia, pominuteľnosť, uplývanie času – je 
takpovediac tradičný, výsledné spracovanie však 
(treba povedať, že celkom sympaticky) nemá 
podobu akejsi vidieckej idyly, ale skôr smutného 
a špinavého urbánneho priestoru (pričom urbán-
ny štýl života prestupuje aj niekdajšiu doménu 
rurálnosti).

Poetické sínusoidy
Hneď vzápätí však prichádza zakolísanie – cyk-
lus Rozplynutie Mareka Grajciara totiž podľa mňa 
jednoducho nefunguje. Obrazy ako: „Prvý sneh 
vždy prikryje / spomienku na tvoju tvár“, alebo: 
„Srdcia sa im trepocú ako môj šepot / zlyhávajúci 
na hranici strachu“ veľa vody nenamútia. Možno 
by mohli fungovať vo filmovom jazyku ako snové 
sekvencie, ako texty však neobstoja.
 Víťazstvo Simony Rackovej je plne zaslúžené. 
Jej Noční převádení mláďat stelesňuje (takmer) 
všetko to, čo mám na českej poézii najradšej 
– toto moje hodnotenie, samozrejme, nemá 
úplne ostré kontúry, ale s istotou môžem po-
vedať, že ma nadchla prítomnosť tajomstva 
priam archaicko-archetypálneho, presnosť 
veršov, z ktorých niektoré sú ako úder päsťou 
(pripomínajúci, že svet sa môže celý premeniť 
aj v jedinom okamihu), ale v neposlednom rade 
napríklad aj skvelá komunikácia názvu a tela 
básne. Uvážte sami: „Pohlaď právě to, / co jde 
zlomit“.

v ich posunutí do dnešnej doby sa autor v rámci 
aktualizačného momentu nedokáže úplne vyhnúť 
nenáležitej vulgarizácii. Milčákov cyklus teda 
nedisponuje hutnosťou a koncíznosťou, ktorá 
je vlastná ostatným – najmä tým lepším – prí-
spevkom v súťaži.
 Ďalšiu prémiu získalo Nulové světlo Jakuba 
Pecháčka. Cyklus pracuje s akýmsi temným fik-
tívnym svetom, v rámci ktorého ako jeden z kľú-
čových motívov funguje kanibalizmus. Môže ísť 
čiastočne o úsilie šokovať, celkový tón týchto pia-
tich básní sa mi však zdá byť skôr melancholický, 
možno vyslovene až elegický. Napriek potenciálu 
tejto zaujímavej kombinácie si myslím, že básne 
nebudú mať na čitateľa dlhotrvajúci efekt.
 Jana Těsnohlídka netreba predstavovať – mys-
lím si, že aj porotcovia tušili, že jednoducho na-
zvané Nové básně napísal práve on. Rytmické tex-
ty disponujú (nad)užívaním postupu opakovania 
a variovania celých segmentov, výsledok je akosi 
zvláštne depresívno-dekadentno-romantický – 
možno stačí citovať: „život / je i tohle – / tohle / 
co z něj zbylo / tohle / co z nás zbylo“. Môže byť.
 Príjemne ma prekvapil Martin Vlado – to, že 
bude tematizovať literárne súťaženie, som tušil 
(predsa len nie je v literárnych zápoleniach no-
váčik), ale v cykle cheppott schramot tak urobil 
na priam miniatúrnej ploche, s využitím obdivu-
hodne nízkeho počtu slov, takmer by som až pove-
dal, že s trpezlivosťou zenového majstra, pri tom 
všetkom však nestrácajúc svoj(ský) (dô)vtip.
 Pozitívne je to, že k zborníku Básne SK/CZ 
2017 sa bude dať čitateľsky vrátiť – dokonca mám 
pocit, že keď o mojom čítaní nebudem musieť 
písať, tak si tieto texty ešte viac užijem. 

Matúš Mikšík

 Nasledujú Ztráty paměti Pavla Jonáka – pätica 
textov, označených rímskymi číslicami (v poradí 
1 – 5, prekvapenie sa nekoná), ku ktorým veľmi 
nemám čo napísať. Nepovažujem tento súbor 
za vyslovene zlý, myslím si však, že je na prá-
ve jedno prečítanie – ide o porovnanie malých 
a veľkých dejín (spoiler: hodnotenejšie, „zapa-
mätateľnejšie“, sú podľa lyrického subjektu tie 
„malé“), je to však porovnanie veľmi konvenčné 
a len málo originálne.
 Mŕtva kaviareň Martina Melicherčíka je na môj 
vkus trochu uvravená – chápem však, že to je 
zrejme súčasťou autorského zámeru. Takýmto 
spôsobom odráža cyklus povrchnosť dnešnej 
doby, ukazuje nás zvonka, nejde do hĺbky, ale 
v zábleskoch pripomína, že táto hĺbka v nás ešte 
stále existuje (myslím si, že práve toto môže byť 
jeden z dôležitejších odkazov tohto cyklu).
 Veľmi dobrým príspevkom do zborníka je Petr 
Mezihorák a jeho Přiblížení. Tieto texty vo mne 
vyvolávajú skôr nie racionálne, ale emocionálne/
iracionálne odozvy – napríklad mám pocit, že 
šesť básní (z ktorých len jedna presahuje dĺžku 
ôsmich veršov) má akúsi tvrdú metalickú prí-
chuť, ktorú neviem dosť dobre zaradiť do kon-
textu toho, čo som už čítal. Možno to však bude 
spôsobené neochvejnou neúprosnosťou otvára-
cej básne cyklu s názvom Přivaděč.

O (ne)úspornosti veršov
Spolu s Mezihorákom figuruje na druhom mieste 
(za Rackovou) aj Marián Milčák s najrozsiahlej-
ším súborom básní v zborníku. Wignerov priateľ 
sa vyznačuje (príliš?) gnómickým rázom a čerpá 
podnety z „dávnych príbehov“ – mám však po-
cit, že v „pôvodnej“ podobe tieto príbehy majú 
relatívne slabý interakčný potenciál, naopak, 
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Aké čítanie? 
Veľmi dobré!

Fantázia 2017 / Predslov Lucia 
Lackovičová / Fantázia media 2017

Vzadu v knižke je tabuľka. Pri mojom mene 
svieti číslo 101. Zabolí to, ale len na chvíľu.

Foto Betty Blašková

Foto bb

KUPÓN 
FANTÁZIA MEDIA

  KUPÓN
do 27. marca

O zborník Fantázia 2017 môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie.

Cena Fantázie. Nie je to Nebula, ale je naša. 
Ivan Aľakša ju vytvoril a dotiahol na najpre-

stížnejšiu slovenskú fantastickú súťaž zastre-
šenú Martinusom, v spolupráci s Esetom. Lucia 
Lackovičová nám v úvode zbierky pripomína, že 
za 15 rokov sa v „(Ma)CeFe“ objavili aj mená ako 
Juraj Červenák alebo Jozef Karika. 
 Zbierka je zostavená z vlaňajších finalistov 
„CeFy“ a pridružených cien. Každá poviedka je 
vybavená nielen krátkym medailónikom autora, 
ale aj poznámkou niektorého z porotcov alebo or-
ganizátorov. A o každej poviedke by sa toho dalo 
napísať mnoho, no zabralo by to priveľa miesta. 
Lepšie bude, keď si ju každý prečíta sám.

Oplatí sa to? 
Fantázia 2017 má totiž vyše štyristo strán textu 
a ide predsa len o amatérsku súťaž. Aké to môže 
byť čítanie? Veľmi dobré. Cena Fantázie sa totiž 
za tých 15 rokov nechtiac profesionalizovala. 
Stalo sa zvykom, že každý, kto to s písaním fan-
tasy na Slovensku myslí vážne, píše aj do nej. Nie 
len raz, pravidelne. Je to vidieť aj na poviedkach 
v zborníkoch: prevažne sa opakujú mená fina-
listov z minulých ročníkov, alebo i stálic medzi 
fantastickými poviedkarmi – napríklad Tóno 
Stiffel (má na konte zbierku Zabudnutý vesmír), 
ktorého príspevok precízne spracúva klasický 
motív cestovania v čase. Väčšinu z približne dvad-
siatich poviedok teda napísali skúsení autori, 
ktorí k tomu pristupovali vážne, čo sa odráža 
aj na textoch. Zaváhaní je málo, vyslovene sla-
bá je len jedna poviedka – Tapetár od Richarda  
R. Senečka. Tá je totiž postavená výhradne 
na dialógoch, ktoré sú síce živé, ale v texte ab-
sentujú rozvinutejšie postavy alebo atmosféra. Aj 
porotcovia priznávajú, že sa poviedka do výberu 
dostala pre jej ideu, a nie spôsob spracovania.

 Celá zbierka je plná príjemných prekvapení. 
Vyskytnú sa aj poviedky, ktoré šikovne komentu-
jú súčasné spoločenské dianie (Zmrzačené mesto 
Adama Máčaja, Preplatok Anny Olejárovej, či Rež 
a rúbaj do krve Tomáša Hrábeka). Nájdeme i je-
den kúsok s výrazným nádychom romantiky, či 
ekologicky ladené poviedky.

Fantastický bufet
Fantázia 2017 predstavuje fantastický bufet. 
Zbierku, v ktorej si nevyberavý čitateľ nájde to 
svoje, alebo si jednoducho môže vychutnávať roz-
dielne autorské prístupy k rovnakým témam. 
Pokiaľ si však chcete prečítať nejaký konkrétny 
(sub)žáner, množstvo rôznorodých textov pred-
stavuje zbytočnú záťaž. Kniha nepôsobí ako 
výstup zo súťaže, ale zostava už etablovaných 
autorov, hoci to tak nie je. Slovo profesionalizácia 
už padlo vyššie v texte. Teraz sa k nemu vrátime. 
Nikto nie je nováčik, žiadne prekvapenie sa ne-
konalo. Cena fantázie teda už dozrela, prekonala 
amatérsky ráz, a stáva sa nie súťažou „pisálkov“, 
ale súťažou spisovateľov. Vyhráva ten najskúse-
nejší, najprecíznejší a najvypísanejší. Nemusí byť 
ani fantasta, stačí, keď rozumie remeslu. Čo nie 
je dobrá správa pre príležitostných autorov alebo 
začínajúcich nadšencov. Ale je to dobrá správa 
pre finalistov i čitateľov. Pre tých prvých preto, 
že už môže byť každému jasné, že vedia písať. 
Majú to aj potvrdené prítomnosťou v zbierke. 
A čitatelia? Tí sa môžu tešiť na nových autorov, 
ktorí majú čo ponúknuť. 
 Fantázia 2017. Zbierka, ktorá je vyzretá ako 
dobré víno. Takže je v poriadku, že môj pokus 
skončil na 101. mieste. Aspoň nekazí chuť.

Juraj Búry

 Zaujímavých nápadov však v zbierke nájdeme 
viac. Napríklad poviedka Starí priatelia (Simon 
Cabrak), ktorá je o trampotách mágov s byro-
kraciou a má príjemne nostalgický tón. Takisto 
poteší aj Most Európy (Richard Zamec); nie svojím 
príbehom – ide o dosť jednoduchú detektívku – ale 
prostredím. Text je zasadený do alternatívnej his-
tórie, v ktorej Štefánik nebol zostrelený, a vďaka 
jeho vedeniu druhá svetová vojna prebehla inak. 
Z tohto námetu by mohla vzniknúť samostatná 
kniha.
 Jeden z najlepších kúskov zbierky je i Muž, kto-
rý vymyslel farbu od Martina Petra. Ide o sviežo 
napísanú poviedku, kde absurdný námet slúži 
ako sonda do ľudskej chamtivosti. V originalite 
za ním nezaostáva ani Koniec sveta príde skôr Ró-
berta Hrica, ktorý v atmosférickom texte postaví 
proti sebe Vikingov a voodoo mágiu. Natrafíme 
i na dve poviedky o vodníkoch: Anička dušička 
(Radka Horniaková) trpí len nezvládnutou kom-
pozíciou, keďže prirodzené vyvrcholenie deja 
príde v polovici príbehu, a tak zaostáva za štyli-
zovaným textom Ako bez duše… (Jana Tabačková), 
z ktorého dýcha zvládnutý archaický jazyk.
 V zbierke nájdeme aj tematicky tradičnejšie 
kúsky, ktoré síce neprekvapia, ale predstavujú 
dôsledné remeslo. No najsilnejším zážitkom je 
nechutný horor Lenky „Lenony“ Štiblaríkovej 
Táto krajina nie je pre slabých. Funkčne využité 
násilie, zvládnuté opisy, dávka čierneho humoru 
a hlavne veľa nechutností. Slabí nemajú miesto 
nielen v príbehu, ale aj pri čítaní môže jemnejším 
povahám prísť zle. Štiblaríková na malom priesto-
re poviedky dokázala so žánrom splatterpunk to, 
čo sa E. Pochovi nepodarilo ani v dvoch knihách.
 Príjemným opakom je posledná poviedka zbier-
ky Jerryho duša Norberta Novosáda, ktorá má 
mierne naivný, smutný a nostalgický nádych.
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Hľadanie 
súčasného dieťaťa
Keď budem mať pubertu / Predslov Peter Karpinský / 
Perfekt 2017

V roku 2005 vydavateľstvo Perfekt odštartovalo ne-
bývalý literárno-súťažný edičný projekt – poviedkovú 

autorskú súťaž pre deti a násťročných, ktorej porotu 
tvorili detskí čitatelia. Ich preferencie boli rozho-
dujúce pre výber najlepších poviedok, a tie boli 
následne knižne publikované.

O zborník Keď budem mať pubertu môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie. KUPÓN 

PERFEKT

KUPÓN  »
do 27. marca

Medzi autormi vtedy figurovali etablo-
vané mená ako Jana Bodnárová, Peter 

Karpinský, Gabriela Futová, Peter Gibey, Marta 
Hlušíková, Jana Šimulčíková, Marta Šurinová, 
počas trinástich rokov existencie projektu sa 
v ňom vyprofilovali aj talentovaní mladí – dnes už 
nie neznámi – autori, napríklad Ivana Auxtová, 
Gabriela Magalová, Vladimír Leksa-Pichanič, 
Katarína Mikolášová, Elena Eleková a ďalší.
 V niektorých ročníkoch zasvietili mená výni-
močných autorských poviedok, s ktorými sme 
sa už ďalej nestretli. Ich objavná hodnota sa 
však nestratila, ostala zachovaná v trinástich 
poviedkových knižkách, ku ktorým sa stále 
vracajú nielen deti, ich rodičia a učitelia, ale aj 
vydavatelia, hľadajúci nové autorské osobnosti. 
Súťaž má svojich odborných garantov – medzi 
inými aj Ján Uličiansky, Alexander Halvoník, ale-
bo Timotea Vráblová – a v posledných rokoch sa 
tejto edícii systematicky venuje spisovateľ Peter 
Karpinský. Pod výtvarné a ilustračné stvárnenie 
publikácií sa podpísala spolupráca s BIBIANOU, 
ktorej reprezentanti poskytli knihe ilustračné 
citácie autorov ocenených na početných roční-
koch prestížnej medzinárodnej výstavy BIB.

O priateľstve, ale aj o strachu
Víťazom 13. ročníka poviedkovej autorskej súťa-
že sa stala Elena Eleková s poviedkou Keď budem 
mať pubertu, pri ktorej detská porota vyzdvihla 
najmä humor a jej pravdivostnú presvedčivosť. 
Autorka je čitateľskej verejnosti známa už svojím 
debutom Môj brat nemá brata, ktorý s ilustrá-
ciami Martiny Matlovičovej vyšiel v roku 2017  
vo Vydavateľstve Q 111 ako jeden z víťazných ti-
tulov autorskej súťaže, iniciovanej vydavateľkou 
a spisovateľkou Kvetou Daškovou pri príležitosti 

Rozprávačskými pomocníkmi autorky sú humor 
a jemná irónia, láskavé, nie útlocitné pohlade-
nie chlapčenskej boľačky s pocitom víťazného 
poznania. 

Hľadá sa aj autor/ka
Literárne kulinárske zážitky nám prinášajú aj 
svieže rozprávačské bonbóniky Marty Hluší-
kovej, Jany Šimulčíkovej alebo Ivany Auxtovej. 
 V zborníku sa však ocitla aj poviedka, ktorá 
v určitom zmysle kvalitatívne vybočuje z radu. 
Zmyslom jej zaradenia medzi ostatné bola zrejme 
naliehavá téma, ktorá v tejto kategórii detskej li-
teratúry nebýva často skloňovaná. Škoda len, že 
autorka urobila iba geometrický obrázok s nepre-
svedčivými, plochými dialógmi a moralisticky si 
odpovedá na každú otázku, čím nedáva čitateľovi 
priestor pre vlastné katarzné prežívanie.
 V knihe som našla ešte dve poviedky, ktoré mi 
svojou kvalitou pripomínajú vydarenejšie škol-
ské slohové úlohy, naznačujúce, že v ich autoroch 
sa prebúdza literárny talent, zatiaľ však bez po-
trebnej štylistickej zručnosti. Neuberá to však 
na hodnote a význame celej publikácie, pretože 
tento autorský projekt je jediný na Slovensku, 
ktorý sa systematicky venuje vyhľadávaniu no-
vých literárnych talentov a prináša naliehavé 
súčasné témy, na ktoré nemá nikto odvahu. 
 V čase, keď nám autorské osobnosti detskej 
literatúry starnú pred očami, bezmocne pátra-
me po novej literárnej generácii, ktorá prinesie 
aktuál ne témy, ktoré nás nenechávajú ľahostaj-
nými. Je viac než zrejmé, že tento projekt vydava-
teľstva Perfekt je jedinečnou a zatiaľ aj jedinou 
studnicou, odkiaľ vyviera živá voda.

Ľubica Kepštová

25. výročia svojho vydavateľstva i vlastného ži-
votného jubilea. 
 Úroveň ocenených publikovaných povie-
dok je veľmi slušná a vyrovnaná, ale tak, ako  
vo všetkých zobrníkoch, aj tu nájdeme výnimoč-
nejšie i menej výnimočné kúsky. Okrem víťaznej 
poviedky považujem za jedny z najlepších Prázd-
niny s Fittipaldim Vladimíra Leksu-Pichaniča, 
sugestívnu a pritom humornú Osu na sklenenej 
tabuli Kataríny Mikolášovej a Hypnotizéra slonov 
Marty Šurinovej. Každý z textov sa venuje inej 
téme a rozdielny je aj charakter ich autorské-
ho rukopisu. Hĺbka a presvedčivosť autorskej 
výpovede a suverenita a prirodzenosť jazyko-
vej ekvilibristiky vťahuje čitateľa do príbehov, 
v ktorých sa najdôležitejšie situácie a udalosti 
odvíjajú ľahko, prirodzene, vzápätí gradujú a jed-
noznačne vyúsťujú do novej poznávacej roviny 
či prekvapivej pointy.
 Prázdniny s Fittipaldim sú pre mňa jedným 
z najpresvedčivejších príbehov o priateľstve. Au-
tor pritom nehodnotí, nevnucuje sa, len rozpráva 
– vie presne čo je v príbehu dôležité, každý de-
tail, drobná epizóda… A celok presne mieri tam, 
kam má – do stredu srdca. Katarína Mikolášová 
sa zasa doslova vyhrala s motívom tajomného 
vrtonosa a s motívom strachu, ktorý prerastá 
osobnostné priestory dieťaťa, rozkladá jeho 
skúsenostnú základňu, deformuje a „obludizuje“ 
okolitý svet. Je to pôsobivá, trochu „dahlovská“ 
hyperbola, aplikovateľná nielen na detský, ale 
aj dospelácky svet, s odľahčujúcim humorným 
podtextom. Skúsená autorka Marta Šurinová 
stvárnila vo svojom príbehu epizódu, v ktorej 
hlavný hrdina prechádza nepríjemným prero-
dom od zamilovanosti k tvrdému precitnutiu, to 
však prináša nové zážitky a neočakávané výzvy. 
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jednotkárov, aj keď úroveň žiakov bola nebotyčne 
rozdielna. Samozrejme, 50. roky boli ťažká doba, 
bol to ideologický teror. Školstvo navyše podstu-
povalo jednu reformu za druhou. Napríklad sa 
zriadili jedenásťročné školy po vzore sovietskych 
„desaťtriedok“, takže oktávu nám nahradil šesť-
týždňový letný kurz.

Na akú vysokú školu ste sa rozhodli ísť?
Pôvodne na medicínu, aj keď som vedel, že ne-
mám šancu – otec mal roztržku s tajomníkom 
národného výboru, takže som mal zlý kádrový 
posudok. Zrejme tam bola veta: „Jeho rodičia sú 
zarytí nepriatelia nášho ľudovodemokratického 
zriadenia a syn kráča v ich šľapajách.“ Nakoniec 
som sa dostal na Vysokú školu pedagogickú. Po-
núkali mi voľné miesta na odbore slovenského 
jazyka aj matematiky. Oba predmety som mal 
rád, no napokon som sa rozhodol pre matematiku 
a deskriptívnu geometriu. Pracoval som tvrdo, 
štúdium aj štátnice som absolvoval s vyzname-
naním.

Ako sa človek stane matematikom?
Otázka je, či som vôbec matematik. Mnohí kole-
govia by asi proti takémuto označeniu namietali. 
Povedal by som skôr, že som sa matematikou živil.

Tak presnejšie – kedy ste sa rozhodli ísť 
matematiku študovať?
Počty a čísla ma zaujímali od detstva. Starší 
kamaráti mi často povedali dátum svojho naro-
denia a ja som si ho aj po polroku pamätal. Lebo 
pamäť je základom všetkého, veď aj vedomosti 
si osvojujeme tak, že si ich zapamätáme. Mož-
no v tom boli aj gény, pretože mama mala feno-
menálnu pamäť. Po skončení tzv. ľudovej školy 
otca nahováral farár, aby ma dal do biskupského 
seminára v Trnave. Ale otec namietal, že na to 
nemáme. Boli sme chudobná rodina, hoci sme 
mali aspoň nejaký ten hektár poľa – mnohé iné 
boli ešte chudobnejšie. Do prvej triedy gymnázia 
sa nás hlásilo 250 z celého okresu. Prijať mohli 
38 študentov a štyroch na odvolanie. Rozhodli ša-
lamúnsky, že prijmú podľa vysvedčenia – čistých 

Najdlhšie, už od roku 1959, ste pôsobili 
na Univerzite Komenského, učili ste však 
aj na iných školách.
Na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Ko-
menského – ktorá sa po roku 2000 stala Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky – som pôsobil 
až do roku 2013. V rokoch 2008 až 2015 som 
učil na Trnavskej univerzite a päť semestrov aj 
v Žiline. Hosťoval som na univerzitách v Grazi, 
Viedni a v Drážďanoch. Vždy som mal na starosti 
výchovu učiteľov matematiky a deskriptívnej 
geometrie. Na mojej materskej fakulte sa však 
učili aj špeciálne predmety ako napríklad diferen-
ciálna, projektívna, alebo algebrická geometria.

Čo vás priviedlo k dejinám matematiky?
Po roku 1980 sa pripravovali nové učebné plány 
a osnovy. A v nich sa objavil aj predmet Sveto-
názorové problémy v matematike. Jeho podstata 
spočívala práve v dejinách matematiky. S ma-
tematikou bola totiž vždy v histórii spojená aj 
filozofia či ideológia prostredia, v ktorom sa práve 

Matematika je živý organizmus, 
stále sa vyvíja

Foto Peter Procházka

Už od školských liet sa väčšinou delíme na tých, ktorí matematiku zbožňujú, zatiaľ čo iní z nej majú strach. A pritom 
na to nie je dôvod. Je to krásna a zrozumiteľná veda. Stačí k nej pristupovať tak, ako sa ju učili chápať naši predkovia. 
Vzrušujúci príbeh tohto objavovania prináša unikátna publikácia Dejiny matematiky (Perfekt 2017). Jej autorom 
je profesor Ján Čižmár (1935).

Prof. RNDr. Ján Čižmár, 
PhD. sa narodil 27. novembra 
1935. Absolvoval štúdium 
učiteľstva matematiky 
a deskriptívnej geometrie 
na Fakulte prírodných vied 
Vysokej školy pedagogickej 
v Bratislave, kde pôsobil 
v rokoch 1957 až 1959. Potom, 
až do roku 2013 vyučoval 
na Univerzite Komenského. 
Na publikácii Dejiny 
matematiky. Od najstarších 
čias po súčasnosť pracoval 
pätnásť rokov, vyšla 
vo vydavateľstve Perfekt 
v roku 2017. 
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rozvíjala. Napríklad matematika 8. až 15. storo-
čia je nerozlučne spojená s islamom. Na katedre 
vznikla otázka, kto má tento predmet učiť. Na-
pokon som sa na to podujal. Našťastie kolegovia 
z Prahy vymysleli letné školy pre tých, ktorým 
tento predmet prischol tak ako mne. Z tohto 
provizórneho projektu vzišla dnes už uznávaná 
medzinárodná konferencia a ja som bol jej kme-
ňovým účastníkom, dokonca mi pri mojej osem-
desiatke pripravili veľmi milé popoludnie. Vďaka 
tomu som študoval všetko, čo bolo dostupné – 
hoci toho veľa nebolo, možno až na dva preklady 
z ruštiny, keďže v Rusku mali dejiny matematiky 
silné postavenie. Chýbala nám literatúra zo Zá-
padu, pretože bola nesmierne drahá a ťažko sa 
obstarávala. Po Novembri 1989 som si už mohol 
kupovať knižky priamo vo Viedni. Napríklad som 
si kúpil tri zväzky Euklidových základov od Tho-
masa L. Heatha, najväčšieho špecialistu na an-
tickú grécko-helenistickú matematiku. Vyšli ma 
na takmer 3000 korún, pričom môj mesačný plat 
bol 3500 korún. Pre časopis Mathemathical Re-
views som písal recenzie až do roku 2015 a vďaka 
tomu mi posielali matematické časopisy vo všet-
kých slovanských jazykoch.

Kedy sa vo vás zrodil nápad spísať takúto 
komplexnú publikáciu?
Na letnej škole v roku 1983 ma požiadali, či 
by som si nepripravil asi dvojhodinový referát 
o neeuklidovskej geometrii. Poňal som to trochu 
širšie a prednášal som s prestávkami šesť hodín. 
Riaditeľ Stredočeského pedagogického ústavu 
ma požiadal, či by mohli prednášku uverejniť. 
Vyšla v dvoch pokračovaniach v časopise Ma-
tematické obzory, a tiež v zborníku letnej ško-
ly. V roku 1985 som opäť prednášal algebrickú 
geometriu. Takto po kúskoch som sa dostal 
k myšlienke spísať Dejiny matematiky. Navyše 
ma inšpirovali pokusy o takéto diela, ktoré som 
však nepovažoval za dôkladné. V roku 2001 som 
dostal ponuku napísať dejiny matematiky ako 
učebnú pomôcku pre študentov s rozsahom asi 
tristo strán. Dostavili sa však zdravotné problé-
my, bol som operovaný, a napokon som na diele 
pracoval oveľa dlhšie.

Vaša publikácia sa oproti pôvodnému plánu 
značne rozrástla. To sa vám nazbieralo tak 
veľa materiálu?
Tristrostranová kniha bol napríklad Prehľad dejín 
matematiky od svojrázneho vedca holandského 
pôvodu Dirka Jana Struika. Išlo však však len 
o tézy – a bolo mi jasné, že ak chcem napísať 
komplexné a ucelené dejiny, musia byť oveľa 

obsiahlejšie. Výtlačok má necelých 900 strán. 
Môj recenzent Andrej Ferko prepočítal, že ide 
o 1200 normostrán, čo bola z technického hľa-
diska najvyššia možná hranica. Ideálny by bol 
rozsah 1800 normostrán, teda o 50 percent viac.

Laik by ani nečakal, že je história matema-
tiky taká obsiahla.
Mnohí aj prírodovedne vzdelaní ľudia sú pre-
kvapení, že matematika má vôbec nejaké deji-
ny. V skutočnosti však matematika nie je vec 
nejakého zjavenia alebo osvietenia. Vyrastá 
z akejsi základne a pokračuje ďalej. Historická 
línia v matematike chýba najmä učiteľom, aby 
pochopili u žiakov to, čomu hovoríme didaktické 
prekážky. Prečo napríklad niektoré dieťa nevie 
pochopiť prechod cez desiatku. Pritom to súvisí 
s výberom základu číselnej sústavy. A žiakovi, 
ktorému to robí ťažkosti, by sme mohli vysvetliť: 
„Ľudia v minulosti s tým mali ešte väčší problém, 
než ty.“ Triviálna matematická symbolika ako 
je plus, mínus, rovná sa, má maximálne päťsto 
rokov, čo je v intelektuálnom vývoji ľudského 
rodu zanedbateľný čas. Ešte aj tým najosviete-
nejším duchom v 16. a 17. storočí robilo veľký 
problém, kým pochopili, že sa dá všetko takto 
jednoducho zapísať.

Čím sa matematika líši od iných prírodných 
vied? Vyššou mierou abstrakcie?
Napríklad aj tým, že jej vývoj prakticky nezávisí 
od objavov z iných oblastí. Dokonca ani pokrok 
počítačových technológií na podstate matemati-
ky nič nemení. Aj keď predstavy boli rôzne. Gauss 
sa napríklad domnieval, že geometria ako súčasť 
matematiky je odrazom reálneho existovania, 
že tak, ako realitu zachytávame v euklidovskej 
geometrii, taká aj v skutočnosti je. Práve ne-
euklidovská geometria však celú matematiku 
prebudila k vedomiu, že matematické objekty 
nie sú len jednoduchou abstrakciou toho, čo re-
álne existuje – ako je to vo všetkých prírodných 
vedách. Vo fyzike napríklad nie je žiadny objav, 
ktorý by za sebou nemal nejakú experimentálnu 
existenciu. Nemusíme to vidieť, ale vieme, že to 
je, a že to uvidíme nejakými svojimi predĺženými 
zmyslami niekedy v budúcnosti. To, s čím zápasili 
fyzici, však prebudilo matematikov, aby hľadali 
matematické prostriedky a modely.

Považujete prácu na dejinách matematiky 
za ukončenú, alebo sa budete dielom ešte 
zaoberať?
Učil som v živote dvadsaťdva rôznych disciplín 
a predmetov. Raz sa ma jeden zo študentov opý-

tal – čo vy ešte 
z matematiky 
neviete? Vysvet-
lil som mu, že ak 
si predstavíme 
našu učebňu 
a  zrátame jej 
objem, tak to, 
čo viem ja, by sa 
zmestilo do zá-
palkovej škatuľ-
ky. Všeobecne 
platí, že hlupáci 
o sebe nikdy ne-
pochybujú, pretože nevedia o tom, čo nevedia. 
Múdry vždy pochybuje, lebo vie, že toho, čo nevie, 
je oveľa viac, než toho, čo vie. Ročne vychádzajú 
desaťtisíce, možno aj státisíce strán nových ma-
tematických publikácií. Kto je schopný to prezrieť 
a zachytiť? Je teda celkom prirodzené, ak sa teraz 
objavia aj hlasy pripomínajúce, čo všetko v mojej 
knihe nie je. Odkázal by som čitateľov na dve 
mottá. Úvodné motto znie: „Nemožno obsiahnuť 
neobsiahnuteľné.“ Jeho autor Kozma Prutkov je 
apokryf, teda fiktívna osoba, pod ktorou sa skrý-
val Alexej Tolstoj a bratia Žemčužnikovci. Záve-
rečným mottom knihy je potom ľudová múdrosť: 
„Nikto neprekročí svoj tieň.“ Teda neprekoná 
sám seba do tej miery, aby do diela nepreniesol 
aj svoje nedostatky…

Aké sú vaše ďalšie plány?
Vždy som hovoril, že mám projekty na tri životy. 
Jedným z nich bolo napísať ako-tak kompletné 
dejiny matematiky. Možno celkom kompletné 
nie sú, ale ucelený obraz sa z nich azda dá získať. 
Druhým projektom je preklad Euklida. Na tom 
momentálne pracujem. Je to trinásť kníh alebo 
skôr kapitol. Pracujem na štvrtej, takže sa musím 
ponáhľať. Samozrejme, musím dopĺňať komen-
táre, čo znamená preklad do modernej termino-
lógie a symboliky. Tretím projektom je lexikón 
školskej matematiky. Riaditeľka vydavateľstva 
Perfekt tvrdí, že by to bolo veľmi užitočné dielo 
vzhľadom na to, čo všetko nezmyselné a chybné 
sa dnes nachádza v učebniciach. Sú doslova, ako 
vraveli českí kolegovia, zaprasené nevedomosťou 
a nepresnosťami.

Ktorý odkaz vašej knihy považujete za naj-
dôležitejší?
Že matematika nie je zbierka nemenných právd 
vytesaných do kameňa, ale živý organizmus.

Márius Kopcsay
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Nepriliehajúca 
skladačka

Flešbek / Mária Modrovich / Drewo a srd 
– Občianske združenie Vlna 2017

Tretia knižka prozaičky Márie Modrovich je 
ďalším príspevkom k egocentrickej línii slo-
venskej prózy. Charakterizuje ju intenzívne sa 
prežívajúce Ja, ktoré udalosti fikčného sveta 
nedokáže zhodnocovať inak ako vo vzťahu 
k sebe, ich včleňovaním do nutkavej seba-
reflexie. Témou je prieskum identity, nesený 
veľmi často v autobiografickom moduse, táto 
sa následkom obsesívnej sebanalýzy môže roz-
padať či rozptyľovať. V prípade Modrovichovej 
desiatich žánrovo amorfných textov určuje 
podobu tohto subjektu situácia dospelej ženy, 
matky, partnerky. 

Anotácia na prebale knižky dáva čitateľovi 
vybrať si, či ju bude čítať ako „príbehy jednej 
ženy alebo príbeh viacerých žien“. Máme tu 
však pred sebou len jednu protagonistku- roz-
právačku, ktorá uviazla v domácnosti s malým 
dieťaťom, ako aj v čoraz unavenejšom partner-

„Ľudia mrznúci na chladnej mokrej zemi a deti 
s nožičkami hnijúcimi v plastových vreckách 
boli stále ďaleko. V tom momente bolo neprav-
depodobné, že by mohli byť tam, v Hainbur-
gu, v mestečku vzdialenom od Bratislavy len 
dvadsať kilometrov“ (s. 22).

Materstvo je tu teda prezentované ako ne-
zvratný bod a v hrdinke vzbudzuje rozporuplné 
reakcie. Dostáva ju do vleku síl, ktoré ju presa-
hujú, no pokúša sa im vzdorovať: „Šok, láska, 
strach, súcit, samostatne aj v kombináciách. 
Šok a hnev z reality nemocničného pôrodu. 
Tiež hanba a strach. A potom znova šok, hnev 
a strach, keď si uvedomila, že už nikdy nebude 
sama. Strach, že všetko robí zle. Zakaždým, 
keď bábätko zaplakalo a jej sa zvýšila hladi-
na adrenalínu. A zlosť, že je taká neschopná, 
večne zápasiaca, a že na ňu každý ukazuje 
prstom a podsúva svoje riešenia. Tlačili na ňu 
rôzne výchovné školy, iks generácií nástojilo 
na svojich pravdách. […] Helena, rovnako ako 
ony, chcela veci robiť po svojom. Keď pozrela 
na dcéru, len tak, bez nutnosti obliekania ro-
láka: láska. Zaskočilo ju, že pocity boli také 
vyrovnané, že prichádzali ruka v ruke, neod-
deliteľne“ (s. 21). Rodinný život jej chvíľami 

stve. Materstvo vníma ako definitívne ukotve-
nie v dospelosti, ktoré ju vzďaľuje od jej mlad-
šieho a slobodnejšieho Ja, od obdobia života 
v cudzine. Vracia ju domov, približuje k matke 
a starej matke, a vlastne i k prahu staroby 
a telesného chátrania. Preto možno Flešbek 
priradiť do línie tých próz „expatovských“ au-
toriek, ktoré tematizujú návrat zo sveta domov, 
do triezvej reality – Obrazy zo života M. Svet-
lany Žuchovej alebo Reflux Zusky Kepplovej. 

„Primknutie“ ku koreňom je v knihe zdôraz-
ňované i spomienkami na rodinnú minulosť 
a momentmi až telesne prežívanej blízkosti 
s príbuznými: „Vídala ich málo, najviac raz 
do roka, skôr raz za pár rokov, no ich telá, 
berúce ju na privítanie do náručia, okamži-
te odomykali zapečatené slzné kanáliky, ako 
neurologická porucha. Stačilo objatie, jediné 
slovo – vyslovenie zdrobneniny jej mena – a už 
sa otváral tunel do minulosti…“ (s. 111). 

Rozporuplne akceptovaná identita matky 
mení optiku, ktorou protagonistka nazerá 
svoju prítomnosť – napríklad epizódy z ute-
čeneckej krízy v Rakúsku sú tu sprostredko-
vané najmä výjavmi detí a rodín v núdzi, ne-
presiahnu však úroveň publicistického klišé: 
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poskytne biedermeierovskú ilúziu útočiska 
(„Urobí si levanduľový čaj. Onedlho, možno 
už zajtra, vymení aj letné periny za duchny 
plnené husím perím“, s. 14), táto familiárnosť 
je vzápätí podkopávaná pocitmi nevľúdnosti, 
ktoré vystihuje napríklad obraz myšacieho 
páru v šatníku. Zo sna o naplnenom rodinnom 
živote sa stáva kompromis, zotrvávanie v „naj-
lepšom možnom variante za daných podmie-
nok“ (s. 109), v stave „bezambicióznosti“, a to 
na tej najelementárnejšej úrovni: „Najlepšie 
jej bolo, keď sa vzdala ambície. Akejkoľvek. 
Pracovnej, partnerskej, nákupnej, ambície mať 
doma poriadok, ambície ísť do kina, ambície 
byť v telesnej či duševnej kondícii alebo byť 
informovaná o aktuálnom dianí“ (s. 111).

V procese vyrovnávania sa s rolou mat-
ky, ženy v domácnosti siaha protagonistka 
k identite umelkyne, pokúša sa o „projekty“, 
no je príliš vyčerpaná kolobehom domácich 
povinností na to, aby sa takto realizovala: 
„Vyhorela som. Koniec: už na nič neprídem, 
prestávam vidieť v súvislostiach, nieto ešte 
v presahoch. Materstvo ma vypatlalo, ako to 
mnohí predpovedali“ (s. 56). 

Ďalším zo spôsobov, ako vzdorovať sklama-
niu, sú práve flešbeky, letmé návraty do minu-
losti – do New Yorku, exotických destinácií, ale 
aj k bývalým láskam či k adolescentnému LSD 
tripu na dunajskom nábreží. Nekonvenčnosť, 
sloboda, pôžitkárstvo, odvaha experimento-
vať je stelesnená v postave hrdinkinej bývalej 
milenky Jasmíny, z ktorej sa však postupom 
času stáva tiež len prízrak minulého života. 

Akási katarzia má byť hlavnej postave 
dopriata v závere knihy, počas jej osamelej 
kontemplácie na Kriváni, po prebdenej noci 
pri chorom dieťati, pôsobí však veľmi neurčito 
a povrchne. Istá rozostrenosť je vlastná celej 
knihe, má sa podieľať na jej nostalgickej atmo-
sfére, vyúsťuje však len do vágnosti. 

To však nie je jediný problém Modrovichovej 
knihy. Jej introspektívny charakter, o ktorom 
bola reč na začiatku, nesie so sebou otázku 
(riziko), či dospejeme k momentu, kedy sa te-
matizovanie sebastrednosti stane literárne 
zaujímavým. K čitateľovi – ak sa dohodneme, 
že zmyslom literatúry je ešte stále, aby bola 
čítaná, nie písaná – môže takýto „ego-doku-
ment“ presiahnuť originálnym videním sveta, 
prípade bravúrnym štýlom. Ani jedno v knihe 
Flešbek nenájdeme. Rozprávanie sa zadrháva 
v banalitách, ktoré chcú byť ozvláštňované 
kašírovanými intelektualizmami. Ale intelek-
tuálny kŕč, ktorý má byť obranou pred „obyčaj-

nosťou života“, znemožňuje subjektu prežívať 
svet spontánne: „V duchu výjavy pomenúvala, 
katalogizovala si opisy na neskoršie použitie. 
[…] Zážitky neprežívala, okamžite z nich robila 
budúce spomienky“ (s. 29). Takýto „zber ma-
teriálu“ a sebareflexií však ústi do prázdneho 
morfondírovania: „A keď sa, napriek vlastným 
úmyslom, nechám uniesť rodinnou tradíciou 
montovania sa do všetkého a všetkých, vyhod-
notí sa to ako odovzdanie sa nevyhnutnému? 
Bude tá snaha mať všetko a všetkých pod kon-
trolou vlastne zenová?“ (s. 39).

To, čo má byť sofistikovaným reflektovaním 
minulosti a prítomnosti hrdinky, sa stáva kr-
kolomným balastom, čo najzreteľnejšie mož-
no vidieť v rozpačitom opise „tripu“ po užití 
LSD („Je tam s nami. Poď, poď, skočč, dáššš 
elegantnú šššípku, ak nevzlietnešššš, vno-
ríšššš sa do vody, všetko zo seba zmyješšš,…“,  
s. 91; prípadne „Hodím sa do záhona naznak, 
rozšafný skokan, potom mňaučím a vrtím sa, 
kým zo mňa vyťahujú tŕne. Som brazílsky di-
kobraz“, s. 90). Textu veľmi nepomôžu ani ob-
časné nemotivované prechody do druhej osoby 
rozprávania či pohrávanie sa s dramatickými 
prvkami (antický chór v jednom z textov). Naj-
výraznejšou slabinou knihy je ťažkopádny ja-
zyk, ktorý pôsobí ako kalk, prípadne výsledok 
prekladu Google Translatorom do slovenčiny. 
Hemží sa to tu spojeniami a vetami ako „super 
miesto, kde sa ľudia pred západom slnka zbie-
rajú na prírodný spektákel“ (s. 28); „Šperky sa 
jej páčili, ale nevedela, či by ich šarm pretrval 
aj po návrate domov“ (s. 30); „praktizujú vyš-
šiu formu bytia na pláži“ (s. 69); „vtáci avizujú 
potenciál života“ (s. 71).

Kniha Flešbek chcela byť subtílnou skla-
dačkou, ktorou sa rozprávačka mala konfron-
tovať s dievčenskými túžbami a vyrovnať sa 
so svojou novou podobou. Rozpadla sa však 
do nepriliehajúcich, nahrubo spracovaných 
fragmentov, skúšajúcich čitateľskú trpezlivosť.

Ivana Taranenková

(Ne)uveriteľný príbeh

Najtajnejší agent / Václav Šuplata / Vyda-
vateľstvo Slovart 2017

Václav Šuplata, autor literatúry pre deti a mlá-
dež, scenárista, textár i režisér, prichádza 
so svojou knižnou novinkou, tentoraz adre-
sovanou dospelým čitateľom. V próze Najtaj-

nejší agent autor neopúšťa svoj obľúbený svet 
fantázie a hier, tvorivú pôdu originálnych ná-
padov, no to, že má na zreteli vekovo staršieho 
čitateľa, mu umožňuje spracovať text v bohat-
ších tematických možnostiach a odvážnejšie 
prelínať jednotlivé obrazy. Dej je od samotné-
ho začiatku podaný príťažlivým spôsobom. 
Starostlivo namiešané ingrediencie vnikajú 
do čitateľovej mysle sukcesívne, pričom kaž-
dá jedna osloví, upúta. Vodopád jednotlivých 
línií spisovateľ spúšťa rafinovane a adresáta 
plynule vnáša do víru deja. Prípadný stereotyp 
v zázname scén dynamicky oživuje fantastic-
kými, no uveriteľnými (logicky vysvetlenými) 
príhodami. Ponúka jemnú hru s priestorom 
a osudom postáv, pričom sa neraz snaží zmazať 
hranice medzi životom a smrťou. Príjemným 
oživením príbehu sú aj nápadité, hravé slovné 
formulácie, či vtipné konštatovania s premys-
lenou pointou.  

Knihu možno čítať ako príbeh rozprávača 
− profesora svetovej literatúry, ktorého zhoda 

okolností označila 
ako agenta, pri-
viedla ho do Fran-
cúzska a vniesla mu 
do života niekoľko 
zvláštnych udalos-
tí. Tie mu vďaka 
jeho všímavosti 
nedokážu uniknúť, 
ale skôr naopak, 
spôsobia ďalší rad 
nečakaných epizód 

a príhod. Takto vnímaný text poskytuje čitate-
ľovi špecifický náhľad do každodenného života 
obyčajného človeka, ktorý aj napriek prvotnému 
dojmu jednotvárnosti svojich činností neprepa-
dá rutine. Vďačne prijíma každý podnet okolia, 
a tak sa z agenta v úvodzovkách, vďaka vlastnej 
túžbe po dobrodružstve a nevinnej, až detskej 
naivnosti mení na agenta skutočného.

Knihu však možno čítať aj ako ukážkový 
postmodernistický text, ktorý zreteľne doka-
zuje, že i slovenské diela tohto stále aktuálne-
ho umeleckého smeru sa majú kam posunúť. 
Príbeh prekračuje hranice súčasnej prózy, ale 
takým spôsobom, že autor z každého v tomto 
období obľúbeného tematického žánru naberá 
„plným priehrštím”. Kniha je pestrofarebnou 
zmesou fantastiky, detektívky i milostného 
príbehu, okorenená úvahami o živote, ktoré sa 
niekedy výraznejšie, niekedy iba zľahka dotý-
kajú každého čitateľa. Práve postava rozprá-
vača − vzdelaného a rozhľadeného profesora 
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svetovej literatúry − autorovi dokonale umož-
ňuje vytvoriť elegantný prierez minulými ume-
leckými generáciami, nenápadne spomenúť 
najvýraznejšie obdobia, diela, ich atmosféru 
či prostredie, sprítomniť večne aktuálne témy. 
Samotná lokalizácia deja do francúzskeho 
mestečka pripomína čitateľovi silný prúd fran-
cúzskeho realizmu, ale i hravé experimenty či 
salón Gertrude Steinovej zo začiatku 20. storo-
čia. Presvedčivé vykreslenie útulných kaviarní 
dôsledne ilustruje atmosféru bohémskeho, 
voľného spôsobu života, a zachytenie úzkych, 
tmavých priestorov v starých budovách, práve 
naopak, stiesnené prostredie Kafkových diel. 
Takýmto majstrovským spôsobom zhmotnil 
Šuplata snahy nejedného postmodernistic-
kého autora obsiahnuť vo svojom diele celý 
rad umeleckých a literárnovedných asociácií. 

Napokon, slová, ktoré vkladá do úst jednej 
zo svojich postáv, priamo vypovedajú o vý-
raznom znaku postmodernistickej tvorby − 
intertextualite: „Ktohovie, kto je skutočným 
autorom ktoréhokoľvek príbehu, i toho, ktorý 
sme sami napísali a sme presvedčení, že sme 
ho aj vymysleli“ (s. 137). Na iných miestach 
sa Šuplatovi výborne darí prostredníctvom 
rozprávača prihovoriť sa nielen čitateľovi, ale 
i literárnej kritike, napr.: „Keby som bol spi-
sovateľ a napísal by som poviedku o tom, ako 
som sa sem dostal, každý kritik by mi pove-
dal, že je to možno zaujímavé, možno vtipné, 
ale priveľmi vykonštruované. Raz darmo, len 
uveriteľné príbehy musí niekto vymyslieť, tie 
neuveriteľné sa musia naozaj stať“ (s. 11).

Už samotný fakt, že na dielo možno nazerať 
dvojakým spôsobom a v oboch prípadoch s pl-
nohodnotným umeleckým zážitkom, svedčí 
o skutočnosti, že autor do svojej prózy funkčne 
vnáša viaceré postupy postmoderny. Robí tak 
však spôsobom, ktorý nevyvoláva dojem prvo-
plánovej tvorby diela v tomto smere, ale skôr 
evokuje naliehavú snahu spisovateľa odovzdať 
súčasnému čitateľovi odkaz formou, ktorá 
bude pre neho prijateľná a lákavá. Autor zre-
teľne bojuje proti stereotypu a jednotvárnosti. 
Umelecky príťažlivo vyjadruje svoje poznanie, 
že život každého človeka môže byť literárnym 
plátnom, podkladom pre vznik príbehu. Kladie 
do popredia nevyvrátiteľný fakt, že schopnosť 
používať fantáziu dáva človeku väčší priestor 
na rozlet, väčšiu príležitosť plnohodnotne žiť. 
A tak Najtajnejší agent legalizuje detské vní-
manie sveta aj v koži dospelého človeka.

Ľubica Psotová

na krátke kapitoly, ktoré sú zväčša pomenova-
né podľa hrdinu danej časti (Operatívec, Obeť, 
Boss, Čistič, Prevádzač, Vyšetrovateľ, atď.).

Napriek zrejmej objektívnosti vševediaceho 
rozprávača, ktorý o všetkých postavách referuje 
nezúčastnene, býva jeho štýl miestami konta-
minovaný subštandardnou rečou postáv. Medzi 
slabšie stránky knihy patrí štylistika poznače-
ná publicistickým využívaním (klišéovitých) 
slovných spojení a celková tendencia k menšej 
kreativite pri využívaní štylistických prostried-
kov, ktoré sa často opakujú, a tým strácajú svoju 
prieraznosť. Typickým je pre Soltésza napríklad 
využívanie rozkúskovania vety na menšie seg-
menty, na strane 14: „Tí dvaja v zelenom med-
vedi, ktorý ju skoro zrámoval, sa jej nepáčili 
ani ako Dement. Skoro urobili hodiny, idioti. 
Pomaly zacúvajú späť. Vodič spustí okno. Uši. 
Neskutočné uši. Pokúša sa mu dívať do očí. Len 
do očí. Nie na uši. Róm. Starý“; alebo na stra-
ne 44: „Miko sa zmätene obzerá. Je oblečený. 
V posteli. Vo svojej. To je dobre. Lepšie ako vy-
zlečený v cudzej.“ Tento postup má sugerovať 
napätie, dramatickosť i hovorovosť výpovede, 
no autor ho používa pričasto, čím sa jeho účinok 
oslabuje a stáva sa skôr príznakom štylistickej 
neinvenčnosti. Dobrodružnosťou, nemennosťou 
postáv, akčnosťou, pôdorysom románu tvore-
ným vyšetrovaním a pomstou, frekventovanými 
obrazmi násilia a sexu sa kniha zaraďuje k žán-
rom populárnej literárnej produkcie. Mäso má 
potenciál osloviť široké čitateľské publikum. Me-
dzi hodnotné stránky románu patrí autenticky 
pôsobiaci materiál, ktorý sa tu spracúva. Jeho 
umelecké podanie, orientované na nenáročného 
čitateľa, je slabšou stránkou. Román môže mať 
úspech, no len dočasný, pretože ide skutočne 
o „literárne mäso“, ktoré je určené na čitateľské 
skonzumovanie, teda druhýkrát sa čitateľ k tej-
to knihe pravdepodobne nevráti. Soltészovi by 
možno lepšie sedel vážnejší žáner, v ktorom by 
dal viac vyniknúť cennému materiálu a menej 
slabšiemu citu pre umelecký štýl.

Tamara Janecová

Krehkosť bytia

Muž na peróne / Igor Hochel / OZ Skalná 
ruža 2017

„Unesení snehom / putovali od stĺpa k stĺpu / 
zbavení času / priestoru“ – to je jeden z frag-
mentov f1 – f31, označených rímskymi číslica-

Literárne mäso

Mäso. Vtedy na východe / Arpád Soltész / 
Ikar 2017

I nve s t i g at ív ny 
nov i n á r A r pád 
Soltész vo svojej 
debutovej knihe 
s expresívnym ná-
zvom Mäso belet-
risticky spracoval 
skúsenosti z ob-
dobia sledovania 
maf ie. Podt itu l 
Vtedy na východe 
geograficky ohra-

ničuje oblasť Slovenska, v ktorej sa dej románu 
odohráva, zároveň intertextovo odkazuje k dob-
rodružnému westernu Sergia Leoneho Vtedy 
na Západe (1968). Kým film tematizuje divoký zá-
pad, Soltész sa zameral na tematizáciu „divokého 
východu“ v období od konca 90. rokov 20. storo-
čia po viac-menej súčasnosť. Východ sa pre svoju 
relatívnu neošúchanosť stáva v poslednom čase 
príťažlivou témou umeleckého zobrazenia. Sol-
tészovu knihu so spomínaným westernom spája 
nielen dobrodružný charakter, ale aj dominantný 
motív pomsty, ktorý tvorí v Mäse dôležitý dejový 
prvok. Prejavuje sa v rovine kompozície; dielo 
začína krátkym samotným obrazom pomsty 
a pokračuje retrospektívne udalosťou, ktorá 
spustila zložitý mechanizmus vyšetrovania 
komplikovaný neprehľadnými vzťahmi medzi 
políciou, mafiou a tajnou službou. V závere ro-
mánu už náznaky zapadajú do sprehľadneného 
kontextu a kruh sa uzatvára. 

Rýchlo postupujúci akčný dej románu po-
dáva autorský rozprávač, ktorý má prehľad 
o paralelne prebiehajúcich dejových líniách 
a odkrýva nám (najmä) vonkajšiu charakte-
ristiku postáv. Medzi protagonistov patria 
policajti Miki Miko a Šalený Valent, novinár 
Schlesinger a mladá žena, obeť zločinu, Nika. 
Vedľajších postáv je v románe veľké množstvo, 
reprezentujú jednotlivé spoločenské skupiny 
drobných i veľkých kriminálnikov, právnikov, 
sudcov, pracovníkov štátnej správy, polície 
a informačnej služby. Hlavní aj vedľajší hrdi-
novia sa v románe nevyvíjajú, ich základná 
charakteristika býva nie prehlbovaná, ale skôr 
rozširovaná prostredníctvom osvetľovania 
širšieho komplexu vzťahov, do ktorého je hr-
dina zapojený. Prehľadnosť v zložitej štruktúre 
prepojenia postáv umožňuje delenie románu 
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mi v najnovšej básnickej knihe Igora Hochela 
s podtitulom Básne a fragmenty. Fragment 
je na ľavej strane, na pravej je báseň, ktorá 
naň nadväzuje (či naopak). Fragmenty sú 
spravidla sentenciami alebo ukážkami toho, 
z čoho sa mohla báseň vyvinúť. Bez fragmen-
tov, akéhosi prídavku, by ani predchádzajúca 
báseň nebola úplná, fragmenty dopovedajú, 
ba niekedy sú možno aj lepšie, než básne, 
ak ide o „aktuálnu“ – súčasnú problematiku 
(napr. básne Ohrozenie, O zbraniach a ľuďoch): 
„kvapka rosy / na krehkom vlákne míny 
/ pominuteľnosť viac ako istá“. Ku kompo-
zičným znakom môžeme priradiť i absenciu 
interpunkcie, veľkých písmen a voľný verš, 
čo umožňuje dotvárať sémantické vrstvy Ho-
chelových výpovedí.

Lyrický subjekt, či skôr lyrický hrdina, pôso-
bí ako pútnik v prírode, v krajine (života), ako 
pozorovateľ s množstvom reflexií a asociácií, 

ktorý hľadá krá-
su a zákonitosti. 
Myšlienky lyric-
kého subjektu 
majú často istú 
trojrozmernosť 
– realistický po-
hľad na prírodné 
javy, ich para-
lely s činnosťou 
človeka, vzťah 

a miesto človeka v asociatívnych podoben-
stvách: „krídla mám uschované / vo vodotes-
nom puzdre / pre prípad návratu“. Analýza 
zákonitostí prírodného prostredia vedie ly-
rického hrdinu napríklad k rozprave o vode 
alebo k dedukciám z nej vyplývajúcich, čo má 
za úlohu upokojiť rozkývanú dušu: „odrazu / 
bláznivá myšlienka: ak je ničota / skutočne 
absolútne nič / potom sa niet čoho báť / nič 
ublížiť nemôže“.

Cez prírodné zákonitosti vyslovuje aj filozo-
fické pravdy, abstraktné pojmy („zozobal prvé 
zrnká slobody […] začína si uvedomovať / ohra-
ničenosť priestoru mimo klietky“). Niektoré 
prírodné zábery predstavujú akoby fotografiu 
či olejomaľbu, no nie sú samoúčelné; pokojná 
krajina má v sebe potenciál zvratu či nebezpe-
čenstva: „keď začali rozdávať alkohol / zbrane 
zmĺkli / ale zvieratá zostali ostražité“. Hochel 
vie vytvoriť krajinu plnú jej vlastného napä-
tia, ale lyrický subjekt ju vníma (chce vnímať) 
ako pokojnú: „nemôžem tvrdiť / že viem / o čo 
tu presne ide“. V niektorých básňach (napr. 
Krajina je tichá) ide o dvojznačnosť obsahu: 

schválnosť, tvrdenie i memento, možný stav 
vecí, keď človek možno zlyháva alebo si neu-
vedomuje svoj (zlo)čin, napríklad voči prírode, 
ale aj vo vzťahu k človeku môže meniť postoj, 
ovládať či uvoľňovať emócie, robiť rozhodnutia, 
no ten istý človek neovplyvní zákonitosti živo-
ta, prírody, vesmíru. Ide o akýsi kolobeh nielen 
v prírode, ale aj v živote človeka, v generáciách 
ľudí: „čo sa raz plavilo ohňom / znova rado 
vzplanie / nezvratné sa vráti“. Človek (i dom) 
„má presný dátum zrodu“, „cintorín je plný 
číslic“, ale na orech, ktorému spílili konáre, 
„nik sa už nepamätá / kto ho sadil“. Hoci je 
príroda krásna, vie byť aj neľútostná. Básnik 
priam absolútne vníma skoro nebadateľné 
prírodné deje (napr. báseň Jeseň), v dôsled-
koch nepodstatné veci v takých polohách, že 
zákonite asociujú osud človeka, proces jeho 
života i umierania, jeho zánik aj vinou kohosi 
či čohosi iného (báseň Orech). 

Hochelova poézia je plná pochmúrnosti 
v súvislosti s tým, čo je zákonité, nezmeniteľ-
né, „ale načo / keď rieky ubúda / a čas sa kráti 
/ (hoci z druhej strany narastá)“. Sémantika 
niektorých veršov vyznieva až apokalypticky: 
„všetko sa deje / pod pomerne benevolentnou 
kontrolou smrti“ a k nej smerujú akokoľvek 
krásne a príjemné metafory, symboly či jem-
né erotické motívy, alebo motívy láskavého 
vzťahu, ktoré vedia trochu vychýliť trúchlivé 
rozmýšľanie lyrického subjektu (napr. básne 
Malá balada, Živly a vášne). Zaujímavo spája 
nezlučiteľné alebo nekauzálne veci (báseň 
Zo zápisníka), jeho najčastejšími pojmami sú 
more, kameň, voda, oheň, noc, mesiac, sneh, 
vtáctvo, flóra, zrkadlo, ale aj svetlo a tma, 
deň a noc. Celá zbierka sa dotýka vidieka, 
prírody, no pozvoľna ústi do veršov, ktoré 
sú už dotykom s mestom a v náznakoch je 
vyjadrený dôvod, prečo lyrický hrdina „blúdi“ 
prírodou a cez ňu sa zamýšľa nad základnými 
otázkami – nad životom a smrťou: „osamelý 
muž na peróne / výpravca nevie / čo spraví 
/ vlak naberá rýchlosť / zjavná je krehkosť 
bytia“. 

Ku koncu zbierky je jasné, že lyrický hrdi-
na utrpel citovú traumu, ktorá pretrváva aj 
v kráse, aj v osamení, aj v prírode, aj medzi 
ľuďmi. Nastupuje opúšťanie bytu, mesta, kra-
jiny, azda aj života: „i ja sa tackám farebnou 
cestou / do krajiny večných riek a morí“.

Igor Hochel opäť vytvoril zbierku, ktorá 
svojou sémantikou a úprimnosťou priťahuje.

Gabriela Rakúsová 

Buďme sami sebou

Pupo a Fazuľka / Hana Lasicová / Ikar – 
Stonožka 2017

Hana Lasicová je 
už skúsenou spi-
sovateľkou, hoci 
so svojou najnov-
šou knihou Pupo 
a Fazuľka je v pod-
state debutantkou. 
Aspoň čo sa týka 
detskej literatúry. 
A aj keď neviem, 
za akých okolností 

knihu písala, som si istá, že sa pri nej tešila, 
smiala, ale aj rozmýšľala, ako zdanlivo nepod-
statné veci zaobaliť do príbehu, aby nepôsobil 
prvoplánovo poučne, ani príliš nenabádal k si-
lenému, neúprimnému optimizmu. A podarilo 
sa, príbeh je vyvážený, a aj keď situácie v ňom 
sú pomerne jednoduché a príbehy takmer až 
obyčajné, vyznieva dynamicky, miestami zá-
bavne až parodizujúco. Paroduje však najmä 
dospelých a zložitejšie situácie vždy vyrieši 
v prospech dieťaťa. 

Pre námety Hana Lasicová zrejme nemusela 
chodiť ďaleko, keďže sama je mamou dvoch 
detí predškolského veku, ktorým je kniha pr-
votne určená. Ale ani dospelý sa pri jej čítaní 
nebude nudiť. Tak trochu výchovný zámer je 
krásne a nenápadne včlenený do príbehov 
zo života dvoch malých predškolákov Fazuľ-
ky a Pupa. Fazuľka sa ani nevolá Fazuľka, ale 
keďže si už nikto nepamätá jej skutočné meno, 
tak to môže byť Katka, Zuzka, Janka, alebo aj 
akékoľvek iné dievčatko. No a Pupo sa tiež 
nevolá Pupo, ale trebárs Ferko, Samko, alebo 
tak ako hociktorý iný chlapec. Fazuľka a Pupo, 
ako sa v knihe viackrát zdôrazňuje, sú v prvom 
rade skvelé deti! 

Fazuľka je chudá, malá, strapatá, rada hrá 
futbal, nerada sa hrá na princezné a vie čítať 
myšlienky. No a ešte strašne rada pletie slová 
a skladá verše (čo veľmi pobavilo aj moje stále 
nedospelé ja). Napríklad: „Stružlikali gačky, 
blato z umývačky…“; alebo: „Morská panda, 
glo-gloglo-ra, bzučí dodnes na dne mora“. Aj 
tatuškovi (na rozdiel od tety Gréty) sa jej básne 
zdajú zábavné a jeho nežné priateľstvo s Fa-
zuľkou sa nesie celou knihou ako signál, ktorý 
vysiela jediné slovo: láska. 

Fazuľkin kamarát Pupo je úplne iný, je väč-
ší než ostatné deti, má guľaté bruško, nosí 
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okuliare, často si neverí a bojí sa. Dokonca 
úplne bez hanby plače v škôlke, ale stále je to 
skvelý chlapec! Toto škôlkarské priateľstvo 
napriek odlišnosti hlavných postáv funguje 
bez problémov, pretože v tomto veku (možno je 
to moja naivná predstava) si ešte deti vyberajú 
priateľov intuitívne. Je veľmi sympatické, že 
typické, a často stereotypné zaradenie do ka-
tegórie „dievča“ (má rada ružovú farbu, chce 
byť princeznou, je poslušná…) a do kategórie 
„chlapec“ (rád športuje, nebojí sa, neplače, 
je to chlap!…) je, myslím, zámerne narušené 
autorkou, ktorá postupne začleňuje a hľadá 
momenty, v ktorých práve odlišnosti dokazujú, 
že byť iným/inou je úplne v poriadku. Práve 
Fazuľka je ochrankyňou slabšieho a citlivého 
Pupa, povzbudzuje ho a chápe. A nielen ona, 
ale aj Pupovi rodičia a dokonca pani učiteľka 
v škôlke, ktorá celkom prekvapujúco nespraví 
cirkus po tom, ako Pupo zo strachu pred ježiba-
bou preruší hlasným kikiríkaním divadelné 
predstavenie. Podľa nej báť sa nie je žiadna 
hanba, práve naopak, prekonať strach si žiada 
veľkú dávku odvahy. 

Pupo teda nie je „typickým“ chlapcom 
a Fazuľka nie je „typickým“ dievčaťom – má, 
na rozdiel od Pupa, prirodzenej odvahy viac, 
čo sa prejavilo napríklad tak, že si na pôvod-
ne slušné detské predstavenie sama obliekla 
futbalový dres, baranicu, lyžiarske rukavice, 
potápačskú masku a kolieskové korčule. Bola 
oblečená vskutku krásne, teda aspoň podľa nej 
samej. Namiesto hrania na klavíri a spievania 
nejakej obligátnej pesničky trieskala do klaví-
ra palčákmi a jazdila po pódiu raz vľavo, raz 
vpravo. A napriek tomu ju rodičia po skončení 
nezvyčajného predstavenia pochválili, v ten 
večer bola pre nich dcéra „jednoducho skvelá“. 

Kniha je novátorská a inšpiratívna nielen 
prístupom k odlišnostiam detí, núti rodiča 
prejsť z pasivity do aktivity. V texte sa objavujú 
vyznačené červené vety, ktoré rodičom nená-
padne podsúvajú otázky pre dieťa a podnecujú 
ho viesť s ním dialóg tak, že si to ani neuve-
domí. V okamihoch večernej pohody pri čítaní 
a v obklopení láskou deti predsa prezradia aj 
to, čo by sa inak hanbili priznať. 

V súvislosti s knihou sa mne samej vyno-
rili mnohé otázky. Práve časté nepochopenie 
nášho vnútorného sveta z čias detstva si nie-
kedy nesieme ako stigmy, ktorým sa mnohí 
chcú vyvarovať pri vlastných deťoch. Najmä 
stigmy z pohľadu dospelého nepodstatné, ale 
z pohľadu dieťaťa niekedy úplne zničujúce. 
Možno keby nám v detskom čase niekto čí-

by sme našli prieniky aj s ďalšími významnými 
menami (ako inšpiračné zdroje Fosse uvádza 
Bernharda a Pintera).

Súbor hier vydaný Divadelným ústavom 
ponúka výber siedmich chronologicky zo-
radených drám, doslov prekladateľky Anny 
Fosse a rozhovor s autorom. Pre drámy je 
charakteristická redukovaná, minimalistic-
ká reč postáv. Jazyk je zdanlivo jednoduchý, 
úsporný, text sa opticky podobá na báseň či 
hudobnú skladbu (absentuje interpunkcia). 
Hry sú komponované dialogicky, hoci miesta-
mi ide o solilóg postáv bez vzájomného prie-
niku. Štruktúrou je odlišná len najkratšia 
dráma v súbore, Žiť v utajení, ktorá má formu 
monológu. Postavy v neustálom opakovaní 
viet vyjadrujú rozmanité odtienky emócií 
(prevažne negatívnych ako úzkosť, neistota 
či rozčarovanie) a narážajú na nemožnosť po-
rozumieť si navzájom. Autorské poznámky, 
vložené kurzívou bezprostredne do textu, dô-
sledne predpisujú každú pohnútku, zaváhanie 
či ticho, čím je významovo akcentované skôr 
nevypovedané a neverbálne. V hre Variácie 
na smrť tieto poznámky evokujú detailným 
popisom pohybov tanec.

Text drám poskytuje interpretačne boha-
tú sieť (inscenovaním o túto mnohoznačnosť 
a nejednoznačnosť prichádzajú), chýba im 
priestorová organizácia postáv aj ich vnútor-
né prežívanie. Priestor sa odkrýva postupne, 
napríklad v hre Niekto príde čitateľ spoznáva 
nový dom súbežne s postavami, paralelne 
s tým sa odkrývajú aj ruptúry ich vzťahu. 
V závere poznanie pôdorysu domu sprevádza 
i poznanie nemožnosti vzťahu izolovaného, 
harmonického. Čas je tiež významotvorný. 
V hre Noc spieva svoje piesne sa na presne 
vymedzenom úseku noci udeje partnerská 
dráma. V hre Dieťa vymedzuje čas hry život 
plodu dieťaťa. K prelínaniu časových rovín 
a zbiehaniu sa minulosti a prítomnosti rodi-
čov v okamihu smrti ich dcéry dochádza v hre 
Variácie na smrť, ktorá svojou mozaikovitou 
štruktúrou postupne odhaľuje tragédiu jednej 
rodiny. Názvy hier sú teda často interpretač-
ným kľúčom k vymedzeniu problému.

Hry možno označiť za komorné, „citové“ 
drámy. Absentuje v nich dramatický dej, či-
tateľ je vrhnutý do torzovitej situácie, ktorú 
postupne dešifruje (hyperrealizmus). Prvotné 
dramatické napätie spočíva v tajomstve, ktoré 
postavy obklopuje. Konflikt medzi postavami 
nie je priamočiary, skôr ide o oscilovanie v ne-
schopnosti priblížiť sa k sebe a pohyb v blud-

tal rozprávku alebo vysvetlil, že dievča môže 
hrať futbal, a nemusí sa hrať na princezné, 
ale aj tak je to skvelé dievča, alebo že chlapec 
s bruškom a okuliarmi, ktorý sa navyše bojí 
a plače, je úplne normálny, že všetky deti sú 
skvelé bez ohľadu na to, ako vyzerajú a čo 
majú radi, mohli by dnešní dospelí mať „zdra-
vé sebavedomie“ a lásku k sebe samému/sa-
mej zafixovanú oveľa ľahšie a prirodzene. Deti 
nie sú malí dospelí, deti sú deti a vnímajú 
svet po svojom. Ako píše autorka, nie je dô-
ležité len prikazovať a zakazovať, umývať si 
ruky a správne čistiť zuby, oveľa dôležitejšie 
je brať deti také, aké sú, a nesnažiť sa meniť 
ich na svoj obraz, dôverovať im a rešpektovať 
ich názor. 

Zámer Lasicovej je, myslím, po prečítaní kni-
hy jasný. Pozitívne pristupovať k odlišnostiam 
detí, povzbudiť ich, nech sú akékoľvek, pod-
čiarknuť ich výnimočnosť a zmierniť ešte stále 
rodovo polarizovanú spoločnosť. Všetkým teda 
prajem príjemné čítanie knihy, pri ktorej vy 
a vaše deti môžete byť tým, kým naozaj ste. 

Natália Dukátová

Zaujímavý impulz 
súčasnej drámy

Hry / Jon Fosse / Preklad Anna Fosse / 
Divadelný ústav 2017

Po Ibsenovi je 
v   s úč a s nos t i 
Jon Fosse naj-
hranejším a po-
merne literárne 
oceňovaným aj 
prek ladaný m 
nórskym dra-
matikom. Fosse 
sa venuje písa-
niu prózy, drá-
my aj detskej 

literatúry, pracuje ako prekladateľ a vydava-
teľ literárneho časopisu BØK. S dramatickým 
debutom (A nikdy sa nerozídeme, 1994) prišiel 
jedenásť rokov po prozaickom (román Červeno, 
čierne, 1983), túto skutočnosť autor vysvetľuje 
svojou prvotnou nevôľou ku konvenčnej pova-
he divadla. Podobnosť Fosseho drám s Ibsenom 
možno hľadať cez mystický rozmer či tragiku 
hier, s Beckettom zase cez spôsob výstavby 
dialógu či prechyľovania do absurdna. Určite 
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nom kruhu (cyklickosť niektorých hier – záver 
hry je zároveň počiatočnou situáciou). Gradá-
cia partnerských sporov postáv však verne 
kopíruje ich realitu (napr. dávkovanie právd 
a neprávd v partnerskej hádke v Noc spieva 
svoje piesne). Postavy sú síce ukotvené v so-
ciálnom prostredí (vieme odčítať vzťah medzi 
nimi, ich sociálne role, majú občas dokonca aj 
vlastnú životnú minulosť), ale toto prostredie 
nie je dôležité. Počet postáv je minimalizova-
ný na nevyhnutný počet, pri ktorom vzniká 
vzťahové napätie (trojuholníkový pôdorys 
v Niekto príde, Noc spieva svoje piesne). V prí-
pade niektorých hier možno hovoriť o posta-
vách rodinného jadra, medzi ktoré zvonku 
vstupuje narušiteľ. Postavy sú redukované 
aj pomenovaním cez krstné meno či osobné 
zámeno (v hre Niekto príde – On, Ona, Muž) 
a spoločne vytvárajú disharmonický akord 
(hra More). Vo všetkých hrách rezonuje prob-
lém komunikácie a neznesiteľnosť samoty 
i spolužitia, repliky postáv sa míňajú a ne-
raz sú len sprievodným znakom toxického 
vzťahu. Východiskom pre konflikt je prevažne 
zdanlivo banálna partnerská alebo rodinná 
situácia. Ten sa stupňuje cez všetky subtíl-
ne, emo cionálne podoby až do extrému (kým 
v jednej hre je vyvrcholením konfliktu len 
predtucha narušenia vzťahu, v druhom je ním 
nezvratná samovražda partnera).

Drámy v súbore sú zvolené tak, že v nich 
možno vnímať isté prestupujúce, postupne 
sa rozvíjajúce motívy a ich symboliku (motív 
domu, mora, tváre), ako aj kontinuálny pre-
chod od realistických k metafyzickým hrám. 
Symbolickými sú aj postavy (Arvid, Priateľ, Gi-
tarista a Kormidelník) či priestor (more, dom). 
Zaujímavé je i zavŕšenie výberu metaforickou 
hrou More, zasadenou do transcendentálneho, 
posmrtného priestoru mora. Drámy vo svojom 
minimalizme, neurčitosti a časopriestorovom 
určení (nemocnica, more, severská noc) aso-
ciujú sterilnú farebnosť (bielu, sivú, modrú). 
Témy sú neraz výsostne privátne a svojím 
spôsobom zároveň veľmi bežné (žiarlivosť 
a nevera, otázka slobody, strata dieťaťa-no-
vorodenca, dospelej dcéry). Všetky postavy 
spája potreba hľadať pokoj, ktorý neexistuje, 
a nájsť ho v pohybe vzťahov a dynamike života 
je nadmieru náročné. Fosseho drámy ponúkajú 
„dramatiku stavu“ namiesto „dramatiky deja“ 
a určite sú zaujímavým impulzom v súčasnej 
európskej dramatike.

Hana Tichá

Epitaf literatúre

Manaraga / Vladimír Sorokin / Preklad 
Ján Štrasser / Artforum 2017

V  povojnovom 
svete sa zrodila 
nová móda: hovä-
dzí mozog na Útra-
pách z  rozumu , 
stejk z mramo-
rovej hovädziny 
na Dostojevského 
Výrastkovi, brav-
čovina na Švejko-
vi, mladé kalamáre 
na Zoščenkových 

poviedkach, grilovaný holub na Achmatovovej 
Poéme bez hrdinu, kuracie pečienky na Šolomovi 
Alejchemovi či gefilte gelzele na Odeských po-
viedkach Isaaka Babeľa.

Literatúra odjakživa inšpirovala. Vladimír 
Sorokin, literárny solitér, často priraďovaný 
k predstaviteľom ruského konceptualizmu 
a postmodernizmu sa už s istotou tematicky 
zabýval v blízkej budúcnosti a vo svojich die-
lach (o.i. Opričníkov deň, Telúrsko) nám dávku-
je jej možné podoby. V dystopickom románe 
Manaraga budúcnosť nedesí, práve naopak, 
je v zásade prijateľná. Po Druhej islamskej re-
volúcii a následnom celosvetovom konflikte sa 
svet nachádza v relatívnom pokoji a dostatku 
– je to svet hologramov a múdrych bĺch.

Je to však aj čas kultúrneho úpadku a konca 
šesťstoročnej Guttenbergovej doby. Tlačiaren-
ské stroje zapadli prachom, prežili iba ban-
kovky – tie sa tlačia aj naďalej. Z najlepších 
kníh sú múzejné exponáty, ostatné skončili 
v smetiakoch a zbere papiera. Zbytočne zabe-
rali miesto v knižniciach a bytoch. Literatúra 
je takmer mŕtva, ale ľudia si vypestovali pre-
kvapivú vášeň. „Prvý stejk bol ugrilovaný pred 
dvanástimi rokmi v Londýne na plameňoch 
prvého vydania Finneganovho prebúdzania, 
ukradnutého z Britského múzea.“ Book’n’grill 
chef je nebezpečné povolanie a tresty sú vyso-
ké. Z klasického čítania je rarita a nová litera-
túra vzniká už iba elektronicky. Tí, ktorí si to 
môžu dovoliť, čítajú múzejné exponáty vzác-
nych kníh inak – „vstrebávajú“ ich v pokrmoch 
pripravených na grile, kde kniha slúži ako pa-
livo. Papierové poleno nemôže byť hocijaké 
– správny book’n’grill chef si predsa nesmie 
dovoliť grilovať na „druhotriednej literatúre“. 

Príbehom nás sprevádza tridsaťtriročný 
Géza z Budapešti, syn bieloruského Žida 
a poľskej Tatárky. Tento trojhviezdičkový 
book’n’griller sa špecializuje na ruskú klasi-
ku, hoci žiadny ruský román „neprečítal ani 
do polovice“. Ľudstvo už nepotrebuje vzdelanie, 
to im nahradili múdre implantáty – blchy. „Ja 
a moja blcha poznáme všetku klasiku naspa-
mäť…“ Klientela bizarných grilovačiek je pes-
trá – ortodoxná židovská rodina na nekonečnej 
plavbe loďou, transylvánski mafiáni, operná 
speváčka, filmový štáb, rodina imitujúca život 
L. Tolstého aj zoomorf, ukrytý vysoko v horách. 
Rovnako bizarné sú aj ich chúťky.

Sorokin, ako je to už uňho zvykom, nastavu-
je dnešnej spoločnosti zrkadlo netradične. Úva-
hy o budúcnosti kníh a literatúry ako takej nie 
sú nové. Myšlienka pálenia kníh sama osebe 
nešokuje. Hoci navždy vyvolá oprávnenú vlnu 
pobúrenia. Sám Sorokin by o tom mohol čo-
to porozprávať. V Sorokinovej divadelnej hre 
Dostojevskij-trip nájdeme paralelu literatúry 
ako drogy. Mohli ste si vybrať podľa chuti – 
Kafku, Joycea či Stephena Kinga. Po poriadnej 
dávke Dostojevského sa postavy tejto hry stali 
súčasťou deja románu Idiot a Dostojevskij mo-
hol byť pre nich aj smrteľný. S Dostojevského 
Idiotom sa stretávame aj v Manarage. Ugrilujú 
sa na ňom šašliky z jesetera. Sorokina lite-
ratúra fascinuje aj inšpiruje. Rád sa pohráva 
s formou a obsahom diela. Iracionálnosť a ne-
predvídateľnosť sú implicitnými prvkami jeho 
poetiky. Po prečítaní Sorokinovho ostatného 
románu môžeme nadobudnúť dojem, že až tak 
veľmi nešokuje. Minimálne nie priamočiaro. 
Princíp „estetického šoku“, typický pre jeho 
skoršie diela, sa akoby pomaly vytrácal. Stáva 
sa akceptovateľnejším. Na svojho čitateľa však 
stále kladie pomerne vysoké nároky. Štylis-
ticky suverénny Sorokin totiž mnohé pasáže 
ukotvuje hlboko v literárnej tradícii, rád imitu-
je poetiku a rukopis iných autorov. Sorokinove 
diela môžete buď čítať iba „po povrchu“, alebo 
sa pokúsiť odkryť nejednu paralelu a dešifro-
vať skryté významy a narážky.

Potrebuje však dnešný človek vôbec čítať? 
Ostane ľudská duša bez literatúry prázdna? 
Sorokin nespochybňuje túžbu ľudstva niečo 
vypovedať – stať sa spisovateľom. Otáznik visí, 
paradoxne, nad našimi čitateľskými kompe-
tenciami. Naozaj sa „homo sapiens definitív-
ne mení na opicu s mobilom v ruke“? V diele 
rezonuje nielen otázka, či elektronická kniha 
nahradí tú tlačenú. Otázka kultúrnosti ako 
takej je rovnako pálčivá. Vytesnia hologramy 
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a múdre blchy, ktoré pohotovo pošepnú odpo-
veď, vzdelanie? A čím sa potom stáva človek? 
Pri týchto úvahách nám Sorokin podsúva 
svojho hlavného hrdinu – cynického Gézu. 
Disciplinovaného profesionála na úrovni, ktorý 
v súkromí vie oceniť hlavne luxus, neprahne 
po domove a vzťahy sú mu na príťaž.

Románová dystopia Manaraga je už sied-
mym dielom Vladimíra Sorokina, ktoré vyšlo 
v slovenskom preklade. Sorokin má na Sloven-
skom knižnom trhu svoje pevné miesto a stá-
lych čitateľov. Veľkou mierou k tomu prispel 
aj prekladateľ Ján Štrasser, päťnásobný držiteľ 
Ceny Jána Hollého za umelecký preklad. Vďa-
ka Štrasserovi má Sorokinov autorský štýl 
a poetika v slovenskom preklade kompaktný 
charakter. Sorokin je „neskutočný vizionár, 
ktorému sa, nanešťastie, jeho dystopické vízie 
aj plnia,“ uviedol v jednom rozhovore Štrasser. 
Aj vďaka tomu je – popri autorovom štylistic-
kom majstrovstve a tematickom novátorstve 
– lákavé začítať sa do ďalšej jeho prózy. Ma-
naraga je epitafom literatúry a kultúrnosti 
ľudstva. A či sa táto Sorokinova vízia aj naplní? 
Dúfame, že nie…

Lucia Mattová

Boh je láska, 
záblesk a smrť 

Čínsky maharadža / Wojtek Kurtyka / Pre-
klad Sylvia Galajda / Mediabusiness.sk 2017

Čínsky maha-
radža je názov ro-
mánového debutu 
poľskej horolezec-
kej ikony Wojteka 
Kurtyku z  roku 
2013. Aj keď by sa 
podľa obálky (je 
na nej fotografický 
portrét Kurtyku) 
mohlo zdať, že ide 
o autobiografiu, 

kniha je skôr poetickým oknom do jeho duše. 
Otvára otázku o prekonávaní samého seba, 
o strachu, s ktorým sa učí žiť, o odvahe a na-
chádzaní limitov. V slovenskom preklade Sil-
vie Galajdy vychádza útly horolezecký román, 
na motívy ktorého bola v roku 2016 zinscenova-
ná aj divadelná hra divadla Kontra zo Spišskej 
Novej Vsi v réžii Klaudyny Rozhin.

vypĺňajúci priestor. Predstavuje problém, 
s ktorým sa Kurtyka vysporiadava v celej 
knihe, a to paradox uvedomenia si toho, že 
bezvýchodiskovosť zotročenia jeho mysľou 
je vlastne túžba po niečom celkom opačnom. 
Túžba po slobode a harmónii tela i ducha. 

V opisoch Indie ako krajiny, ktorá ho pre pra-
covné povinnosti odvádza od cieľov, cítiť ne-
ustálu prítomnosť posadnutosti myšlienkou. 
Zdá sa, akoby celý vnútorný nepokoj, ktorý 
horolezca sprevádza, bol iba dôsledkom ne-
splnenej cesty na maharadžu bez lana. Pokoj 
nachádza iba v náznakoch, a to napríklad v po-
hľade na čemerice v záhrade či v jašteričke 
lezúcej po stene. Deň za dňom, niekde medzi 
Indiou, svojou záhradou, skupinou horolezcov 
a Bolechom sám prichádza na podstatu šťas-
tia života. Až keď sa totiž k samotnej maha-
radžovskej ceste bez istenia konečne dostane, 
pochopí, v čom sa ukrýva šťastie prítomnej 
chvíle, a že aj Maharadža je len prostriedkom, 
v ktorom dokáže uchopiť okamih tak na doraz, 
až sa človek cíti živý ako nikdy. 

Tak, ako Kurtykovo lezenie často označo-
vali ako umenie, aj slová spojené do viet jeho 
subjektívnym hĺbkovým vnímaním pripomí-
najú skôr poéziu. Síce miestami trochu drsnú, 
plnú vnútorných hnevov i radostí, no úprim-
nú až na kosť. Dej je pretkaný imaginárnymi 
vstupmi, napriek ktorým sa však v knihe či-
tateľ nestráca, naopak. Prekvapujúcim prv-
kom je neobvyklý druh humoru, na ktorý sa 
musí čitateľ trochu naladiť, kým sa ním nechá 
niesť. Dôvtipné metafory dopĺňajú útlu kniž-
ku, ktorá zaujme dušu nielen horolezeckých 
zasvätencov.

Veronika Jánošíková

História menšín 
nemeckého národa

Roztratení Nemci / Karl-Markus Gauss / 
Preklad Petra Thomay / Absynt 2017

Vo vydavateľstve Absynt (edícia Prekliati re-
portéri) vyšla ďalšia reportážno-esejistická 
kniha, ktorá mapuje stopy nemeckých menšín 
v Európe. Autor Karl-Markus Gauss je rakúsky 
spisovateľ, znalec stredoeurópskych menšín 
žijúcich na území niekdajšej rakúsko-uhorskej 
monarchie. Zameral sa na nemecké menšiny ži-
júce v Litve, na Slovensku a na Ukrajine, na to, 
ako vnímajú nedávnu históriu, a ako týchto 

Cítiť život bezprostredne mimo bezpečnej 
zóny, kde neexistuje budúcnosť ani minulosť. 
Byť v danom okamihu tak pevne, že ani ska-
la, ktorej sa dotýkajú prsty, nie je vnorená 
do bytia dokonalejšie. Pocit šťastia vyvierajúci 
z nekonečna slobody. Prázdna hlava, ktorá 
sa napĺňa vôňou magnézia otierajúceho sa 
o skalu, dotykom s drsným kameňom večnos-
ti a výhľadom na krehkú smrteľnosť. Zmysly 
zostrené na maximum, pod nohami priepasť. 
Ani malá štrbina neunikne pohľadu sólujúce-
ho horolezca visiaceho na hrane života, kde 
„pošmyknutie znamenalo pád, pád znamenal 
zem, zem znamenala zmrzačenie alebo smrť, 
smrť znamenala…“

Wojtek Kurtyka je nepochybne jedno z tých 
najznámejších mien, ktoré možno v horole-
zeckých kruhoch vysloviť. Pri jeho počutí 
sa nejednej „zasvätenej“ duši zježia chlpy 
na rukách a rozbúcha srdce v túžbe po slobo-
de, ktorú dokázal Kurtyka svojím horolezec-
tvom – povýšeným na umenie – stelesniť. Bol 
jedným z prvých priekopníkov tzv. alpského 
štýlu v himalájskom horolezectve, objaviteľom 
vyše tuctu náročných ciest v Tatrách, Alpách, 
Nórsku, Škandinávii, Hindúkuši či Himalá-
jach. Preslávil sa však najmä svojimi sólovými 
výstupmi bez istenia lanom. Za celoživotné 
úspechy v horolezectve získal v roku 2016 vý-
znamnú cenu Piolet d’Or Carrière. 

Hranica medzi zdravou vášňou a šialen-
stvom je mnohokrát taká tenká, že je ťažké 
posúdiť, čo to skutočne je. To, ako veľmi do-
káže táto hranica oscilovať, opisuje Kurtyka 
v románe Čínsky maharadža, v ktorom sa 
nebojí zájsť aj do tých najtemnejších, no i naj-
svetlejších zákutí „diagnózy“ horolezectva. 
Filozofickým jazykom sa Kurtyka vyznáva 
z obdobia svojho života, kedy žil so svojou 
ženou a deťmi v Krakove. Pre firmu, ktorú 
založil, však musí absolvovať pracovné cesty 
do Indie, počas ktorých ťažko znáša odlúče-
nie od svojho cieľa – prejsť bez istenia časť 
cesty tzv. Čínskeho maharadžu. Tento ná-
zov označoval časť cesty v Bolechovickej do-
line 15 km od Krakova, na veži Pokutnikov 
v ceste na 30 metrov vysokú skalnú platňu. 
Nebezpečná utkvelá vízia sa však neustále 
pre vzrastajúce obavy i prekážky bežného 
života odďaľuje. A čo je horšie, vo vedomí 
bojuje s tzv. Džemom, ktorého miluje, a zá-
roveň nenávidí. Džem je zvláštnym druhom 
strachu a jedným z viacerých pojmov Kur-
tykovho slovníka. Pochádza ešte z detstva 
a označoval podstatu zla, strach samotný, 
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ľudí ovplyvnili udalosti druhej svetovej vojny. 
Kniha je plná rozhovorov a osobných príbehov. 

Prvá autorova cesta vedie do Litvy. Tu žijú 
tzv. vlčie deti – litovskí Nemci, ktorí pred dru-
hou svetovou vojnou žili na území Východného 
Pruska. Vtedy toto územie patrilo pod Nemec-
kú ríšu a neskôr bolo začlenené pod Sovietsky 
zväz. Nemci dostali príkaz vysťahovať sa, a tak 

odišli do Litvy. O ži-
vote týchto ľudí ne-
existujú skoro žiad-
ne záznamy. Jediné, 
čo im zostalo, sú 
matné spomienky 
na nemeckú minu-
losť. Jednou z vlčích 
detí je aj 45-ročná 
žena menom Lui-
se Quietsch, ktorá 
založila združenie 

ľudí, vyhnaných z vlasti bez možnosti návratu. 
Ako päťročná sa vybrala na cestu bez matky 
a otca, putovala s ruskými vojakmi až do Litvy. 
Tu jej dovolili zostať pod podmienkou, že bude 
poslúchať a pomáhať pri práci.

Niektoré vlčie deti považujú trvanie fašis-
tického štátu za najlepšie obdobie svojho ži-
vota. Koniec vojny vnímajú ako skazu nielen 
pre seba, ale aj pre celú Európu. Za najväčšiu 
životnú krivdu považujú fakt, že už nie sú obča-
nia Nemeckej republiky a ani nemajú možnosť 
toto občianstvo získať späť. 

Ďalšou časťou knihy je kapitola s názvom 
Z Hopgartenu do Smolníka – na cestách po Spiši. 
Prvá zastávka je v obci Chmeľnica, okres Stará 
Ľubovňa. V 12. storočí sa na tomto území usadi-
li Nemci a dnešní Chmeľničania sú potomkovia 
prvých usadlíkov. Po čase sa zvyky a tradície 
starousadlých Nemcov zmenili a prispôsobili 
novému územiu. Rovnako sa zmenil i jazyk 
a dnes už ani sami Chmeľničania nevedia, či 
sú viac Nemci alebo Slováci. 

Dejiny nemeckého národa sa na Slovensku 
začínajú najmä v 13. storočí, kedy Belo IV. 
do Mongolmi spustošenej krajiny zavolal ne-
meckých osadníkov, aby zúrodnili lesy a zalo-
žili rudné bane. Tak vznikla Banská Štiavnica 
a iné slovenské banské mestá. Autor cestuje 
po Slovensku, hľadá nemecké obyvateľstvo, 
a popritom opisuje históriu Slovenska. Všíma 
si zaujímavosti, o ktorých sa v učebniciach 
dejepisu nedočítame. Individuálne príbehy 
ľudí, plné krívd a konfliktov s inými národmi, 
alebo historické udalosti v trochu inom svetle, 
než sme zvyknutí. 

Tak, ako iné mestá, postihlo aj Chmeľnicu 
počas druhej svetovej vojny nariadenie, ktoré 
prikazovalo odsunúť príslušníkov nemeckej 
národnosti. Nakoniec sa tak nestalo. Nebolo 
to vďaka hrdinskosti národa, alebo iného vý-
znamného míľnika, ktorý by sa mal zapísať 
do dejín. Jednoducho sa na nich zabudlo. Autor 
si všíma a opisuje aj ďalšie podobné historic-
ké absurdity. Zaoberá sa najmä tým, ako jed-
notlivé národy vnímajú historické súvislosti, 
a aký dopad na tieto skupiny obyvateľov mala 
história. Pravda je mnohoznačná, má viacero 
verzií a je roztratená v čase.

Zo začiatku je človek stratený vo víre národ-
ností, spoločností, štátov a konfliktov. Téma je 
široká a nie je vôbec jednoduchá. Potrebné je 
vyznať sa v základných faktoch histórie a vy-
zbrojiť sa trpezlivosťou, utriediť si myšlienky, 
no na konci knihy je náš pohľad na viaceré 
historické momenty ucelenejší a pestrejší. 
Čiernobiele fotografie pomáhajú vytvoriť si 
dojem o tom, ako sa žilo v minulosti. Nejde 
len o suchopárne listovanie históriou, osobné 
príbehy dodávajú knihe blízkosť.

Nina Bruckerová

Atraktívnosť, 
ktorá odrádza

Dnešok nie je naposledy / Elan Mastai / 
Preklad Róbert Hrebíček / Ikar 2017

Románový debut 
kanadského scená-
ristu Elana Mastaia 
patrí k tomu druhu 
kníh, ktoré si vy-
hliadli lovci best-
sellerov a renomo-
vané vydavateľstvo 
povzbudilo úsilie 
autora tučnou pré-
miou. Kniha vychá-
dza v dvadsiatich 

krajinách naraz s takým marketingom, aký 
sprevádza premiéry amerických blockbuste-
rov. Keď k tomu pridáme filmovú minulosť au-
tora, nie je náhodou, že svoj príbeh stavia ako 
strhujúcu sériu obrazov a rozpráva v krátkych 
útržkovitých kapitolách, ktoré pripomínajú 
svižný strih komerčného kina. 

Tom Barren je nešťastný zakomplexovaný 
tridsiatnik, syn úspešného otca a zakríknutej 

matky. Spoznávame ho v roku 2016, ktorý nie je 
naším rokom 2016, ale technoutopickým rajom 
päťdesiat rokov po vynájdení perpetuum mobile. 
Goettreiderov motor, ktorý pri výrobe energie 
využíva rotáciu Zeme, umožnil, aby sa o všet-
ky nevyhnutné ľudské potreby starali stroje. 
Na svete už nie sú vojny, pretože zavládla vše-
obecná hojnosť, a hlavným obchodným artiklom 
a zmyslom ľudského života sa stala zábava. 

Tom, ktorý celý život len zlyháva, sa zhodou 
šťastných okolností stane súčasťou najvýznam-
nejšieho projektu svojej doby. Má patriť k prvým 
chrononautom, cestovateľom v čase. Lenže Tom 
je smoliar, a noc pred prvou cestou do minulosti 
urobí osudovú chybu, ktorá vedie k sérii tragic-
kých udalostí. Tie síce vyvrcholia jeho cestou 
do minulosti, no nie je to oslavovaný veľký krok 
pre ľudstvo, ale len vzbura neúspešného syna 
proti bezohľadnému otcovi. Tom však nedodrží 
všetky bezpečnostné protokoly a alternuje rea-
litu. Rok 2016, do ktorého sa vráti, je úplne iný. 

Už predtým, ako nám Mastai predstaví sériu 
alternatívnych realít, nerozpráva dej chronolo-
gicky, ale v retrospektívach. Rozpačitý začiatok, 
v ktorom sa čitateľ trochu stráca, ide na vrub 
ďalšiemu experimentu, ktorý si Mastai nemo-
hol odpustiť; celý dej knihy rozpráva a zapisuje 
hlavný hrdina pre svojho syna. V prvej časti 
nám protagonista predstavuje dokonalý svet, 
a dozvedáme sa o tragickej smrti jeho matky 
a o priateľoch a ženách, ktoré mu pomáhajú 
vyrovnať sa s tým. Mastai buduje obraz trochu 
sterilného sveta, kde ľudia nemajú existenč-
né problémy, no recept na šťastie ešte stále 
nevynašli. Žijú v absolútnom pohodlí a všet-
ko im urobili na mieru, oblečenie, reklamy aj 
partnerov. Autor automaticky predpokladá, že 
vďaka vynálezu perpetuum mobile si ľudstvo 
poradilo so všetkými veľkými problémami a ne-
zaťažuje sa tým, aby nám tento pre nás úplne 
neznámy svet bližšie predstavil. Predpokladá, 
že neobmedzený zdroj energie by prebudil v ľu-
ďoch kreativitu a talent, a oni by vybudovali 
ten najlepší z možných svetov. Dokonalý svet 
2016 je najslabšou časťou knihy, pôsobí kostr-
bato a neuveriteľne. Autor buduje realitu, ktorá 
by významne zmenila nielen každodenný život 
ľudí, ale aj ich myslenie a cítenie. No detailnejšie 
tento jav neskúma a nesnaží sa ani o psycholo-
gizáciu postáv, ako v iných „realitách“ príbehu. 

Slabosť tejto dejovej linky sa dá odôvodniť úsi-
lím autora povedať na štyristo stranách takmer 
úplne všetko. V románe, ktorý jednoznačne patrí 
do žánru vedecko-fantastickej literatúry, nájde-
me ľúbostný príbeh, filozofické debaty, vnútorný 
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O knihu Hillbilly Elegy môžete súťažiť 
zaslaním kupónu na adresu redakcie.

konflikt hlavného hrdinu, a najmä množstvo od-
bočiek a pomocných príbehov vedľajších postáv. 

Po nevydarenej ceste v čase sa Tom budí 
v roku 2016, ktorý je našou, úplne obyčajnou 
realitou. Nevolá sa Tom, ale John a mnohí jeho 
priatelia sa vďaka jeho zásahu do minulosti ni-
kdy nenarodili. No z jeho otca je v tomto svete 
príjemný chlapík, má sestru, s ktorou si rozu-
mie, a jeho matka žije, a je to úspešná a sebave-
domá žena. Žije aj jeho láska, ktorá v dokonalej 
minulosti zahynula, a jej povaha tiež vykazuje 
známky zlepšenia. John je úspešný vizionársky 
architekt a Tom v koži svojho nového alter ega 
prvýkrát zažíva pocit šťastia a naplnenia. No 
cíti aj obrovskú zodpovednosť voči svetu, ktorý 
vďaka nemu zanikol. Rozhodne sa preto vyhľa-
dať Lionela Goettreidera, vynálezcu perpetuum 
mobile. Do pomaly už stagnujúceho deja tak 
vstúpi záporná postava, vďaka ktorej sa všetko 
nanovo komplikuje. V nechronologickom slede 
sa nám postupne predstavia tri svety. Dokonalý 
svet, v ktorom fungujúce perpetuum mobile 
slúži ľuďom, bežná realita, v ktorej perpetuum 
mobile nebolo nikdy spustené, a postapoka-
lyptický svet, v ktorom spustenie stroja vied-
lo k obrovskému výbuchu, a nastal hladomor 
a vojny. Sebecký vynálezca pošle Toma znovu 
do minulosti, aby stvoril svet, v ktorom by po-
kus prebehol úspešne. Tomove alter egá bojujú 
v epickom zápase, každý o zachovanie svojho 
sveta. Pointa, ktorou sa tento – po pseudove-
deckej stránke dobre vybudovaný fantastický 
príbeh – uzaviera, sa sem vkradla z úplne iného 
žánru; Mastai trochu prekvapivo skrížil sci-fi 
s romantickou komédiou à la Hollywood.

V príbehu cítiť scenáristické zázemie autora. 
Všetky linky sú vybudované precízne a Mastai 
si dáva pozor aj na vnútornú logiku a motivácie 
postáv. Dnešok sa číta ľahko a odsýpa ako 
dobre namazaný stroj. No napriek tomu pôsobí 
skôr ako prerozprávaný film, než ako román. 
Film, ktorý by bol v takejto podobe neznesi-
teľne dlhý, neprehľadný a príliš komplikovaný.

Simona Rezníčeková

Zmeň svoj osud, 
ak môžeš

Hillbilly Elegy / J. D. Vance / Preklad Mar-
tin Djovčoš / Vydavateľstvo Tatran 2017

Narastajúca frustrácia a hnev prináša so sebou 
nástup populizmu a extrémizmu. Čo je však 

na vlastnú lenivosť, nezodpovednosť, osobný 
komfort a nezáujem zlepšovať sa. Toto pozna-
nie bolí a Vance dodáva, že bolestivá pravda 
je zakrývaná tým, že si ju musia obyvatelia 
tohto zabudnutého kútu priznať sami o sebe.

J. D. Vance bol jednou nohou v bahne bielej 
mizérie. Mohol nadávať na demokratov, pobe-
rať sociálne dávky a do zblbnutia pozerať rea-
lity show, a pritom sa napchávať fastfoodom. 
Namiesto toho sa vybral zmeniť svoj osud. 
Sebadisciplínu našiel v armáde, na vysokej 
škole, ale aj v manželstve. Nesmierne dôležitou 
súčasťou jeho života boli starí rodičia, ktorí 
ho neustále pobádali, aby nemárnil svoj čas. 
Oni sami odišli, aby našli podmienky pre lepší 
život, ale nečakali naň pasívne, tvrdo na sebe 
pracovali. Vance pochopil, že sa musí odpú-
tať od svojej matky narkomanky, od ovzdušia 
rozkladu.

Úroveň migrácie je podľa autora symptómom 
novej hospodárskej reality, sprevádzaným 
negatívnym javom narastajúcej rezidenčnej 
segregácie obyvateľstva. V človeku, zatvore-
nom pred svetom a uzatvorenom do svojho 
vnútra, narastajú hnev a frustrácia, ktoré sa 
menia na vzdor. Nie voči svojej situácii, ale 
voči svetu. Pritom existujú mechanizmy, ako to 
zmeniť – autor na konkrétnych príkladoch píše 
o výhodách študentských pôžičiek, sociálnych 
štipendiách, pracovných stážach, atď.. Mohlo 
by sa zdať, že hlavnou motiváciou J. D. Vancea 
(ktorý si prešiel chudobou až k šéfovaniu pre-
stížnej firmy v Silicon Valley) pre napísanie 
tejto knihy je fakt, že sa mu ponúkal silný ná-
met. Primárny dôvod je však silnejší: „Chcem, 
aby sa ľudia dozvedeli, aké to je takmer zlomiť 
nad sebou palicu a ako sa dá pozviechať.“

Popri tomto „zviechaní sa“ sa autor naučil veľa 
o sebe a svojej rodine, o triednych rozdieloch 
v Amerike a pochopil, že medzi americkým snom 
a cestou za ním stojí prekážková dráha, ktorú 
nezdoláte za jeden deň: „Neverím na zjavenia 
ani na okamihy meniace život, lebo skutočná 
zmena si vyžaduje viac než len okamih. Videl 
som priveľa ľudí naplnených úprimnou túžbou 
po zmene, no keď zistili, aké je to ťažké, dali si 
rýchlo zájsť chuť,“ vraví autor tejto pozoruhodnej 
publikácie. Kniha Hillbilly Elegy má v sebe prv-
ky motivačnej literatúry, dotýka sa sociálnych 
tém, o ktorých hovoril už J. D. Salinger, z istej 
časti sú to osobné pamäte aj rodinná kronika, tak 
trochu autoterapia, no najmä hlboké a osobné 
svedectvo mladého vrchára, ktorý zmenil svoj 
dopredu nalinkovaný osud.

Daniel Hevier ml.

hlavnou príčinou tohto zárodku, o tom vypo-
vedá kniha, ktorej autor pochádza z rodiska 
podobných úvah.

„Táto kniha sa nerodila ľahko, bola to jed-
na z najťažších skúseností v mojom živote, 
no napĺňalo ma to. Veľa som sa pritom naučil 
o svojej kultúre, štvrti či rodine, a všeličo, čo 
som zabudol, som si zopakoval,“ vraví v úvode 
J. D. Vance. Autor knihy vyrastal v „hrdzavom 
páse Ameriky“, v bývalom oceliarskom meste 
v štáte Ohio. Stal sa súčasťou miliónovej sku-
piny bielych Američanov robotníckej triedy. 
Ešte ani nebol pokrstený a už mu „sudičky“ dali 
do vienka chudobu a neúplnú rodinu. Vraví, 
že jeho domov je jedna hŕbka nešťastia, a to aj 
napriek tomu, že generácie jeho predkov tvrdo 
pracovali, aby dokázali zmeniť osud svojim 
deťom, dať im šancu na lepší život. Vzápätí 
lamentuje: „očakávalo sa, že deti chytia príle-
žitosť za pačesy. Nuž, nevyšlo to celkom podľa 
ich predstáv.“

Toto nie je príbeh, ktorý by ospravedlňoval, 
hľadal výhovorky a alibi. Ide tvrdo do podstaty 
a pomenováva príčiny, ktoré stoja za devas-
tujúcimi následkami. Áno, na začiatku bol 

impulz v podobe 
odchádzajúceho 
investora, ktorý 
spustil reťazovú 
reakciu. Nezamest-
na nosť pr ináša 
začarovaný kruh, 
„suterén americ-
kých závislostí“, 
ako to nazýva sám 
autor – drogy, alko-
hol, násilie, ale aj 

nezdravé jedlo, prehnane veľa času stráveného 
pri televízii, bezcieľnosť a povaľačstvo. Sám to 
na vlastnej koži zažil v rozvrátenej rodine. Zva-
dy a domáce násilie boli každodennou rutinou.

Čitateľ sa najprv dozvedá o objektívnych prí-
činách, ktoré domáci obyvatelia v hladových 
vrchárskych častiach Ameriky nevedia ovplyv-
niť. Kritika však narastá so zničujúcim mode-
lom správania, odpozorovaného z rodinného 
a susedského okolia. Americká nižšia trieda 
podľa neho míňa viac, než si môže dovoliť a au-
tor poukazuje na ďalšiu dôležitú vec, keď tvrdí: 
„nemáte kontrolu nad vlastným životom, a tak 
obviňujete všetkých naokolo“. Sám spomína, 
že aj on takmer podľahol vlne hnevu a zatrp-
knutosti sužujúcej jeho priateľov, známych, 
spolužiakov zo strednej školy. Vtedy sa prstom 
ukazuje na rasu, náboženstvo, bohatstvo, nie 
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N iektoré z jeho najznámejších diel sprí-
stupnil slovenskému čitateľovi v polovi-

ci 60. rokov prekladateľ Fedor Ballo. Vrátane 
románu Mor, ktorý po prvýkrát vyšiel v roku 
1965. Vydavateľstvo Slovart sa tento rok opäť 
vracia k titulu, ktorý sa považuje za jedno z naj-
známejších literárnych podobenstiev o fašizme.
 Albert Camus sa narodil francúzsko-španiel-
skym rodičom v Alžírsku v roku 1913. V tejto 
severoafrickej francúzskej kolónii sa odohráva 
aj epidémia moru, ktorú Camus zasadil do mes-
ta Oran v 40. rokoch minulého storočia. Na-
priek tomu, že spisovateľ sám seba nerád videl 
zaškatuľkovaného v prúde existencializmu 
(celkom v duchu svojej individuality), teda na-
priek svojej vôli patrí medzi čelných existen-
cialistov, ktorí vtlačili myšlienkovému zápasu 
silnú pečať potreby osobnej vzbury a statočnos-
ti v spoločenských situáciách masovej paniky 
smerujúcej k rôznym druhom totalít. 

Objavenie spoločného údelu
Jedného dňa vyjde doktor Bernard Rieux z or-
dinácie a pred dverami zakopne o zdochnu-
tého potkana. To, čomu spočiatku nevenuje 
pozornosť, sa v detailoch každodenného života 
mení na epidémiu. Ľudia ju odmietajú nazývať 
pravým menom. Dokonca i vtedy, keď prídu 
prvé ľudské obete, mesto predstiera, že ži-
vot beží ako vždy, ba dokonca, že bez ohľadu 
na momentálne zmenenú situáciu inak ani 
bežať nemôže a nechce. Prefekt dá napokon 
zavrieť brány, Oran je odstrihnutý od sveta, 
uzatvorený sám do seba. Do hláv a sŕdc ľudí 
sa čoraz väčšmi zahryzávajú zuby strachu, 
a keď je mesto konečne ochotné zdvihnúť 
hlavu a pozrieť sa pravde do tváre, zdá sa, že 

je neskoro. Zomierajú všetci, niet už privilego-
vaných a chudákov, neexistujú dospelí a deti, 
niet výhod pre jedných a nevýhod pre druhých; 
všetci doposiaľ chránení nedotknuteľnosťou 
svojich istôt s otvorenými ústami v mori ťaživej 
nákazy objavujú čosi zázračne fatálne, a tým 
vari i oslobodzujúce: spoločný osud.

Mesto, tvár ľudí
Nutnosť vidieť realitu bez príkras napokon 
apatických obyvateľov, prežívajúcich zo dňa 
na deň smrť, naučí myslieť na budúcnosť a žiť. 
Je to, pravdaže, paradox len zdanlivý: „Pohodlne 
môžeme spoznať nejaké mesto, ak zistíme, ako 
tam ľudia pracujú, ako sa milujú a umierajú… 
Naši obyvatelia pracujú veľa, ale vždy len preto, 
aby zbohatli. Zháňajú v prvom rade, ako ho-
voria, kšefty… Oran je mesto predtúch, teda 
celkom moderné.“ Takto opisuje Camus mesto 
Oran pred vypuknutím moru a čitateľ si veľmi 
ľahko uvedomí, že je to charakteristika každej 
modernosti, ktorá uverila vo svoje síce nepekné 
a cynické, no predsa len pohodlie, v ktorom sa 
v skutočnosti človek nielen, že nezaujíma o člo-
veka a okolitý svet, ale v dokonalo inscenovanej 
sebaláske je ľahostajný aj voči vlastným bytost-
ným potrebám. Ale v situácii, keď je nevyhnutné 
konať, každý jednotlivec v záujme spoločného 
cieľa zaujíma svojský, sebe vlastný postoj. Dok-
tor Rieux, novinár Rambert, kronikár Tarrou, 
jezuitský kňaz otec Paneloux – každý z nich 
má iné povedomie o morálke a na rôznych 
úrovniach nesúhlasia, ale sú odhodlaní preja-
viť „dobrú vôľu“ a spoločne konať proti pliage. 
Pozoruhodná je absencia žien – ich „tieň“ poznať 
len v druhom pláne, akoby ani ne existovali. O to 
nástojčivejšie vyniká zatuchnutá atmosféra 

implicitne kritizovaného francúzskeho kolo-
nializmu a poriadok, o ktorý sa opiera. 

Duch anarchizmu
Nemôže veľmi prekvapiť, že Albert Camus ne-
patril medzi obľúbených autorov oficiálne etab-
lovaného komunistického zriadenia. Od roku 
1934 sa v Alžírsku stal členom Komunistic-
kej strany, no už o rok ju opustil pre príčiny, 
pre ktoré toľkí mnohí ľavicoví intelektuáli jeho 
a staršej generácie: pre uplatňovanie zvrchova-
nej moci nad rozumom a integritou jednotlivca, 
ktoré sa mali obetovať „vyššiemu ideálu“. Iba-
že žiadny vyšší ideál, žiadny „spoločný údel“ 
sa nemôže napĺňať bez toho, čo Arthur Scho-
penhauer nazval „heroickým vzopätím životu“ 
a čo sa ako jasné, svetlé posolstvo vinie dielom 
mnohých autorov, ktorí si vytýčili za cieľ pou-
kázať na význam sily ktoréhokoľvek ľudského 
ducha práve v tých obdobiach dejín, v ktorých 
sa v dusne nadchádzajúcej a zhmotňujúcej sa 
katastrofy význam života obyčajného slabého 
jednotlivca zaznáva: Hoci to Camus nepíše ex-
plicitne, jeho podobenstvo mesta, zachvátené-
ho hnilobnou epidémiou a bezmocnosťou voči 
jej všadeprítomnosti, jednoznačne poukazuje 
na atmosféru hustnúceho fašizmu – a nielen 
toho, ktorý sme odsunuli do minulosti. Ale ob-
javenie vlastnej vnútornej sily, vzopätie a nádej 
v možnosť naplnenia spoločného, všeľudského 
údelu sú liekom na tú bezmocnosť, jediným 
liekom proti moru. Individuálna osobnosť pre-
stáva byť v opozícii proti spoločným záujmom; 
naopak, stáva sa ich zásadným predpokladom. 
„Ponurý“ existencializmus je v skutočnosti plný 
svetla. 

Silvia Ruppeldtová

Spoločný osud 
a sila jednotlivca

Mor / Albert Camus / Preklad Fedor Ballo / Vydavateľstvo Slovart 2018

Meno Alberta Camusa je notoricky známe aj na Slovensku už viac ako 
polstoročie, v povedomí sú však zrejme stále skôr názvy kníh ako ich 

obsah. Ľavicový intelektuál predvojnovej, vojnovej a povojnovej éry, 
kritikmi zaradený medzi existencialistov, bol u nás počas normalizácie 

ťažkým a nie príliš vyhľadávaným orieškom. 

„Pohodlne môžeme spoznať nejaké 
mesto, ak zistíme, ako tam ľudia 

pracujú, ako sa milujú a umierajú.“

Foto bb
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básnických textov z inkriminovaného obdobia 
Socialistický realizmus v slovenskej poézii, 
ktorú pripravil literárny kritik a historik Valér 
Mikula. Profesor bratislavskej Filozofickej fakul-
ty využil svoje skúsenosti z posledných rokov 
bádania a vlastné skúsenosti s pomermi v socia-
listickom Československu. Antológiu komponuje 
na základe časového princípu, začínajúc ľavico-
vými a proletárskymi predchodcami socialistic-
korealistickej literatúry a postupne vyčleňuje 

V čase štátnic sa celé obdobie 1948 – 
1989 zmení na hromadu klišé, ktorým do-

minujú syntagmy „boj za mier“, „zákaz publiko-
vať“ či „zjazd spisovateľov“, ale skutočný obsah 
za slovami ostáva šušťať papierom. Žiadalo by 
sa povedať „našťastie“, i keď ide o zjavnú peda-
gogickú prehru.

Plagátové príbehy
Pomôckou pri vysvetľovaní môže byť antológia 

ďalšie dve dvadsaťročné etapy: socialistický 
realizmus v užšom vymedzení (vrcholenie a zotr-
vávanie 1948 – 1968) a „poaugustovú“ literatúru, 
ktorú pre potreby antológie pomenúva širším 
atribútom „angažovaná“. Časové diachrónne 
členenie je nevyhnutné na pochopenie toho, ako 
sa na Slovensku objavil ideovo-estetický import 
socialistického realizmu, ako i na to, aby sme vi-
deli, ako sa dotkol aj najtalentovanejších autorov, 
či ako sa v istých okamihoch zmenil na klišéovité 

Červený dáždnik 
socialistického realizmu 
Socialistický realizmus v slovenskej poézii / Valér Mikula / 
Vydavateľstvo UK 2017
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Milan Lajčiak
Je jeden svet, a predsa dva sú svety 

Onemel človek u madridskej brány, 
hlásiac tam počet strát. 
Tí však, čo ľudu život darovali, 
za život učili nás umierať. 

Onemel človek, počítajúc rany – 
Varšava, Paríž, Ukrajiny dym. 
To však, čo jeho ústa povedali, 
nebolo nikdy – neverím! 

Onemel človek a bolo to v máji, 
na domy písal slovo m i e r . 
Ulice šťastím tancovali, 
posledný pristál vojny bombardér. 

Je jeden svet, a predsa sú dva svety – 
Wall-Street a orloj kremeľský. 
A medzi nimi milióny detí, 
srdce, čo za slobodu šelestí. 

Je jeden svet, a predsa rôznych tvárí. 
Kde vládne zlata krutý boh – 
ľudia sú tovar v inventári, 
na predaj veci v bazároch. 

Je jeden svet a ten sme spoznávali, 
vlasť všetkých, ktorým práca česť. 
Závody naše, rozkvitnuté sady, 
máš všetko, čo tvoríš a čo dobyješ. 

Je jeden svet a za ním múdre čelo. 
Môžete si lepiť Atlantický pakt! 
Kto tu chce číhať za zákerným cieľom, 
otroci vlastní udupú ho v prach!

Onemel človek. To spievajú rána. 
Spievajú stroje – budúcnosti tón. 
Tak velí naša robotnícka strana – 
vpred za súdruhom Gottwaldom!

Foto bb

Jednou z pedagogických výziev pri príprave najmladšej generácie profesionál-
nych čitateľov, ergo študentov a absolventov slovakistiky, je vysvetliť fungo-
vanie literatúry a života v čase socializmu. Generácii narodenej v 90. rokoch 
pripadajú nepochopiteľné a absurdné nielen zákazy mať dlhé vlasy alebo nosiť 
do školy „texasky“, ešte ťažšie je vysvetliť im schizofréniu verejného názoru 
a názoru v súkromí či obraty v myslení, keď sa z komunistov stávali antikomu-
nisti a zo súdruhov „väzni vlastných súdruhov“ (Drugova kniha o uväznení L. 
Novomeského v 50. rokoch).
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schémy a neskôr presiakol do tvorby v podobe 
menej zjavných tém a motívov humanizmu, vlas-
tenectva a občianskeho aktivizmu.

Podľa štruktúry knihy možno odhadovať, 
že primárnou úlohou antológie je ukázať šírku 
a intenzitu napojenia súdobého umenia na postu-
lované princípy nazvané súhrnne „socialistický 
realizmus“. Najväčší priestor dostávajú príklady 
poézie kontaminovanej ideami alebo estetikou 
socializmu a komunizmu. Básnickú produkciu 
sprevádza V. Mikula ukážkami zo svojej nedáv-
nej literárnohistorickej publikačnej činnosti 
(napr. z kníh Čakanie na dejiny, Démoni súhlasu 
a nesúhlasu a i.). Sprievodné štúdie aspoň čiastoč-
ne pomáhajú k pochopeniu dobovej situácie, kto-
rá je v mnohých ohľadoch vzdialená súčasnosti, 
hoci pod povrchom sa opakujú drobné príbehy 
oportunistov, využívajúcich chvíľkové módne 
trendy na vlastné zviditeľnenie. 

To, k čomu sa žáner antológie tohto typu nedo-
stane, je komplikovanosť individuálnych peripetií 
a šialené kombinácie interakcií veľkých a malých 
dejín. Toto obdobie ponúka viacero shakespea-
rovských sujetov: sklamaného básnika katolíc-
kej moderny P. G. Hlbinu, ktorý začínal ako náš 
najspirituálnejší básnik a skončil ako perfídny 
prekrúcač kresťanských dogiem, nepochopiteľ-
nú stratu tvorivej iskry najlepšieho nadrealistu  
R. Fabryho, viktimizáciu L. Novomeského alebo 
skratky po kariérnom rebríku, ktoré predviedol 
Milan Lajčiak, keď ako dvadsaťtriročný referent 
sekretariátu Ústredného výboru KSS vydal knihu 
Súdružka moja zem (1949) a udal základný tón 
socialistickorealistickej poézie. 

Anjeli Východu, démoni Západu?
Jednou z čŕt takejto poézie je semioticky nepro-
duktívny alegorický princíp obraznosti. Pre po-
chopenie významu básne je hlavne potrebné 
odhaliť alúzie na vybrané udalosti, osobnosti 
a symboly. Stačí teda prelomiť hranicu pozna-
nia základných historických súvislostí a aspoň 
náčrtu marxisticko-leninskej doktríny a zmysel 
básní sa doširoka otvorí. Inými slovami, nejde 
o interpretačné rébusy, skôr naopak, v tých naj-
typickejších príkladoch nastupuje „plagátové“ 
(expresívne a povrchné) agitovanie a simulovanie 
osobnej a spoločnej angažovanosti. Typickým 
príkladom básne napĺňajúcej väčšinu parametrov 
socialistického realizmu je Lajčiakova báseň Je je-
den svet, a predsa dva sú svety zo zbierky Súdružka 
moja zem, ktorej v tiráži svieti dobová poznámka, 
že je napísaná ako „dar IX. zjazdu KSČ“.

Viac ako autonómny umelecký akt bola socia-
listická tvorba (najmä v jej začiatkoch v 50. ro-

koch) reakciou na verejnú objednávku, iniciova-
nú kultúrnopolitickými referentmi a podporenú 
masami čitateľov z celého spektra obyvateľstva. 
Lajčiakova báseň je napísaná podľa osvedčenej 
schémy; nechýbajú v nej emblematické prvky 
a jedným z najvýraznejších je polarizácia sveta. 
Tá sa dostáva aj do dialekticky rozpolteného ná-
zvu o jednom, resp. dvoch svetoch. Rozdelenie 
sveta slúžilo na vyvolávanie strachu a démo-
nizovanie Západu bolo účinným prostriedkom 
ospravedlňovania viacerých domácich krokov 
(posilňovanie silových zložiek, ústredné posta-
venie armády). V básni je politický Západ vy-
kreslený ako neľudský, utilitaristický, zameraný 
na zisk ako „zlata krutý boh“ a jeho stelesnením 
je newyorské finančné centrum „Wall-Street“. 
Pre lepšiu názornosť Lajčiak využíva obraz 
degradujúci človeka iba na „tovar v inventári“ 
a nepatrnú položku z ponuky „v bazároch“.

O koľko je černejší obraz Západu, o toľko pri-
krášlená je vízia socialistického bloku, ktorý 
nachádza svoj ústredný symbol v ruskom politic-
kom centre v Kremli. Po ňom v básni nasledujú aj 
ďalšie príklady toho, ako radostne vyzerá realita 
socializmu: „rozkvitnuté sady“ a „závody naše“. 
Rovnakou všeplatnou ilúziou bolo presadzovanie 
spoločného vlastníctva, keď aj vlasť je „všetkých“ 
(no iba tých, „ktorým práca česť“) a podobne sa 
človek mohol cítiť bohato, keďže platilo „máš 
všetko, čo tvoríš a čo dobyješ“.

Lajčiakova báseň zapadá do okruhu tzv. sche-
matických textov a svoju poetiku poznačenú 
štyrmi princípmi socialistického realizmu na-
pĺňa do bodky (známy Vlašínov Slovník literární 
teorie z roku 1977 uvádza tieto štyri: straníckosť, 
pravdivosť, ľudovosť a typizácia). Je nutné podo-
tknúť, že medzi adresátmi tejto poézie mali mať 
väčšinový podiel ľudia bez literárneho vzdelania. 
Keď 20. 6. 1949 prebehla verejná diskusia o knihe 
v Klube spisovateľov a robotníkov v Bratislave, 
okrem literárnych vedcov a autorov boli prítomní 
aj zástupcovia proletariátu, v diskusii označení 
napr. „robotník z pošty“. Tí sa do diskusie zapá-
jali svojskými vyhláseniami: „Súdružky a sú-
druhovia, spisovatelia a básnici! Spisovatelia 
píšu pre ľud, pre robotníkov. To znamená, že 
majú písať tak, aby sme rozumeli. […] Lajčiakove 
básne nám vedia povedať, čo čakáme od ďalších 
básnikov, aby sme mohli ujasnenejšie kultúrne 
sa vzdelávať.“ Vzdelávaciu zložku nachádzame 
v prvých strofách básne, kde sa autor vracia 
do Španielska, ktoré sa považovalo za prvé me-
dzinárodné vojnové pole proti fašizmu a v kto-
rom sa vo veľkom meradle zúčastnili odboja aj 
legionári z Československa; v druhej strofe sa už 

Lajčiak obracia na druhú kapitolu vojny, na bo-
jiská Ukrajiny, obsadený Paríž a zbombardovanú 
Varšavu, aby ich všetky uzavrel slávnostným 
koncom svetovej vojny nenápadným signálom 
v podobe slova „máj“ (záver 2. svetovej vojny) 
a zvýraznením kľúčového slova „m i e r“.

Odklady šťastných zajtrajškov
Záverečné dve strofy sumarizujú nielen postupy, 
ale pripravujú sa aj na agitačné finále. V predpo-
slednej strofe Lajčiak publicisticky aktualizuje 
zakladanie NATO, pre ktoré sa počas socializmu 
používalo pejoratívne označenie Severoatlantic-
ký pakt (vznikol v apríli 1949). Profeticky a ten-
denčne predikuje, že pakt, ktorému pripisuje 
zákerné úmysly, padne pod váhou jeho vlastných 
nevoľníkov. 

Ďalšou klasickou schémou bolo vykresľovanie 
času podľa kľúča „temná minulosť – ťažkou prá-
cou naplnená, no nádejná prítomnosť – radostná 
budúcnosť“ a autor si na záver nechal poslednú 
časť trojčlenky. Lajčiak celkom nápadito využí-
va opätovné anaforické opakovanie („Onemel 
človek“) tým, že mení význam náhlej mĺkvos-
ti. Kým prvé onemenie človeka bolo od hrôzy, 
tu v závere mu spievať nedovolia stroje, ktoré 
spievajú zaňho. A aby ľudia nezabudli, komu 
majú vďačiť za svoje šťastie, prichádza na rad 
božská impersonalizácia výnimočného člove-
ka a aktuálny vrchol kultu osobnosti – ktorým 
je novopotvrdený predseda ÚV KSČ Klement 
Gottwald.

Antológia poézie socialistického realizmu je 
obzretím sa do minulosti, kde nie až tak dávno 
panovali iné pomery a kritériá na tvorbu a hod-
notenia literatúry. Ide o obchádzanú časť minu-
losti, pretože jej chýba obsahová nadčasovosť 
a estetická účinnosť. Dlhodobé obchádzanie však 
často vedie k dojmu, že skutok sa nestal. A pri-
tom pojmu socialistický realizmus sa kultúrna 
politika socializmu nevzdávala do poslednej 
chvíle, hoci musela pristúpiť k neustálej zmene 
obsahu pojmu (dokumentárne to detailne za-
chytáva monografia V. Marčoka Socialistický 
realizmus dnes z roku 1985). Na záver si ešte 
dovolím odporučiť najlepšiu knihu o tom, ako 
koexistovalo socialistické zriadenie s umením 
a literárnym životom: mimoriadne sa to darí  
V. Macurovi v diele s príznačným názvom Šťastný 
věk (a jiné studie o socialistické kultuře) (2008), kde 
sa okrem iného dočítame aj o rastúcej frustrá-
cii z toho, že sa pomyselný šťastný zajtrajšok 
odkladal tak dlho, až sa ho niektoré generácie 
nedočkali.

Ján Gavura
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také niečo v Nových Zámkoch hľadali márne. 
Sú tu dve pobočky Panta Rhei, no ani jedna ne-
ponúka toto ideálne spojenie: „Tí, čo už u nás 
boli, sa k nám radi vracajú. Opakovane hovoria: 
vy tu máte taký kľud, takú pohodu, je tu tak 
dobre,“ spomína Lang. Priestor omamne vonia 
knihami a kávou, je neveľký, ale členitý, dá sa 
tu celkom fajn stratiť, schúliť do kúta a zahĺbiť 
sa do písmeniek. To je aj jeho pravým zmyslom, 
aby tu človek našiel „pokoj v duši, na chvíľu si 
sadol a venoval polhodinku len sebe bez toho, 
aby v kabáte listoval narýchlo niečo farebné“.

Dvaja – aj keď nie na jednom mieste
Svoje uvažovanie i odpovede na moje otázky Juraj 
Lang formuloval vždy v množnom čísle. Aspoň 
takto bola s nami prítomná jeho manželka Diana 
Langová, s ktorou Artforum založil. Momentálne 
je skôr tieňovou spoločníčkou, pretože očakávajú 
dvojnásobný prírastok do rodiny. V kníhkupectve 
zvláda všetko úplne sám. Objednáva, nasklad-

ňuje, stará sa o virtuálnych i „kamenných“ či-
tateľov – prispieva na Facebook, rád diskutuje 
so zákazníkmi. Porozprávať sa s druhým člove-
kom o knihe je preňho v prvom rade bytostnou 
potrebou, a až následne obchodným aktom: „Sú 
to veľmi príjemné rozhovory, pretože tí ľudia sa 
s vami podelia o pocit, ktorý nosia v sebe čer-
stvo po prečítaní knihy, ktorú si tu trebárs pred 
dvoma týždňami kúpili. Aj to je súčasť artforác-
keho dobrodružstva myslenia. Osobný prístup 
aj možnosť poradiť je doménou Artfora. Pretože 
v žiadnom Artfore nepracujú podávači, ale fun-
dovaní predavači – kníhkupci a poradcovia. A to 
je veľký rozdiel. A o to sa snažíme aj my. Nemá-
me ambíciu prečítať všetky knihy a nie sme ani 
elitárski. Chceme len ponúkať dobré a kvalitné 
knihy a kávu v príjemnom prostredí.“ Značka 
Artforum, a najmä ľudia, ktorí ju napĺňajú, im 
veľmi pomáha svojimi 25-ročnými skúsenosťami, 
a tiež poskytovaním rôznych zaujímavých benefi-
tov, ktoré ďalej prenášajú na svojich zákazníkov.

To rátanie je tak trochu zavádzajúce. Ne-
chcem upriamovať pozornosť na kvantitu, 

ale na to, čo sa za týmito počtami skrýva. Art-
forácke kníhkupectvá a ich spolupracovníci sú 
pospájaní spoločnými hodnotami, ktorými sú 
priťahovaní aj ich čitatelia, a tie potom šíria sme-
rom von – do širšieho spoločenstva. Artforum je 
tvorené príbehmi jednotlivcov, ktoré prežívajú 
ako jeden spoločný. Súčasťou je už aj Juraj Lang, 
spolumajiteľ novozámockej pobočky: „Máme 
radi vzdelaných, kultúrnych, dobrých ľudí, ktorí 
radi čítajú, sú vnútorne slobodní a ctia si slobo-
du druhého, ľudí tolerantných. Pokiaľ nám to 
možnosti dovolia, radi budeme spolupracovať 
s každým, kto tieto hodnoty zdieľa.“ 

Kníhkupectvo s kaviarňou
Knihy, káva… a to liečivé ticho! Spojenie, ktoré 
vyhľadávame čoraz viac. Vo väčších mestách je 
samozrejmosťou, aj keď o tom skutočnom tichu 
by sa dalo polemizovať. Ešte donedávna by ste 

Artforum má už koľko pobočiek? Počítajme spolu. Od západu na východ naprieč našou krajinou nájdeme dobré knihy 
v Bratislave, Pezinku, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove aj v Košiciach. Úplne najčerstvejšie, siedme kníhkupectvo siete 
Artfora, fungujúce len vyše dvoch mesiacov, sa nachádza v Nových Zámkoch. Má výbornú polohu. Nájdete ho tam, kde to 
najviac pulzuje. V samotnom srdci mesta, ktorého centrum obkolesujú bývalé hradby šesťuholníkového tvaru.

PRÍBEH

Máme radi vnútorne slobodných ľudí

Foto bb
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Mladí čitatelia
Juraj Lang si nevedie štatistiky, ale intenzívne 
vníma každý deň strávený medzi knihami a kni-
homoľmi, ktorých tento priestor láka. Dokáže 
vycítiť, či ľudia, ktorí sem zavítali, prišli len ná-
hodou, zo zvedavosti, alebo ich sem privábila 
„vôňa kníh“. Na to, aby vedel aj poradiť, sa zod-
povedne pripravuje: „Keď chcem dať relevantnú 
radu človeku, ktorý sa na knihu pýta, tak aspoň 

recenzie sa snažím mať prečítané. Najviac času 
nám zaberie výber kníh – vychádza ich ohrom-
né množstvo. Z vydavateľstva Artforum máme 
úplne všetky, tam máte zaručenú kvalitu. Z os-
tatných vydavateľstiev sa snažíme vyberať tie, 
ktoré sa nám páčia a myslíme si, že by sa mohli 
páčiť aj našim zákazníkom.“
 Dobrou správou je, že kníhkupectvo navšte-
vujú aj mladí ľudia – stredoškoláci i vysokoško-
láci –, ktorí podľa štatistík venujú čítaniu len 
minimum času. Juraj Lang by to však nerád 
zovšeobecňoval, ku každému človeku pristu-
puje individuálne: „Nedá sa paušálne pove-
dať, že je to iná generácia, ako sme boli my. 
Nedajbože, že je to horšia generácia, ako sme 
boli my. Nie je to pravda. V každej generácii 
sú šikovní, dobrí a múdri ľudia. No rovnako sa 
nájdu aj hlúpi, zlí a nevedomí. Na veku nezáleží. 
Ak sa dieťaťu nevenujeme, neposkytneme mu 
pozitívny príklad a nedáme možnosť čítania 
a vzdelávania, z hlúpeho mladého vyrastie len 
hlúpy dospelý.“

Nemá čas na zbytočnosti
Tak ako v iných profesiách, aj v knižnej kultúre 
trpia vášniví čitatelia, spisovatelia, preklada-
telia a ďalší deformáciou čítania. Znova je to 
individuálne, ale mnohí sa dopracovali k tak-
zvanému skenovaniu kníh, čo je úplne iný typ 
neurostimulácie mozgu, pri ktorom nevzniká 
hlboký vnútorný proces, ale čítanie prebieha 
iba po kľúčových slovách. Juraj Lang s tým však 
problém nemá: „Keď si doma vezmeme knihu, 
tak proste čítame, to musí byť relax, to musí byť 
radosť. Keď si knihu vyberiem, tak sa ju snažím 
vychutnať. A keď zistím, že ma do niečoho núti, 
že je to ťažkopádne a že to nie je moja šálka kávy, 
tak ju odložím a idem čítať ďalšiu. Nestáva sa mi 
to často, ale človek nemá toľko času, aby robil 
zbytočné veci. Teraz dočítavam najnovšiu skve-
lú knihu Ľuby Lesnej Tisícročná žena. Mám rád 
tiež reportážnu literatúru. Nedávno som dočítal 
Martina Pollacka Smrť v bunkri.“ 

Vítaný je každý
Ak raz budete v Nových Zámkoch kráčať po Ko-
márňanskej ulici, nezabudnite sa zastaviť, Juraj 
Lang s vami rád prehodí pár slov. To, akými kni-
hami sa zapĺňajú police novozámockého Art-
fora, môžete sledovať aj na Facebooku, otázky 
a požiadavky smerovať na adresu novezamky@
artforum.sk alebo 0948 489 674. V tomto úžas-
nom kníhkupectve sa určite nájde každý, kto 
sympatizuje s jeho posolstvom. Ale Steelovú tu 
nehľadajte :-) 

Beáta Beláková

Od ekonómie ku kultúre
Juraj Lang je človek, ktorý roky pôsobil v ban-
kovom sektore. S manželkou, tiež pôvodne eko-
nómkou, napísali knižku o ekonomickom mys-
lení s názvom Finančná gramotnosť pre stredné 
školy. Kniha vyšla v ich vydavateľstve Finecom. 
V týchto dňoch vychádza aj rozšírené vydanie 
knihy Zbavení práva – majetku – života, ktorú na-
písal otec Juraja Langa, historik Tomáš Lang. 
Zachytáva osudy Židov na južnom Slovensku 
v rokoch 1938 – 1947. Pôvodne vyšla v roku 
2016, no autor neprestal bádať a do druhého 
vydania vložil ďalšie texty i fotografie. V tom 
istom roku vydali aj knihu Tomáša Radila Naj-
mladší dospelý – skutočný príbeh o 13-ročnom 
židovskom chlapcovi deportovanom do tábora 
Auschwitz-Birkenau, kde ho oddelili od jeho ro-
diny a on musel bojovať o prežitie. Koncom roka 
2016 usporiadali stretnutie s autorom v knižnici 
jeho rodného mesta – Štúrova. Podľa slov Juraja 
Langa sa v Nových Zámkoch a okolí nájde po-
merne široká komunita vnímavých ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o dejiny. Žije tu skoro celý život a má 
dobré vzťahy nielen s kultúrnymi inštitúciami 
(Knižnica Antona Bernoláka, Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka a ďalšie nezávislé spolky a ob-
čianske združenia), ale aj s vedením mesta. Na-
pokon, primátor Nových Zámkov je tiež človek 
kultúry – operný spevák Otokar Klein.

Balla, Šimečka a zakladateľ Artfora
Prvým literárnym podujatím v novom priestore 
Artfora bola diskusia s Martinom M. Šimečkom 
o jeho knihe Medzi Slovákmi (N Press), ktorá 
sa po pár dňoch po vyjdení koncom minulého 
roka vypredala a v novom roku bola dostupná 
už v druhom vydaní. Hoci sa to na prvý pohľad 
nezdá, do útleho priestoru sa zmestilo približne 
štyridsať ľudí, v ponuke bolo tridsaťštyri miest 
na sedenie. Moderovať a viesť diskusiu považo-
val Juraj Lang za milú povinnosť. Šimečkovho 
Džina čítal dvakrát – v prvom vydaní začiatkom 
90. rokov a v reedícii pred dvoma rokmi. O podu-
jatí informoval na Facebooku a oslovil aj svojich 
klubových zákazníkov, čo je jeden z benefitov 
spolupráce s Artforom. „Milan Šimečka je skvelý 
človek, intelektuál a tiež výborný rozprávač. 
Ľudia prišli a cítili sa dobre a my sme veľmi radi, 
pretože takto naša práca dáva zmysel,“ teší sa 
Lang z úspešného podujatia. Aj na otvorení kníh-
kupectva sa stretlo okolo päťdesiat priaznivcov 
dobrých kníh, a, samozrejme, nesmeli chýbať ani 
zakladatelia bratislavského Artfora Vladimír 
Michal s manželkou. Súčasťou podujatia bola 
aj autogramiáda spisovateľa Ballu.

Máme radi vnútorne slobodných ľudí

Potešili ste sa novému 
kníhkupectvu? 
Veľmi. Zároveň som si posmutnelo 
uvedomil, že vďaka vzniku tohto 
kníhkupectva a skvelému prístupu 
jeho majiteľov – Juraja s manželkou 
– k zákazníkom som stratil posledný 
dôvod občas vytiahnuť päty z Nových 
Zámkov a pod zámienkou lovu lite-
ratúry odcestovať napríklad do Bra-
tislavy. 

Ako ste sa v ňom cítili? 
Vzhľadom na to, že v ponuke malej 
kaviarničky, ktorá je súčasťou kníh-
kupectva, je aj fľaškové nechladené 
pivo, vraj špeciálne pre mňa, plus 
vynikajúca káva, a zakaždým, keď 
prídem, je s kým diskutovať, zatiaľ čo 
od stola vidím na neďalekom regáli 
dokonca aj svoje vlastné spisovateľ-
ské pokusy, vystavené na čestnom 
mieste, neviem, čo viac by som si 
mohol želať. 

Budete v ňom nakupovať? 
Nákupov bolo už viacero, ale čítať 
som nezačal ešte ani knihy z toho 
prvého, no rád sa na ne pozerám, 
ako ležia doma na poličke, občas ich 
aj ohmatávam, a vtedy rozmýšľam 
o mojej práci a spôsobe života, ktorý 
mi neumožňuje čítať toľko, koľko by 
som chcel, na druhej strane mi však 
umožňuje takto bezbreho nakupovať, 
čo rozhodne nie je na zahodenie.

Tri otázky pre Ballu

Foto Eliška Balážová
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O zmysle ľudského života / Ladislav Kováč / Vydalo Absynt 
pod značkou Kalligram 2018

Významný slovenský vedec, biochemik, pedagóg a nekonvenčný mysliteľ hľadá 

odpovede na naliehavé otázky vzájomného vzťahu medzi dostupným exaktným 
poznaním vedy a ľudskou podstatou. Kniha otvára esejistickú edíciu Skica a pozýva 
čitateľa na premýšľanie o otázkach: Prečo a kvôli čomu žijeme? Má naša existencia 
nejaký zmysel? Provokujúca a osobná úvaha Ladislava Kováča však podsúva aj ďalšie 
otázky – nielen o živote človeka, ale i o budúcnosti celého ľudstva. Druhým titulom, 
ktorý vyšiel v tejto edícii, sú eseje filmára a ochranárskeho aktivistu Erika Baláža 
s názvom Stratená voda.
O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie. 
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Elementárny úvod do nebeskej mecha-
niky / Luboš Neslušan / Veda 2017
Učebnica je určená študentom astronómie a as-
trofyziky, ale je vhodná aj pre amatérskych záu-
jemcov o nebeskú mechaniku. Snaží sa preklenúť 
bariéru medzi vedomosťami nadobudnutými 
na strednej škole či univerzite a úrovňou zna-
lostí, ktorú predpokladajú štandardné učebnice.

Interkultúrne interakcie a migrácia / 
Iveta Jeleňová / Univerzita Pavla Jozefa Ša-
fárika 2017
Publikácia ponúka vybrané aspekty problemati-
ky migrácie ľudí z pohľadu sociálnej psychológie. 
V posledných rokoch ide o aktuálnu tému najmä 
v súvislosti s utečencami prúdiacimi do Európy.

Veterné mesto / Katarína Džunková / Vy-
davateľstvo Spolku slovenských spisova-
teľov 2017
Je to druhá zbierka poézie autorky (1987), ktorá 
básnicky debutovala knihou Palica brata a pa-
lica slnka v roku 2010. Bola za ňu aj ocenená 
prémiou Ceny Ivana Kraska. Časť básní v novej 
knihe vznikla v Petrohrade.

Obeť bez tváre / Stefan Ahnhem / Zo švéd-
činy prel. Jana Melichárková / Ikar 2017
Severská kriminálka, v ktorej vrah zabíja spo-
lužiakov z triedy. Prvou obeťou je spolužiak po-
licajného vyšetrovateľa prípadu Fabiana Riska, 
ktorému sa vracajú spomienky nielen na dávne 
lásky, ale aj brutálne šikanovanie.

Slon mizne / Haruki Murakami / Z japon-
činy prel. Dana Hashimoto / Vydavateľstvo 
Slovart 2017
Výber poviedok z rokov 1980 –1991 japonského 
spisovateľa (1949), v ktorých opisuje svet ako 
prelínanie reality a skutočnosti presahujúcej 
hranice nášho bežne vnímateľného sveta. 
O knihu môžete súťažiť.

Vyšetrovateľ / Dragan Velikić / Zo srbčiny 
prel. Karol Chmel / Vydavateľstvo Slovart 
2018
Román srbského spisovateľa zachytáva vzťah 
k matke. Správa o jej smrti zastihne protagonis-
tu v Budapešti a stáva sa podnetom na rozple-
tanie vrstevnatých rodinných príbehov. Kniha 
získala v Srbsku najvyššie ocenenie – Cenu 
časopisu NIN.

O písaní / Stephen King / Z angličtiny prel. 
Marína Gálisová / Ikar 2018
Príbeh svetoznámeho autora hororov o tom, ako 
sa dostal k písaniu, o ťažkých obdobiach, inšpirá-
ciách i o jeho rodinnom zázemí v detstve. Čitateľ 
sa dozvie rôzne kuriozity, napríklad o spisovate-
ľovej závislosti od alkoholu a drog.

Kto je bez viny / Liane Moriartyová / Z an-
gličtiny prel. Tamara Chovanová / Ikar 2018
Triler, v ktorom sa autorka venuje základným otáz-
kam života – manželstvu, rodine, priateľstvu –,  
a najmä pocitu viny, ktorý otriasa aj silnými 
vzťahmi.
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Anotačný zoznam nových kníh k aktuálnemu vydaniu Knižnej revue nájdete na www.litcentrum.sk/noveknihy

Spytovali ste sa / Zost. Sibyla Mislovičová – Iveta Vančová / Veda 2017

Publikácia obsahuje výber príspevkov, ktoré vychádzali v časopise Kultúra slova 

od roku 1966, teda od jeho založenia. Inšpiráciou na ich napísanie boli otázky 
adresované jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Editorky 

vybrali tie, ktoré sú aj pre súčasných používateľov slovenčiny stále aktuálne, 
a navyše sa v nich riešenie problému aj vysvetľuje. Kniha je štruktúrovaná, teda 

rozdelená do kapitol podľa tém, napríklad na oblasť morfológie, štylistiky či 
pravopisu. Ide o zaujímavú pomôcku vhodnú nielen pre pracujúcich so slovom, ale 

aj študentov a bežných používateľov slovenského jazyka.

Pokus o lásku / Gustáv Murín / Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej 2018
Román populárneho spisovateľa (1959) prináša 
tému lásky v nevšednom prostredí – vedeckom 
laboratóriu. Hrdina románu ide na city vedecky, 
čo, pochopiteľne, prináša nielen kolízie s realitou, 
ale aj úsmevné príhody. 

Ako som vozil Nórov / Ondrej Sokol / Eru-
ditio 2018
Debutová próza autora (1980), ktorý sa zviditeľnil 
vďaka vtipným príspevkom na www.dailymale.
sk. Obsahuje humorné príhody zachytávajúce 
jeho skúsenosti s prácou v Nórsku.

Totálne mŕtve dinosaury / Martin Oliver 
/ Z angličtiny prel. Slavomír Hrivnák / Vy-
davateľstvo Slovart 2018
Náučná publikácia o dinosauroch s množstvom 
kvízov a zaujímavostí je vhodná pre zvedavých 
čitateľov od deväť rokov. Ilustrovaný sprievodca 
prehistorickými tvormi je napísaný zábavnou 
formou.

Princezná zrkadlenka: Čarovné topán-
ky / Julia Donaldson / Z angličtiny prel. Ale-
xandra Škorupová / Vydavateľstvo Slovart 
2018
Tretie pokračovanie nezbednej Lenky a jej ka-
marátky Zrkadlenky s ilustráciami Lydie Monks, 
ktoré je vhodné pre deti od šesť rokov. Predchá-
dzajúce časti Princezná zrkadlenka a Dve oslavy 
naraz vyšli v roku 2017.

Láska a iné pobláznenia / Daniella Fer-
ková / Vydavateľstvo Slovart 2018
Vo svojej druhej knihe sa autorka mladej generácie 
venuje láske v jej rôznych podobách. Je o láske detí, 
tínedžerov, mladých dospelých. O láske, ktorej 
nerozumie, ale vidí ju všade naokolo. Autorka de-
butovala v roku 2015 prózou Tanec pre Luciu Frey.

Slovenské povesti / Jozef Cíger Hronský / 
Vydavateľstvo Matice slovenskej 2018
Zbierka povestí obsahuje tragické i úsmevné, 
veselé i vážne povesti takmer z celého Sloven-
ska. Vychádza v edícii Povesťová mapa Slovenska, 
v rámci ktorej už vyšli knihy povestí z rôznych 
regiónov, napr. Turčianske povesti, Tatranské 
povesti, Kysucké povesti, Levočské povesti a iné.

Zemplínske tajomstvá / S. V. Lapšanský 
/ Matica slovenská 2018
Kniha historických noviel na motívy zemplín-
skych povestí vychádzajúca v edícii Povesťová 
mapa Slovenska. Čitateľ sa v nej dozvie o tajom-
nej jaskyni plnej zlata, o záhadnom pobočníkovi 
kráľa Matyáša či o tom, aká bola cena za mlčanie 
záhradníka Zubera.

Rojko / Ian McEwan / Z angličtiny prel. 
Nataša Holinová / Vydavateľstvo Fragment 
v Albatros Media 2017
Známy autor kníh pre dospelých napísal prvú 
knižku pre deti s prvkami sci-fi a fantasy. Píše 
o desaťročnom Petrovi s veľkou fantáziou, ktorý 
si rád domýšľa veci do absurdných dôsledkov.
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Svedectvá a príbehy / Vydavateľstvo Slo-
vart 2018
Publikácia s podtitulom Diplomacia v období 
vzniku Slovenskej republiky obsahuje 59 textov 
slovenských diplomatov, ktoré sú žánrovo rôz-
norodé a osobne ladené.

Memoria. Miznúce Slovensko / Va-
nishing Slovakia / Alan Hyža / Vydava-
teľstvo Slovart 2017
Fotografie miznúcich miest Slovenska zhotovené 
dreveným fotoaparátom Deardorff od fotorepor-
téra a dokumentárneho fotografa. Ukazujú také 
miesta, o ktorých existencii mnohí nevedia.

Mozaika nádeje / Ecce homo / Tesná 
brána 1948 // 1950 / Pavol Strauss / G-Ate-
liér 2017
Tri zväzky esejí významného prozaika a esejistu 
(1912 – 1994), ktoré napísal v rokoch 1948 – 1950. 
Hoci texty napísal pred viac než pol storočím, ich 
aktuálnosť je ohromujúca.

Vlásky / Magda Takáčová / Vydavateľstvo 
Fragment v Albatros Media 2017
Príbeh o Alici bývajúcej v domčeku na kraji lesa. 
Je to nevšedné dievča s veľmi dlhými vlasmi, 
s ktorými ma často namiesto radosti len trápe-
nie. Príbeh pre čitateľov od troch rokov napísala 
aj ilustrovala Magda Takáčová. 

Emil z hôr / Juraj Raýman / Filmotras 2017
Príbeh o prvej láske Emila, ktorý žil hlboko v di-
vočine, ďaleko od civilizácie. Nebol osamelý, ale 
keď sa prvýkrát zamiloval, rozhodol sa divočinu 
opustiť. Knihu ilustrovala Marta Prokopová.

Od „poézie vecí“ k „poetike vecnosti“ 
(Lyrika Štefana Strážaya) / Zoltán Rédey 
/ Modrý Peter 2017
Interpretačný pohľad na poéziu Štefana Strážaya 
(1940) vychádza v edícii Sivá brada. Nezachytáva 
komplexný portrét autora-básnika, ale upozorňu-
je na podstatu veci – na poéziu samotnú, básne 
ako také.

Áno, pán profesor! / Diana Dušeková / 
Vydavateľstvo Maxim 2018
Debutová próza autorky je o vzťahu medzi štu-
dentkou architektúry a renomovaným profe-
sorom. Jednoduchý príbeh o komplikovanom 
vzťahu. 

Príšeráci / Marka Staviarska / Vl. nákl. 
2017
Autorka prináša vtipné príbehy o farebných 
zubatých príšerách, ktoré spodobnil ilustrátor 
Rado Repický.

Tom Gates vie všetko najlepšie (alebo 
ani nie) / Liz Pichon / Z angličtiny prel. 
Gabriela Patkolová / Vydavateľstvo Slovart 
2018
Desiate pokračovanie príbehov Toma Gatesa 
pre deti od osem rokov. Kniha obsahuje okrem 
vtipov aj rôzne interaktívne prvky – kvízy a stra-
ny na čmáranie.

Banská Štiavnica v našich spomienkach 
2 / Vladimír Bárta a kol. / AB ART press 2018
Pokračovanie knihy Ako sme tu žili z roku 2010. 
Obyvatelia a rodáci z Banskej Štiavnice spomí-
najú na život v meste v druhej polovici 20. storo-
čia. Publikácia vychádza v edícii Ako sme tu žili.

Rivali a partneri studenej éry / Slavomír 
Michálek / Veda 2017
Publikácia sa zameriava na aktérov studenej voj-
ny, na tých, ktorí držali najvyššie karty pevne 
v rukách (napr. Churchill, Kennedy, Adenauer, 
Brežnev, Nixon a iní) i tých nepovšimnutých.

1968 – Polčas rozpadu komunistického 
režimu. Denník novinára / Juraj Alner / 
Marenčin PT 2018
Kniha pedagóga, novinára a publicistu (1937) 
obsahuje jeho denníkové záznamy a citáty z do-
mácej a zahraničnej tlače, ktoré sa zameriavajú 
na prelomový rok 1968.

Biľak – zradca alebo kolaborant? / Peter 
Jašek / Marenčin PT 2018
Životný príbeh Vasiľa Biľaka (1917 – 2014), kto-
rý počas päťdesiatročného pôsobenia komunis-
tickej strany spoluvytváral všetky jej politické 
vzostupy aj prehry.
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 príbeh o kníhkupectve v Stupave
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Peter May
Muž z ostrova Lewis

Sugestívny príbeh 
z nedávnej škótskej 
minulosti otvára 
kontroverzné vzťahy, 
neľudské praktiky 
a odhaľuje duše biednych 
– od osirelých detí 
až po zdrvujúcu starobu...

Tu žila Britt -Marie
Frederik Backman

Príbeh o jednom takmer 
obyčajnom živote 
a o mnohých nenápadných 
obciach pri hradskej, 
v ktorých zlyháva všetko 
– až na futbal a pizzeriu, 
lebo tie človeka nezradia. 
Podľa mnohých najlepšia 
Backmanova knižka!

Prvý dojem
Chip Kidd

Autor sa v tejto knihe 
venuje prvým dojmom 
v rôznych oblastiach. 
Kniha zo série prednášok 
zo slávnej konferencie 
TEDje vyznaním lásky 
dizajnu a odhalením 
neviditeľnej krásy.

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

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

Oceán na konci ulice
Neil Gaiman

V románe Oceán na konci 
ulice sa hlavný hrdina 
vracia na miesta svojho 
detstva, kde sa rozpomenie 
na desivý fantasy príbeh, 
ktorého následky 
ho prenasledujú 
až do dnešných dní.  

Dejiny behania
Thor Gotaas

Behanie bolo v minulosti 
našou evolučnou 
výhodou a dodnes 
je pre mnohých záľubou. 
Ako ukazuje autor knihy, 
dejiny behania sú plné 
fascinujúcich príbehov, 
ale aj mýtov. 

O chlapcovi, ktorý                             
plával s piraňami                                            
David Almond

Stanley na svojich 
cestách-necestách 
stretáva legendárneho 
Pancha Pirelliho, muža, 
ktorý pláva v akváriu 
plnom nebezpečných 
piraní. 

Stihli sa už tieto knihy dostať do vášho 
čitateľského menu? Možno ste ich 
v čase vydania prehliadli, no my veríme, 
že obsahujú správne ingrediencie,
ktoré zaujmú vaše čitateľské chúťky :-) 

Namiešajte si skvelé čítanie zo sladkých 
príbehov o láske, osviežujúcich náučných 
knižiek či ostrých detektívok.

Neunikli vám tieto knižky?

Knižné špeciality 
za skvelé ceny

Medzi knižné špeciality sa dostali aj tieto lahôdky:

V Česku pribudlo maličké kníhkupectvo Martinus s veľkým 
srdcom a osobnými odbermi :-) Nájdete ho v pražskej Lucerne.

VEDELI STE, ŽE:

KR_2018.indd   3 09.02.2018   15:19:23

Viac o knižných besedách s najlepšími slovenskými spisovateľmi nájdete na www.awards.sk

Kto získa ocenenie
najobľúbenejší slovenský spisovateľ roka 2017?najobľúbenejší slovenský spisovateľ roka 2017?

Hlasujte a vyhrajte!

www.awards.sk

10 x
 poukaz

v hodnote
30 €

50 x
batôžtek

Čítam slovenských 
spisovateľov

3 x
1000 € poukaz

na zájazd
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AKTUALITY

02 Príbehy žien naprieč tisícročím (správa, Jana Matejovičová) / Sladko-trpké 
ochutnávky našej doby (správa, Matúš Mikšík) // 04 Z Medziriadkov sa stal 
väčší literárny projekt (tlačová správa) // 05 Vízia centra literatúry pre deti 
a mládež (tlačová správa)

KOMENTÁRE
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(1613 – 1918), Elena Ťapajová // 07 Presahuje regionálny význam (esej: Histor-
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ROZHOVOR
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// 26 Boh je láska, záblesk a smrť (recenzia: Čínsky maharadža, Veronika 
Jánošíková) / História menšín nemeckého národa (recenzia: Roztratení Nemci, 
Nina Bruckerová) // 27 Atraktívnosť, ktorá odrádza (recenzia: Dnešok nie je 
naposledy, Simona Rezníčeková) // 28 Zmeň svoj osud, ak môžeš (recenzia: 
Hillbilly Elegy, Daniel Hevier ml.)

KLASIKA

29 Spoločný osud a sila jednotlivca (recenzia: Mor, Silvia Ruppeldtová)

INTERPRETÁCIA

30 Červený dáždnik socialistického realizmu (interpretácia: Je jeden svet, 
a predsa sú dva svety / Socialistický realizmus v slovenskej poézii, Ján Gavura)

PRÍBEH

32 Máme radi vnútorne slobodných ľudí (reportáž: Artforum / Nové Zámky, 
Beáta Beláková)
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Zľava doprava – sprava doľava

Mám sen. Snívam, že raz nebudem editoriál písať večer pred 
uzávierkou, mimo obvyklej pracovnej doby (a budem miesto toho 
môcť s frajerkou dopozerať seriál – aktuálne Stranger Things, 
odporúčam). A možno tak trochu snívam aj o tom, že raz nebu-
dem musieť písať vôbec.
 Niežeby som bol presvedčený o tom, že som akýsi cnostný 
typ anti-grafomana, pravdou však ostáva, že moja „literárna“ 
„kariéra“ išla v smere: 800-stranová temná fantasy sága → zhruba 
päť „regulérnych“ poviedok → niekoľko drabble → zopár haiku → 
nič (to, že tento vývin môžeme považovať za môj najväčší prínos 
do slovenskej literatúry, síce znie ako klišé, ale viete, že klišé 
nevznikajú len tak).
 Hoci som sa beletristicky dopracoval k zenovej nule znakov 
(toľko práce!), miesto toho začala (ne)úmerne stúpať produkcia 
mojich literárne reflektujúcich textov. Vyskytnú sa medzi týmito 
textami – ostatne tak, ako aj v tvorbe ozajstného spisovateľa či 
spisovateľky – lepšie, ktoré sa dajú čítať aj s odstupom času, 
ale i horšie, také tie „plátavé“. Nechuť písať text, ktorým niečo 
vyložene len a len potrebujem zaplátať, sa dá prirovnať k situácii, 
keď si na intráku urobíš varenú klobásu v rýchlovarnej kanvici 
a potom si v tej vode ešte vylúhuješ čaj a zješ to len preto, že si 
si to „navaril“.
 Poznámka pre všetkých: Prosím, majte strpenie, keď vám 
neodpisujem na mail. Je to vtedy, keď mám pocit, že už píšem 
priveľa, respektíve keď sa mi zdá, že viac píšem ako myslím – a ja 
potrebujem myslieť. Pomaly. Akože naozaj pomaly. A veľa.
 Poznámka pre mňa: Nenos si robotu domov, haha…
 Výhodou nepísania beletrie v našom priestore je nesúťaženie 
v literárnych zápoleniach (nevýhodou je potenciálna možnosť 
byť prizvaný do poroty literárnej súťaže – človek si potom povie, 
že radšej jeden text napísať, ako ich sto čítať) a dlhodobé ne-
dosahovanie nevýsledkov – hoci je pravda, že Poviedke Kaliho 
Bagalu vďačím za veľa. A to som získal len jednu prémiu! A to 
s tou najhoršou poviedkou, ktorú som tam kedy poslal (podľa 
mňa)! Inak, to by som asi ani nemal ašpirovať na rolu kritika, 
či? Každopádne, v tomto čísle venujeme pozornosť práve lite-
rárnym súťažiam – jednak ich považujeme za dôležitú súčasť 
domáceho literárneho diania, jednak mám pocit, že aj napriek 
istým predsudkom obsahujú zaujímavé texty, ktoré sa oplatí 
čítať.

Matúš Mikšík

P. S.: Názov editoriálu odkazuje na januárové číslo KR a na fakt, 
že sme trochu popresúvali obsah tejto strany, no a nemal som 
nič lepšie poruke (niekedy vymyslieť a napísať aj iba niekoľko 
slov dosť bolí) a vôbec, hm, stíham ešte jeden diel toho seriálu? 
Asi áno… rozhodne áno!
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