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AKTUALITY

Foto Peter Procházka

V 27. ročníku našej čitateľskej ankety Kniha roka® 2017 sme okrem cien v kategóriách Kniha roka – 1. miesto získala Arabská milenka Mirky Manákovej – a Debut roka 
– zvíťazil Rudolf Hrčka s knihou Všetko je raz prvý raz – odovzdali aj dve špeciálne ceny: Cenu Knižnej revue a finančnú odmenu 300 EUR získal Daniel Majling za Ruzkú 
klaziku, Cenu LIC a 700 EUR si odniesol autor knihy Medzi Slovákmi Martin M. Šimečka.

Listy stále chodia

Priestor Knihy LIC v posledných týždňoch ožíva aj vďaka oživovaniu 
diela Ivana Kadlečíka. Po čítaniach z prvého a druhého zväzku zobra-
ných už predtým vydaných diel (za ich opätovné publikovanie vďačíme 

vydavateľstvu KK Bagala) prišlo aj na súkromnejšiu 
spisbu – osobnú korešpondenciu Ivana Kadlečíka 
s Albínom Baginom, ktorá s názvom Poste restante 
uzrela svetlo sveta pod značkou F. R. & G..

Oboch aktérov tejto listovej výmeny predstavil 
Rudolf Chmel, tretí člen ich akéhosi korešpondenč-
ného triumvirátu. Podľa Chmela sa v listoch samot-
ných ukazujú isté charakterové odlišnosti dvojice 
– Kadlečík píše živočíšnejšie (jeho písmo je aj na obál-
ke publikácie), Bagin vecnejšie, obaja však rovnako 
bez zhovievavosti k vtedajšej dobe.

Korešpondenciu jej aktéri považovali za vážny žá-
ner, Ivan Kadlečík dokonca tvrdil, že keď si ľudia pre-

stanú písať listy, dejiny znehybnejú. Ono znehybnenie v Poste restante 
nastáva rokom 1977 – neskoršie Kadlečíkove listy Baginovi sú vraj už 
len stručné kartičky, ako povedala Oľga Baginová. Toto znehybnenie 
sa však vďaka vydaniu predmetnej publikácie práve rozpustilo – tieto 
dva životné osudy i osudy s nimi spojené sa poskytnutím opätovnej 
možnosti ich čítania i reflexie opäť rozpohybovali.

Matúš Mikšík

Rozprávať sa cez ploty

Fedor Gál uviedol spolu s Michalom Kaščákom 
a Mirom Švolíkom v priestoroch kníhkupectva 
Artforum (podľa slov autora) svoju poslednú 
knihu s názvom Krédo (Artforum), ktorá 
obsahuje jeho aforizmy, glosy a aktuálne 
texty. V priateľskom duchu prebehla debata 
o vzniku knihy od prvotného konceptu „ve-
tičky“ cez grafickú úpravu (Milan Nedvěd) 
až po fotografické koláže (Miro Švolík). 

Prostredníctvom predčítaných vybraných 
pasáží z knihy sa viedla diskusia, v ktorej 

sa rozoberalo to, čo môže definovať autora na základe toho, čo 
v živote neurobí. Otvorené boli viaceré otázky od problematiky 
demokracie a ľudu, politiky českého a slovenského kontextu 
cez vývoj spoločnosti, generácie, umenia a jeho honorovania až 
po medziľudské vzťahy. 

Okrem textovej časti bola predstavená aj myšlienka fotografií, tvo-
riacich v Kréde sprievodný materiál, a teda že majú v publikácii združiť 
ľudí, ktorí boli a sú prítomní okolo autora. Snímky tak majú podľa tvor-
cov predstavovať centrálny záujem o ľudskú individualitu. Podujatie 
uzavrela debata o videách s autorom, ktoré boli vydané na platforme 
YT, čím sa otvorila téma zlomovosti doby, generačnej výmeny, zmeny 
životnej paradigmy a elít.

Lenka Macsaliová
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AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 03: 
A. Myttníková, J. Matoš, J. Janoušková, M. Bajusová, T. Gallerová, A. Drengubiaková, M. Kir

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR v dňoch 8. a 9. júna 
pozýva všetkých členov na Valné zhromaždenie, ktoré 
sa začne o 10.00. Po jeho skončení sa uskutoční (aj pre 
nečlenov) 3. Konferencia o slovenskom knižnom trhu  so za-
čiatkom o 14.00 v kongresovom hoteli Holiday Inn v Žiline. 

Bližšie informácie získate na mailovej adrese sekretariat@zvks.sk 
alebo na t. č. 0949 895 698.
 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!

Domáca fantastická tvorba za uplynulý a aktuálny rok. Foto Chris Bordáč

Programovacími jazykmi 
hovoria aj ženy
Kníhkupectvo Martinus sa na malú chvíľu stalo tým 
najideálnejším miestom, kde ste mohli nielen nahliad-
nuť, ale rovno spraviť prvý krok do sveta IT. Áno, aj 
v prípade, že ste žena. V spolupráci s Vydavateľstvom 
Slovart sa konal krst knihy Lenky Hlinkovej Ženský 
algoritmus. Knihy, ktorá rúca (pravdepodobne) všetky 
predsudky o ženách a ich vzťahu k technológiám a ktorá 
ukazuje, že IT nie je len programovanie.

Publikácia ponúka náhľad do takpovediac tabuizovaného priestoru. 
Pokrstiť ju prišla zakladateľka coworkingových centier HubHub Natália 
Kisková, podľa ktorej nám v spoločnosti chýbajú ženské IT vzory. Autor-
ka, rovnako ako „krstná mama“ knižky, je zároveň členkou projektu Aj 
Ty v IT, ktorý vznikol s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky 
a následnému zamestnaniu sa v danom odbore. Záujem o tematiku inter-
netových technológií preukázalo aj obecenstvo, ktoré bolo vyvážené aj 
mužským osadenstvom, čo len potvrdilo, že téma žien v IT sa nielen týka, 
ale aj zaujíma mužov.

Nikola Janková

Dialógy nielen slovné
Na obálke novej publikácie VIS-á-VIS. Dialógy (nielen) 
o hudbe (Drewo a srd – OZ Vlna) – obsahujúcej rozhovory 
Júliusa Fujaka s ľuďmi od hudobného fachu – vidíme dva 
obrysy ľudí, zhovárajúcich sa tvárou v tvár. Na uvedení 
knihy v priestoroch bratislavského KC Dunaj však autor 
odhalil, že súvis medzi vizuálom publikácie a jej názvom 
je o čosi metaforickejší – keďže podľa Fujaka rozhovory 

vznikali väčšinou písomne v digitálnej forme (okrem rozhovoru s Mariánom 
Vargom), kombinácia slova a obrazu na obálke má byť interpretovaná skôr 
tak, že sa práve autor knižky spolu so svojimi respondentmi postavili tvárou 
v tvár k hudbe (preto je slovo hudba zvýraznené).

Rozhovor s Fujakom, ktorý je aj autorom ďalšej „čerstvej“ knihy – Ema-
nácie hudobnej semiosféry (UKF) – viedol Oliver Rehák. Centrálnym bodom, 
resp. pomyselnou osou, okolo ktorej sa rozprava o hudbe otáčala, bol výraz 
„komprovizácia“. Okrem slov však zaznievali aj tóny, napríklad zo skladieb 
Ivana Achera, Martina Burlasa či Jána Boleslava Kladiva. Harmonizovanie 
zvukovej a písomnej zložky napokon prebiehalo napríklad aj vtedy, keď Fujak 
hovoril o tom, ako ho ovplyvnila spisba semiotika Františka Mika, i v objas-
ňovaní toho, ako sa štýl komponovania hudby odráža na verbálnom prejave 
skladateľov a hudobníkov.

Matúš Mikšík

Debuty, krsty a prehľady
Priaznivcom fantastiky, sci-fi, hororu či LARP-u priniesol 12. ročník Slav-

conu v rámci literárnej sekcie pomerne pestrú ponuku od autorských 

debutov cez krsty najnovších publikácií až po knižné prehľady za rok 2017.

 Valentína Sedileková prezentovala knihu Venile (Artis Omnis). Okrem 

štandardného predčítania úryvku a debaty o aktuálnom románe, publi-

kačnej činnosti autorky či chystaných projektoch (Chuť žiť) sa mohli náv-

števníci dozvedieť o pokračovaní série. Podľa nej priaznivci Venile môžu 

od nasledujúcej knihy (s podtitulom Biely havran) očakávať čistokrvnú 

fantasy s temnejším podtónom. Tá má okrem vojnových scén zahŕňať  

vo väčšej miere aj politickú štruktúru.

 Silvia Zeumerová predstavila pripravovaný fantasy román založený 

na slovanskej mytológii pod názvom Parstelvan (Vydavateľstvo CooBoo 

v Albatros Media). Titul, ktorý by mal vyjsť na jeseň tohto roka, označila 

za lyrickú fantasy s dobrodružnými prvkami. Účastníkom prednášky 

taktiež porozprávala príbeh o vzniku románu (od prvého rukopisu až  

po natočenie upútavky). Tí mali zároveň možnosť vidieť dve upútavky 

a jeden teaser ku knihe.

 Prehľad nielen slovenskej fantastiky za rok 2017 prinieslo vydavateľstvo 

Hydra – od literatúry pre deti a mládež, fantasy pre dospelých cez sci-fi, 

horor, triler až po dobrodružnú, špionážnu literatúru v rámci rôznych 

vydavateľstiev (Artis Omnis, Hydra, Marenčin PT, Elist, TRIO Publishing 

a pod.).

 Jednou z výraznejších udalostí festivalu bol krst knihy fantasy 

noir detektívok Martina Hatalu Whiskey, krv a striebro (Artis Omnis).  

Pod moderátorskou taktovkou Jána Gorduliča bola vedená debata s auto-

rom o krimipríbehoch zasadených do 30. rokov 20. storočia, ktoré sa majú 

podľa jeho slov stať detektívkou aj pre čitateľa pri hľadaní alúzií na tvorbu 

iných spisovateľov. Podujatie sprevádzal vtipný a dynamický mix stand-

upov blízkych kolegov zo Silných rečí, ktorých členom je aj M. Hatala. Na 

záver titul pokrstil I. Čipkár s whisky.

 V poradí tretia antológia fantastických poviedok slovenských a českých 

autoriek Žena s drakem v sérii Lehké fantazijno bola nápadito predstavená 

hraným divadelným skečom v podaní F. Vrbenskej. Krstnými rodičmi sa 

stali M. Kandríková a Mark E. Pocha, ktorí pokrstili titul krvou baziliska 

a ohňom. Po ňom nasledovala beseda s autorkami. Tohtoročný Slavcon tak 

čitateľom priniesol a predstavil nielen nové knižné tituly, ale aj navnadil 

na už pripravované nové publikácie slovenskej fantastiky.

Lenka Macsaliová
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Cena Ministerstva kultúry SR
Vydavateľstvu Slovart za celkovú výtvarnú 
a technickú kvalitu knihy Dušan Dušek – Alan 
Hyža: Memoria. Miznúce Slovensko / Vanishing 
Slovakia
 Svetozárovi Košickému za vynikajúce ilustrá-
cie v knihe Beatrica Čulmanová: Slovenské povesti 
o strašidlách (Ikar)
 Petrovi Ďuríkovi za vynikajúcu grafickú úpra-
vu knihy Ľubomír Longauer: Peter Ďurík – Typogra-
fia (Vl. náklad)
 Vydavateľstvu Ikar za bibliofilské vydanie 
knihy Kamil Peteraj: Texty v obrazoch / Obrazy 
v textoch

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR
Vydavateľstvu LiberaTerra za knihu Zuzana 
Berová – Peter Bero: Matematika – Kamarátka 
násobilka

Bruno Ferrero: Príbehy pre potešenie duše; ilust. 
graf. úprava Lenka Javorská, Don Bosco, tlač 
Alfa print
 Jana Bodnárová: Uprostred noci sa chcem ísť 
prejsť; ilust. Juraj Bartusz, graf. úprava Palo Bálik, 
Perfekt, tlač KASICO

Literatúra pre deti a mládež
Tomáš Janovic: Dínom – Dánom; ilust. Tomáš 
Klepoch, graf. úprava Palo Bálik, Literárne in-
formačné centrum, tlač KASICO
 Jozef Kollár: Keď ťa chytím, tak ťa zjem! (Veľká 
detektívna naháňačka myšiaka Tima a Cyrila);  
ilust. a graf. úprava Juraj Martiška, Ikar, tlač TBB
 Zbyňo Džadoň: Lara a nebo; ilust. Jana Kalixová, 
graf. úprava Erik Groch a Jana Kalixová, Slnieč-
kovo, o. z., tlač TBB
 Katarína Macurová: Lily a Momo; ilust. Katarí-
na Macurová, graf. úprava AMOS Typografické 
studio, Albatros Media Slovakia, tlač FINIDR

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku
Tlačiarni Neografia za mimoriadne polygrafické 
spracovanie knihy Ľubomír Longauer: Peter Ďurík 
– Typografia (Vl. náklad)

Cena BIBIANY
Vydavateľstvu Egreš, o. z. za najkrajšiu detskú 
knihu Lucia Kršková – Barbara Kršková: Nie je 
opica ako opica

Cena Slovenskej národnej knižnice za štu-
dentskú prácu  
Satoko Fukui: Domáce dobrodružstvo
Hedviga Gutierrez: Neboj sa!
Zuzana Skaličanová: Kontradikcie
Romana Klementisová: Ja a ja z vnútra

Krásna literatúra
Milan Rúfus: A čo je krása?; ilust. Katarína Vavrová, 
graf. úprava Boris Kvasnica, Perfekt, tlač FO ART

Najkrajšie knihy Slovenska 2017

Foto archív BIBIANA

AKTUALITY

História tradície súťaže Najkrajšie knihy Slovenska siaha až do roku 1965, odkedy sa prostredníctvom jej vyhlasovania 
sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom je BIBIANA, 
medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.
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 Lucia Kršková – Barbara Kršková: Nie je opica ako opica; ilust. a graf. 
úprava Barbara Kršková, Egreš, o. z., tlač fronte
 Beatrica Čulmanová: Slovenské povesti o strašidlách; ilust. Svetozár 
Košický, graf. úprava Thomas Books, Ikar, tlač Róbert Jurových – NI-
KARA
 Peter Karpinský: Teta Agáta a jej mačacia sedmička; ilust. Peter Uchnár, 
graf. úprava Mojmír Zmija, Perfekt, tlač KASICO

Učebnice
Zuzana Berová – Peter Bero: Matematika – Kamarátka násobilka; ilust. 
Mišo Uhrín, graf. úprava Veronika Besedová a Viktor Mikus, Libera-
Terra, tlač Tlačiareň P+M grafické štúdio

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
Beata Jablonská – Norbert Lacko: Erik Šille: Šťastie je na dosah / Happiness 
is within reach; Fot. kolektív a archív, graf. úprava Boris Meluš, Krokus 
Galéria v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart, tlač Tiskárna Helbich
 Gabriela Garlatyová – Diana Majdáková – Aurel Hrabušický: Knut; Fot. 
Martin Marenčin, Jindřich Štěrba, Peter Bánoš a archív, graf. úprava 
Matúš Lelovský, Vydavateľstvo Slovart a Dub Gallery, tlač Tiskárna 
Helbich
 Kolektív: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500; 
Fot. kolektív a archív, graf. úprava Marcel Benčík, Slovenská národná 
galéria, tlač DOLIS
 Bohunka Koklesová: Martin Štrba – Pevná zem pod hlavou; Fot. Martin 
Štrba, graf. úprava Slávka Pauliková, Vydavateľstvo Slovart a CHA-
RACTER – Film Development Association, tlač FINIDR
 Alan Hyža – Dušan Dušek: Memoria. Miznúce Slovensko / Vanishing 
Slovakia; Fot. Alan Hyža, graf. úprava Ivan Štora, Vydavateľstvo Slovart, 
tlač TBB
 Ľubomír Longauer: Peter Ďurík – Typografia; Fot. a graf. úprava Peter 
Ďurík, Vl. náklad a NEOGRAFIA, tlač NEOGRAFIA
 Kolektív autorov: Rudolf Sikora: Sám s fotografiou; Fot. Richard Kučera 
Guzmán a archív autora, graf. úprava a vyd. RICHIE, Richard Kučera 
Guzmán, tlač FO ART
 Ľubomír Jankovič: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v gra-
fických vyobrazeniach historických tlačí 15. až 18. storočia z fondov a zbierok 
Slovenskej národnej knižnice; Fot. a graf. úprava Ivan Bílý, Slovenská 
národná knižnica, tlač Tlačiareň P+M grafické štúdio

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl
Satoko Fukui: Domáce dobrodružstvo; ilust. a grafická úprava Satoko 
Fukui, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač BB Print
 Romana Klementisová: Ja a ja z vnútra; graf. úprava Romana Klemen-
tisová, vyd. a tlač Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
 Zuzana Skaličanová: Kontradikcie; ilust. a graf. úprava Zuzana Ska-
ličanová, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
 Viktória Hrtúsová: Kruhy; ilust. a graf. úprava Viktória Hrtúsová, 
vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
 Hedviga Gutierrez: Neboj sa!; ilust. a graf. úprava Hedviga Gutier-
rez, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR 
tlačiareň
 Alžbeta Božeková: Sprievodca pre vysokoškolákov; ilust. a graf. úprava 
Alžbeta Božeková, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač 
NEUMAHR tlačiareň

Bibliofilské tlače
Kamil Peteraj: Texty v obrazoch / Obrazy v textoch; ilust. Martin Augustín, 
graf. úprava Tomáš Machek Side2, Ikar, tlač TBB

AKTUALITY

Ilustrátor Juraj Martiška (vľavo) preberá cenu od akademického maliara a predsedu poroty 
Najkrajšie knihy Slovenska 2017 Igora Piačka. Foto Dano Veselský

Zuzana Mitošinková z vydavateľstva Egreš, o. z. s riaditeľom BIBIANY, medzinárodným 
domom umenia pre deti, Petrom Tvrdoňom. Foto Dano Veselský

Zuzana Megová (vľavo) z Ministerstva kultúry SR (Sekcia umenia a štátneho jazyka) s výkon-
nou riaditeľkou vydavateľstva Ikar Valériou Malíkovou. Foto Dano Veselský



s. 06/07

AKTUALITY

Z obývačky 
Nicka Cavea 

až do čínskeho 
väzenia 

V piatok podvečer kráčam bratislavskou Štefáni-
kovou ulicou, ktorá sa s približujúcim sa Pistoriho 

palácom čoraz viac zapĺňa. Tak ako mnohí ďalší mám 
aj ja namierené na BRaK – Bratislavský knižný 

festival. Vejúca vlajka nad priečelím historic-
kej budovy z konca 19. storočia predzname-

náva, že som sa dostavila na správne miesto.

Keď sa vo dverách takmer zrazím so spiso-
vateľom Michalom Hvoreckým, ktorý mo-

deruje úvodný otvárací večer, hlesnem: „Dnes 
sú tu, tuším, všetci.“ Automaticky sa zaradím 
do radu pri vstupe a napadne mi: Aký by mal 
vlastne byť dobrý knižný festival? Čo by mu ne-
malo chýbať, aké body musí splniť, aby sme si 
my, návštevníci, povedali: „Tak takto by to malo 
vyzerať…“? Je toho viac a iste ide o subjektívny 
úsudok, niektoré prvky však možno vymenovať 
a zhrnúť celkom presne.
 Dostatočne veľký a príjemný priestor s cha-
rizmou. BRaK sa tento rok vrátil po dvojročnej 
prestávke späť do Pistoriho paláca. Na jeho 
nádvorí bolo počas celého trvania festivalu do-
stupné občerstvenie a posedenie. Vytvoril sa tu 
nepretržitý šum rozhovorov, skupinky priateľov 
a známych, ktorí od rána do večera debatovali 
o literatúre, umení, živote. Toto unikátne miesto 
v meste bolo možné navštíviť kedykoľvek, naprí-
klad cez prestávky medzi jednotlivými besedami 
a podujatiami. Nepochybne som nebola jediná, 
kto si pri pohľade na oživený dvor pomyslel, že 
takto sa tvorí a udržiava funkčná komunita, 
že mesto, ktoré chce byť otvorené a priateľské 
k svojim obyvateľom, jednoducho musí ponúkať 
podobné zážitky. Stráviť spoločný čas niekde, kde 
je nám dobre. 

Cave / Kleist
V piatok má BRaK pred sebou úvodný večer. 
Chodby a miestnosti na prvom poschodí sa ešte 
len pripravujú na víkendový vydavateľský trh. 
Za výstavnou časťou, ktorej dominujú tajomné 
a mystické kresby talianskeho výtvarníka a di-

pesničkám Nicka Cavea rozbalil elektrizujúcu 
živú performance. Diváci mali možnosť sledovať, 
ako do jednotlivých skladieb maľuje obrazy. Mul-
tižánrový večer plný mnohozmyslových zážitkov 
bol skutočne nezabudnuteľný.

Jazyky knihy
Pokiaľ však návštevník preferoval pokojnejšie 
a intímnejšie chvíle, mohol stráviť čas v Kine Film 
Europe, kde počas celých troch dní prebiehali 
festivalové filmové projekcie. Komorný pohľad 
do života a tvorby Nicka Cavea sprostredkoval 
takmer snový dokument 20 000 dní na Zemi, Per-
verzný sprievodca ideológiou britskej režisérky 
Sophie Fiennes pootvoril dvere do nečakaných 
súvislostí medzi kreovaním kolektívneho ve-
domia a snov a Sokurov Faust podal poetické 
svedectvo o ľudských túžbach a slabostiach. 
V programe filmového BRaKu sa objavil aj vy-
nikajúci dokument Patrika Lančariča o živote 
básnika a politika Miroslava Válka či snímok 
kultového predstaviteľa francúzskej novej vlny, 
režiséra Jean-Luc Godarda Zbohom jazyku, ktorý 
reprezentoval filmový pohľad na ústrednú tému 
festivalu. Tento rok sa totiž BRaK niesol v zna-
mení jazykov knihy a zachytával ich v širších aj 
užších kontextoch a rôznorodých konotáciách. 
 Na hlavnom pódiu sa v sobotné popoludnie 
predstavil oceňovaný portugalský spisovateľ 
Goncalo M. Tavares, známy nielen svojím ro-
mánom Jeruzalem, ale aj sériou krátkych príbe-
hov s názvom Štvrť, ktorých nové pokračovanie 
uviedol v slovenskom vydaní práve na BRaKu. 
Jazykový minimalista Tavares sa moderátorke 
Zuzane Golianovej priznal, že skracovanie textov 

zajnéra Luigiho Serafiniho, je nainštalované pó-
dium. Miestnosť určená festivalovým podujatiam 
a besedám je plná do posledného miesta. Náv-
števníci si v očakávaní sadajú na zem, opierajú 
sa o stenu a zozadu prichádzajú ďalší, ktorých 
zlákal príťažlivý večerný program. Na festival 
BRaK totiž prijal pozvanie renomovaný komik-
sový tvorca, jedna z najzvučnejších európskych 
osobností tohto žánru, kresliar, ilustrátor, spi-
sovateľ, Reinhard Kleist.
 V rozhovore so slovenským prekladateľom jeho 
knihy Nick Cave: Mercy on Me, literátom Micha-
lom Hvoreckým, Reinhard nadšenému publiku 
rozprával napríklad o jeho spolupráci s kultovým 
hudobníkom Nickom Caveom, ktorého netradič-
nú biografiu vydalo na Slovensku Vydavateľstvo 
Monokel. Komiksy miloval odmalička, v rodnej 
dedine na nemeckom vidieku mu prinášali vy-
slobodenie a radosť. Spočiatku viedla Kleistova 
umelecká cesta k obrazom, ktoré podľa jeho slov 
za veľa nestáli. Tvorba komiksov mu zakrátko 
priniesla nečakaný celosvetový úspech. Okrem 
biografie Nicka Cavea autor stvárnil príbehy 
viacerých ďalších hudobných legiend – Elvisa 
Presleyho či pesničkára Johnnyho Casha. Venoval 
sa však aj pohnutému osudu Kuby. Zmapoval 
ťaživé reálie emigrantov putujúcich za slobo-
dou, vytvoril jedinečný komiks o Berlíne, mes-
te, v ktorom žije a tvorí, kde čitateľa dejinnými 
obdobiami sprevádzajú upíri, a nakreslil mnohé 
ďalšie unikátne komiksové publikácie.
 Reinhard Kleist však neostal iba pri rozprá-
vaní, počas koncertu Róberta Pospiša, Marti-
na Sillaya, Juraja Šušaníka, Romana Harvana, 
Jozefa Luptáka a ich unikátnej hudobnej pocty 

Čínsky spisovateľ a disident Liao I-wu 
na festivale BRaK. Foto Mišenka

Foto Veronika Holásková
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vil štyri roky vo väzbe za jedinú báseň. V knihe 
Pre jednu a sto piesní, ktorá vyšla v slovenskom 
preklade vo vydavateľstve Absynt, opisuje ťaživé 
chvíle za mrežami – dennodenný boj o život, zá-
pas so spoluväzňami aj so sebou samým. Liaove 
rozprávanie sa nepočúvalo ľahko. „Žil som horšie 
ako pes,“ povedal pokojným hlasom a pokračoval 
v odpovediach na otázky Martina M. Šimečku.
 Aj nedeľná spomienka na tragicky zosnulého 
spisovateľa Petra Krištúfka sa niesla v smutnom 
podtóne. Keď človek opustí tento svet predčasne, 
je to jednoducho tak. Petrov priateľ, moderátor 
besedy Dado Nagy, pozval k stolu viacerých 
Krištúfkových spolupracovníkov a blízkych – 
osobného editora Viktora Suchého, ale aj gra-
fika Pala Bálika, majiteľa banskoštiavnického 
antikvariátu Tomáša Lazara a ďalších. Bolo to 
spomínanie nepatetické, a predsa osobné a in-
tímne. Stretnutia s Petrom v bratislavských 
kaviarňach, jeho vášeň pre archivárstvo, láska 
k literatúre a filmu, húževnatosť, systematickosť 
a veľkorysosť – to všetko zaznelo v Pistoriho pa-
láci v slnečný podvečer.
 Po uvedení knižného vydania textov divadel-
níka a lídra skupiny Ali Ibn Rachid, Ľuba Burgra, 
sa hlavný festivalový program skončil a piatemu 
ročníku BRaKu zazvonil pomyselný zvonec. Vďa-
ka zaň patrí programovému riaditeľovi Petrovi 
Michalíkovi a celému jeho pracovnému tímu, pre-
tože za dobrým projektom vždy stoja odhodlaní 
a oduševnení ľudia. Ďakujeme! Boli to krásne dni 
– plnohodnotné, miestami meditatívne, inokedy 
energické, nabité krásnymi knihami a nadšením 
z nich. 

Diana Mašlejová

patrí k jeho hlavným umeleckým značkám. Čo má 
spočiatku desať strán, skráti nakoniec na zopár 
riadkov. Jeho cieľom nie je politizovať, ale držať 
hlas opozičnému postoju, stáť proti moci, provo-
kovať.
 Iný pohľad na jazyky knihy priniesol podvečer 
s pozoruhodným mystifikátorom, talianskym 
výtvarníkom Luigim Serafinim. Jeho Codex Se-
raphinianus patrí k najpozoruhodnejším, najkraj-
ším, ale aj najzáhadnejším knihám vôbec a vďaka 
tajomnému písmu a surrealistickým kresbám 
je predmetom fascinácie čitateľov už takmer štyri 
desaťročia. Spojenie textu a ilustrácie, vizuálna 
a literárna stránka – väzby, ktoré nemožno pre-
trhnúť, ak má stáť na konci krásna kniha. Taká, 
ktorá napĺňa estetické, hodnotové, obsahové, 
morálne kvality, prekvapuje a nadchýna zároveň.

Spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia
Piaty ročník festivalovej prehliadky knižného 
umenia si už pri svojom zrode nastavil latku vy-
soko. Charakterizuje ho nielen bohatý sprievodný 
program (ktorý sa postupom rokov stal natoľ-
ko príťažlivým a kvalitným, že mu prívlastok 
sprievodný ani nesedí), uvoľnená a priateľská 
atmosféra, ale aj produkcia viac ako tridsiatich 
malých a nezávislých vydavateľstiev zo Sloven-
ska a Českej republiky. Sú to práve oni, ktorí 
na BRaKu oživili hlavné poschodie. Počas fes-
tivalového víkendu prechádzajú okolo ich stán-
kov davy návštevníkov. Ľudia z vydavateľstiev 
Absynt, Odeon, Valal, Take Take Take, Kapitál, 
Portugalský inštitút, Slovart a mnohých ďalších 
s návštevníkmi festivalu nadšene debatujú o svo-
jich publikáciách, periodikách, aktivitách. Tr-

hovisko krásnych kníh sa stáva živým centrom, 
kde si možno kúpiť knihu, vypiť kávu alebo sa 
porozprávať o svojich obľúbených spisovateľoch 
a ilustrátoroch.
 Čo sa týka ilustrátorov, BRaK dáva tvorcom 
výtvarnej časti rovnaký priestor ako samotným 
spisovateľom. Štvrtkové vernisáže v úvodný 
deň festivalu sa stali plnokrvnou pozvánkou 
pre nasledujúci program podujatia. Francúzska 
ilustrátorská špička Laurent Moreau má za sebou 
aj napriek pomerne mladému veku spoluprácu 
s najlepšími autormi literatúry pre deti a nie-
koľko vlastných autorských kníh. Svoje hravé 
a neobyčajné nápadité ilustrácie autor uviedol 
vo Francúzskom inštitúte. Legenda stredoeu-
rópskej ilustrácie, autor ikonického Maxipsa 
Fíka, Jiří Šalamoun, sa svojou tvorbou predstavil 
na vernisáži v Univerzitnej knižnici v Bratislave 
a francúzska ilustrátorka Anne-Margot Ramstein 
zase v priestoroch Art Books Coffee.

Štyri roky natvrdo – za báseň
Ako vzniká kniha? Možno slovami popísať ne-
uchopiteľné cesty ideí, snov, kreatívnych prúdov? 
Z úst tvorcov ide o vzácne okamihy, pohľad do zá-
kulisia kreatívnej práce je pre diváka neobyčajne 
atraktívny a proces vzniku umeleckého diela ne-
stráca ani v súčasnosti punc tajomna. Presvedčil 
o tom Jiří Dvořák, autor krásneho Rastlinopisu, 
ale aj Iveta Merglová, ktorej kniha Ema sa má sa 
stala kultovou a pertraktovanou už krátko po jej 
uvedení na knižný trh.
 Festival BRaK priniesol do hlavného mesta 
viaceré svetové mená a jedným z nich bol Liao 
I-wu – čínsky spisovateľ a disident, ktorý strá-

Komiksový tvorca, kresliar, ilustrátor a spisovateľ Reinhard Kleist v rozhovore 
s Michalom Hvoreckým. Foto Mišenka

Neformálny rozhovor „reportážnej úderky“ na nádvorí Pistoriho 
paláca počas BRaKu. Zľava: Andrej Bán z Denníka N, vydavateľ 
Filip Ostrowski a redaktor Ján Púček z Absyntu. Foto Mišenka
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Pochod za dobrú literatúru / 
Bratislava
Okolie Štefánikovej ulice v Bratislave sa zaplnilo dobrou literatúrou pri prí-
ležitosti jubilejnej desiatej Noci literatúry. Slovenskí herci čítali úryvky 
z diel európskych autorov na štrnástich neobyčajných miestach, resp. 
v priestoroch, kde sa živé spojenie knihy, herca a poslucháča absolútne 
neočakáva. Od zrekonštruovanej neobarokovej vily veľvyslanectva ho-
landského kráľovstva, cez konferenčnú miestnosť hotela LOFT v štýle 
historickej knižnice, kostol svätého Cyrila a Metoda, až po reprezentatívny 
salónik na bratislavskej hlavnej železničnej stanici. 
 Okrem originálnych priestorov sa tohtoročná Noc literatúry bude spá-
jať aj s mnohými nezameniteľnými hereckými výkonmi. Najmä hlavná 
železničná stanica sa na pätnásť minút stala javiskom Roberta Rotha 
a kniha nemeckého prozaika Thomasa Melleho Svet za chrbtom divadelnou 
hrou. Niektorí herci si dokázali vopred pripraviť príjemnú atmosféru ešte  
pred svojím čítaním krátkym bezprostredným rozhovorom s publikom 
(Richard Autner čítajúci knihu Samy od Zdenky Becker v Rakúskom kul-
túrnom fóre), ale niekde zase viazla komunikácia medzi hercom – teda aj 
knihou – a divákmi. 
 Kino Film Europe, komorná kinosála v suteréne budovy Pistoriho paláca, 
na jeden večer vymenilo film za knihu, avšak ponechalo princíp premie-
tania – zhasnuté svetlá v publiku a herec ako jeden výrazný svetelný bod. 
Pri monotónnom čítaní Jakuba Uríčka sa teda dobová atmosféra španielskej 
knihy o bývalom pašerákovi Krátke dni na zabíjanie (Arturo Pérez-Reverte) 
neobjavila. Veľmi dôležitou súčasťou kvalitného prejavu je aj prepojenie 
herca a hlavnej postavy (akékoľvek – môže sa týkať záujmov, povolania, 
rodinného stavu, veku, skúseností). Herec František Kovár sa doslova 
vžil do protagonistu knihy Tajný denník Hendrika Groena od holandského 
autora Hendrika Groena. 
 Zaujímavé miestečko Bon Bon Jazz Bar, ktoré sa pravidelne zapája do Noci 
literatúry, aj tento rok hostilo herecký prednes atraktívnej knihy. Išlo 
o Richarda Stankeho, ktorý čítal z knihy autentických zážitkov Poliaka 
Ossendowského z obdobia občianskej vojny v Rusku – Krajinou ľudí, zvierat 
a bohov. Samozrejme, podujatie ponúklo svojim návštevníkom aj slovenskú 
knihu, víťaza Anasoft litera 2017. Som Paula od Ondreja Štefánika čítala 
herečka Lucia Hurajová. Aj desiaty ročník Noci literatúry navštívil veľký 
počet literárnych nadšencov a Bratislavou tentoraz pochodovali literárne 
diskusie. Táto akcia, našťastie, stále vyvoláva veľmi pozitívne reakcie.  

Dominika Petríková

Spojení knihami / Nitra
Noc literatúry v Nitre už druhý rok zastrešuje nezávislé kultúrne centrum 
Hidepark Nitra, ktoré sídli za riekou na periférii mesta. Vďaka tomuto 
podujatiu naše centrum prekonáva istý odstup a preniká do vnútra mes-
ta, kde spolu s posolstvom nezávislej kultúry šíri myšlienku jedinečného 
podujatia Noci literatúry. 
 Keď nováčikom opisujem, v čom je táto literárna udalosť výnimočná 
oproti iným formátom, vždy vyzdvihnem fakt, že sa čítajú tie isté úryv-
ky z kníh súčasne v Paríži, Miláne, Prahe, Košiciach… A jedna z nich je 
i slovenská, nehovoriac o fakte, že ide o najsúčasnejší a najlepší výber 
z európskej literárnej produkcie. Práve spájanie je pre nás na tejto udalosti 
najdôležitejšie. Tento rok sme spojili päť miest z minulého roka s piatimi 
novými. Ostala tak galéria, najobľúbenejšie kaviarne, no pridali sa i dve 
obľúbené krčmy a novovzniknutý antikvariát. 
 Spájajú sa aj predčítavači – herci z rôznych divadiel, známe osobnosti 
spoločenského života a tretieho sektora i pedagógovia z dvoch nitrian-
skych univerzít. Na dobrovoľnej báze sa zas zapájajú študenti s láskou 
k literatúre i miestni dobrovoľníci, pre ktorých je toto podujatie ďalšou 
čiarkou do ich bohatého dobrovoľníckeho životopisu. A diváci? Stretnete 
študentov rôznych stupňov škôl, miestnych cyklistov, rodičov s deťmi, 
aktivistov z neziskových organizácií i skupinu starších dám, poctivo dr-
žiacich vytlačené mapky.
 Keďže sa každý rok usilujeme urobiť toto podujatie čo najpohodlnejšie 
a najpríťažlivejšie pre čo najširší okruh ľudí, vyrábame účastnícke kartičky, 
na ktorých sa nachádza mapa a zoznam miest. Na každom stanovišti je 
určený dobrovoľník, ktorý k príslušnému názvu miesta otlačí pečiatku 
a každý účastník s aspoň piatimi pečiatkami sa zapája do žrebovania 
o knihy. Tie nám ako sponzorský dar poskytli vydavateľstvá Slovart, Zelený 
kocúr, Tatran, Portugalský inštitút, Ikar a Odeon.  
 Spájanie, to je myšlienka, pre ktorú venujeme toľko energie tomu-
to organizačne náročnému podujatiu, ktoré pripomína putovanie. 
Za krásou, za relaxom, za knihami. A aj keď sú cesty k cieľu rozdielne, 
napokon sme sa všetci postretali v jednom bode. Tento rok sme totiž 
urobili výnimku a predĺžili čas čítania na jednom mieste, kde sme vy-
žrebovali osem výhercov kníh a kde sme našim pomocníkom odovzdali 
dobrovoľnícky koláč.
 Na záver by som našu Noc literatúry zhrnula v číslach: 10 kníh, 10 miest 
na čítanie, 20 čítajúcich, 16 dobrovoľníkov, 8 sponzorských darov, vyše 
100 účastníkov a dve spokojné organizátorky. 

Jana Popovicsová 

Noc literatúry je happening, ktorý sa u nás behom 
niekoľkých rokov udomácnil tak, že ho už môžeme 

pokladať… nuž, za domáci. Podujatie k nám však 
prišlo z Česka, dátum jeho konania sa odvíja 

od veľtrhu Svět knihy (Noc literatúry sa koná 
v predvečer otvorenia veľtrhu). U nás sa čítalo až 
v sedemnástich mestách a my prinášame krátke 

reportáže zo štyroch z nich.

AKTUALITY

Herec Dano Heriban číta v rámci Noci literatúry v Banskej 
Bystrici v podchode. Foto Jakub Julény
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Súmrak literatúry? / Banská Bystrica
Podujatie ako Noc literatúry veľmi dobre ilustruje súčasný stav domáceho 
knižného trhu a špecifickosť záujmu o literatúru ako takú. Aj keď mnohí 
nebudú súhlasiť, ak úprimne chceme, aby literatúra prežila a udržala si 
status živého umenia, písať jednoducho nestačí.
 Každý nový ročník akcie prináša určité obmeny. Prichádzajú nové 
mená čítajúcich a vždy zaujímavejšie „pútnicke“ miesta. Noc litera-
túry má aj v našich bystrických končinách niekoľkoročnú tradíciu, 
v posledných rokoch ju organizujeme pod hlavičkou kníhkupectva 
Arforum a projektu Literárna bašta. Ja ako organizátor Noc literatúry 
trávim na bicykli s telefónom, oscilujem medzi všetkými stanovišťami 
a komunikujem s kolegami, dobrovoľníkmi a účinkujúcimi. Aj keď ide 
o pomerne veľké podujatie, v meste ako je Banská Bystrica sa počas 
teplého jarného večera ľahko „stratí“. Terasy a ulice sú plné, publikum 
je skryté v dave.
 V tomto roku sme stavili na divadlá, ktoré si počas svojho županského 
mandátu zobral na mušku Marian Kotleba a ich činnosť bola ohrozená. 
V Divadle Štúdio tanca čítal herec Ondřej Daniš z knihy Serhija Žadana 
a v Bábkovom divadle na Rázcestí literárna vedkyňa Zuzana Bariaková 
z ostatného románu Amosa Oza Judáš. Ešte pred rokom by to nešlo, ale 
tentoraz sa čítalo aj na župnom úrade. Ukážku z knihy Samy od rakúskej 
autorky Zdenky Becker predniesla Kristína Svarinská. 
 V pomerne frekventovanom podchode pod Kapitulskou ulicou zase čítal 
Dano Heriban z knihy Thomasa Melleho Svet za chrbtom. Medzi miesta, kam 
Noc literatúry doteraz nezavítala, patrila aj malá železničná stanica, kde 
herec a rozhlasák Peter Himič čítal z pripravovaného prekladu posledného 
románu Jeana-Michela Guenassiu. V priestoroch bašty pri Lazovnej bráne 
znel hlasom psychiatra Michala Pataráka text románu Ondreja Štefánika 
Som Paula a v podniku U Francúza si čitatelia mohli vypočuť román Antala 
Szerba Cesta za mesačného svitu v podaní herca Simona Juhásza. No a u nás 
doma, v našom kníhkupectve, z knihy Štvrť od Gonçala M. Tavaresa čítal 
známy kontrabasista Róbert Ragan starší.
 Tohtoročná Noc literatúry patrí bez pochýb k najúspešnejším poduja-
tiam v žánri, aké sme do Banskej Bystrici priniesli, no stále premýšľam 
nad tým, či v nej tie európske literárne artefakty nestoja kdesi na okraji, 
za známymi osobnosťami a putovným dobrodružstvom. Teda, hoci má 
Noc literatúry skvelú atmosféru, v duchu si predstavujem a rátam, koľko 
ľudí by prišlo, keby do miestnych kaviarní zavítal Amos Oz alebo samotný 
Guenassia.

Slavomír Sochor

Noc dažďa a literatúry / Košice
Lásku k literatúre v Košiciach preveril dážď. Odmenou pre verných náv-
števníkov bol zážitok z čítania v historickej aule UPJŠ, nahrávacom štúdiu 
Slovenského rozhlasu, v dvoch galériách súčasného umenia, hotelovej izbe 
a v strašidelnej budove v procese rekonštrukcie, silne pripomínajúcej kobku.
 Kúzlu umenia neodolal ani sympatický kokeršpaniel, ktorého v galérii 
VUNU okrem Kosmonauta z Čech zaujali aj výtvarné diela. Z debutu Jaro-
slava Kalfařa čítala Dora Kendera, riaditeľka Východoslovenskej galérie, 
„nainštalovaná“ s knižkou hneď vedľa netradičných umeleckých kúskov. 
Zážitok dotvárala aj samotná cesta do galérie – putovanie po schodiskách 
a pavlačiach starého domu obrasteného brečtanom. Úplne iné to bolo 
v hoteli Zlatý dukát – spisovateľka Marka Staviarska tam čítala z románu 
Cesta za mesačného svitu usalašená na posteli medzi vankúšmi elegantnej 
hotelovej izby. Jej svieže čítanie z diela Antala Szerba vtiahlo poslucháčov 
do malebného Talianska, videného očami maďarských turistov.
 Šopa Gallery zasa ponúkala príbeh dvoch kamarátov na ceste za se-
bapoznaním (Osem hôr od Paola Cognettiho) v podaní vizuálnej umelkyne 
Svetlany Fialovej. Na tomto mieste sa odohral pozoruhodný súboj tela 
s potrebami ducha. Jedna návštevníčka pre premočené topánky takmer 
vzdala svoju literárnu púť hneď na začiatku. Vo veľkom štýle si uctili li-
teratúru manželia Andričíkovci – literárni vedci a pedagógovia pôsobiaci 
na UPJŠ. Táto zohratá dvojica čítala úryvky z románu Judáš od izraelského 
spisovateľa Amosa Oza v historickej aule univerzity. Slávnostnosť podčiar-
kovala vstupná sieň so zrkadlami a impozantným gobelínom.
 Ďalším vznešeným priestorom, v ktorého pamäti je literatúra už dlhé 
roky, bolo veľké nahrávacie štúdio Slovenského rozhlasu. Počas čítania 
rozhlasovej redaktorky Hany Rodovej-Kolbašskej sa rozozvučali všetky 
hudobné nástroje v miestnosti a za počúvania Krajiny ľudí, zvierat a bohov 
sa všetci prostredníctvom diela A. F. Ossendowského na chvíľu ocitli v si-
bírskej tajge. Najviac „undergroundovým“ priestorom bol meštiansky dom 
v rekonštrukcii, niekdajšia ubytovňa pre baletky s tanečnou sálou na po-
schodí. V tejto fáze rekonštruovania pripomínala budova kamenný žalár. 
Pri svetle starožitnej lampy tu herec Ján Kovalčin čítal svojím pôsobivým 
hlasom príbeh z prostredia iného „žalára“ – denníkové zápisky z domova 
dôchodcov, ktoré vyšli pod názvom Tajný denník Hendrika Groena. Magický 
večer pokračoval stretnutím v kníhkupectve Artforum, kde mohli milovníci 
literatúry vyhrať knižné ceny a príjemne sa porozprávať pri pohári vína.
 

Katarína Gecelovská

AKTUALITY

Teoretik popkultúry Juraj Malíček a Pavol Ferčák predčítavali 
v priestoroch Nitrianskej galérie. Foto Miloš Štefanka
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Dnes však na takéto precitnutie akosi ne-
máme čas, žijeme svoje životy, akoby sme 

nemali nikdy umrieť, akoby sme si to dokonca 
nemohli ani dovoliť. Nie je preto náhodou, že 
i tajomstvá vesmíru k nám musia prichádzať 
vo forme „pre zaneprázdnených“, že práve 
otázka času nás vždy vracia k sebe samým, 
teda k otázke: Kto som – čím som?

Popularizácia s pokorou
Neil deGrasse Tyson je známy popularizátor 
astronómie a astrofyziky, verne a s nemenším 
zápalom pokračujúci v práci Carla Sagana, kto-
rého náučný seriál Cosmos pozná hádam každý. 
Zrozumiteľnou formou Tyson poskytuje pre-
hľad o stave súčasného poznania v astrofyzike, 
pričom dokáže i zorientovanejšieho čitateľa 
priviesť k nefalšovanému údivu a zároveň tému 
odľahčiť humorom a odhaliť súvislosti s našou 
zdanlivo banálnou každodennosťou. Čím je 
však kniha zaujímavá – a v čom vlastne spočíva 
jej hlbší zmysel –, to nie je len samotný prehľad 
vedeckých teórií, vesmírnych úkazov či záhad 
(temná hmota, temná energia, gravitačné vlny 
a pod.), ktoré poskytnú relatívne ucelený, sú-
časný obraz o širšom svete. Jej živým jadrom je 
totiž tzv. kozmická perspektíva chápania ľud-
ského života, pričom si Tyson nerobí ilúzie ani 
o vedcoch, ktorí často zabúdajú na pozemské 
starosti, biedu a hlad. Naopak, sám preukazuje 
pokoru, keď sa doznáva k nevedomosti či ob-
časnej vedeckej obmedzenosti, no verí v zmysel 
svojej popularizačnej práce, pretože poznanie 
kontextu, do ktorého je náš život fakticky za-

na to, aby sme si dokázali ujasniť samých seba. 
[…] Predstava skutočnosti je kolektívne delí-
rium“, ktoré zodpovedá našim priblíženiam, 
interpretáciám, množine spolu súvisiacich 
uhlov pohľadu.
 Primárna skúsenosť človeka nie je sebauve-
domenie (cogito ergo sum), ale Svet, ktorého 
„pravdu bytia“ nikdy nedokážeme „objektív-
ne“ interpretovať – pretože vždy už jestvujeme 
v ňom, nikdy nie mimo neho. Niečo nám vždy 
uniká. „Azda je emócia času presne to, čo je čas 
pre nás. […] Nemyslím si, že je nutné pochopiť 
viac.“ Rovelli ako teoretický fyzik však pochopil, 
že všetko to jeho úžasné vedecké úsilie je v jad-
re ľudskou snahou emocionálne sa vyrovnať 
so svojou konečnosťou, a teda jeho poctivosť 
ho voviedla priamo do srdca filozofie, ktorým 
je Μελέτη Θανάτου (príprava na smrť). Prameň 
zmyslu, prameň času možno len akosi – cítiť, 
presne tak, ako je tomu i v hudbe, ktorú už Scho-
penhauer považoval za tú najhlbšiu filozofiu.

Filozofia fyzikov
Zdá sa, že moderná revolúcia vo fyzike má ďa-
lekosiahlejšie dôsledky, ako si chceli vedci, ale 
aj filozofi pripustiť – je viac než evidentné, že 
prírodné vedy čoraz hlbšie filozofujú a filozofia, 
ak chce zrozumiteľne a poctivo reflektovať 
život, musí poznať i doterajší stav poznania 
vo fyzike.
 Kozmická perspektíva nie je výsadou vedcov, 
bola, je a bude vždy dostupná všetkým.

Eva Dědečková

sadený, znamená otrasenie sebastrednosťou 
človeka, jeho vybudenie k starostlivejšiemu 
životu vo svete s druhými. 

Citlivý pohľad fyzika a nadšenca
Hlbším zostúpením k problému, ktorý zvie-
ra ľudské srdce, teda k otázke času a jeho 
plynutiu (nepokryte: k mystériu našej smr-
teľnosti, definitívnej konečnosti), sú úvahy 
teoretického fyzika C. Rovelliho v diele O čase. 
Opäť ide o pozoruhodne čitateľsky prívetivý 
prehľad nielen fyzikálneho chápania času. 
Autor na pozadí fyzikálnych súvislostí mikro 
a makrosveta obnažuje našu naučenú naivitu 
(vžitý Newtonov koncept času) a predstavuje 
prekvapivé tézy kvantovej fyziky (neexistencia 
kauzality v základnej gramatike sveta, zrni-
tosť, fluktuácie), ktorá ukazuje, že tzv. šípka 
času môže byť spôsobená len našou interak-
ciou s vesmírom. Myslieť si, že ide o nudný 
fyzikálny výklad je tým najväčším omylom – 
Rovelli brilantne otvára spoločné horizonty 
fyziky, filozofie, poézie i hudby, a tak ponechá-
va čitateľa v nemom úžase, keď bez okolkov 
napokon kladie otázku: Ako v nás môže svet 
bez času vyvolávať pocit časovosti? Nevnucuje 
čitateľovi svoj názor zástancu teórie slučkovej 
gravitácie, naopak, ponúka citlivý perspektív-
ny pohľad fyzika, a predsa ostáva predovšet-
kým zvedavým človekom s citom pre hranice 
poznania, pre tajomstvo života: „Hypertrofia 
čelových lalokov je veľká, umožnila nám vy-
letieť na Mesiac, objaviť čierne diery a zistiť, 
že sme príbuzní lienok, ale nie je dostatočná 

KUPÓN 
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  KUPÓN
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O obe knihy, o ktorých informujeme na tejto strane, môžete 
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Preklad Pavol Briatka // O čase / Carlo Rovelli / Preklad Peter Bilý /  
Vydavateľstvo Tatran 2017

Kam sa podel cit pre celkovú súvislosť bytia, ktorý sa ešte 
skvel v podobe tohto hlbokého vyznania na orfickej zlatej 
doske zo 4. storočia p. n. l.? Už obyčajný pohľad na nočnú 

oblohu vyvoláva filozofické otázky o zmysle nášho 
bytia, o celkovej súvislosti všetkého života – odra-

zu sa totiž ocitáme v mĺkvej nesmiernosti Sveta, 
ktorá v nás vyvoláva nepokoj. 

Foto archív E. D.

ESEJ
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KOMENTÁRE

jubilanti
od 24. mája do 27. júna

25. 5. 1960 – Martin PREBUDILA, prozaik, básnik, spisovateľ pre deti
27. 5. 1939 – Alta VÁŠOVÁ, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež, scenáristka
27. 5. 1950 – Mária PUŠKÁROVÁ, prekladateľka
27. 5. 1989 – Jakub POKORNÝ, básnik
28. 5. 1922 – Nora GRAJCIAROVÁ, poetka, spisovateľka pre deti
28. 5. 1971 – Marek VADAS, prozaik
30. 5. 1951 – Zuzana STANISLAVOVÁ, literárna vedkyňa
30. 5. 1989 – Jano HARGAŠ, prozaik
31. 5. 1966 – Lenka GAHÉROVÁ, prozaička, autorka kníh pre deti
31. 5. 1970 – Peter DAROVEC, literárny vedec a kritik
2. 6. 1946 – Peter GLOCKO, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, scenárista
2. 6. 1947 – František MIKLOŠKO, autor literatúry faktu
2. 6. 1977 – Andrej HABLÁK, básnik
3. 6. 1940 – Viliam APFEL, autor literatúry faktu
4. 6. 1939 – Ján PAULINY, autor literatúry faktu, prekladateľ
4. 6. 1971 – Vanda ROZENBERGOVÁ, prozaička
5. 6. 1965 – Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, poetka, prozaička, autorka kníh 

   pre deti a mládež, literárna kritička
6. 6. 1936 – Peter KOVÁČIK, prozaik, spisovateľ pre deti a mládež, dramatik, 
   scenárista
7. 6. 1942 – Hana KOŠKOVÁ, poetka
7. 6. 1944 – Nora BARÁTHOVÁ, prozaička
8. 6. 1956 – Teodor KRIŽKA, básnik a prekladateľ
8. 6. 1977 – Marta FARTELOVÁ, prozaička
9. 6. 1923 – Vít UŠÁK, básnik, autor kníh pre deti, prekladateľ
9. 6. 1931 – Jaroslava PAŠIAKOVÁ, literárna historička a kritička

pritom ho nevedie komerčný zisk, ale v prvom 
rade tvorivý zámer. Preto sa púšťa aj do veľkých 
románov pre skalných fanúšikov, čo sa na Slo-
vensku veľmi nevypláca – poznám to. Avšak Ďuro 
do toho ide, lebo nielen peniazmi sme živí. Trápi 
ho, čo sa v našej krajine deje, háda sa na Face-
booku, nedá mu to. Vravím mu, že by sa občas 
mohol trochu krotiť, no keď vidíte zlo, dá sa to 
len ťažko. Ďuro ho vidí jasne a čisto, preto sem-
tam pľuje síru. Spravodlivosť, zemitá človečina 
sa tiahne jeho dielami. Vie, že si pohnevá časť 
čitateľov, no aj tak si ide svoje, vníma niečo vyššie 
než nabaľovanie čo najväčších čitateľských más. 
Stojí mu to za to, stále je ľadoborec. Rešpekt. 
Ďuro, všetko dobré. A vďaka.

Jozef Karika

R ivalita, konkurencia? Určite áno, ale v dob-
rom. Oceňujem Ďurovu kreativitu, zápal 

a výdrž. Nebyť jeho, písal by som oveľa pomal-
šie. Nič tak nepovzbudí tvorivosť ako nový ro-
mán od kolegu/rivala. Špeciálne od Červenáka. 
To kedy napísal? Ako to stihol? A pritom stále 
drží latku. Nadávka pomedzi zuby, príval ener-
gie, hneď sa lepšie píše. Rýchlejšie, s väčším 
„drajvom“.
 Keď som odchádzal zo zamestnania a zvažo-
val, čo ďalej, Ďuro mi poradil: „Však nevymýš-
ľaj a venuj sa čisto písaniu, ide to.“ Čertovská 
myšlienka. Provokatívna. Dovtedy som počúval 
jedine opak – nejde to, určite nie na Slovensku, 
skapeš od hladu. Neveril som, že by to šlo, ale 
bol tu Ďuro, ľadoborec zažitého presvedčenia, 

že sa nedá. Jemu sa dalo, vyzeral spokojne, ani 
pochudnutý nebol. Takže som to skúsil. A išlo 
to. Písal by som aj bez ľadoborca, ale asi po no-
ciach, popri zamestnaní pre normálnych. Ďuro 
pretĺkol cestu viacerým, v jeho brázde sa nám 
rozbiehalo voľnejšie, bolo sa od čoho/koho od-
pichnúť. Nemožné nie je až také nemožné, keď 
ho niekto z mäsa a kostí s prehľadom zvláda. 
Stačí jediný – spúšťač lavíny.
 Občas mu zavolám, len na desať minút… 
Po dvoch hodinách sa rozlúčime, neprebrali 
sme ani polovicu toho, čo by sa zišlo. Píšeme 
odlišné knihy, žánre, vydávajú nás iné vydavateľ-
stvá. A predsa je o čom. Remeslo spája a Ďuro je 
znamenitý „craftsman“, každý rok čakám, s čím 
novým príde. Zatiaľ som sa zakaždým dočkal, 

9. 6. 1951 – Jana KANTOROVÁ-BÁLIKOVÁ, poetka, prekladateľka
11. 6. 1940 – Marina ČARNOGURSKÁ-FERANCOVÁ, prekladateľka, sino- 
   logička, filozofka
13. 6. 1934 – Jozef PAVLOVIČ, prozaik, dramatik, autor kníh pre deti  
   a mládež, scenárista
13. 6. 1947 – Danica JAKUBCOVÁ, poetka, publicistka
14. 6. 1942 – Mila HAUGOVÁ, poetka, prekladateľka
14. 6. 1951 – Marián REISEL, básnik
16. 6. 1974 – Juraj ČERVENÁK, prozaik, publicista
17. 6. 1964 – Kamil ZBRUŽ, básnik
18. 6. 1933 – Miroslav JANEK, publicista, prekladateľ
19. 6. 1966 – Agda Bavi PAIN, básnik, prozaik, scenárista
20. 6. 1950 – Alfonz LUKAČIN, prozaik, dramatik
20. 6. 1995 – Michaela IZSÁKOVÁ, prozaička
21. 6. 1934 – Ivan CVRKAL, literárny vedec, prekladateľ  
21. 6. 1950 – Jana BODNÁROVÁ, prozaička, poetka, dramatička 
22. 6. 1956 – Štefan ŠIMKO, prozaik
23. 6. 1947 – Zuzana CIGÁNOVÁ, prozaička
23. 6. 1947 – František KOLI, literárny vedec
23. 6. 1986 – Marek ZÁKOPČAN, prozaik
24. 6. 1938 – Gregor PAPUČEK, básnik, autor kníh pre deti, prekladateľ
24. 6. 1950 – Ivan Miroslav AMBRUŠ, básnik, prekladateľ
27. 6. 1931 – Peter LIBA, literárny vedec
27. 6. 1941 – Pavel VILIKOVSKÝ, prozaik, prekladateľ
27. 6. 1957 – Dana HLAVATÁ, prozaička, dramaturgička
27. 6. 1964 – Bea BAZALOVÁ, prozaička

č. 0
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Ľadoborec Červenák
„Tento má gule,“ povedal som si. Deväťdesiate roky, časopis Fantázia, 
prvá poviedka od akéhosi Červenáka. Šťavnaté, zemité, krvavé. Fajne 
sa to čítalo, nezadrhávalo. Odvtedy to išlo hladko. Automatická prevo-
dovka. Priebežne sa stretávame, zakaždým na vyššom stupni. Najprv 
cez slovanské témy, neskôr na súťažiach Martinus Cena Fantázie, napo-
kon cez romány a čitateľské ankety.Foto Peter Procházka
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Quo vadis, Anasoft litera?
Koncom apríla sa už tradične koná „litera fest“ – séria podujatí spojených s najprestížnejšou domácou literárnou cenou. 
Na to, aby sme sa ako diváci mohli pokochať pohľadom na živých spisovateľov a spisovateľky v ich viac-menej prirodze-
nom prostredí, však musí niekto dohliadnuť – po novom je touto osobou Simona Fochlerová (1986). 

ROZHOVOR

Predpokladám, že väčšina čitateľov Knižnej 
revue samotné ocenenie Anasoft litera po-
zná, aký je však tvoj príbeh s „anasoftom“ 
– a akú rolu v súvislosti s cenou aktuálne 
zastávaš?
Študovala som slovenčinu a francúzštinu, a v tom 
(relatívne) nedávnom čase ešte existovali štu-
denti, ktorí aj čítali. Desiatka Anasoft litery 
bola (ne)povinná jazda. Nikto nám to za kredity 
neprikázal, ale bola to samozrejmosť. Anasoft 
litera pri takých ako ja splnila účel perfektne. 
Porota upriamila moju pozornosť na desať zau-
jímavejších slovenských próz, a tak som čítala, 
hľadala tie dôvody, niekedy krčila obočie, niekedy 
prikyvovala, často polemizovala. Boli to krásne 
časy, keď som za knihami videla len text a nie 
osoby, ktoré ich napísali. Slovenské knihy som 
si vyberala podľa toho, či boli v „anasofte“, alebo 
či mali na obálke „K. K. motýlika“. O pár rokov 
som sa presťahovala do Bratislavy, zvyk čítania 
celej desiatky a tipovanie laureáta mi zostal. Pra-
covala som na mnohých skvelých kultúrnych 
projektoch, ale chýbal mi taký, v ktorom by som 

iného obdivovala tú pomalú atmosféru, to fluidum 
– a stačilo mi naozaj zopár stretnutí a uvedomila 
som si, že to nie je dômyselný literárny konštrukt, 
lebo autor taký naozaj je. Odkedy poznám Víťa 
Staviarskeho, pri čítaní jeho kníh ho nielenže 
počujem, ale aj vidím, ako sa na nich pri ciga-
retke rehoce…

Vlastne pravda, napríklad ja odkedy po-
znám Ivanu Gibovú, tak si jej texty vždy čí-
tam hlasom Ivany Gibovej a o Kalim Bagalovi 
som si najprv myslel, že je nejaký demiurg 
(dionýzovského typu) domáceho knižného 
poľa, kým som s ním začal spolupracovať 
a zistil som, že je to taký bodrý chlapík. 
Ale späť k „anasoftu“ – v čom spočíva ono 
koordinovanie? Ako vyzerá ročný cyklus 
tohto ocenenia?
Január je o tabuľkách a potom celý rok o ich vy-
pĺňaní a aktualizovaní. Kontrolujeme zoznam 
vydaných kníh za minulý rok, škrtáme ho i do-
pĺňame. V kalendári si „vyboldujeme“ termíny, 
strážime dedlajny, rámcové rozpočty, zakladáme 

sa cítila na pravom mieste. Keď prišla príležitosť 
robiť PR Anasoft litere, pred stretnutím mi bilo 
srdce ako pred tretím rande, keď už ste zaľúbení. 
Vtedy mi vôbec nenapadlo, že len o rok a niečo to 
prevezmem celé. Nie som však riaditeľka, skôr to 
nazvime koordinátorka alebo organizátorka ceny.

Dostaneme sa, samozrejme, bližšie k tomu, 
čo obnáša koordinovanie „anasoftu“, zauja-
la ma však jedna vec, ktorú si práve poveda-
la, takže sa k nej ešte vrátim: Keď hovoríš, 
že si zažívala krásne časy vidiac za knihami 
iba text a nie autora alebo autorku, čo to 
znamená? Nastali (možno aj v súvislosti 
s Anasoft literou) pre teba iné časy, keď si 
sa dostala do literátskeho okruhu?
Samozrejme. Balla? Po pár stretnutiach a sle-
dovaní jeho osobného profilu na facebooku sa 
mi otvoril iný rozmer jeho textov. Predtým bol 
pre mňa bohom slovenskej literatúry – nevide-
ný, nepoznaný, dokonalý. Zrazu je „len“ človek, 
ktorý výborne píše a rovnako výborne sa s ním 
rozpráva. Marek Vadas? V Liečiteľovi som okrem 

Foto Zuzana Kallová
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vždy nové a nové „bordy“ na Trelle a tak ďalej. Rá-
mec je vyhlásenie desiatky Anasoft litera (zväčša 
začiatok marca), litera fest (apríl), oslovovanie 
budúcoročnej poroty (apríl – máj), točenie autor-
ských portrétov (máj, jún), koordinovanie novej 
poroty – distribúcia knižiek, systém priebežného 
hodnotenia (od júna až do ďalšieho roka), rozho-
vory so spisovateľmi v Denníku N (júl – august), 
medzitým príprava ceremoniálu vyhlásenia (máj 
– september), po novom už vyhlásenie päťky (za-
čiatok septembra), ceremoniál vyhlásenia laure-
áta/laureátky (september) a od minulého roka aj 
vyhlásenie ceny René – Anasoft litera gymnazis-
tov (december). Celoročne sú to desiatky čítaní 
a diskusií v rámci našich projektov Živý bič – Živá 
literatúra útočí na čítanky a Anasoft litera uvádza 
po celom Slovensku či v rámci iných festivalov. 
K tomu všetkému, samozrejme, PR, nekončiace 
podávania a vyúčtovania grantov, rešerš všet-
kých výstupov a podobne. A to nehovorím o cel-
kovom pohľade na cenu, bije sa vo mne kritický 
čitateľ, ktorý pracuje so slovenskou literatúrou 
v jej špecifickom prostredí a zároveň manažér 
s „potrebou/poruchou“ všetko analyzovať a dávať 
do grafov a tých spomínaných tabuliek.

To znie ako práca pre celý regiment – koľko 
vás na toto všetko vlastne je?
V jadre sme aktuálne štyri: ja ako hlavná koor-
dinátorka (ktorá má stále na telefóne ako prvú 
voľbu Džadžu, Janku Ondikovú, po ktorej som 
prevzala Anasoft literu) a k tomu robím PR. 
Andrea Makýšová Volárová koordinuje porotu 
a stará sa o projekty Anasoft litera uvádza a Živý 
bič – živá literatúra útočí na čítanky. Čisto admi-
nistratívu robí Katarína Kucbelová, zakladateľka 
ceny. Najnovšia posila je Zuzana Kallová, bude 
naša pomocná grafička a „videomakerka“. Vizuál 
posledných rokov robil grafický dizajnér Marek 
Kianička. S dramaturgiou festivalu pomáha Ferči 
Malík. Produkcia je externá, tento rok sme mali 
v tíme Luciu Mandincovú, ktorá je šéfka produk-
cie Bielej noci, tak náš festival zvládla s úsmevom 
na tvári. Fotografa máme viac-menej už stále-
ho, Juraja Staroveckého. Hľadám však niekoho 
na pomocné PR. Plus, teraz nebudem feministka, 
určite potrebujeme muža, ktorý by nám celoročne 
pomáhal v produkčných záležitostiach a zdvíhal 
„ťažké predmety“ – knihy, roll-upy a brožúry.

Poďme k tohtoročnému festu – autori a au-
torky a ich knihy sú jasné, čo téma, miesta, 
sprievodné podujatia… čo považuješ za ab-
solútny hajlajt?
Išli sme v overenom móde, ktorý však po skončení 

ší problém. Bratislava je malomesto, povedzme 
to na rovinu. Cieľovka je viac-menej pre všetky 
náročnejšie projekty podporené FPU rovnaká. Po-
zor, nehovorím teraz o širokej čítajúcej verejnosti, 
ktorá napr. chodí na Noc literatúry, aj po 13-tich 
rokoch sa mi stalo, že sa ma kníhpredajca spýtal: 
„Anasoft čo?“, ale o trošku náročnejšom perci-
pientovi – nazvem to intelektuáli? Bratislavská 
kaviareň? Kultúrna obec? Keď si ich vydelíme, tak 
na jednu akciu je to naozaj tých pár ľudí. Najlepšie 
nastavený je podľa mňa BRaK, jeho dramatur-
gia má potenciál osloviť čo najširšie publikum. 
K LiKE poviem len toľko: festival typu CTRL-C 
z Bratislavy a CTRL-V do Košíc? Som z východné-
ho pobrežia, preto viem, že je tam úplne, ale úplne 
iný typ cieľovky. Preto (zatiaľ) LiKE nefunguje 
a dovolím si tvrdiť, že ani nebude, ak organizátori 
nezapoja do sprievodných podujatí región v pre-
važnej miere. Chápem zámer dostať spisovateľov 
tvoriacich a žijúcich inde ako na východe, ale 
chyba je ich nezasadenie do kultúrneho ende-
mitu Košíc. Pozri sa napríklad na Punktík, prvý 
festival detskej knihy, ten zafungoval v Košiciach 
perfektne. Hodnotná slovenská literatúra nie je 
populárna, hodnotná literatúra nie je dostatočne 
medializovaná. Literárnym festivalom chýba náv-
števnosť, lebo ich cieľovka nie je ani len literárna 
komunita sama, taká je roztrieštená.

Tých náročnejších percipientov môžeme 
označiť termínom Stanislava Rakúsa (aby 
sme ešte trochu podporili aj to východné 
pobrežie) „múzický čitateľ“. Ako je to s tým-
to chráneným druhom? Darí sa podľa teba 
rozširovať jeho populáciu? Anasoft litera 
má na to už spomínaný projekt Živý bič a na-

tohto ročníka začínam 
dosť prehodnocovať. Ide 
o multižánrový niekoľ-
kodňový festival, kto-
rého nosnou témou je 
predstavenie desiatich 
nominovaných autorov, 
ktorí podľa odbornej po-
roty napísali najlepšie 
slovenské knihy. Haj-
lajtom by mali byť teda 
oni. Tento rok sme ne-
mali takú silnú koncert-
nú hviezdu ako minulý 
rok Michelle Gurevich 
a bolo to aj cítiť. Za vy-
darený ťah považujem 
tanečné predstavenie 
GHOST/PRÍZRAK, kto-
ré sme do Bratislavy pozvali jednak preto, lebo 
nám tematicky zapadlo, a jednak ako symbolické 
gesto reakcie na spoločenskú situáciu, podporu 
Divadlu Štúdia tanca z Banskej Bystrice, ktoré 
ustálo Mariana Kotlebu, a tak tento rok môže 
oslavovať 20. výročie. Môj osobný hajlajt bolo 
vystúpenie Pohrebnej Služby, tria Juraja Staviar-
skeho, ktoré by v inom čase na inom mieste bola 
riadna pecka.

A ako to podľa teba celé dopadlo?
Návštevnosť sa neodrazila v úmere k úsiliu, ktoré 
sme na to vynaložili. Kde je chyba? Objektívne 
faktory ako počasie? Pretlak iných akcií s podob-
nou cieľovkou? „Vis maior“ ako nešťastná správa 
o tragickej smrti Petra Krištúfka, ktorá otriasla 
komunitou i nami? Či konšpiračné faktory ako 
nedostatočný sociálny kapitál mňa ako novej 
organizátorky? Klasická štruktúra dramaturgie 
– „nuda“ na tých istých miestach s tými istými 
ľuďmi? Hoci sme festival zvládli ako profesionáli, 
chyby sme urobili, vždy sa urobia. Potom si po-
viete, kde bol ten sedliacky rozum, radšej sadil 
zemiaky? Skrátka, prehodnocujem, a to dosť.

Je to ale príznačné pre tento ročník tohto 
festivalu, alebo je to podľa teba skôr širší 
problém? Počul som, že na poslednom fes-
tivale LiKE v Košiciach nebol takmer nikto, 
na BRaK-u sa zasa točí to isté publikum, nie-
kto iný ako „náš človek“ tam môže akurát 
tak zablúdiť, literárny stan na Pohode síce 
býva plný, ale to môže byť zasa spôsobené 
inými faktormi, než je záujem o literatúru…
Tak ja som napríklad na Pohodu chodila len kvôli 
literárnemu stanu! Myslím si, že je to komplexnej-

ROZHOVOR

Daniel Majling (vľavo) a Samo Trnka počas diskusie o knihe Ruzká klazika v Café Berlinka 
SNG. Foto Juraj Starovecký

 ››
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ROZHOVOR

vyše sa od minulého roka udeľuje aj Cena 
René – Anasoft litera gymnazistov. Dorastú 
nám teda ľudia, ktorí by sa o takýto typ akcií 
mohli zaujímať? Ako tomu pomôcť?
Úprimne, myslela som si, že tento ohrozený 
druh je už na pokraji vyhynutia, ale po diskusii 
študentov v rámci ceny René som si povedala: 
„Nie je, ale vôbec to ešte nie je stratené.“ Stre-
doškoláci argumentovali vynikajúco, až ma to 
prekvapilo. Rozširovanie populácie múzického 
čitateľa je jedna vec, o to sa snaží mnoho pro-
jektov vrátane našich. Ale širšia cieľovka lite-
rárnych festivalov je skôr o nájdení dospelého 
„neuvedomelého múzického“ čitateľa slovenskej 
literatúry. Aj v mojom okolí je množstvo ľudí, 
ktorí dokonca pracujú v kultúre a umení, ale 

PLAV – platforma pre literatúru a výskum, Vertigo, 
VLNA, Glosolália, už aj Knižná revue, zatiaľ nový 
Fraktál. Z iných druhov médií je to len Rádio 
Devín. Za veľmi dobrý považujem formát LQ – 
literárny kvocient, sama som skoro na každom… 
Ale rozoberali sme potenciálne zvýšenie publika 
na literárnych festivaloch o „nového čitateľa“. 
Na to, či ísť touto populárnou cestou nebudem 
odpovedať všeobecne, ale za Anasoft literu. Je 
vizuálna a digitálna doba – v poriadku, budeme 
tak komunikovať. V praxi to znamená, že sa za-
meráme na úplne nový web, na sociálne siete, 
prihlásime sa na semináre o online marketingu 
(chceme tomuto svetu a jeho jazyku porozumieť 
viac a používať ho). Či sa naučíme pravidlá foto-
kompozície a budeme „anasoftové“ knihy fotiť 
na instagram s kávičkami, kvietkami a koláč-
mi? Chcem knihy fotiť, ale inak. Osloviť priamo  
bookblogerov, influencerov či opinion leadrov, 
aby písali o „anasoftových“ knihách za penia-
ze? Nie. Stále hovoríme o literatúre na úrovni 
a chcem si úroveň držať aj v inom význame. Alebo 
inak, poznáš ty nejakého bookblogera, ktorého 
naozaj rešpektuješ? Alebo ktorý influencer ťa 
aj ovplyvňuje? Mika Rosová občas riadne trafí 
do čierneho a jej blogy dopĺňajú paletu názorov 
a vyvolávajú diskusiu, skvelé, kiežby bolo takých 
viac. Alebo Džejnin instagram? „Anasoftová“ 
kniha na jej profile, úžasné! Cestu však v pria-
mom oslovovaní, resp. objednávaní si takéhoto PR 
nevidím. Anasoft litera by mala mať ale vlastný 
blog, to áno.

Je pravda, že ja si o blogoch a instagramo-
vom influencovaní tiež myslím svoje, ale 
možno niekto z akademikov a akademičiek 
by si k tomu vedel nájsť cestu – zdá sa mi, 
že potrebujeme takého ozaj poctivého po-
pularizátora (alebo ozaj poctivú populari-
zátorku) literatúry. V každom prípade, ešte 
posledná otázka: Tvoj tip na víťaznú knihu 
Anasoft litery 2018?
Nebudem radšej reagovať na tému popularizá-
torstvo literatúry, rovno prejdem k otázke. Odpo-
viem však teraz ako čitateľ, ktorý má rozčítanú 
celú desiatku (no minimálne tri knihy ešte nie sú 
úplne prečítané) a nepozerá sa na autora a jeho 
predošlú tvorbu či na vydavateľstvo, kde kniha 
vyšla. Ak sa bavíme o víťaznom titule, tak to bude 
podľa mňa Ruzká klazika alebo Čierny zošit (ale 
Anasoft litera nie je súťaž, tak som teraz narážala 
na Cenu čitateľov). Môj tip na laureátku aktuál-
neho ročníka je zatiaľ – pretože tie tri knihy ešte 
musím dočítať – Etela Farkašová.

Matúš Mikšík

po slovenských kni-
hách siahnu málokedy. 
Naozaj nevedia (a ne-
majú veľmi odkiaľ), 
ktoré si majú vybrať. 
A to nehovorím o tom 
veľkom počte inteli-
gentných ľudí z iných 
oblast í , ktor í by si 
umelecky hodnotnej-
šie slovenské knihy aj 
vybrali, ale strácajú 
sa v obrovskej ponu-
ke. Sú tu isté platfor-
my (rôznej kvality!) 
zamerané na širšiu 
verejnosť, napríklad 
Čo čítať? či Magazín 
SME o knihách, ale ani 
v nich nie je samo-
statná rubrika s odpo-
rúčaniami hodnotnej 
slovenskej literatúry. 
V  tom v id ím práve 
veľký zmysel Anasoft 
litery. V rámci svojho 
mediálneho priestoru 
upriamuje pozornosť 
na – opäť použijem to 
slovo – zaujímavejšie 
knihy, ale aj to len pro-
zaické. Dostávame sa 
však k problematickej 
téme marketingu ume-
leckej literatúry, a to sa 
už zamotáme.

Rozumiem, (ne)číta-
nosť domácej litera-

túry je skrátka začarovaný kruh – a ak sa 
ten nepodarí rozrušiť na viacerých miestach 
súčasne, jeho zotrvačnosť zapríčiní návrat 
do viac-menej východiskovej polohy. Zdá sa 
mi, že za súčasnými trendmi nestíha naj-
mä reflexia domácej tvorby, a to aj v prípade 
„anasoftoviek“ – ako vnímaš nové možnos-
ti, ktoré ponúkajú sociálne médiá a ďalšie 
„digitálne“ fenomény ako knižní blogeri či 
influenceri?
Takto, podľa mňa hodnotná slovenská literatúra 
čítaná je. Nemáme síce štatistiky, ale predaje 
nákladov takejto literatúry sú v pomere trhu 
a spoločensko-kultúrnej atmosféry doby v našej 
krajine úmerné. Odborne reflektovaná je ako-
tak tiež, stále máme pár slušných časopisov – 

Vanda Rozenbergová číta zo svojej knihy Muž z jamy a deti z lásky počas Anasoft litera 
festu v Pistoriho paláci. Foto Juraj Starovecký

Diskusia Literatúra v médiách v Novej Cvernovke. Zľava: Tina Čorná, Radoslav Passia, 
Oliver Rehák a Zuzana Belková. Foto Juraj Starovecký
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Ľudská noha spočinula na chladnej hrudi Mesiaca. Malý krok pre člo-
veka – veľký pre ľudstvo? Kozmická sonda Voyager 1 sa dostala do me-
dzihviezdneho priestoru – mimo slnečnú sústavu. Bola zhotovená snímka 
atómu stroncia, nie zhluku, ale jedného maličkého atómu, základnej 
stavebnej jednotky hmoty. A v Trebišove je ohromne rozšírený syfilis, 
takisto má kraj problém aj s detskou prostitúciou. Sme takí brilantní 
a vynaliezaví, že dokážeme monitorovať okolitý vesmír, no takí neschop-
ní, že nevieme zabrániť, aby tí najnevinnejší neboli zneužívaní. Kde je 
tu ľudská spolupatričnosť? Riešenia na všetko? Ten veľký krok vpred? 
 Výdobytky pokroku nám dali parfum, keď niečo smrdí, a grafické 
programy, keď niečo nevyzerá podľa našich predstáv. Dobrovoľne sme 
odzbrojili zmysly, otupili intuíciu – sú príliš ľudské, nedôveryhodné, 
dalo by sa povedať: chybné, pretože dva plus dva bude zakaždým štyri. 
Neomylná logika tohto výpočtu nedáva priestor diskusii. Cítime uspo-

kojenie dokonalosti. Možno preto nás privádza do rozpakov žobrajúca 
ruka bedára. Tá ruka sa priam dotýka niečoho iracionálneho hlboko 
– empatie. No vzápätí prichádza ona vypočítavosť. Rýchla enumerácia 
sympatií na základe vzhľadu, finančná situácia, nálada, čas – otázka: 
Zaslúži – Nezaslúži? Naša úchylka hry na boha sudcu. Ak bol súcit 
umlčaný, zostane ego a s ním otázka, či ho pohladíme, akí sme len 
veľkodušní, alebo sa náhlime preč, hundrajúc, že nás okradol o čas. 
 Pravda, situácia ohľadom bezdomovcov je oveľa zložitejšia. Poukázať 
som však chcel na konkrétne myšlienkové pochody, práve tie, ktoré 
odštartúva prosba človeka v núdzi. Almužna problémy, samozrejme, 
nevyrieši. Komplexnosť celej veci si vyžaduje oveľa väčší záujem ako 
štátu, tak i spoločnosti. Avšak sociálne slabší boli odjakživa v periférii 
záujmu. Neochota podeliť sa, celospoločenská otupenosť voči „nižšej 
kaste“ – proste nálepka persona non grata. 
 Kde však nastala chyba? Veď žijeme v čase, kedy sa môže celý svet 
spojiť v riešení pálčivých tém, máme moc premeniť morskú vodu 
na sladkú… Ale.

TÉMA – ESEJ JÁNA JOHANIDESA

„Esej je najnáročnejší literárny žáner,“ povedal nedávno v rozhovore pre KR prekladateľ Otakar Kořínek. Už po ôsmy raz 
sa mohli stredoškoláci s týmto žánrom popasovať v rámci Eseje Jána Johanidesa. Spomedzi všetkých esejí sa vynorili 
dve veľmi mimoriadne – preto sa porota rozhodla umiestniť na najvyšší stupienok obe. Autormi sú Marek Moravčík 
a Matúš Zelieska. Ich texty uvádzame aj s laudáciami Silvestra Lavríka a Jakuba Juhása.

A na tretí deň…
Motto: „Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme 
pripustili odumieranie citov.“

 ››

Marek Moravčík. Foto archív M. M.
Fotografiu Matúša Zeliesku sme v tlačovej kvalite, bohužiaľ, nezohnali, 
sme však presvedčení o tom, že si vystačíte aj s jeho esejou (pozn. red.).
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TÉMA – ESEJ JÁNA JOHANIDESA

 ››  Mám pocit, že tak, ako sa Voyager 1 vzďaľuje od Zeme, sa my vzďaľu-
jeme jeden od druhého. Vzniká medzi nami vákuum, priestor vypĺňaný 
niečím prázdnejším než ticho. Ignorácia. Voči sebe, voči druhým. Svetu. 
Bohu. Ako keby nám zostala už len neukojiteľná túžba. Prekliatie. 
Ani doba plná technologických zázrakov nám nepraje – ponúka síce 
veľmi blízky kontakt, ale na úkor úprimnosti. Lajk, nech je akokoľvek 
od srdca, človeka na ulici nezahreje. Darmo sa sociálne siete hrdia 
prívlastkom socius, teda spojení, podobní. Jednoducho, pavučina tvo-
rená myriadami užívateľov, kde sú individualita a cit postupne a iste 
devalvované. Vzniká užívateľ, základná jednotka siete. 
 Nové prerozdelenie trávenia času medzi svetom reálnym a virtuálnym 
spôsobuje čoraz väčšiu zaneprázdnenosť a vypätosť. Niet preto divu, 
že zažívame aj taký rozmach civilizačných ochorení. Nervozita, hnev, 
apatia. Obezita, srdcovo-cievne ochorenia, depresia. Telo a duch sú 
navzájom previazané nerozstrihnuteľnou niťou a mala by medzi nimi 
panovať vyváženosť. Antickí Gréci to nazývali kalokagatia. Ak bol teda 
dotyčný voči výstrahám svojho ducha hluchý, postihol ho, dajme tomu, 
infarkt, pretože inak by kráčal do konca zhubnejšieho než rakovina 
(za predpokladu, že si ho vzal k srdcu). Sú to varovné výstrely, kedy sa 
máme okamžite zastaviť a bez škrupúľ nahliadnuť do svojho vnútra, 
prehodnotiť doterajšie vedenie života. Niekedy sa stačí len porozprávať. 
So sebou samým. Tabletka blokujúca spätné vychytávanie serotonínu 
dušu nespasí. Len trvalo zdroguje. Oklame.  
 Kde je v našich rebríčkoch zdravie, kde láska? Viete, keď odumierajú 
nervové bunky, nebolí to – a presne to isté platí o citoch. Je to dege-
neratívny duševný proces ochudobňujúci nás o prežívanie pravých 
hodnôt. Veď, čo vidíme vo svete? Zúri tam terorizmus, hlad, európ-
ske štáty zasiahla vlna demagógie a konšpirácií. Slovensko sa ocitlo 
v situácii, kedy sa jeho najvyšší predstavitelia spájajú so zločineckou 
organizáciou… Ľudskosť umiera so slobodou. 
 A predsa. Predsa sa stalo niečo úžasné! Občania (my… ľudia!) sa 
spojili v jednotnej myšlienke: Nie je nám to ľahostajné. Tisícky ľudí 
vyšli do ulíc dožadovať sa spravodlivého prešetrenia a vyvodenia 
dôsledkov. Zo všetkej tej vzájomnosti bolo cítiť nádej – smrť dvoch 
oživila emócie státisícov. Je to priam moderný zázrak…
 Vzkriesenie.

Marek Moravčík
Stredná zdravotnícka škola /

 Záhradnícka 44, Bratislava

spôsob, akým ľudstvo smeruje do budúcnosti. Predlžuje svoje míľové 
kroky, objavuje to, čo sa ešte včera zdalo byť nemožné, no zároveň sa 
zabúda pozerať pod vlastné nohy. A práve tam sa odohráva to najdô-
ležitejšie, čo autor nazýva spolupatričnosťou – emóciami státisícov. 
Esej nie je hĺbkovou analýzou a neponúka ani žiadne rýchle „rieše-
nia na všetko“. Dôležité však je, že kladie potrebné otázky, o ktorých 
môžeme premýšľať, rozprávať sa o nich a následne konať. Pomalým 
a krátkym krokom vpred. 

Jakub Juhás

Kvintesencia
šanžánu
Motto: „Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba 
obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá 
s ďalšími niťami.“ 

V plameni horí rýchlejšie než vlna a taví sa do tvaru krehkej lesklej 
guľôčky. Na svet prichádza nesmelo a opatrne v podobe dvoch drob-
nohľadných lesklých pramienkov lepkavej tekutiny, ktoré sa zliepajú 
a smerujú svoje ušľachtilé úsilie ku vzniku nesmiernej vzácnosti, pod-
robenej už hneď v prvej vete skúške spaľovaním, ktorou možno odlíšiť 
prírodný hodváb od umelého. Čo však je tou vzácnosťou na pohľad 
krehkou a zraniteľnou? Ako vznikajú a čo predstavujú tie drobno-
hľadné lesklé pramienky? A napokon, je vôbec možné úplne zabudnúť  
na nenahraditeľnú drahocennosť kruto odňatú plameňom ľudskej zloby?

Hľadanie odpovedí na tieto otázky nás privádza k okrúhlym prú-
teným lieskam s čerstvým lístím moruše bielej, v ktorých spočíva 
na mäkkom zelenom baldachýne množstvo sivých húseníc slávnej 
priadky morušovej. Tieto zázraky prírody sú schopné za jediný me-
siac odo dňa svojho vyliahnutia z tmavých vajíčok s veľkosťou zrnka 
maku zväčšiť svoju hmotnosť viac ako pätnásťtisíckrát! Po mesiaci 
chrústania lístia sa húsenice priadky začínajú svojmu chovateľovi 
odvďačovať zakukľovaním. Z otvoru umiestneného v strede dolnej 
časti úst vypúšťajú už spomínané sotva pozorovateľné pramienky, 
ktoré vytvárajú vzácne vlákno prírodného hodvábu. 

Tajuplný mechanizmus života by mohol odpovedať na úvodné otázky 
rôznym spôsobom, podobne ako odborník na textilné materiály, ktorý 
by mal rozhodnúť o hodvábnej tkanine najvhodnejšej pre zhotove-
nie dámskych spoločenských šiat. Je vysoko pravdepodobné, že by  
vo svojej odpovedi poskytol viacero alternatív, napríklad flamizol, bro-
kát, atlas, grogrén, taft… A ak taft, tak potom niektorý z jeho druhov: 
fakoné, šiné alebo šanžán. Vráťme sa teda k otázke: Čo môže byť tou 
vzácnosťou napohľad krehkou a zraniteľnou? Azda láska? Priateľstvo? 
Spleť osudov ľudí zaujímajúcich v našom srdci významné miesto? 
K vymenovaným cennostiam by sme mohli pridať ešte ďalšie, ako 
napríklad mier, radosť, vzdelanie alebo i minulosť, v ktorej sa črtajú 
obrysy dávneho šťastia. 

S istotou sa dá tvrdiť, že šanžán prepojenosti ľudstva pozostáva 
z hodvábnych nití existencie jednotlivcov. Analytický pohľad na danú 

Marek Moravčík sa vo svojej eseji venuje v súčasnosti veľmi aktu-
álnej téme odumierania citov – všadeprítomnej dehumanizácii 

spoločnosti. Rozširujúcu sa priepasť medzi technologickými aktua-
lizáciami a samotnou ľudskosťou, priamym sociálnym kontaktom 
či empatiou dokázal uchopiť v kontexte problémov, ktoré výrazným 
spôsobom ovplyvňujú náš každodenný život na Slovensku. Oceňujem 
angažovaný tón autora a umné prepájanie zdanlivo odlišných tém 
ľahostajnosti voči všetkému naokolo, bezdomovectva a odcudzenosti 
sociálnych médií, ale aj jeho záujem o stav politickej situácie v na-
šom štáte a z nej vyčnievajúci pocit chvíľkovej vzájomnosti. Všetky 
spomenuté problémy odhaľuje Moravčík na pozadí vesmírnej cesty 
sondy Voyager 1, v čom môžeme vidieť inovatívny zámer jeho eseje. 
Jeho pohľad prepínajúci medzi makro a mikrosvetom nám odhaľuje 



tkaninu potvrdzuje, že materiál obsahuje nite hrubšie i tenšie, staršie 
i novšie, pevnejšie aj menej pevné, ba dokonca v šanžáne sa použité 
nite líšia aj farbou, pretože ide o tkaninu s útkovou a osnovnou pria-
dzou odlišných farieb a s meniacim sa farebným leskom. Hodvábne 
nite musia byť súdržné, veď každá z nich je v štruktúre látky dôležitá! 
Kompaktnosť nití závisí aj od kvality vláken, z ktorých nite pozostá-
vajú. Nie je správne hľadieť na rozdiely medzi niťami ako na niečo 
neprospešné, pretože variabilita má svoj doložiteľný význam. Rozdiely 
vo farebných odtieňoch nití totiž látku zušľachťujú, robia ju zaujíma-
vejšou a zabezpečujú žiadaný meniaci sa vzhľad tkaniny.

Za čo možno pokladať tie drobnohľadné lesklé pramienky zlepujúce 
sa do vlákna? Voľné združovanie predstáv vyúsťuje do záveru, že by 
mohlo ísť o pot tváre, v ktorom človek dorába svoj chlieb. Pot tváre 
symbolizuje poctivú namáhavú prácu, vedomé ľudské úsilie prežiť 
a zaopatriť po každej stránke seba a svojich najbližších, k čomu sú po-
trebné psychické i fyzické sily a zručnosti človeka, zastrešené ľudskou 
schopnosťou rozumom zachytávať skutočnosť a rozličné vzťahy v nej. 
Kontext týkajúci sa hodvábu nám umožňuje prirovnať rozum, city, vôľu 
a svedomie k štyrom hladným húseniciam priadky morušovej, ktoré sa 
neustále sýtia lístím prichádzajúcich podnetov. Nikdy však nevytvoria 
celistvé biele zámotky, pretože z tých sa bez prestania odvíjajú vlákna 
formujúce vzácnu niť, a preto sa musia súbežne s prijímaním potravy 
usilovať aj o zakuklenie. Tieto štyri húsenice v neúplných zámotkoch 
označme slovným spojením „hodvábne jadro“. 

Človek ako základná a neodmysliteľná súčasť šanžánu je jedinečný 
predovšetkým preto, že jednotlivé vlákna spriada do celistvej línie za-
rovno s jej neúprosným ubúdaním z cievky života, a to často bez toho, 
aby si uvedomoval, že tou niťou je on sám. Dokáže síce formovať niť 
individuálneho šťastia, no nie je v silách jednotlivca vytvoriť celú 
hodvábnu látku. Pri úsilí tohto rozmeru neslobodno zabúdať na dô-
ležitosť spolupráce a na súzvuk vzájomnej pomoci s cieľom vytvoriť 
čo najpevnejšiu tkaninu. Iba tak bude môcť vznikajúca látka úspešne 
splniť svoju dôstojnú úlohu – odiať svet do hodvábnej hebkosti mieru.  

Nikto z nás nemá síce vplyv na to, či jeho niť bude súčasťou osnovy 
alebo útku, ba ani na svoju pozíciu v rámci šanžánu, kam ho zatkávajú 
okolnosti a určitá forma determinizmu, ale máme možnosť ovplyvniť 
akosť vláken zaraďovaných do nití našich životov. Filozofický záver 
zo všetkých vyššie uvedených zamyslení je výstižne zhrnutý v nasle-
dujúcich troch originálnych formuláciách:

1. Hoci je človek len obyčajnou krehkou niťou – kvintesenciou šan-
žánu, jeho vnútro tvorí jedinečné „hodvábne jadro“.  

2. Úlohou človeka je zaopatrovať „hodvábne jadro“ vyberaným 
lístím cností a ušľachtilých ideálov, toto jadro sa poctivou prácou, 
často drobnohľadnou a prehliadnuteľnou, premení na to najlepšie 
hodvábne vlákno.  

3. Nite ľudských životov sú súčasťou šanžánu a vôľa, zložka „hod-
vábneho jadra“, je prislabá na to, aby od seba odlúčila nite osudovo 
popreplietané.

Zlo je oheň, ktorý môže vytrhnúť niť zo šanžánu, dokonca i pretvoriť 
veľkú časť „hodvábneho jadra“, no jedine oddanosť a láska dokáže 
vsadiť na prázdne miesto tichú perlu spomienky a opravdivej úcty.

Matúš Zelieska
Gymnázium Andreja Vrábla / Mierová 5, Levice

TÉMA – ESEJ JÁNA JOHANIDESA

Johanidesova niť sa prácami tohtoročnej súťaže mladých esejistov 
vinie presne tak, ako to našepkáva odkaz na staršiu verziu na-

rábania s touto matériou, či už v podaní Ariadny, alebo v prevedení 
povrazníkov snujúcich lodné laná – zreteľne, spoľahlivo a zmysluplne. 
Jedným svojím koncom uviazaná o začiatky ľudských snažení, druhým 
zase o žŕdky cieľových vlajok.
 Kým som sa nezačítal do textu Matúša Zeliesku, nevedel som, čo 
šanžán je. Možno som sa to niekedy, ako gymnazista, takisto učil, 
a medzitým som na to zabudol. A možno aj nie. Z čias, keď som ja chodil 
do školy, sa mi s hodvábom spájajú dve silné asociácie – Hodvábna cesta 
a dlane ako z hodvábu. Tá prvá je univerzálna a bolo by banálne k nej 
čokoľvek dodávať. Tá druhá je zase nanajvýš privátna; moja prvá pani 
učiteľka, Bíborka Gánoczyiová, mala také dlane. Bola absolventkou 
katolíckeho učiteľského ústavu v Spišskom Podhradí, my sme boli jej 
úplne poslední prváci a svojimi hodvábnymi dlaňami nás hladkala 
po viac, ale aj menej učenlivých hlávkach. Mňa tu a tam aj capla, lebo 
som od prírody ľavák a to je predsa ruka Diablova. Vyrobila tak zo mňa 
jachtavého, ale zato obojručného prváčika, ktorý vďaka desiatkam 
hodín, preplakaných nad zošitom, mal na vysvedčení z krasopisu 
nakoniec predsa len jednotku ako bič. Aby bolo jasné – som jej za to 
nesmierne vďačný. A Matúšovi Zelieskovi som zasa vďačný, že ma 
priviedol k spomienke na moju prvú pani učiteľku.
 Dovoľte mi, pre názornosť, bez ktorej sa autor tohto textu zaobísť nevie, 
pripomenúť, že šanžán je tkanina. Prírodný hodváb. To najlepšie, čo človek 
dokázal od priadky morušovej získať. To by mohla byť východisková téza, 
s ktorou Zelieska pracuje. Mladý esejista svojho čitateľa nešetrí; podobne 
ako pani učiteľka nás jemne, no dôrazne usmerňuje tam, kde nás chce 
mať. Spriada a tká svoje vývody, kladie sugestívne otázky, so šarmom, 
balansujúcim na hrane sympatickej vystatovačnosti očarenej vlastnou 
odvahou myslieť, sa venuje nitiam, ktorých osudom sa stalo byť osnovou 
aj útkom. S citom pre mieru a uveriteľnosť združovania asociácií nás 
prevedie úskaliami, ktoré číhajú na každého, kto má ambíciu robiť z in-
formácií poznatky. Zelieskovi učitelia, zámerní aj mimovoľní, odviedli 
dobrú prácu. Ak už inak nie, tak tým, že prispeli k aktualizácii japonského 
príslovia – keď je žiak pripravený, učiteľ sa už nájde.
 V tomto slova zmysle sa Zelieskov spôsob myslenia v písaní zatiaľ 
síce placho, no neodškriepiteľne napája na spôsob uvažovania autora, 
ktorý tejto súťaži prepožičal svoje meno a priamo inšpiroval aj víťaz-
ný súťažný príspevok. Schopnosť gymnazistu autenticky pracovať 
s objavovaním možností takej náročnej formy, akou esej nesporne je, 
vyvoláva v duši žičlivého, no nie nepozorného čitateľa samé príjemné 
očakávania v blízkej či vzdialenej budúcnosti. A že je takýto spôsob 
reflektovania okolitého sveta záväzným, o tom nás autor presviedča 
aj hodnotovými postojmi, ktoré už nevzťahuje na vzácnu hodvábnu 
tkaninu, ale na nás, čitateľov, občanov, ľudstvo. Práve takto sa naj-
hmatateľnejšie hlási k Univerzu, ktorého demiurgom je Ján Johanides.
 Úspech v tejto súťaži, okrem mnohých iných súvislostí, vytvára 
pre autora aj jednu placho pritajenú, no zato nie málo významnú okol-
nosť; je záväzkom voči nemu samému – ak si nabudúce nebude chcieť 
klamať do vrecka, už nikdy by mu nemalo stačiť byť menej vynalieza-
vým pri kladení sugestívnych otázok, menej dôsledným pri hľadaní 
skrytých súvislostí, menej náročným pri prekračovaní samozrejmých 
očakávaní. Vlastných aj čitateľových. Podľa neho samého, vo víťaznej 
eseji naznačeného, všetky predpoklady na to má.

Silvester Lavrík

Kvintesencia
šanžánu
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TÉMA – CENA JÁNA JOHANIDESA

Kedysi si v jednom rozhovore tvrdil, že 
tvoje postavy sú číra fikcia a nemajú re-
álny predobraz. Ako a prečo si sa prepra-
coval k Jozefovi Tisovi?
Jasné, čokoľvek človek povie, bude raz použité 
proti nemu. Ak som to naozaj povedal takto, je 
to len dôkaz o mojej domýšľavosti, nie o tom, 
ako som písal, či píšem. Ak som predtým za-
hmlieval a rozostroval hranice medzi autor-
skou fikciou a realitou tým, že som inšpiráciu 
utajoval, premenovával a anonymizoval, dnes 
sa k inšpirácii realitou rád hlásim. Pokiaľ ide 
o Tisa a jeho dobu, poslúžil mi ako dobrý re-
zonančný nástroj na to, aby som sa vyslovil 
k tomu, čo ma zaujíma, zaráža a straší dnes.
 
Aký je rozdiel pracovať s čistou fikciou 
a so zdrojmi z archívov?
Nie je v tom nejaký veľký rozdiel, pokiaľ ide 
o prístup. Čo najpresnejšie, čo najvýstižnejšie, 
bez zbytočnej manipulatívnosti pri zasadzo-
vaní do kontextu autorského zámeru – tak 
som pracoval s maličkosťami odpozeranými 
na ulici, v krčme či kostole, aj s historickými 

zretie na udalosti z neobvyklého uhla pohľa-
du. Prečo si si takú rozprávačku vybral ty?
Takú mi prihrala realita. V Bánovciach takáto 
osoba naozaj žila a stala sa urbánnou legendou. 
Ja som len dôsledne využil možnosti, ktoré 
takýto rozprávač ponúka – nesamozrejmý zor-
ný uhol, reportuje, ale nekomentuje, to, čo by 
niekto mohol nazvať jej obmedzenosťou, ja na-
zývam sústredenosťou a jasným zacielením, 
keď sa pýta, ide priamo na vec, neokolkuje. 
A niet nad dobre položenú otázku. Niektoré 
je dokonca škoda kaziť odpoveďami.
 
Získal si Cenu J. Johanidesa. Máš ho pre-
čítaného?
Rád ho čítam, s prestávkami sa k nemu vra-
ciam. Je pre mňa literárnou aj osobnostnou 
autoritou a jedným z tých autorov, ktorí, hoci 
písali po slovensky, písali svetovo. Dokonca 
som mal tú česť navštíviť ho v Šali. Bol som 
tam za ním so svojím priateľom a prvým vyda-
vateľom Kalim Kertészom Bagalom.

Marek Vadas

faktami reprezentujúcimi zásadné udalosti 
v našej histórii.
 
Opakujú sa dejiny?
O niektorých veciach píšem preto, aby to tak 
nebolo. A verím, že sa nezopakujú, v tom ostá-
vam nenapraviteľným optimistom. Ja nechcem 
ľudí strašiť, na to som príliš prostoduchý. Kni-
ha vyšla v čase nárastu popularity totalitných 
hnutí u mladých. 

Aké máš skúsenosti z besied na školách?
Rôzne. Nájdu sa mladí ľudia, ktorí to majú v hla-
vách obdivuhodne upratané, nájdu sa aj zarytí 
paranoici. Najviac je však vlastnou svätožiarou 
oslepených márnomyseľných a krátkozrakých 
trubirohov, ktorí sa nechcú nechať vyrušovať 
nikým a ničím. Ale v tomto mladí ľudia len 
napodobňujú svojich rodičov, starých rodičov, 
učiteľov a politikov. A veľká väčšina verejného 
diskurzu im v tom výdatne napomáha.
 
Rozprávač s psychickou poruchou ponúka 
autorovi viaceré výhody, predovšetkým na-

Laureátom Ceny Jána Johanidesa za rok 2018 sa stal Silvester Lavrík so svojím románom Nedeľné šachy s Tisom (Dixit). 
V kategórii do 35 rokov bol ocenený Jakub Juhás za titul Novoročný výstup na Jaseninu (Rubato). S oboma čerstvo 
ovenčenými autormi vám prinášame rozhovor. 

O niektorých veciach píšem preto, 
aby to tak nebolo
rozhovor so Silvestrom Lavríkom

O Silvestrovi Lavríkovi sa môžete dozvedieť viac na jeho autorskom profile: 
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/silvester-lavrik
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O Silvestrovi Lavríkovi sa môžete dozvedieť viac na jeho autorskom profile: 
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/silvester-lavrik

Novoročný výstup na Jaseninu je fiktív-
nym cestopisom, ale aj meditatívnym be-
dekrom. Akú úlohu pri jeho písaní zohrali 
konkrétne reálie?
Konkrétne reálie sú pre mňa dôležité. Potre-
bujem si ich obchytať, prechodiť, pozorovať ich 
z dlhodobejšieho hľadiska. Snažím sa rozpo-
znať rôzne detaily krajiny, či už zvukové alebo 
vizuálne, čo je možné len po viacerých návra-
toch na miesto činu. V prípade Novoročného 
výstupu predstavovali konkrétne reálie samot-
nú kompozíciu diela, jeho členenie a rytmus. 
Trasu, v rámci ktorej sa príbeh prezentuje, 
som mnohokrát prešiel peši alebo na bicykli 
a k jej úsekom sa dlhodobo, aj keď nepravidelne 
vraciam. Približne v polovici stojí naša chata, 
čiže istú rolu v tom zohráva aj nostalgia a pre-
meny prostredia, ktorých som bol od detstva 
súčasťou. Mám na mysli vymieranie alebo od-
chod miestnych lazníkov do dedín v dolinách. 
Na začiatku bola krajina, až neskôr sa v nej 
objavili príbehy. Tie som odpozoroval, vypočul 
a zapísal priamo v teréne. Následne som sa 
snažil od textu odstúpiť, zabudnúť na videné 
a doplniť tam veci, ktoré som si prial vidieť. 
Bizarné je, že dnes už tam tie veci reálne na-
chádzam, ale to je asi prípad každého, kto si 
niečo pripustí príliš blízko k srdcu a hlave.

O konkrétnom, zabudnutom priestore 
mimo centra píše aj Peter Balko, Ján Púček 
alebo Maroš Krajňak. Spája vás v tvorbe 
niečo viac ako záujem o perifériu?
S Balkom sú to reálie, ktoré sa v istých oka-
mihoch prekrývajú, ale mám pocit, že nás za-
ujímajú odlišné príbehy. Obaja sme vyrastali 

slovo „prirodzenosť“. Vtedy to bolo prirodze-
né, tak to zo mňa vyšlo. Som veľmi rád, že mi 
s výsledkom pomáhala práve Tea. V určitých 
častiach to môže čitateľa zadrhávať alebo ho 
vykopnúť von z textu do priestoru, v ktorom 
sa práve nachádza. To je čas, kedy sa musí 
rozhodnúť, či šmarí knihu do koša na papier 
alebo ju zadarmo vnúti kamarátovi alebo to 
skúsi ešte raz a potom ešte raz. Možno z toho 
niečo vzíde. Je to podobné, ako keď počúvame 
hudobnú kompozíciu.

Ak by sme knihu brali ako správu o stave 
krajiny, našli by sme tu prázdnotu, roz-
klad, defektné postavy…
Najlepšie na to sedia tie tri bodky. Čo je 
za prázdnotou, rozkladom a defektnými posta-
vami. Tam smeruje môj záujem. Nemyslím si, že 
postavy z Novoročného výstupu sú defektné. Za-
slúžia si pozornosť. Pre nich sú možno defektné 
tie postavy, ktoré ich pozorujú z mestských 
centier, postavy, ktoré si v ich susedstve sta-
vajú chaty a vymýšľajú nezmyselné projekty. 
V ich očiach by som bol pravdepodobne defekt-
ný aj ja sám.  Prázdnota a rozklad sú pre mňa 
vyslovene pozitívne fenomény. Vítaný rozklad 
sledujeme práve teraz aj na Slovensku, otázne 
je, čo bude nasledovať po ňom, respektíve ako 
zaplníme prázdnotu. 

Vyštudoval si interaktívne médiá a zao-
beráš sa experimentálnou hudbou. Akú 
úlohu hrá hudba pri tvojom písaní?
Najskôr ma zaujíma počúvanie. Akým spô-
sobom počúvame, čo počúvame a ako nás to 
ovplyvňuje v bežnom živote. Počúvanie stálo 
na počiatku knihy. Zaujímalo ma, aké zvuky 
sú v doline, priehradnom múre, na čističke, 
v dedine. Na druhej strane sú to nové prístupy, 
hľadanie novej matérie a jej nekonvenčné uspo-
riadanie. Samozrejme, experiment sa môže 
a nemusí podariť, na tom stojí jeho čaro. Po-
čúvať je fajn, no počúvať kriticky ešte viac. 
Netreba sa báť.

Marek Vadas

v Lučenci, hrávali sme basketbal, 
pobehovali v mestskom parku, 
chodili do rovnakých podnikov, 
ale vždy v iný čas. Podobný posun 
v čase a perspektíve vnímam aj 
v našich textoch. S perifériou úzko 
súvisí téma pamäte a návratu. Tie 
sa ukazujú v oboch dielach. Púče-
ka som nečítal, takže sa k tomu ne-

viem vyjadriť, ale beriem to ako odporúčanie. 
Všeobecne nie som dobrý čitateľ slovenskej 
literatúry. S Krajňakom ma spája záujem o vý-
chod, keďže môj otec pochádza z Prešova a ja 
som tam pravidelne cez leto chodieval k babke 
a dedovi. Buď som sa bicykloval po okolitých 
dedinách alebo sme chodili na výlety do blíz-
keho okolia. Môj pocit z východu je však úpl-
ne odlišný od toho, ktorý si matne pamätám 
z čítania Carpathie. Nevnímam to negatívne, 
jednoducho to vo mne nezarezonovalo. Dnes už 
neviem prečo. Knihu som si zabudol vo vlaku 
do Bratislavy. Neskôr som zabudol aj na to, že 
som niečo niekde zabudol a už som sa k nej 
nevrátil. 

Kritici knihe okrem redakcie vyčítali aj 
ťažkopádny jazyk a akúsi topornosť výra-
zu, no zároveň sa objavili aj úvahy, či nie 
je tento spôsob vyjadrovania zámerom. 
Ako to je?
Kritici nájdu v diele všeličo, to viem aj zo svo-
jej skúsenosti, keď som mal ešte chuť písať 
hudobné recenzie. Dodatočne môžem povedať 
hocičo a ja si všeobecne rád vymýšľam, ale 
pravdou je, že na niektorých miestach je to 
zámer, na iných nie. Je otázne, či by kritici 
poukázali na tie isté miesta ako ja. Možno 
by poukázali na celú knihu a ja by som vtedy 
mohol povedať, že to nebol zámer. Zároveň je 
ten text odrazom môjho vtedajšieho uvažova-
nia. Možno je celé moje uvažovanie utopené 
v takejto topornosti, čo by vysvetľovalo, akým 
smerom sa vyvíja môj život. Je to stopa, ktorú 
by som z dnešného pohľadu nijak nemenil. 
Skôr než slovo „zámer“ by som radšej použil 

Čo je za prázdnotou, 
rozkladom a defektnými 
postavami
rozhovor s Jakubom Juhásom
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Zamlčaný podnet

Nie som svoj typ / Derek Rebro / Modrý Pe-
ter 2018

Derek Rebro v slovenskej literárnej kultúre 
aktuálne pôsobí v niekoľkých rolách; najroz-
vinutejšou je rola kritika s akcentom na ro-
dové štúdiá a gynokritiku, z ktorej plynulo 
prechádza do ostatných rovín literárnej vedy, 
najmä histórie (napr. v monografii Jej mesto 
v jeho svete?, 2013). Literárno-kultúrne pôso-
benie v posledných šiestich rokoch rozširuje 
o šéfredaktorské vedenie (spoločne s L. Kriš-
tofovou) akceptovaného a obľúbeného literár-
neho periodika Glosolália s podtitulom „rodovo 
orientovaný časopis“.

Vydaním tretej knihy poézie potvrdzuje, 
že má záujem vstupovať do literárneho dia-
nia nielen ako prominentný čitateľ, ale tiež 
ako tvorca nových textov. Vydaním tretej 
básnickej zbierky s rovnakou poetikou zasa 
potvrdzuje, že to so svojou umeleckou me-
tódou myslí vážne a stavia príjemcov svojej 

a recepcie textov, napr. technikou asambláže, 
textových koláží a montáží, kultúrnych hybri-
dizácií (s japonskými žánrami alebo s jazykom 
floskúl a klišé). P. Macsovszky sa pokúšal o od-
stránenie emócií, ktoré sa – podľa autorových 
slov – „v poézii tematizujú do omrzenia“. Ďalším 
variantom tvorby vychádzajúcim z prístupu 
tvorenia „textu o texte“, ktorý prináša po-
dobnosť s Rebrovou poéziou, je „deletačná“ 
metóda poetky N. Ružičkovej. V knihe práce 
& intimita (2012) autorka úspešne predviedla 
proces tvorby básne založený na sochárskom 
princípe odstraňovania prebytočného materiá-
lu (v tomto prípade slov), ktorý sa vo výsledku 
podobal na poéziu písanú štandardným postu-
pom tvorenia „z ničoho“.

Určenie toho, či Rebrova poetika pokračuje 
v nastolenom trende tzv. textovej generácie 
(ako túto skupinu autorov výstižne pomenoval 
literárny kritik J. Šrank), je nesmierne dôležité 
– odpovedá totiž na otázku, či sa ako čitatelia 
máme sústrediť na „situáciu subjektu“, ako to 
robí tradičná poézia, alebo na „situáciu textu“ 
(pojmy Pavla Markoviča), ako to predvádzala 
v nedávnej minulosti textová generácia. Dô-

tvorby do neľahkej úlohy. Poézia Dereka Rebra 
sa totiž ľahšie uchopuje pomocou negácie. 
Málo komunikatívny model Rebrovej poézie 
je výhodnejšie vymedziť podľa toho, čím nie 
je, a potom v priesečníkoch zvyšku hľadať, 
k čomu majú tieto básnické texty najbližšie. 
Autor pracuje s mnohonásobnou kontextovou 
elipsou a okrem podnetov nezriedka zamlčiava 
aj podmet: „puzdro sa otvorilo / korále zbieral 
// pod posteľou sníval // nitky v ruke // štrikuje 
sa inde // zvedavo sedával / kotrmelec / vyber 
sane / hryz o kaz / hluk uprostred / sídlisko / 
besnotu hladil“ (s. 48).

V kontexte slovenskej poézie sme sa s po-
dobnou (ale nie rovnakou) poetikou mohli 
stretnúť pri viacerých príležitostiach. Rebro-
vo písanie nápadne pripomenie najmä dve 
poetiky poslednej estetickej periódy, označo-
vanej aj ako „literatúra po roku 1989“. S bás-
nickou technikou využívajúcou sústredenosť 
na text (namiesto na človeka) prišiel medzi 
prvými začiatkom 90. rokov minulého storočia  
P. Macsovszky, ktorý postupne vo viacerých 
knihách predstavil niekoľko modelových prí-
stupov, ako tvorivo využívať proces vzniku 

Foto Chris Bordáč
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sledky sú doslova „smerodajné“. Pri poézii 
orientovanej na „situáciu subjektu“ ide pre-
dovšetkým o dialóg medzi autorom a čitate-
ľom, o výmenu ľudskej skúsenosti a kľúčom 
k nadviazaniu vzťahu je empatia v širokom 
zmysle slova. Metatextová poézia je skôr hrou 
intelektu, otváraním doteraz nepoznaných 
možností jazyka a prípadné emócie vznikajú 
skôr ako „možný dôsledok“ (opäť P. Markovič), 
no nie sú cieľom alebo predmetom tvorby. Oba 
prístupy sú legitímne a obohacujú slovenskú 
poéziu. Každý však iným spôsobom.

Pred definitívnejším uchopením Rebrovej 
poézie sa ponúka ešte analógia s poetikou slo-
venského nadrealizmu. Naša najkompaktnej-
šia avantgardná skupina zažívala umelecký 
vrchol na prelome 30. a 40. rokov dvadsiate-
ho storočia a vo svojej metóde hľadali nové 
cesty k metafore, nezriedka aj za pomoci sna 
a podvedomia, psychickým automatizmom 
a nepohrdli možnosťami tvorivej náhody. 
Vo výsledku sa tvorba D. Rebra a nadrealistov 
v mnohom prekvapivo zhoduje a významne 
tomu pomáha dichotomický rytmus Rebrovej 
poézie, ktorý sa podobá litanickej kompozícii 
časti nadrealistickej tvorby: „strojovňa namle-
la // neodnesieš lampy // nakrojíš tvárami // 
odcloníš svetlo // (s)potrebuj // synonymá kry-
hy // sú čím budú“ (s. 21).

Aj poučený čitateľ musí byť pri poézii  
D. Rebra v plnej pohotovosti; ako to už kri-
tika neraz skonštatovala, konfrontujeme sa 
s „asociačným reťazením abstrakcií, pri kto-
rom môže dôjsť k dezinterpretácii, respektíve 
je z dôvodu nízkej miery (významovej) kohe-
rencie medzi jednotlivými veršami náročné/
nemožné nájsť interpretačný kľúč“ (Klapáková, 
M.: Odstúp nazri zotrvaj. In: Glosolália, 1/2015, 
s. 158). Jedným z pokusov o nájdenie „interpre-
tačného kľúča“ je rešerš dostupných poetík 
autorov a autoriek, ktorí mohli pôsobiť ako 
Rebrova inšpirácia alebo východisková zák-
ladňa. Zbierkou Nie som svoj typ mi D. Rebro 
z tohto porovnania vychádza ako ten, čo využil 
drzosť spájať nespojiteľné (ako svojho času  
P. Macsovszky), odstraňovaním textu a kontex-
tu posunul aj „deletačné“ postupy (ako uvedená 
N. Ružičková) a skôr prirodzene a nevedome 
než vedome a cielene sa v jeho tvorbe ustálila 
dichotómia slov vo verši (ako sme zvyknutí 
z poézie nadrealizmu). 

Dôležitú otázku, či básne máme čítať ako 
podnet pre intelekt („ako situáciu textu“) ale-
bo ako osobnú správu čitateľovi o „situácii 
subjektu“ a autora ponecháva Rebro iritujúco 

postava všetkých troch noviel – Daniel – je 
týmito čitateľmi často vnímaná ako alúzia 
na proroka Daniela, pričom sám autor, ako 
v jednom z literárnych rozhovorov prezradil, 
vôbec nezamýšľal svojho protagonistu tvoriť 
na obraz biblickej osobnosti. Reč je o autorovi 
Lojzovi Marsinovi, Žilinčanovi, ktorý, ako pri-
znáva, sa veľa naučil od dnes už nebohého Jána 
Lenča. Reč je zároveň o knihách Podobenstvo 
o dome Danielovom (2011), Dračia pieseň labutia 
(2014) a najnovšej Upratovanie v lunaparku.

Keďže trojknihového autora už môžeme 
považovať za ostrieľaného, zatnime do živé-
ho. Za prorokovanie si môže sám, nielenže už 
v názve prvej knihy sa objavuje podobenstvo, 
ale snivý lyrizovaný štýl striedaný s básňami 
alebo poéziou v próze (prípad Upratovania), 
navyše ilustrovaný sugestívnymi surreálnymi 
fotografiami karnevalových masiek Ľudovíta 
Leidžo Kupkoviča a v úvode a závere starca 
sediaceho na tráve neďaleko drevenice, priam 
evokuje hľadanie skrytých významov. Na pre-
bale Upratovania zverejnené dva názory 
(Ľubor Hallon, publicista a estetik a Maroš  
M. Bančej, spisovateľ) vyzdvihujú práve meta-
forickosť textu, jeho inotaje, absurdity, zmien-
ky o priateľoch, čarodejníkoch, permoníkoch 
a všakovakých iných, nezriedka dejinných po-
stavách, s ktorými autor rozohráva čudesné 
hry času, priestoru i ničoty.

Pretože Daniel v rámci upratovania v sebe 
i okolo seba mizne, mení sa na neviditeľ-
ného – tak ako sa v slávnom sci-fi románe  
H. G. Wellsa Neviditeľný zmenil ambiciózny 
mladý vedec Griffin na dôsledok svojho poku-
su. Alebo, možno povedať aj opačne – Daniel 
upratuje, pretože zneviditeľnieva. Napokon, 
kto vie, či vôbec bude vedieť neviditeľný Marsi-
nov protagonista komunikovať so svetom 
vo viditeľnom spektre? Prvý z priateľov, Ján, 
prezývaný Krstiteľ, neskôr Synestetik, zahy-
nul v dôsledku autonehody. Permoník Justín, 
ktorému hrozí odhalenie v súvislosti s jeho 
dlhovekosťou, odchádza z hornonitrianskej 
uhoľnej panvy kamsi do diaľav ťažiť diamanty. 
A ostatní priatelia tiež ostali iba v jeho spo-
mienkach – toho niet, iného pred neželanými 
kontaktmi stráži žena a tretí skončil kdesi, 
kde ani lokálky nezastavujú.

Daniel sa mení na spievajúcu pieseň, nápev, 
ktorý si pospevuje všelikto a nikto nevie, od-
kiaľ sa vzal, načo prišiel a kam sa stratí. A tak 
je to aj s viacerými zmienkami: o slávnom 
grafikovi Gustavem Doré, o madam Psyché, 
o nekompromisnom komentátorovi Justínovi, 

otvorenú. Sú básne, ktoré ponúkajú informáciu 
o polarizácii na ja a on/ona a vzniká napätie, 
v ktorom sa z pozadia do popredia dostávajú 
kontúry medziľudského vzťahu a pre subjekt 
nastáva podstúpenie emotívnej skúšky: „nahni 
sa / cencúľ pohlaď // radiátor odpojil / levan-
duľu v niektorých // poslal pečeň / pol kila 
kuracieho // ochutnaj ma karhaj // precízne 
// do obruče prst // túžba mimo tela // zatvor 
schránku / prijmi chryzantémy“ (s. 72). 

Rovnako často sa však v knihe nachádzajú 
básne, ktoré záchytné body medzi jednotlivými 
slovami kladú tak ďaleko od seba, že z nich 
možno načerpať iba ich bizarnú, komickú 
originálnosť. Neprítomnosť zrozumiteľných 
signálov dáva veľké možnosti čitateľovi. Ten, 
ak chce, môže básne čítať ako fragmenty in-
trospektívneho empirického autora, ktorý svoj 
svet skladá do asociatívneho kaleidoskopu. 
Čitateľ by v takom prípade pristupoval k bás-
ňam ako amatérsky psychoanalytik hľadajúci 
dôvody takéhoto prevodu skutočnosti do ume-
leckého jazyka. Legitímnou je však aj metóda 
čítania racionálnej stratégie experimentálnej 
poézie a viac než na stopách ľudského vedomia 
bude záležať na pochopení: máme sa zaoberať 
tým, že „autor niečo robí a nie že o niečom 
vypovedá, či vzbudzuje pocity“ (S. J. Schmidt).

V civilizovanej spoločnosti sa koexistencia 
v spoločenstve často určuje hranicou – práva 
jedného človeka končia na mieste, kde začínajú 
práva iného. V poézii, najmä tej experimen-
tálnej, to, zdá sa, neplatí tak striktne: otvore-
nosť poézie z autorovej strany prináša voľnosť 
prístupov pre čitateľa. Môže si tak bez rizika 
omylu zvoliť, či básne prijme ako šteklenie 
mozgu alebo zovretie srdca.

Ján Gavura

Doupratované?

Upratovanie v lunaparku / Lojzo Marsina / 
Verbis 2017

Je milé, ak si autor 
v už zrelom veku 
chce spraviť radosť 
a prozaicky debutu-
je a následne napíše 
ďalšie knihy a všet-
ky z  n ich urobia 
radosť aj mnohým 
čitateľom. Pozoru-
hodné je, že hlavná 
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ktorý, možno už z podzemnej povahy svojho 
vzniku, vidí svet stroho reálne až prízemne. 
Hľadáme vysvetlenie ich účasti na upratovaní 
– a možno ho hľadať ani netreba. Jednoducho 
sa mihli svetom okolo miznúceho Daniela. Nie 
za všetkým treba hľadať hlbší zmysel. A znovu 
naopak – možno práve za tým, za čím nehľadá-
me, nevidíme nič neobvyklé, je v skutočnosti 
čosi magické, zázračné, úplne iné, ako ľahká 
pieseň, keď si človek spieva.

Aj Upratovanie v lunaparku si, podobne 
ako predchádzajúce dve Marsinove beletristic-
ké diela, žiada vnímavého čitateľa, pokojného 
a rozvážneho. Kto potrebuje zrozumiteľnosť 
a realitu, nech dá ruky preč, kto viac stavia 
na vnímaní, ševelení listov v túlajúcej sa 
piesni, tomu útle dielko ulahodí. Jednoducho 
treba prijať to, že všetko sa nedá naším troj-
rozmerným rozumom pochopiť, sú dimenzie 
ešte nad ním alebo priamo prechádzajúce ním, 
len ich nevieme patrične alebo aj nepatrične 
rozkódovať.

Pochopiteľne, keď nám Daniel pred očami 
doslova zmizol, rozpustil sa ako roj mušiek, 
právom sa spytujeme, či Danielovo upratova-
nie tým skončilo, či sa protagonistov príbeh 
uzatvoril ako trilógia, či L. Marsina nechystá 
Danielov návrat, povedzme aj do minulých, 
viditeľných čias v štýle retra, či upratovania 
bolo dosť, veď lunapark krások i kreatúr stále 
točí svojimi kolotočmi, strelnicami a vyhráva-
nými, vybľakujúcimi piesňami z chrčiacich 
ampliónov, ktoré prehlušujú všetky tiché, 
vlniace sa piesne nádejí i sklamaní. Náš bu-
dúci čas nepoznáme, takže zatiaľ sa musíme 
uspokojiť so súčasným upratovaním minulej 
skutočnosti.

Ľuboš Svetoň

Príjemná oddychovka 
na víkend

Pokus o lásku / Gustáv Murín / Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej 2018

Pokus o lásku nie je ani zďaleka Murínova 
prvotina. Písaniu sa venuje od 80. rokov a má 
za sebou viaceré úspešné tituly literatúry 
faktu (napríklad Gorily v podsvetí alebo Mafia 
na Slovensku), ale aj romány, novely, zbierky 
poviedok a cestovných príbehov.

Tento román sa odohráva vo vedeckom pro-
stredí laboratória rastlinnej fyziológie. Hlav-
ným hrdinom je študent, ašpirant na doktorát, 

do pracovného prostredia na ústave, vzťahov 
a problémov na pracovisku či špinavých prak-
tík nadriadených. Približuje Matejove pokusy, 
vôľu ostatných vedeckých pracovníkov po-
môcť (nakoniec vyjde nazmar), ale aj dobré 
rady profesora. 

Samozrejmosťou je zvrat a napätie pred zá-
verom, kniha by si však podľa môjho názoru 
zaslúžila veľavravnejší koniec. To môže práve 
niektorým čitateľom vyhovovať, pretože pone-
cháva priestor predstavivosti a zamýšľaniu sa, 
mne však v tomto prípade chýbajú viac zauz-
lené, komplikované a pútavé vzťahy, ktoré by 
podnietili predstavivosť viac.

Ako všetky knihy tohto žánru, aj táto poteší, 
zabaví a vyvolá úsmev na tvári. Po chvíli však 
na ňu poľahky zabudneme. Napriek tomu má 
kniha pár zaujímavých myšlienok a mnoho 
vtipných situácií, ktoré sa pripomenú aj po dlh-
šom čase. Niekedy mám pocit, že sa autor snaží 
priblížiť štýlu Maxima E. Matkina, na to ale 
príbehu chýba hlbšia zápletka a svojrázny 
humor. Kniha Gustáva Murína Pokus o lás-
ku je príjemnou a úsmevnou „oddychovkou“ 
z vedeckého prostredia.

Michaela Kalivodová

Výroba poézie

Premlčané ticho / Nina Kollárová / Spolok 
slovenských spisovateľov 2017

Meno Niny Kolláro-
vej má v mladej slo-
venskej poézii svoje 
miesto. Mnohokrát 
sa skloňovalo v lite-
rárnych súťažiach, 
do ktorých autorka 
pravidelne prispie-

vala a taktiež pravidelne získavala niektoré 
z ocenení. Vyústenie jej tvorivej cesty do debu-
tu teda bolo primárne otázkou času. Udialo sa 
tak minulého roku, pričom kniha Premlčané 
ticho vyšla v Edícii mladých slovenských autorov 
časopisu Dotyky.

Kollárovej poetické zázemie sa spája so Sta-
rou Ľubovňou. Toto mesto akoby malo vlastnú 
školu písania, z ktorej pravidelne vychádzajú 
mladé spisovateľky a spisovatelia so schopnos-
ťou zaujať poroty literárnych súťaží. Pri zbierke 
Premlčané ticho ale môžeme vidieť problém, 
ktorý je dôsledkom takého prístupu.

Matej Daxa, ktorý sa snaží prísť na to, ako 
zastaviť starnutie, v lepšom prípade dokonca 
spustiť mladnutie organizmov. Autor prevádza 
čitateľa príbehom cez jednotlivé dni bez Da-
niely – Matejovej priateľky – a ponúka náhľad 
do vnútorného sveta zneisteného Mateja. Po-
čas sedemnástich dní sa príbeh vyvíja rýchlo 
a nastávajú nečakané zvraty. Sled udalostí 
je prerušovaný spomienkami hlavného hrdi-
nu na priateľku Danielu a ich spoločné chví-
le. Takto sa postupne nepriamo dozvedáme 
o celom vývoji vzťahu, ale aj o Daniele ako 
takej. Sledujeme udalosti od prvého stretnu-
tia, cez všetky prekážky počas Matejovej vo-
jenskej služby, sťahovanie do Bratislavy, až 
po Danielino skúškové. Prostredníctvom jej 
konania je opísaná vždy kladne. Spomienky 
majú často jemný erotický nádych a ukazujú 

intímny život dvoch 
zaľúbencov. Občas 
sa do deja jednora-
zovo zamotajú ná-
hodné postavy (Da-
nielina kamarátka, 
Matejova kamarátka 
z detstva, výtržník 
Absolón, kamarát 
Kameňák), ktoré 
Matejovi pomáhajú 

uvedomiť si fakty týkajúce sa jeho vzťahu, 
ktoré predtým nevidel.

Dej začína prekvapivo, odhalením záhadnej 
choroby hlavného hrdinu, ktorá sa stáva hlav-
nou zápletkou a vyvoláva pochybnosti o vzťahu 
Mateja s Danielou. Sviežosť, správnu dávku 
humoru, životnej múdrosti a filozofie pridáva 
príbehu vedecký tajomník Gyra. Táto postava 
je hlavným aktérom vedľajšej zápletky a pre-
vádza hlavného neskúseného hrdinu svetom 
žien. Navrhuje stávku s Matejom, ktorá sa stá-
va nenásilným leitmotívom knihy a uvádza Ma-
teja do podnetných či vtipných situácií. Gyra 
postupne odkrýva svoje tajomstvá a slabosti 
a čoskoro sa z na prvý pohľad nevyliečiteľné-
ho a povrchného sukničkára stáva zrelý muž 
s bolestivými spomienkami.

Kapitoly sú doplnené zaujímavosťami zo sve-
ta vedy a opismi laboratórnych postupov, čo 
knihu posúva a pridáva jej na kvalite. Aj zlo-
žitejšie procesy sú vysvetlené jasne, stručne, 
veľa ráz s humorom a prinášajú kuriózne infor-
mácie o vedeckých pokusoch a ich výsledkoch. 
Tak zaujmú nielen tých, ktorí sa oblasti venujú 
len vo voľnom čase, ale aj menej zaintereso-
vaných. Spisovateľ taktiež ponúka pohľad 
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Kollárovej písanie je založené na akomsi 
všeobecnom recepte. Nie je zlé, ale ani dob-
ré. Autorka ovláda vzorec, podľa ktorého sa 
dá vystavať báseň a vyzná sa aj v poetických 
rekvizitách, ktoré treba do vzorca dosadiť. 
V literárnych súťažiach, počas ktorých sa 
mladé tvorivé talenty profilujú, je to v poriad-
ku. Na prvom mieste je tu pochopenie poézie 
a práce s ňou. Keď sa však takáto poézia dosta-
ne do ostrej literárnej prevádzky, zrazu budí 
dojem, že oproti ostatným nemá čo ponúknuť. 
Všetky emócie v nej sú emócie, ktoré patria 
básnickému jazyku. Komunikácia autorka – 
čitateľ je tak utlmená na minimum a prebieha 
komunikácia čitateľa s rôznymi variáciami 
klasických poetických obrazov.

V Premlčanom tichu sa stretávame s vlas-
mi v rôznych variantoch: „ako keď zbieraš / 
po prebdenej noci / moje vlasy z vankúša“ (s. 9) 
alebo „a ja som zbierala / všetky tvoje popa-
dané vlasy / na mne“ (s. 30), či „ráno zasvie-
tim svetlo / aby som sa uistila / že tvoje vlasy 
nezmenili farbu“ (s. 35), so zvonmi: „keď má 
smutné krídla / večer bdie za stolom / dýcha 
ako zvony na zápästí“ (s. 10), s cestovaním 
v dopravnom prostriedku v spojení s vníma-
ním okolia: „sedím v autobuse / počítam opus-
tené zastávky“ (s. 21) alebo „budem cestovať 
vlakom / a pozorovať roviny“ (s. 37), s teplom 
v dlaniach: „ona: dotýka sa ho / až kým necíti 
/ teplo v dlaniach“ (s. 50); toto všetko sú prí-
klady, kedy Kollárová uprednostňuje výsledný 
tvar básne pred jej obsahom.

Fakt, že takéto písanie napĺňa istý štandard, 
no zároveň je vyprázdnené, najlepšie dokumen-
tuje krátka báseň z cyklu Vždy v zime: „bude sa 
volať Dorota / povieš / a potom sa už nevrátiš 
// padá voda“ (s. 36). Kollárová uverila, že ob-
raz „padá voda“ dokáže odovzdať silnú emóciu 
a pohnúť čitateľom. Efekt je však nulový.

Mnoho mladých autorov v začiatkoch napo-
dobňuje svoje literárne vzory, snaží sa odhaliť 
ich postup pri tvorbe básní a následne ho apli-
kovať pri svojom písaní. Niektorým sa to darí 
viac, iným menej a skĺzavajú k epigónstvu. Je 
to legitímna súčasť vývoja a skôr alebo neskôr 
v sebe dokážu nájsť vlastný hlas – minimálne 
v tých lepších prípadoch. V čom je Kollárovej 
prístup iný? Autorka vsádza na všeobecný tvar 
poézie. Nemôže teda prehovoriť ani ukradnu-
tým hlasom, ktorý by prehlušoval jej vlastný. 
Výsledkom je, že hovorí málo alebo vôbec. Jej 
verše spĺňajú nároky poézie, ale už nespĺňajú 
nároky autorstva vo význame osobnej anga-
žovanosti v konečnom vyznení.

Napriek všetkému sa dajú v zbierke nájsť mo-
menty, ktoré sa vymykajú predchádzajúcemu: 
„číta štrukturalistov / učí sa používať jazyk 
/ viazať významy na základe pozície / nevy-
hnutnosť // vypovedanie slovami / je aj tak len 
rytmus / systém opakovania / povedala“ (s. 61), 
alebo „Annino dieťa by chcelo vyliezť vysoko 
/ nad strom / kde nefúka a kde nie sú mamy“ 
(s. 59). Vďaka nim môžeme povedať, že Kollá-
rovej nechýba poetický talent. V budúcnosti 
by mala stavať skôr na ňom, než na naučenom 
postupe výroby poézie.

Peter Prokopec

Silná mačacia sedmička

Teta Agáta a jej mačacia sedmička / Peter 
Karpinský / Vydavateľstvo Perfekt 2017

Detský čitateľ má 
zvieracie postavy 
rád. Odjakživa. Teta 
Agáta má doma tri 
mačky a štyroch 
kocúrov, čo je dosť 
veľká zvieracia par-
tia na to, aby si ju 
nedospelí čitatelia 

obľúbili. Peter Karpinský, skúsený autor lite-
ratúry pre deti, si do svojej novej prózy vybral 
silnú mačaciu sedmičku. Nie sú to mačky typic-
ké pre rustikálno-folklórny model slovenskej 
tvorby, mačky zo záhrad a z vidieka, ale ani 
svetové mačky T. S. Eliota, ktoré žijú bohé-
msky život v temných uličkách miest alebo 
sa túlajú po kluboch a divadlách. (Mimocho-
dom, Eliotove mačky z knižky, ktorú napísal 
pre svoje krstné deti pred osemdesiatimi 
rokmi, sa stali inšpiráciou pre A. L. Webbera  
na skomponovanie svetoznámeho muzikálu 
Cats. V slávnej histórii Broadway ide o druhý 
najdlhšie uvádzaný muzikál, prvý bol Fantóm 
opery). 

Mačky tety Agáty sú mestské typy, žijú 
v panelákovom byte. Ubytovať ich v takom 
malom priestore až sedem trochu pripomína 
prípady, ktoré riešia organizácie na ochranu 
zvierat. Ale keďže sa s takými nájomníkmi 
na Slovensku stretávame, môžeme celé osa-
denstvo bytu označiť za reálny základ knihy, 
aj keď je počet zvierat už na hrane. Karpinský 
si práve sedem mačiek vybral veľmi funkčne, 
lebo ich pomenoval podľa dní v týždni, s čím 
zároveň súvisí aj ich pohlavie. Tri mačky sú 

Streda, Sobota a Nedeľa. A štyria kocúri sú 
Pondelok, Utorok, Štvrtok a Piatok. 

Názov dňa určuje mačkám aj ich povahu: 
„Sobota je úžasne veselá. Je to veľká výmy-
selníčka. Nikde neposedí. Stále behá po byte 
a premýšľa, čo by vyparatila […] Nedeľa je stra-
aašne lenivá. Celý deň prespí alebo presedí 
pri okne na podobločnici“ (s. 6). Motív týždňo-
vej sedmičky využil Karpinský aj v inej svojej 
knihe Sedem dní  v pivnici (Perfekt 2011).

Priestorovo sa mačky nedostanú ďalej 
ako na ulicu pred panelák, aj to len raz a iba 
na chvíľu. V zatvorenom byte sa odohráva 
všetkých devätnásť príbehov. Teta Agáta žije 
v byte sama, teda bez spoločnosti človeka. Ale 
nie je to žiadna ježibaba alebo inak záporný 
či problematický obyvateľ paneláka. Naopak, 
je veľmi milá, ochotná pomôcť, vždy v dobrej 
nálade, láskavá, a preto obľúbená, majú ju 
radi známi aj susedia. V každom príbehu sa 
rozohráva všednosť, ktorú vie Karpinský vy-
rozprávať s gráciou a s takou príťažlivosťou, že 
čitateľ po nej zatúži viac, ako po nevšednosti. 
Karpinského epika v tomto prípade nepotrebu-
je mystifikácie, fantastiku, žiadne špeciálne 
efekty, kúzla a pod. Mačky a teta Agáta iba 
jednoducho obývajú byt a žijú svoj život. Každý 
príbeh zaznamenáva vždy nejakú viac-menej 
bežnú situáciu z neho: Utorok zje koláč určený 
pre návštevu; Nedeľa si ustelie na príjemne 
hrejúcom laptope; Sobota ochorie; Štvrtok 
sa bojí blesku fotoaparátu a od strachu skočí 
do torty; Pondelok naháňa futbalistov na te-
levíznej obrazovke; Piatok bojuje s vlastným 
obrazom v zrkadle; Sobota porozbíja veľko-
nočné kraslice; Piatok a Streda čakajú malé 
mačiatka, atď. 

Texty majú jednoduchú dikciu, kniha je ofici-
álne smerovaná na čitateľov 5+ a toto určenie 
naozaj aj zodpovedá jej obsahovej i formálnej 
stránke, ale neuchyľuje sa k triviálnosti. Práve 
tu dokazuje Karpinský svoju autorskú úro-
veň, keď predkladá deťom kultivovaný, ale 
nie nudný text, jednoduchý, ale nie infantilný, 
vyskladaný z bežných situácií, ale nezvyčajne 
nasvietený. Texty disponujú aj istou dávkou 
napätia a tajomnosti. Predsa len vedia byť aj 
mačky občas nevyspytateľné tvory, nevieme, 
čo vyvedú, na čo práve myslia, ako cítia a pod. 
Personifikácia nemá v knihe hlavné slovo, aj 
keď mačky a kocúri sa u tety Agáty správajú 
a premýšľajú skoro ako ľudia. Zvieratá totiž 
nerozprávajú ľudskou rečou, občas sa vyjad-
ria mňaukaním, niekedy presvitá z textu ich 
vnútorný monológ. Najviac sa o nich dozvieme 
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z opisovaného správania a z interakcie s os-
tatnými mačkami a s tetou Agátou. 

Z obyčajného a priestorovo obmedzeného, 
všeobecne známeho, ktoré na prvé počutie azda 
už ani nemôže byť ničím prekvapivé, vytiahol 
Karpinský aj jemný humor so známkami člove-
činy, ktorý je výsledkom situácií a charaktero-
vej komiky. Príbehy sú posolstvom o spolužití, 
sú odkazom na silu spoločenstva, tvoreného 
jednotlivcami so svojimi rôznymi charakter-
mi a vlastnosťami. Pestrosť pováh, rozdielnosť 
ľudská aj zvieracia vyzýva k potrebe porozu-
menia a k tolerancii a prináša do života život. 
Kľúčom k interpretácii knihy je aj vzťah človeka 
k zvieratám a vôbec k prírode, rozvíjanie tohto 
vzťahu, jeho pozitívnych stránok a poukázanie 
na jeho hodnotu v ľudskom živote. V spoločen-
stve mačiek, kocúrov a tety Agáty je síce často 
veľmi rušno, príbehy sa akoby píšu samé, je 
potrebné stále riešiť nové „problémy“, drobné 
zápletky, ale to všetko má oveľa väčšiu cenu ako 
zdanlivá bezproblémovosť či prípadná samota, 
osamelosť, individualizmus. 

V literatúre pre deti Karpinský už niekoľko 
rokov potvrdzuje svoje kvality. Knihu doplnil 
ilustráciami rovnako kvalitný autor, majster 
obrazu, Peter Uchnár. 

Silvia Kaščáková

Dieťa v pazúroch šeliem

Prípad Najdúch / Miroslav Frindt / Ikar 2017

Knižný debut mo-
derátora Miroslava 
Frindta je príjemným 
prekvapením. Hlav-
nú zápletku v ňom 
dopĺňa bohaté no-
vinárske prostredie 
plné uveriteľných 
charakterov. Môže 
za to viac ako tri-
násťročná prax au-

tora v redakcii RTVS a jeho ostatné pracovné 
skúsenosti (TASR, VTV…). Výrazným prvkom 
je kritika nielen mediálneho prostredia.

Prípad Najdúch začína momentom, kedy 
zvukár Rado Strempek nájde pri kontajne-
roch pohodené bábätko v kartónovej škatuli. 
Následne sa rozbieha náročné vyšetrovanie 
so snahou zistiť, kto tam zdravé dieťa ne-
chal. Na jednej strane pracuje polícia, na tej 
druhej zapájajú svoje sily aj médiá. Najväčšmi 

Lyrický svet barda 
bulharskej literatúry

Prak a iné prózy/ Jordan Radičkov/ Pre-
klad Igor Hochel/ AlleGro 2017

Podhorská dedin-
k a  K a l i m a n i c a , 
z ktorej pochádzal 
n a j v ý z n a m n e j š í 
bulharský spisova-
teľ druhej polovice 
20. storočia Jordan 
Radičkov, skončila 
v budovateľských 
60. rokoch na dne 

hlbokej priehrady. Možno aj tento fakt, nemož-
nosť návratu a definitívny zánik skutočného 
miesta, ktoré nemožno prikrášľovať, umožnili 
Radičkovovi, aby vo svojich prózach a divadel-
ných hrách vytvoril magický svet, ktorý je sám 
osebe hrdinom aj rozprávačom. 

V zbierke Prak a iné prózy sa nám predsta-
vuje jeden z najdlhších Radičkovových textov, 
ktorý sám nazval románom, hoci dĺžkou je to 
skôr kratšia novela a obsahom umne poskla-
daná patchworková prikrývka opisov, podo-
benstiev, rozprávok a denníkových zápiskov. 
Príbeh sa rozprestiera ako ťahavá rastlina 
okolo hlavného hrdinu, Ľavačka, syna deb-
nára Ľaváka, ktorý jedného dňa počas povodne 
záhadne zmizne zo svojho domu. Jeho Opatrov-
ník nájde v dome zošit so zápiskami a povolá 
bezmenného intelektuála (môže, ale nemusí 
to byť samotný autor), aby pomohol zápisky 
dešifrovať a zistiť, čo sa s Ľavačkom stalo.

V nechronologickej retrospektíve, skáčuc 
príbehom sem a tam, sa dozvedáme o Ľavačko-
vých osudoch, o tragickej smrti láskavého otca, 
o bezcitnom otčimovi, o prvej láske a o jeho 
štúdiách v meste. No nenechajme sa zmiasť. 
Hlavným hrdinom Praku nie je Ľavačko, mladý 
strápený chlapec, ktorý stojí rozkročený medzi 
mestom a dedinou, ale svet, ktorý ho obklo-
puje. V opisoch bohatých na metafory sa viac 
ako o jeho zmiznutí dozvedáme o rieke, kto-
rá obteká starý debnárov dom, o psovi, ktorý 
ho nechcel nechať odísť a o osade s modrými 
domami.

Radičkov nerozpráva príbeh lineárne, 
ale v kruhoch. Najprv nám predstaví obraz 
a potom sa k nemu opakovane vracia a do-
kresľuje ho pomocou Ľavačkových zápiskov. 
Línia medzi metaforou a realitou príbehu je 

sa v prípade začína angažovať investigatívna 
novinárka Iveta Galanová. Ambiciózna žena, 
ktorá nepozná zábrany. K prípadu má blízko 
z viacerých dôvodov. Je partnerkou zvukára 
Rada Strempeka; chlapček sa našiel pri jej 
pracovnom pôsobisku v Mlynskej Doline; vie 
odhadnúť veľkú rybu, ktorá priláka množstvo 
divákov – takýmto prípadom tento rozhodne je.

Vyšetrovanie nie je jednoduché, chlapčeka 
ukrývajú a nikto nevie objaviť žiadne stopy. 
Indície však naznačujú, že rodič pochádza 
zo susedného Rakúska. Postupne stretáva-
me vedúce osobnosti fiktívnej TV Slovakia 24. 
Pre dej je dôležitý jej riaditeľ Tomáš Hájek. Jeho 
súčasná partnerka Erika Valesová sa stala 
moderátorkou hlavných správ len na základe 
„šikovnosti v posteli“. V skutočnosti by skôr 
uspela ako herečka vo filmoch pre dospelých 
než na spravodajskom kanáli. Slovo riaditeľa 
je však slovo riaditeľa. Svoje hrá aj jej seba-
vedomý prejav a krása. Kritika spoločnosti je 
cítiť z každej stránky textu.

Dostávame sa do kontaktu aj s ministrom 
vnútra Alojzom Pluhárom. Meno sa veľmi ľah-
ko dá nahradiť slovom „luhár“. Politická stra-
na, ktorá vládne v knihe, má pritom podobné 
meno ako jedna reálna. Minister vnútra sa 
bude snažiť umlčať amorálnu Ivetu Galanovú. 
Je na čitateľovi, či považuje konanie postáv 
za morálne prípustné alebo nie. Do konania 
jednotlivých postáv sa budete vedieť vžiť. 
Dokonca aj do tej skutočne zápornej. Vďaka 
zábleskom z minulosti si o hrdinovi urobíme 
vlastný obraz a vysvetlenie na posledných 
stránkach knihy dopovie zvyšok.

Miro Frindt má úžasnú schopnosť kvalitne 
poskladať príbeh. Jeho konštrukcia je nápaditá 
a viacvrstvová. Do vlastnej zložitosti sa autor 
našťastie nezamotá a dej pôsobí prirodzene 
a uveriteľne. Pre čitateľa môže byť zaujímavé 
prostredie, z ktorého Frindt čerpá. Zaujímavos-
ťou je aj to, že kým mená postáv a politických 
strán sú vymyslené, výnimkou je prezident An-
drej Kiska. Reálne sú už ostatné média ako Nový 
Čas, Plus 1 deň alebo názvy ulíc či podnikov. 
Majitelia tých, ktoré boli spomenuté, sú urči-
te spokojní. Kvalitné sú opisy, výrazná slovná 
zásoba autora a evidentná schopnosť naštar-
tovať predstavivosť čitateľa. Prípad Najdúch 
je skvelým čítaním, ktoré rozširuje obzory. Kto 
hľadá príjemnú detektívku, v ktorej hlavnú úlo-
hu nehrajú krvavé vraždy, ale pokrivené ľudské 
charaktery, je na správnom mieste.

Jakub Pokorný
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nejasná. Opakovane sa tu objavuje líška, raz 
ako skutočný tvor, ktorý hoduje na dne prie-
pasti, kam dedinčania zhadzujú zdochliny, 
inokedy ako metafora, vypočítavé stvorenie, 
pripomínajúce skôr chladný plameň a stroj. 
Motívy sa rytmicky vracajú a ako obruče deb-
nára Ľaváka držia tento voľne koncipovaný 
príbeh pohromade. Radičkov sa nebojí opísať 
dedinu a jej obyvateľov ad absurdum (cigán 
Ramo, ktorý sa bojí, že mu niekto odmeria 
tieň, a preto najradšej predáva na trhu vtedy, 
keď je zamračené), no zároveň ich obdarúva 
ľudskosťou a prirodzenou múdrosťou (Opat-
rovníkova láskavá starostlivosť, Ľavačkov 
dedo, ktorému sa cnie za vnukom). Nebojí sa 
ukázať ani krutosť vidiečanov, hlavne v ich 
praktickom a chladnom vzťahu ku zvieratám, 
ktoré sú pre Radičkova takmer rovnocenný-
mi hrdinami jeho multipríbehu. Smrť zvierat 
a smrť ľudí opisuje bez zábran a ohľadov, aby 
nám pripomenul jednoduchú pravdu o živote 
a jeho konečnosti. 

V úvode príbehu Radičkov nastoľuje atmo-
sféru záhadnosti, ktorá sa týka zmiznutia Ľa-
vačka, aj toho, čo mu predchádzalo. No kým 
niektoré záhady nám v priebehu rozprávania 
akoby mimochodom objasní (Ľavačkova babka 
kúrila v lete, aby vyhnala z domu zlých duchov), 
k iným sa už ani nevracia. Pointou Ľavačkovho 
zmiznutia je fakt, že zmizol, nie otázka kam. 
Na konci berie bezmenný intelektuál príbeh 
do svojich rúk a poodhaľuje nám kúsok Ľavač-
kovho osudu po jeho zmiznutí z dediny. Ľavač-
ko putuje krajinou a nakoniec končí v meste, 
kde sa náhodou stane svedkom smrti svojho 
učiteľa, toho, ktorý ho nabádal, aby pozoroval 
svet a všetko si zapisoval. A prak z názvu romá-
nu patrí učiteľovmu synovi. Zvuk rozbíjajúcich 
sa oblokov je posledný zvuk, ktorý v príbehu 
počujeme ušami mladého Ľavačka. 

Radičkov bol majstrom krátkych foriem. 
Sedem krátkych poviedok, ktoré sú súčasťou 
výberu Prak a iné prózy, sa odohráva v tom 
istom prostredí ako román Prak a Radičkov 
v nich maľuje obraz vidiečanov ako gro-
teskných, no chytrých ľudí, čo pomaly krútia 
kolá svojho osudu. V mikropoviedke Ľudia 
chradnú Radičkov prichádza so svojskou po-
verou, podľa ktorej je nebezpečné piť „spiacu“ 
vodu, a preto je treba pred pitím vždy krčahom 
najprv pohojdať. V lyrickej poviedke Mäkká 
voda hovorí o dažďovej vode, ktorá je vhodná 
skôr pre ženy, zatiaľ čo voda z hlbokých studní 
formuje ostrú a tvrdú mužskú povahu. Tento 
sexizmus mu odpustíme, pretože nakoniec 

pastier, murár, pustovník. Je to niekto, na koho 
je v meste príliš mnoho ľudí a na koho je gra-
matika v knihách príliš nezmyselná. „Ak nie-
kto ide do hôr, tak preto, že dolu ho nenechajú 
na pokoji.“ A tak je v alpských horách Bruno, 
najlepší priateľ Pietra, slobodný a šťastný. 

Pietro je hlavnou postavou a rozprávačom 
románu talianskeho autora Paola Cognettiho 
Osem hôr. V preklade Martiny Kolenovej vychá-
dza kniha, ktorá sa veľmi rýchlo dostala do po-
vedomia literárnych kritikov a bola ocenená aj 
prestížnymi cenami Premio Strega a Strega 
Giovani. V súčasnosti patrí Cognetti medzi 
najlepšie hodnotených a najviac čítaných ta-
lianskych spisovateľov. Je autorom, ktorý svoje 
knihy žije, preto nečudo, že mnohé z nich nesú 
autobiografické prvky, tak ako aj Osem hôr. Nie 
je typom autora, ktorý by písal knihy z popudu 
fantázie od tepla radiátora. Jeho dielo je živé, 

rovnako i jeho život 
dokumentaristu, 
odrážajúci sa v jeho 
tvorbe. To, čo píše, 
musí zažiť a nav-
nímať až na kosť, 
nech to stojí, čo 
chce. Knihu tvoria 
tri časti: Hory det-
stva, Dom zmiere-
nia a Zima jedného 
priateľa, vzájomne 

od seba oddelené časovým posunom, no i prob-
lematikou, ktorú v sebe Pietro práve rieši.

Príbeh dvoch priateľov a jednej hory začal pí-
sať už ako dieťa. Rozpráva o chlapcovi Pietrovi, 
ktorého rodičia, milovníci prírody zosobášení 
v horách, odchádzajú za prácou do Milána. 
Namiesto alpského vzduchu, ticha a výhľadov 
na zasnežené stráne nachádzajú hluk mesta, 
smog áut a radu identických budov. Na melan-
chóliu ale nie je čas, a tak ich každodenné životy 
oddelili pomaly od toho, čo skutočne milovali. 
Niekedy si ale predsa len vďaka občasnému 
stretu s horami spomenuli na to, čím vlastne 
sú. A tak sa v jeden deň rozhodnú prenajať si 
malý domček v dedinke Grana v horách, kde 
žije len málo obyvateľov. Aby mali kde odísť, 
keď im už v Miláne dochádza vzduch. Práve tu 
sa začína príbeh priateľstva, ktoré sa v živote 
objaví len ojedinele. Priateľstvo dvoch chlap-
cov, neskôr mužov. Bruno je divým pastierom 
bez vzdelania, no v prostredí lesa majstrom. 
Cez ostýchavý začiatok sa s Pietrom, chlapcom 
v rovnakom veku, stanú nerozlučnou dvojicou. 
Spoločne brázdia okolie „ich hory“, jazier a lesov 

dochádza k zmierlivému záveru a konštatuje, 
že napriek týmto rozdielom medzi nimi ne-
možno spozorovať nič protichodné a „žena, 
aby mohla porodiť anjelov, určite potrebuje 
práve takéhoto barbara a divocha“.

Vo Vrtiritke nám predstavuje susedov, kto-
rých konflikt naberie prekvapivé obrátky, keď 
sused, ktorý sa snaží chrániť ženu pred opitým 
manželom, ju nevdojak urazí a manželov tým 
uzmieri. Abrahámove rukavice sú metaforickým 
podobenstvom o mužovi, ktorý sa radšej odsťa-
huje do líščej nory, než by mal počúvať svoju 
ufrflanú ženu. V Krížovke Gerasko s pomocou 
celej dediny lúšti krížovku a je takmer v kon-
coch, keď narazí na „malý železný predmet 
slúžiaci na spájanie kovových alebo drevených 
častí“. Nie je to šróf, ani šraub. Až kováčovi 
napokon napadne, že je to skrutka. Ako sa do-
zvedáme z doslovu prekladateľa Igora Hochela, 
prekladať Radičkova je naozajstná výzva, pre-
tože často používa slová archaické, nárečové 
a okrajové. Prekladateľ odviedol naozaj dobrú 
prácu, pretože Radičkovov text pôsobí po jazy-
kovej stránke celistvo a navodzuje prirodzený 
dojem, že rozprávačom je samotný obyvateľ 
„hlbokého bulharského vidieka“. Knihu ilu-
struje pár Radičkovových minimalistických 
kresieb, v ktorých nachádzame ten istý druh 
humoru a zmierlivej naivity ako v jeho dielach. 

Radičkovove texty plné dlhých opisov a ne-
čakaných metafor predstavujú pre nesústre-
deného čitateľa internetového veľkú výzvu. 
Oplatí sa ju prijať, pretože humor a láskavosť, 
s akou nám Radičkov predstavuje svoj svet, je 
veľmi originálnym a potrebným svedectvom 
o ľudskej povahe. 

Simona Rezníčeková

Minulosť je v údolí, 
budúcnosť v horách

Osem hôr / Paolo Cognetti / Preklad Martina 
Kolenová / Ikar – Odeon 2017

Čo ak sa niekto rozhodne žiť v horách bez po-
treby spoločnosti, skrátka pre pocit? Pre po-
cit z chvíle, keď ráno podojí stádo, keď pozerá 
na západ slnka s pohárom vína, pre pocit z toho, 
že ho hora prijala. Tak, ako prijala stádo kam-
zíkov, borovicové stromy, steblá trávy a spev 
vtákov. Je vari preto horší človek? Je to odľud, 
ktorý si nenašiel miesto v spoločnosti? Nie. Je 
to horal, ktorý ním je, aby mohol žiť. Je to muž, 
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s neprekonateľnou túžbou po dobrodružstve. 
Najťažšími sa však stanú odlúčenia na konci 
leta, kedy sa musia vrátiť naspäť k svojmu ži-
votu a otázke, ktorá sa vynorí vždy, keď Pietro 
odchádza do Milána: „ak tam hore bol raj, prečo 
sme tam neostali žiť?“ 

Pietrov otec Giovanni je zanieteným „zdo-
lávačom“ vrchov. Nie je typom turistu, ktorý 
by rozjímal počas cesty nad odtieňmi zelenej 
na listoch stromov. Potrebuje ísť hore, a to čo 
najrýchlejšie. K svojej vášni smeroval Pietra, 
neskôr aj Bruna, ktorého bral ako druhého 
syna. Každý víkend, kedy bol Pietrov otec mimo 
svojej práce v Miláne, si vytýčil cieľ, o ktorom 
dlho predtým s Pietrom sníval. Pretože to bolo 
potrebné. Pietro sa snaží držať s otcom tempo, 
a to aj za cenu, že vyvrhne raňajky z predchá-
dzajúceho dňa. Jeho snaha je taká urputná, až 
sa sám seba spytuje, či je dôležitejšie vyliezť ten 
kopec, alebo naplniť očakávania otca. Typický 
psychologický konflikt dospievajúceho chlapca 
s otcom sa nesie takmer celým príbehom. Bo-
hužiaľ, boj pretrvá aj do dospelosti a zapríčiní 
medzi nimi niekoľkoročnú bolestnú odmlku. 
Počas nej sa Pietro osamostatní v byte v Turí-
ne a na Granu a svojho priateľa takmer úplne 
zabudne. No zabudne aj na horu, vôňu stromov, 
šum vetra a kruhy na hladine jazera.

Keď sa po rokoch vracia do Grany, nachádza 
svojho priateľa Bruna iného, než ho poznal. Stal 
sa murárom a z alpskej pastviny do mesta odísť 
netúži. Spoločne začnú vo výške vyše dvetisíc 
metrov stavať jedno leto zo starej zrúcaniny 
na samote dom, ktorý sa stane ich úkrytom, 
a proces stavby ich opätovným spojením. Pietro 
si veľmi rýchlo spomenie, čo všetko vďaka kolo-
behu mestského života zo svojho srdca vytesnil. 
Sám seba sa spytuje, kde toľké roky vlastne 
bol a čo spôsobilo, že na horu takmer zabudol. 

Osem hôr je kniha uchopená dvoma moc-
nými rukami. Jedna vzdoruje, druhá zmieruje. 
A tak nejak to spolu ladí. Lebo tak to má byť. Kto 
vie posúdiť, ktorý život je lepší, než posudzo-
vateľ sám? Život v meste, ktorý pohltí ľudskú 
dušu natoľko, že sa stratí sama v sebe, či svet 
hory, ktorá napriek sile a drsnosti rozostiera 
dušu pokojom a pocitom slobody? Práve túto 
polemiku sa snaží Cognetti nastoliť vo svo-
jom románe bez toho, aby sa usiloval niečo 
prehnane prifarbovať alebo nanucovať. Dej 
v jeho podaní vyznieva prirodzene, ako život 
sám. Cez narodenie a smrť, smiech a plač je 
čitateľovi podaný citlivý príbeh niekoho, kto 
vníma život ako nepretržitú cestu sebapozna-
nia. Po jeho prečítaní nastáva ticho, ktoré je 

hranica a vrávoranie medzi oboma rovinami 
dodáva tomuto skutočnému príbehu silný psy-
chologický nádych.

Kapuściński sa pritom v ničom nelíši 
od skvostných románopiscov, ktorí dokážu svoje 
postavy plasticky modelovať. Na chvíľu máme 
pred sebou obraz silného vládcu obklopeného 
najbližšími, ktorý pred nami sublimuje do bez-
mocného senilného starca. Aké puto držalo 
cisára s dvoranmi? Zdá sa, že to bola lojálnosť. 
Sillase vybudoval efektívny systém donášačov 
a žiadna informácia neunikla jeho pozornosti. 
Panovník, ktorý nevedel čítať, ani písať, vo svojej 
hlave stvoril virtuálnu kartotéku celého dvora. 
Listoval v nej, presúval a prebudovával, akurát 
to neboli knihy a dokumenty, ale živé bytosti. 
Hierarchia bola vystavaná len a len na želaniach 
nedotknutej výsosti.

Autor uvádza čitateľa do sveta intríg, kde 
každé jeho podozrenie našlo adresáta – uši 
etiópskeho panovníka. Kto mal k nim prístup, 
zašepkal a čakal, čo sa bude diať. Čitateľom 
z bývalého východného bloku sa hneď vybaví 
sieť agentov domácich „bezpečnostných“ služieb 
a vynútené i dobrovoľné udania. Atmosféra stra-
chu bola v niečom abnormálna. Etiópčania sa 
svojho panovníka báli, ale zároveň ním chceli 
byť milovaní. Z ich výpovedí cítiť pretrvávajúcu 
úctu, veď o jeho zvrhnutí mnohí vravia ako o ne-
hanebnom komplote. Sálajúci rešpekt stojí len 
krôčik od toho, že si vládcovia začnú vytvárať 
o sebe božské povedomie.

Na túto božskú komédiu treba aj publikum – 
autor tejto knihy vraví, že až pokora poddaných 
vytvára silu trónu a dáva jej zmysel. Kapuściński 
si medzi jednotlivými výpoveďami utrieďuje 
myšlienky a znepokojivo sa zamýšľa nad tým, 
prečo ľudia odovzdávajú svoj osud do rúk iných. 
A kedy už povolí tá hranica? „Ľud sa totiž nikdy 
nebúri preto, že nesie ťažké bremeno, teda preto, 
že je vykorisťovaný, lebo nepozná život bez vyko-
risťovania, nevie, že vôbec existuje, a ako môže 
žiadať niečo, o čom nemá žiadnu predstavu? 
Ľud sa búri až vtedy, keď sa mu náhle niekto 
pokúsi prihodiť na plecia druhé vrece.“ A keď sa 
toto vrece roztrhne, rozsypané krivdy už nejdú 
zamiesť pod koberec. Vtedy prichádza revolú-
cia a zrada. Zažili to všetci vládcovia od Cézara 
až po Stalina. Ich Brutus sa v tichosti ukrýval 
a vrazený nôž prichádzal od tých, od ktorých 
to najmenej čakali.

Poľský prozaik a publicista necháva túto pa-
ranoju pomaly vyplávať na povrch. Hromadí 
ju, až zostane opar, v ktorom sa čitateľ pomaly 
dusí a tieto pasáže patria k tým najzaujímavej-

naplnené ako odpovede na vypovedané otázky, 
citlivo vysvetlené niekým, kto vie. 

Veronika Jánošíková

Manuál moci

Cisár / Ryszard Kapuściński / Preklad Pat-
rik Oriešek / Absynt 2017

Jeden z najprekla-
danejších poľských 
a u t o r o v  p í s a l 
zo sveta, z ktorého 
sa k nám väčšinou 
dostal i iba zne-
pokojivé správy 
a senzácie. Strohé 
a bez širšieho kon-
textu. Ryszard Ka-
puściński sa nebál 
riskovať vlastný ži-

vot pri hľadaní pravdy. Šiel na miesta ovinuté 
smrťou, aby videl a zažil na vlastnej koži, aby 
spoznal miestnych a rozprával sa s najbližšími 
svedkami, a aby si z toho vytvoril vlastný ná-
zor, bez ktorého by jeho písanie bolo iba spleťou 
strohých agentúrnych informácií. Kapuściński 
išiel do hĺbky, neuspokojil sa iba s vysvetlením, 
že zlo a dobro vytvárajú rovnováhu sveta.

V knihe Cisár nastavil zrkadlo dvom tváram 
posledného etiópskeho vladára Hajle Sillaseho. 
Prvá z týchto tvárí ho predstavuje ako rozhod-
ného, energického panovníka s prirodzenou 
inteligenciou, druhá ako egocentrického tyrana. 
Poľský autor bol presvedčený o tom, že si nemož-
no vybrať iba jednu z nich: „Obe tie podoby však 
boli, ako to v živote býva, pravdivé.“

Etiópia predstavuje zárodok kresťanskej ci-
vilizácie, no v súvislosti s ňou sa skôr utvára 
obraz veľkého hladomoru, utrpenia a sprene-
verenej humanitárnej pomoci. A len málokto 
vie, čo bolo zárodkom tejto katastrofy, a prečo 
sa podobné problémy dodnes vyskytujú v kra-
jinách tretieho sveta. Kto chce pochopiť, nech 
číta. Opis procesu uchvátenia moci sa v mnohom 
nelíši od ostatných dejinných prípadov. Nad ním 
sa týči cisárova trpezlivosť, ktorá ho doviedla 
až do kráľovského paláca.

Udržanie žezla je hlavným leitmotívom tejto 
knižky – podstatné je síce aj násilné potláčanie 
nespokojného etiópskeho ľudu, ale pre príbeh 
je dominantný vzťah medzi panovníkom a jeho 
dvorom. Lásku a manipuláciu delí iba tenká 
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ším. Trochu sa síce môžeme strácať v záplave 
hodnostárov a vymieňaných ministrov, ale inak 
je napätie vystavané dokonale. Kniha Cisár 
sa obracia aj na nás. „Manuál moci“ sa vďaka 
kvalitnému prekladu Patrika Orieška dostáva 
k slovenským čitateľom a je len na nich, ako 
vezmú toto varovanie.

Daniel Hevier ml.

V ilúzii intimity

Skurvený príbeh / Bernard Minier / Pre-
klad Marta Vulganová / Vydavateľstvo XYZ 
v Albatros Media 2017

V posledných ro-
koch vyšlo v slo-
venských vydava-
teľstvách niekoľko 
prekladov kvalit-
ných kníh, zaobera-
júcich sa − na prvý 
pohľad iba okrajovo 
− globálnymi prob-
lémami ľudstva. Mi-

nierov Skurvený príbeh patrí rozhodne medzi 
ne. Napriek spracovaniu spoločensky vážnej 
témy, ktorou koniec súkromného života súčas-
níkov i ľudí budúcich generácií bezpochyby je, 
však román Bernarda Miniera zostáva v prvom 
rade trilerom. 

Kniha je určená skutočným milovníkom tohto 
žánru, a to dokonca aj jeho filmovým fanúšikom. 
Autor vie slovami, opismi i dialógmi veľmi hodno-
verne vytvoriť vizuálne scény. Tento jav dosahuje 
ilustráciou situácií prostredníctvom jednotli-
vých zmyslových vnemov. Minier dokáže priblížiť 
priestor, dynamiku okolností tak autenticky, až 
čitateľ naplno vníma okamžitú atmosféru zo-
brazovaného momentu. Autor pri písaní svojich 
kníh dôkladne spoznáva prostredie, do ktorého 
dej umiestňuje, a hoci v tomto prípade ide o fik-
tívny ostrov (lokalizovaný neďaleko americké-
ho Seattlu), ako sám v Poďakovaní uvádza, jeho 
predstavivosť bola inšpirovaná a živená kon-
krétnymi, reálnymi ostrovmi a dôveryhodnými 
pohľadmi ich obyvateľov. Je obdivuhodné, koľko 
úsilia do svojej tvorby vkladá, ale ešte obdivu-
hodnejšia je jeho schopnosť vyťažiť z poznaných 
informácií maximum. 

Svet, ktorý Minier čitateľovi predstavuje, 
však i tak tvorí iba zlomok toho, čo kniha po-
núka. Majster svojho žánru sa totiž stále viac 

dome rozbíjame. A tak nielen spôsobom poda-
nia románu, ale i faktom, že dej Skurveného 
príbehu dotvára viacero v súčasnosti už exis-
tujúcich technických objavov, vyvoláva kniha 
v čitateľovi želaný „hitchcockovský“ záver.

Šestnásťročný Henry, jeho najlepší priatelia, 
ich vzájomné tajomstvá, dobrodružstvá, vzruše-
nie, láska k priateľke Naomi, obdiv hororových 
filmov i kosatiek, súkromný majetok, uzamknu-
té prostredie − dokonalá ilúzia izolácie pred 
okolitým svetom v ruchu Ameriky. No autor 
vidí aj cesty, vedúce nad priepasťami, prekoná-
vajúce zátoky a zálivy, štrbiny, ktorými môže 
votrelec preniknúť pod reťaze a závory intimity 
súostrovia. A v jedno ráno objavia obyvatelia 
ostrova na pláži mŕtve telo Naomi… 

Viac prezradiť nemôžem, pretože práve ďal-
šou analýzou by budúci čitateľ stratil to pod-
statné z diela − jedinečné prekvapenia, ktoré 
forma Minierovho rozprávania prináša. Skur-
vený príbeh si musí naozaj každý priaznivec 
kvalitného trileru prečítať sám. Navyše, tento 
francúzsky autor bestsellerov svojím textom 
odvážne poukazuje na skutočnosť, že nie každý 
triler musí byť aj detektívkou a že jeho voľba 
žánru má svoje preukázateľné odôvodnenia.

Ľubica Psotová

Príbehy 
z psychoterapeutickej 
praxe

Lži na pohovke / Irvin D. Yalom / Preklad 
Vladislav Gális / Vydavateľstvo Premedia 
2017

Romány z psycho-
terapeutickej praxe 
Irvina D. Yaloma 
sú na  Slovensku 
a v Českej republi-
ke veľmi populárne. 
Študenti a záujem-
covia o psychológiu 
tvoria autorovu sta-
bilnú bázu, postupne 

si však získava čitateľov aj mimo odbor. Vo svojej 
novej knihe Lži na pohovke rozpracováva prí-
behy medziľudských vzťahov, opisuje ich však 
sofistikovane a s nadhľadom.

V jeho ordinácii v San Franciscu si všetci fa-
núšikovia psychológie prídu na svoje. Klienti sa 
musia zaoberať vlastnou minulosťou, často sa 

a viac predstavuje ako perfektný znalec čitate-
ľovej psychiky. Dokonale vie, ako komponovať 
text s cieľom úspešne dosiahnuť želané efekty 
napätia, prekvapenia, šoku, strachu i záujmu 
človeka prečítať si niektoré pasáže znovu, aby 
na ne mohol s aktuálne zistenými poznatkami 
nazrieť inak − preveriť si „prehliadnuté“. Práve 
tento prvok dodáva dielu skutočné dimenzie 
svojho žánru, neraz aplikované aj v najkvalit-
nejších amerických filmových trileroch 80. − 
90. rokov 20. storočia, a tak niet divu, že autor 
o svojej snahe priblížiť sa k americkej tvorbe aj 
otvorene hovorí: „toto nie je autentický americ-
ký román: je to autentická pocta americkému 
románu (aj americkému filmu) od francúzskeho 
autora“ (s. 583). 

Podobne ako prostredie aj svoje postavy 
Minier zobrazuje presvedčivo a vierohodne. 
Hrdinovia pred zrakom čitateľa figurujú ako 
reálne existujúce bytosti. Autor o nich mnoho-
krát nemusí prezradiť veľa, čo je koniec-koncov 
aj jeho autorský zámer, no situácie, v ktorých 
sa nachádzajú, postupne, asociatívne pripomí-
najú celú paletu nezabudnuteľných diel sveto-
vej literatúry, napr. Troch pátračov R. Arthura, 
Americkú tragédiu T. Dreisera, Orwellov román 
1984 či Dostojevského Zločin a trest. Poznanie 
týchto diel síce nie je pre dosiahnutie kvalitné-
ho čitateľského zážitku nevyhnutné, no znalosť 
niektorých z nich dodáva textu pozoruhodné, 
nové rozmery: niekedy vnáša do deja prvky det-
ského dobrodružstva, inokedy otvára vážny 
filozofický rozmer (otázky viny, trestu, bezpečia 
či nových technických objavov). 

Sled jednotlivých obrazov i zachytených úvah 
postupuje dynamicky, efektívne, presne podľa 
autorom vopred predurčenej schémy. Strieda-
ním rôznych typov rozprávača a rozvíjaním 
viacerých dejových línií postáv z rôznych spo-
ločenských vrstiev, rozličného veku, záujmov 
a profesií nastáva etapovitá kulminácia deja, 
pri ktorej − na prekvapenie čitateľa − jedno vy-
vrcholenie prekonáva iné, lepšie, brilantnejšie 
premyslené. Minier svojím spisovateľským ta-
lentom opäť dokazuje, že možnosti literárnych 
postupov sú v žánri trileru stále neprekonané 
a že ich hranice sa môžu časom vďaka nárastu 
spoločenských i technických príležitostí člo-
veka posúvať. 

Slovo posun však v Minierovom podaní nevy-
voláva iba pozitívne konotácie. Autor zreteľne 
upozorňuje na reálnu hrozbu technického pok-
roku ľudstva, na jeho ničivé účinky v súvislosti 
s vnútornou harmóniou súkromného života, 
so svetom minulosti, ktorý si dennodenne ve-
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nachádzajú v odpore a terapeut musí vyhľadať 
supervízora. Dôležitý je tu vzťah klient a tera-
peut, problémy prinášajú prenos a protiprenos. 
Interpretácia symbolického významu snov je 
absolútna samozrejmosť.

Pri popularizácii vedeckých pojmov je najlep-
šie zostať konkrétny. Yalom pri vysvetľovaní psy-
choterapeutických postupov pracuje s príbehom. 
Abstraktným vedeckým výrazom len málokto 
rozumie. Zostať konkrétny teda znamená vybu-
dovať príbeh o človeku, ktorému sa poskytuje te-
rapia. Autor preto zostavil dvadsaťdeväť kapitol 
v centre ktorých stojí terapeut, ktorý je zároveň 
hlavným hrdinom a rozprávačom. Ten rozvíja 
najmä vlastný príbeh a reflektuje ho na pozadí 
životov ostatných. 

Príbeh Justina nám odkrýva jeho manželstvo, 
hysterickú ženu neschopnú akceptovať názory 
druhých. Klient akoby sa zasekol v nenaplne-
nom vzťahu. Tri roky chodil na terapiu, ktorej cie-
ľom bolo emocionálne odpútanie sa od ženy a roz-
vod. Doktor Ernest Lash, hlavný hrdina knihy, 
cítil vlastnú neschopnosť. Za tri roky jeho klient 
neurobil žiaden pokrok. Jedného dňa mu však 
Justin oznámil, že od ženy odišiel na podnet svojej 
mladej milenky. Doktor hľadal dôvody vlastného 
zlyhania, obrátil sa preto na supervízora – člo-
veka, ktorý reflektuje terapeutické skúsenosti, 
potvrdzuje alebo vyvracia správnosť postupu. 
Vidí doktor Lash v Justinovi svoje problémy, ktoré 
naňho prenáša? Je to jeho vlastná neschopnosť, 
ktorá mu nedovoľuje pomôcť klientovi?

Ďalšia osoba v príbehu je Justinova žena Carol, 
žena, ktorej cieľom je akoby zničiť Justinovi život. 
V druhom príbehu sa priblížime k nej a vidíme 
dôvody jej správania. Nedá sa povedať, že by ju 
autor ospravedlňoval, no vieme ju pochopiť.

Zloba Justinovej ženy nie je samoúčelná. 
Odhaliť príčiny ľudského konania, to je predsa 
cieľom románu a poviedok. Človek je „vhodený 
do života“, do podmienok, ktoré si sám nemôže 
určiť a je len na ňom, ako sa s nimi vyrovná. 
Existujú určité životné okolnosti, ktoré ani sama 
Carol nemôže ovplyvniť. Zmieta sa v zlobe, ne-
cháva sa ňou ovládať. Čo však nevidíme, a čo 
nám odhaľuje ďalší príbeh, je jej snaha o riešenie. 
Carol má niekoľkonásobnú nevydarenú skúse-
nosť s terapeutmi.

V knihe prevláda tendencia rozvinutá 
v dnešných filmoch a umení – rozvíjať charaktery 
postáv, nenechať ich v jednoznačnosti, zobrazo-
vať relatívnosť povahy človeka, ukázať situáciu 
a postavy z rôznych uhlov, rozvíriť naše postoje 
voči postávam a rozdeliť pravdu na viacero častí. 

Ak sám človek vyhľadá odborníka, dá sa pred-

si oživením, a ani neviete ako, zrazu sa brodíte 
v brečke po kolená. 

Kniha je písaná v er-forme, ale zásadne z pohľa-
du mužskej postavy. Aj retrospektívy sa nám do-
stávajú iba z jeho strany. Občas z toho pramenia 
problémy s pochopením, čo si teda André myslí 
a čo už nie. Lujza v Páde celý čas kráča za ním, 
neustále zaostáva, spomaľuje. Akoby bola iba 
do počtu. A ona naozaj je, lebo André je natoľko 
sebestačný, že zvláda všetko sám. Dokonca aj 
privádzať sa do šialenstva. A viní za to, samo-
zrejme, ju. Plný nervozity, často pocitu nadrade-
nosti (vďaka svojej rýchlosti je v príbehu naozaj 
stále vyššie než Lujza), iritujúci, živiaci v sebe 
negativitu a stereotypy, necháva Lujzu v úzadí. 
Bez snahy prísť na príčinu problémov. Niežeby 
nechcel vedieť, prečo sa Lujza správa tak, ako 
sa správa, len sa jej proste neopýta. Len háda, 
vytvorí si záver sám a uspokojí sa s ním. Lezú 
spolu, ale každý osve. Čo povedal André v pre-
došlú noc, ráno už neplatí. Skrátka, ak hovoríme 
v Páde o postavách, sú dve, ale o jednej dokopy 
nič nevieme ani my, ani druhá hlavná postava. 
Autor Lujze nevenoval toľko pozornosti, aby sme 
sa o nej dozvedeli čosi viac. Pokojne mohla byť 
celý čas Andrého fantazmagóriou. 

Hory môžeme v tomto prípade vnímať ako me-
taforu na viacerých úrovniach, od ľudskej snahy 
dosahovať vrchol až po čiastkové prekonávanie 
ľudských hraníc, ale viac než čokoľvek iné sú 
hory v Páde akási samostatná bytosť s osobitým 
charakterom. S presnou stavbou tela, s vlast-
nou hlavou. Čím vyššie, tým viac vzrušenia. Čím 
bližšie si ľudia myslia, že sú k ich zdolaniu, tým 
fatálnejšie sa mýlia. 

Nuž, asi je dôležité občas sa zastaviť, skon-
trolovať, či sa v tom postupne hromadiacom sa 
snehu nebrodíme už po pás a uvedomiť si, čo nás 
to vlastne ešte ženie vpred. 

Môj (pravdepodobne veľmi subjektívny) prob-
lém s Pádom tkvie v mnohorakosti jeho inter-
pretovateľnosti. Čo mi obvykle imponuje, no 
tentoraz z toho nadšená nie som predovšetkým 
preto, že každá cesta ma dovádza síce k rôznym, 
no zakaždým rovnako opozeraným/očítaným/
opočúvaným témam. Pád je skôr nevýrazný li-
terárny počin s relatívne veľkým množstvom 
problematických pasáží (s prihliadnutím na taký 
krátky text) a Grafovo podanie motívu ega a cesty 
kvalitatívne nijako nevyčnieva medzi knihami 
s podobnou tematikou. V skutočnosti sa len tak 
rozpačito a nenápadne zasúva kamsi na maličké 
voľné miesto v tejto pomyselnej knižnici.

Radka Komžíková

pokladať, že bude hovoriť o všetkom, čo ho trápi. 
Nie je to vždy tak. Zámerné klamstvo, skrýva-
nie dôvodov, nemožnosť pochopiť samého seba, 
nevedieť vyjadriť emóciu – či už zámerne alebo 
pre neschopnosť porozumieť vlastnému ja. To 
všetko sú lži na pohovke.

Irvin D. Yalom je autor bestsellerov ako Všetko 
trvá krátko, Keď Nietzsche plakal, Mama a zmysel 
života. Kniha Lži na pohovke je zatiaľ jeho po-
sledná, ktorá vyšla v slovenskom preklade. Je zau-
jímavá svojou rozmanitosťou, príbehy sa dotýkajú 
viacerých životov, ktoré sa ale na konci knihy 
pospájajú. Autor má blízko k existencializmu, 
ovplyvňuje ho Nietzsche, Schopenhauer a Freud. 
Jeho dielo je charakteristické spojením filozofie 
a psychológie do beletrizovanej psychoterapie. 

Ľudský život je podľa existencializmu vy-
medzený štyrmi skutočnosťami, s ktorými sa 
musíme nevyhnutne vysporiadavať: izoláciou 
od druhých, slobodou, nezmyselnosťou a smr-
teľnosťou. Ak na ne človek nevie reagovať, je 
psychicky nezdravý. Prejavujú sa uňho problémy 
vo vzťahoch, nespokojnosť so životom, s prácou, 
partnerské problémy. Yalom pri písaní svojich 
kníh vychádza najmä z týchto skutočností; jeho 
príbehy sú veľmi intímne a dôverne známe.

Nina Bruckerová

Čo všetko 
predchádza pád?

Pád / Roman Graf / Preklad Katarína Szé-
herová / OZ Hronka 2017

Mladá dvojica protago-
nistov Grafovej novely 
Pád, André a Lujza, sa 
rozhodne ísť na turis-
tiku, nie práve ľahkú, 
žiadna rekreačná zále-
žitosť – ide o poriadnu 
horu, na ktorú sa bolo 
treba vopred dôklad-
ne pripraviť, trénovať, 
zbierať sily, energiu, 

čas, aj odhodlanie. Pádu teda okrem pýchy v tom-
to prípade predchádza aj výstup. 

Dej nemá žiadne výrazné zvraty, a aj to, čo 
na prvý pohľad ako nádejný zvrat pôsobí, sa len 
zľahučka uloží na vrstvu predošlého konfliktu. 
Tak sa na seba drobné problémy postupne kopia, 
ako keď sa pomaly rozosneží, najprv nič, len pár 
vločiek, ktoré človeka vari aj tešia, lebo sú akým-
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A twoodovú vždy zaujímali momenty osa-
motenia, identity, lásky ako mocenského 

boja, odľudšťujúce technológie či nedostatočnosť 
jazyka. Príbeh služobníčky pokračuje v autor-
kiných tvorivých postupoch, deklarovaných 
už v románoch zo 70. rokov 20. storočia: priná-
ša temne deziluzívnu víziu moderného sveta  
a do popredia stavia motív túžby po prežití 
za každých okolností; vďaka svojej viacvrstvovej 
štruktúre a filozofujúcemu podtextu je zacielený 
na intelektuálne náročnejšieho čitateľa, progra-
movo odhaľuje tajné zákutia ženskej psychiky, 
osobitne sa venuje reflexii témy vyrovnávania 
sa s traumou; manifestačne akcentuje potrebu 
rezolútneho odmietnutia úlohy obete.

Prízrak konca civilizácie
Aktuálny preklad Atwoodovej Príbehu služob-
níčky od Mariána Gazdíka sa u nás objavil už 
v roku 2001 a korešponduje s účinne rezonujú-
cim americkým televíznym seriálom scenáristu 
Brucea Millera zo sezóny 2017 – 2018 (10 a 13 epi-
zód). Je dokonca možný synergický efekt: divák 
zasiahnutý fiktívnym svetom republiky Gileád 
v seriáli (trosky USA, postapokalyptická poetika 
následkov nukleárnych katastrof a genetickej 
manipulácie – s neveriacimi v pracovných tá-
boroch a ženami ako nástrojmi na rodenie detí 
pre príslušníkov politickej elity) môže siahnuť 
po knihe, kniha môže vyprovokovať záujem o do-
datočné dohľadanie dostupných dielov seriálu.
 V jednoduchej enumerácii vyzerajú kľúčové 
tézy románu ako zreteľne podčiarknuté body 
z pomyselného zoznamu Atwoodovej ako ak-
tivistky, radikálnej bojovníčky za práva žien  
a za humánne zaobchádzanie pre všetkých: pro-

vá je pesimistická a ja s ňou – aj v bezprostrednom 
okolí (nieto ešte na platforme medializovaného 
spoločenského diania) vidím dostatok potenciál-
nych prototypov despotických Manželiek, servil-
ných gazdín Márt, dozorkýň Tiet alebo špiónov 
Gileádu. Stačilo by málo: aby dostali príležitosť, 
aby niekto inštitucionalizoval na preferovanej 
dogme založenú tyraniu ako jediný efektívny 
systém.
 Atwoodová je majsterkou temnej irónie, treba 
jej priznať vynaliezavosť, rozprávačskú rafinova-
nosť a zmysel pre zachovanie chladného odstupu. 
Je osviežujúco minimalistická, ani v náznaku 
nie je povrchná, aj vďaka hryzavému humoru 
v tragických momentoch deja núti premýšľať. Ako 
nepriateľka sentimentu zachytáva zložitú realitu 
dneška s nenápadnou, ale trvalou nadčasovosťou: 
jej príbeh sa vyznačuje aj rozmerom rozprávania 
o „vnútornom časopriestore“ človeka v najťažších 
chvíľach. Rozpráva aforisticky a bez zatiahnutej 
brzdy. Nezaťažuje sa ohľadmi na spoločnosťou 
uznávané ilúzie. Práve naopak, mädlí si ruky, 
keď sa jej podarí čosi z nich odpáliť do sféry vy-
vrátených omylov. Zahodila sebaklam a podobné 
oslobodenie by rada dožičila všetkým, čo sú na to 
čo i len trochu pripravení. Pripravuje si čitateľa 
na zmeny paradigiem v myslení. Pracuje s ním. 
Ležérne rúca očakávania, aby ich nahradila 
provokáciou. Je nonšalantne blasfemická. Kom-
promis ju neláka. Závideniahodne vyrovnaná 
nestráca ostrosť pohľadu. Za každých okolností 
pritom ide o pohľad s obdivuhodne kultivovanou 
literárnou podobou. 

Zuzana Belková

tagonistka románu je stelesnením základného 
apelu podprahovo prítomného vo všetkých au-
torkiných prózach: nemožno sa pasívne zmieriť 
so svojím osudom; treba využiť všetky možnosti 
na aktivitu, hoci aj v zúfalej situácii sexuálneho 
otroctva; fundamentalizmus a dogmatickosť (pod 
akýmikoľvek egidami) sú neprijateľné pre aký-
koľvek spôsob spoločenského zriadenia; dôsled-
ky ekologických katastrof môžu byť nedozerné 
a strata plodnosti s následnými eticky neprija-
teľnými pokusmi o opätovné zaľudnenie krajiny 
jasne evokuje prízrak konca civilizácie.
 Margaret Atwoodová je však natoľko brilantná 
autorka, že žiadna téza v jej literárnom spracova-
ní nikdy nezostane plochou položkou manifestu 
bez farieb a tónov korešpondujúcich s myšlien-
kovým svetom kultivovaného súčasného čitateľa 
– a nezáleží na tom, či čitateľa z polovice 80. ro-
kov 20. storočia alebo čitateľa našich dní. Práve 
v súvislosti s Príbehom služobníčky a viacerými 
aktualizáciami, ktoré – nanešťastie – prinieslo 
svetové politické a environmentálne dianie po-
sledných rokov, sa o Atwoodovej dá premýšľať 
ako o vizionárke a predmetnú knihu môžeme 
vnímať ako beletrizovanú prognostickú štúdiu. 
Už len dúfať, že fikcia o vojne medzi konfesiami 
a krvavé represálie v intenciách rituálov Gileádu 
zostanú len literárnym konštruktom bez trans-
formácie do reality.

Nekompromisná
Univerzálnym presahom je reflexia večnej ľud-
skej voľby: zostať aj v časoch zverstiev človekom 
(a znášať následky zo strany patriarchálneho to-
talitného režimu) alebo sa vybrať cestou krutosti 
a bezcitnosti, zabezpečujúcou výhody. Atwoodo-

Nedovoľ tým 
bastardom, aby 

ťa rozdrvili
Príbeh služobníčky / Margaret Atwoodová / 

Preklad Marián Gazdík / Vydavateľstvo Slovart 2018

Kanadská spisovateľka Margaret Atwoodová sa už od debutu z konca 60. rokov 20. storočia pokúšala vyjadrovať k spolo-
čenským hodnotám čo najpopulárnejšími formami. Nie ako didaktická kazateľka, z takej roly mala vždy hrôzu, rozhodla 
sa skôr pre nabádanie k premýšľaniu, pre narúšanie ustáleného pohľadu, ba dokonca pre apel na zmeny paradigmy. 

Foto Chris Bordáč

„Nolite te bastardes 
carborundorum.“

O Príbeh služobníčky môžete súťažiť zaslaním 
kupónu Slovart na adresu redakcie. KUPÓN 
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nadvláde od detstva búril, raz úspešne, inokedy menej – po každom úteku 
z domu ho totiž matka vždy dotiahla nazad domov. Tu kdesi som našiel 
aj ja ako prekladateľ básne istotu, že sa nepomýlim, ak budem Opitú loď 
chápať ako Rimbaudov autoportrét. 

Prečítajme si z tohto pohľadu najprv originál – a potom aj niektoré české 
a slovenské preklady. V origináli Rimbaud hneď na začiatku básne hovorí:

Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs:
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

Z originálu sa dozvedáme, že tí, čo bránili lodi v slobodnom pohybe, boli 
„les haleurs“ – podľa slovníka ľudia vlečúci loď. Usudzujem, že po brehu 
a proti prúdu – po prúde si loď dá rady aj sama. A ak Indiáni pomohli 
lodi zbaviť sa „les haleurs“, ten krutý incident sa musel takisto odohrať 
na brehu. No prečo potom Rimbaud tvrdí, že loď je nimi aj „vedená“ („gui-
dé par les haleurs“)? Nehovorí nám tým nič iné, iba to, že panovačnosť 
jeho matky nebola len živelná, ale aj uvedomelá, že matka bola o svojej 
„vedúcej úlohe“ aj presvedčená.
 Prvý český prekladateľ Karel Čapek si potrpel na vernosť originálu, 
a tak tým, že použil slovo „veden“, zachoval aj túto „vedúcu úlohu“. Dal si 
však záležať aj na tom, aby v slovnej zásobe češtiny našiel ideálny ekvi-
valent pre francúzske slovo „les haleurs“, a tým, že použil slovo „vláčník“, 
jednoznačne skonštatoval, že tú loď ktosi vlečie.

Když po Řekách jsem plul, jež bezcitně se valí,
Tu necítil jsem se už veden vláčníky;
z nich řvoucí Rudoši si terčů nadělali,
je nahé přibivše na pestré kolíky,

Hoci Rimbaudov talent sa prihlásil už skôr, tentoraz bol autor roz-
hodnutý predviesť ho tak, ako dosiaľ nikdy. Po viacerých chlapčen-

ských útekoch z rodného Charleville sa v septembri 1871 znova vybral 
do Paríža – no nie už naslepo, ale na pozvanie básnika Paula Verlaina. 
Rimbaud to prvé stretnutie s ním bral veľmi vážne – veď o pár dní mal mať 
„už“ úctyhodných sedemnásť rokov. Nechcel medzi parížsku básnickú 
elitu prísť ako mladé a iba načúvajúce ucho, ale už ako dospelý básnik, 
ktorý sám má čo povedať. Vedel už, aký veľký talent dostal od Boha, 
a chcel, aby si to uvedomili aj iní. Nie je vraj celkom vylúčené, že Opitá 
loď vznikla až vďaka atmosfére a vplyvu parížskej bohémy. No prevahu 
má názor, že na stretnutie s Parížanmi si Rimbaud priniesol báseň už 
hotovú. V Paríži sa mu venovali najmä Verlaine, Banville a Cros – a tí 
zrejme pochopili, že o písaní básní mu len ťažko môžu povedať čosi 
nové, nanajvýš ho mohli naučiť pár nových nerestí: piť absint, fajčiť 
hašiš. S Verlainom nadviazal homosexuálny vzťah. 
 Prirodzene, samotná túžba predviesť svoj talent na napísanie dobrej 
básne nestačí. Aj veľký talent sa môže realizovať len ak sa mu lepia na päty 
veľké zážitky. Veľký talent je aj preto veľký, že to tuší a sám sa o ne usi-
luje. Svojimi útekmi z domu si ich organizoval aj Rimbaud – a získať ich 
mu pomáhali aj dejinné udalosti. K jeho silným zážitkom určite patrila 
prusko-francúzska vojna (trvala od 19. júla 1870 do 10. mája 1871). Už 
pri svojom putovaní v roku 1870 zazrel niekde pri ceste mŕtvolu vojaka 
a napísal o ňom krásnu báseň Spáč v údolí. Keď 25. februára 1871 utiekol 
z domu tretí raz a namieril si to rovno do Paríža, mohol tam 1. marca vi-
dieť, ako pruské vojsko defiluje po Champs-Élysées. Či bol v Paríži znova 
aj počas Parížskej komúny, ktorá trvala od 18. marca do 28. mája 1871, nie 
je potvrdené – obsah niektorých jeho básní to však naznačuje. 
 Medzi najsilnejšie kolektívne emócie, ktoré urýchľujú dozrievanie bás-
nikov, patrí túžba po slobode a sociálnej spravodlivosti. Pre vznik Opitej 
lode však boli dôležitejšie Rimbaudove emócie osobné. Vyrastal v rodine 
bez otca, no o to pevnejšou rukou v nej vládla matka. Rimbaud sa proti jej 

Opitá loď 
– výklad 

a preklad
V šestnástich rokoch muž / Jean Arthur 

Rimbaud / Preklad Ľubomír Feldek, Anna 
Lara / Vydavateľstvo Spolku slovenských 

spisovateľov 2018

Keď ma redakcia KR vyzvala, aby som urobil interpretáciu prekladu niektorej Rimbaudovej básne, ne-
musel som dlho rozmýšľať nad výberom básne. Le Bateau ivre – Opitá loď sa núka sama. Nie náhodou je 
to najslávnejšia autorova báseň: mladučký Rimbaud (narodil sa 20. októbra 1854 a zomrel 10. novembra 
1891) mal pri jej písaní v ruke samé esá – čiže nie jednu, ale hneď niekoľko inšpirácií. To, že viac ráz 
vraj prečítal Verneov román Dvadsaťtisíc míľ pod morom, ktorý vyšiel v roku 1870, bola iba jedna z nich.

Foto Chris Bordáč
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Ďalší český prekladateľ Vítězslav Nezval pochopil túto situáciu inak:

Když plul jsem po Řekách, jež nelítostně pádí,
tu jednou musil jsem dát sbohem lodníkům
křiklaví divoši k nim vpadli v lodní zádi
a nahé přibili je k pestrým kolíkům.

Keď sa však z „les haleurs“ stanú „lodníci“, ani incident sa už neodohrá 
na brehu, ale „v lodní zádi“. Zdanlivo je to maličkosť – až na to, že báseň 
je potom o inom. Je o absolútnej slobode, ktorú získala loď, keď sa vymkla 
z moci posádky. 
 No ak uveríme, že za slovom „les haleurs“ sa skrýva pani Rimbaudová, 
ak uveríme, že Opitá loď je sám Rimbaud, ktorého späť, hore prúdom, vždy 
znova a znova ťahá materinské lano (takmer nás to tu zvádza urobiť pre-
klep a napísať lono), ak vieme, že po svojich útekoch sa musel vždy vracať 
do Charleville, musíme Nezvalov výklad odmietnuť. 

Iste aj vďaka obľúbenosti českých prekladov na Slovensku bola neskôr 
táto báseň niekoľko ráz preložená aj do slovenčiny. Preložili ju spoločnými 
silami P. G. Hlbina a Ľ. Ondrejov, ďalej Štefan Žáry, Vladimír Reisel a Ján 
Stacho. Všetky tie preklady vznikali v čase, keď na Slovensku nebolo ešte 
zvykom ísť inou cestou, než akou šli české preklady a výklady. Zrejme ich 
berie do úvahy aj Štefan Žáry, keď v roku 1948 prekladá prvú strofu takto: 

Keď som šiel po Riekach dol’ neľútostným prúdom,
bol som rád, že ma už nehatia vlačníky:
krikľaví divosi v nich vznietli plameň s trúdom
a mužstvo pribili na pestrí kolíky.

Zo slovného spojenia „nehatia vlačníky“ pekne vidíme, ako sa Žáry usiluje 
o kompromis: preberá Čapkov ekvivalent slova „les haleurs“, no prijíma 
už Nezvalov výklad. Takisto Ján Stacho v roku 1964 akceptuje Nezvalov 
výklad – no aj on slovným spojením „ťah lán“ pripúšťa, že je tu ešte aj akási 
opačným smerom pôsobiaca sila. Zaregistrujme aj to, ako si Ján Stacho 
– príslušník Trnavskej skupiny, ktorá pokladala Rimbauda za svoj vzor 
a oporu svojho konceptu zmyslovo-konkrétnej poézie – všíma farebnosť 
originálu. Rimbaud hovorí, že koža Indiánov je červená a kolíky farebné 
– a Stacho dbá, aby sa to nestratilo ani v preklade. 

Za plavby po Riekach, po neľútostných tokoch,
Ťah lán som necítil, vymknúc sa mornárom:
Červenokožci ich vyzliekli pri útokoch
A vreštiac pribili k farebným stožiarom.

Každému sa môže páčiť iný preklad – a tak, čo sa krásy prekladu týka, 
nerobím nijaký rebríček. Aj keď sú výklady rôzne, kráse prekladov to 
nemusí škodiť. Čapkov preklad je rovnako krásny ako Nezvalov, krásny je 
preklad Stachov, a pôvab nestratil ani ten Žáryho. A, mimochodom, pekné 
prekladateľské prístupy k Rimbaudovej básni nachádzame aj v ďalších 
jazykoch. Ani nemecký prekladateľ Paul Celan nemal s hľadaním ekvi-
valentu slova „les haleurs“ nijaký problém – nemčina disponuje slovom 
„der Treidler“. V angličtine jestvuje napríklad aj nerýmovaný preklad 
Samuela Becketta (ten ide nezvalovskou cestou a „les haleurs“ prekladá 
ako „the boatmen“). Jestvujú aj výborné preklady, ktoré ponechali slovo 
„les haleurs“ nepreložené.

 Znova však chcem povedať, že mňa – možno aj preto, že som dramatik, 
ale najmä preto, lebo chápem túto báseň ako Rimbaudov autoportrét – 
Nezvalovo jednosmerné riešenie neuspokojilo. Som si istý, že sa v básni 
odohráva súboj dvoch protismerných pohybov – pohybu po prúde a pohybu 
proti prúdu. Na Slovensku sme sa ťahaním lodí proti prúdu nezaoberali, 
a teda ani v jazyku nemáme nijakých burlakov – pomohol som si však 
slovami „záťah“ a „ťahač“, a aby ani náhodou nevznikla pochybnosť o tom, 
ako to myslím, poslal som ťahačov proti prúdu ešte aj s pomocou slova 
„vrátiť“.

Po krutých Prúdoch som klesal, už nespútaný 
záťahom lodných lán, čo by ma vrátiť chcel.
Ťahačov na koly pribili Indiáni,
s revom si spravili terče z ich nahých tiel.

Takže ešte raz: Myslím si, že táto báseň je Rimbaudovým autoportrétom 
a že slovo „les haleurs“ je metafora pani Rimbaudovej. Potvrdzuje to aj 
koniec básne:

Je ne puis plus, baigné de vos languers, ô lames,
Enlever leus sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

Vo všetkých doterajších českých aj slovenských prekladoch sú tie „pon-
tóny“ zachované.
 V mojom preklade takisto:

Ó, vlny ustaté! Už nevládzem viac hravo
predbehnúť každú loď, čo pláva s bavlnou, 
či chrbát ukázať aj lodiam s vlajkoslávou
a ostražitému pohľadu pontónov. 

No čo tam vlastne tie „pontóny“ hľadajú? Zdanlivo to nie je silná pointa, 
ba v porovnaní s inými Rimbaudovými pointami je až podozrivo slabá. 
Keď sa však budeme tým slovom zaoberať o chvíľu dlhšie, natrafíme aj 
na jeho vedľajší význam: nešlo vždy len o duté plavidlo, používané pri stavbe 
mostov, pontónovú konštrukciu kedysi vraj mávali aj plavidlá, ktoré sa 
používali na transport väzňov. To nám vysvetľuje, prečo sa v niektorých 
anglických prekladoch Opitej lode stretávame na tomto mieste so slovami 
„hulk“ alebo „prison ship“. Niet pochýb, že aj za tými „pontónmi“ sa skrýva 
pani Rimbaudová. 
 Logiku to má aj z hľadiska stavby básne. Akoby básnik v jej závere urobil 
metaforu metafory – na samom konci posledného verša nám „pontóny“ 
pripomenú úvodnú metaforu „les haleurs“. 

Ťažko chorý Rimbaud zomrel v Marseille 10. novembra 1891 vo veku 37 ro-
kov. Po smrti ho previezli do jeho rodného Charleville a tam ho aj pochovali. 
Pohrebný sprievod tvorili sestra Isabelle a pani Rimbaudová.
 Náš výklad slova „les haleurs“, čiže to fátum, nad ktorým Rimbaud ne-
chal v básni triumfovať Indiánov a v živote sa mu pokúšal uniknúť ešte 
zložitejšie, potvrdila napokon aj jeho smrť.

Ľubomír Feldek

Knihu Rimbaudových textov V šestnástich rokoch muž môžete 
získať zaslaním kupónu VSSS na adresu redakcie. KUPÓN 
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kultúrnych podujatí, sme zistili, že by pre nás 
bolo výhodnejšie založiť občianske združenie,“ 
hovorí Petra. Tak sa aj stalo a dnes je to už rok, 
od kedy konečne nastal čas využívať aj dotácie 
z Fondu na podporu umenia. „Táto hlavička 
nám viac pomáha aj v spolupráci s mestom,“ vy-
svetľuje mi Petra. Podarilo sa im získať dotácie 
z mesta, vďaka čomu môžu úroveň kultúrneho 
centra posúvať hore.
 A prečo práve Župný dom? Podľa Petry je 
to jediná historická budova v Púchove, ktorá 
ešte patrí mestu. Pre spoluprácu sa rozhodli aj 
preto, že iné nájmy boli príliš vysoké, mnohé 

priestory v centre mestečka obsadené. Mesto 
im vyšlo v ústrety, a keď prešli na formát ob-
čianskeho združenia, ich partnerstvo sa ešte 
viac zosilnilo. „Vidia, čo robíme a chcú, aby sme 
fungovali aj naďalej. Naše kultúrne podujatia 
sú iného charakteru, než tie oficiálne mestské, 
ktoré sú mnohokrát komerčné. My dávame 
priestor najmä mladým ľuďom.“

Archeológ nemeckého pôvodu Hoenning
A prečo toľko o grantoch, partneroch a dotá-
ciách? „Z predaja kníh sa nedá vyžiť, niekedy 
predáme za mesiac iba osem kníh, hoci ino-

Je to mladé zoskupenie, ktoré sa ešte iba 
rozbieha, ľudia ich stále len objavujú. Druhé 

narodeniny oslávi 26. júna. O tom, ako naštar-
tovať kultúrne centrum, sa Marek a Petra ra-
dili s Artforom, stretli sa s jeho zakladateľom 
Vladom Michalom, ktorý im odporučil spojiť 
kníhkupectvo s kaviarňou a organizovaním 
podujatí, lebo Púchov je – podľa Petry – malé 
a ešte k tomu priemyselné mesto. Človek ho 
vraj celé prejde pešo za pätnásť minút. 
 Podivného baróna najprv založili na živ-
nosť a snažili sa využívať dotácie, na ktoré 
im vznikol nárok. „Tým, že organizujeme veľa 

V Púchove existujú dve kníhkupectvá, ktoré som mohla navštíviť a priniesť na týchto stránkach ich príbeh. Fungujú tu 
už roky a ľudia ich poznajú. Nohy ma však zaviedli do tretieho, najmladšieho, priamo do Župného domu, kde sídli kultúr-
ne centrum Podivný barón. Bola som zvedavá na koncept, za ktorým stoja Marek Vatraľ (1982) a Petra Pobežalová 
(1980). Kníhkupectvo je tu zatiaľ okrajovou záležitosťou, ale všetko sa deje z nejakého dôvodu.

PRÍBEH

S podporou mesta podľa vlastných predstáv

Foto Petra Pobežalová
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ale radšej ich postoj definovať tak, že dávajú 
priestor (aj) menej známym umelcom, predo-
všetkým lokálneho charakteru, respektíve 
takým, ktorí nie sú až takí známi, alebo ktorí 
v týchto končinách ešte neboli, nevystupovali, 
nepôsobili. Aj literárne besedy už usporiadali 
zväčša s lokálnymi spisovateľmi, ktorí už vy-
dali knihu alebo ju pripravujú. Nedávno sa tu 
odprezentovala nádejná poetka-debutantka 
Tamara Pribišová, ktorá píše „subtílnu, citlivú, 
ženskú poéziu“, ako hodnotí jej tvorbu Marek. 
V blízkej budúcnosti by radi pozvali Moniku 
Kompaníkovú, Dušana Mitanu alebo Michala 
Hvoreckého či Daniela Heviera.
 Priestor dávajú aj neznámym, úplne začí-
najúcim autorom. „Mali sme veľmi zaujímavú 
čítačku básnikov-gymnazistov z Považskej 
Bystrice a Žiliny. Bol som uchvátený tým, akí sú 
pre poéziu – vlastnú tvorbu, čo je v súčasnosti 
periférny žáner – zanietení. Dokázali naplniť 
celú kaviareň.“ Ďalšiu zaujímavú prednášku 
mal Juraj Koudela z Absyntu, ktorý rozprával 
o vydavateľstve, o tom, čo všetko stojí za vy-
daním knihy. Azda najväčší úspech u Podiv-
ného baróna zaznamenala spievaná folková 
poézia. Raz za čas sa tu zídu ľudia z okolitých 
miest, nadšenci mestského folklóru, ktorý je 
podľa Mareka už polozabudnutý, venovali sa 
mu napríklad Vladimir Vysockij alebo Bulat 
Okudžava. Takže poézia, hoci neznáma alebo 
v spievanej forme, tu má svoje miesto. Azda 
preto, že je dôležitá pre samotného Mareka, 
ktorý moderoval aj večer beatnickej poézie: 
„Mám rád beatnickú poéziu a tiež staroameric-
kú (americkú) poéziu z 19. a 20. storočia, ako 
sú autori Carl Sandburg, Edgar Lee Masters, 
Walt Whitman, čítam, pravdaže, aj tvorbu slo-
venských básnikov.“ 

Študenti nemajú záujem
Marek Vatraľ učil päť rokov na gymnáziu dejiny 
umenia a umenie a kultúru, preto sleduje i to, 
či k nim nejakí študenti chodia, najmä s ohľa-
dom na blízkosť Podivného baróna a budovy 
gymnázia. Dva roky fungovania je zrejme ešte 
krátky čas na to, aby sa sformovala určitá ko-
munita ľudí, ktorí by sem pravidelne chodievali 
nakupovať napríklad žánrovú literatúru. „Ešte 
som sa nestretol s tým, že by sem niekto prišiel 
a pýtal si komiks. Hneď vedľa je gymnázium, 
väčšinou tínedžeri sú tí, ktorí inklinujú k ta-
kémuto typu literatúry, k žánrovej literatúre 
ako je fantasy a sci-fi, ale študenti sem vôbec 
nechodia.“ Dobrou správou je aspoň to, že ich 
navštevujú profesori. „Je to mladý kolektív slo-

venčinárov a dejepisárov, vidno, že sú zohratí. 
Niektorí z nich píšu poéziu a dávajú to na Face-
book. Chodia sem aj kupovať knihy. Raz som sa 
s nimi rozprával a zhodli sme sa na tom, že toto 
je tá generácia tínedžerov, ktorú už nič nezau-
jíma, je veľmi pragmatická. Keď som na hodine 
povedal niečo naviac k nejakému autorovi, či 
sa to týkalo umenia alebo literatúry, prvá otáz-
ka bola: bude to v maturitných otázkach? Dal 
som informáciu naviac a hneď sa prejavil ten 
hlúpy pragmatizmus, ktorý tu prevláda všade,“ 
spomína Marek na svoje pedagogické pôsobe-
nie, ktoré však tak úplne nezavesil na klinec 
a vyskúšal si prednášať mimo školskej pôdy.
 Počas maturitného týždňa minulý rok urobili 
gymnazistom program – prednášku na tému 
extrémizmus. „Zaujalo ich to, no neprekvapilo 
ma, že tam boli prváci alebo druháci, ktorí in-
klinovali k týmto veciam, nemali problém ob-
hajovať Tisa, prvý Slovenský štát alebo Kotlebu. 
Na jednej strane to vnímaš ako pozérstvo, také 
to mladé, rebelské, tínedžerské, nerozvážne 
a hlúpe. Na druhej strane mi oznámili, že to nie 
je tak, ako som im povedal, pretože oni k tomu 
majú iný zdroj. Pýtam sa ich, aký? Ten, ktorý 
mi dala babka, otec, mama doma čítať.“
 Extrémistické nálady sa prejavili aj počas 
jednej diskusie: „Mali sme tu diskusiu s Ju-
rajom Smatanom, ktorý sa venuje konšpirač-
ným teóriám. V Púchove má Kotleba početný 
fanklub, ktorý sa to dozvedel a prišiel na ňu, 
dokonca vo väčšom počte ako reálni ľudia, 
ktorí sem plánovali prísť, ale zľakli sa. Muse-
li sme zabezpečiť aj policajnú hliadku. Vtedy 
sme si povedali, že takéto diskusie už nebude-
me robiť. Aj keď bola veľmi poučná, Smatana 
argumentačne silný, a pri moderovaní som 
sa snažil ustrážiť otázky, celý večer sa niesol 
v jednom veľkom napätí.“ 

Dva kultúrne prúdy
A kam by to celé chceli posunúť? Aké sú ciele 
tohto mladého kultúrneho centra? Marekovi 
sa páči koncept, na ktorom funguje kultúrna 
agentúra T klub v Rožnove pod Radhoštěm. Je 
to zoskupenie, ktoré spadá pod mesto, ale nie 
pod ich oficiálnu kultúru, skôr vytvára akýsi jej 
protiprúd. „Tým pádom je spokojný väčšinový 
divák, ale zároveň aj ten menšinový, ktorého 
nezaujíma komercia. Zdá sa mi to také vyváže-
né. K tomuto by som sa raz chcel dostať, toto by 
ma bavilo,“ uzatvára svoje vízie Marek a mne 
už zostáva len držať im palce.

Beáta Beláková

kedy aj tridsať, je to rôzne. Napriek tomu tu 
máme výber, niečo iné, čo čitatelia v ďalších 
púchovských kníhkupectvách nenájdu,“ ob-
hajuje knihy Marek – a treba uznať, že dve 
kníhkupectvá sú na malé mestečko veľa, preto 
rozumiem tomu, že Marek a Petra prichádzajú 
s vlastným konceptom. Mnohé okolnosti však 
hrajú proti nim, napríklad to, že v meste nie 
sú vysoké školy. Študenti odchádzajú do iných 
miest, a naopak, nijakí iní sem neprídu, lebo 
sa tu nemôžu vzdelávať. Majitelia Podivného 
baróna sú pritom stále „hladní“ po ľuďoch ich 
krvnej skupiny, po kultivovaných čitateľoch, 
ktorí by ich výber kníh ocenili. 
 Tituly, ktoré u nich najviac idú, sú z vydava-
teľstva Absynt a Artforum, ale dobre sa pre-
dáva aj motivačná literatúra a knižky s eko-
logickými témami. Minulý rok patrili medzi 
najžiadanejšie publikácie Kúzelné upratovanie 
a Tajný život stromov. 
 „Tým, že tu mávame všelijaké besedy, sa 
ten výber kníh vykryštalizoval,“ pokračuje 
Petra. Besedy sú s rôznymi zaujímavými ľuďmi, 
prostredníctvom ktorých získavajú kontakty. 
K dispozícii majú hneď niekoľko priestorov. 
Najmenej ľudí sa zmestí do hlavného priestoru, 
kde je kaviareň a kníhkupectvo. O pár krokov 
ďalej však majú ešte čitáreň, v pohodlí sa tam 
usadí asi päťdesiat ľudí, vonku na terase pre-
mietajú v letnom kine, miniatúrne pódium 
slúži na koncerty, no a napokon netreba za-
budnúť na podkrovie, kde sa zmestí takmer 
300 návštevníkov. V priestoroch Župného 
domu dokonca sídli múzeum púchovskej kultú-
ry, od čoho sa odvíja aj názov kultúrneho cen-
tra a vzájomne to pekne korešponduje. Opäť 
sa slova ujíma Petra: „Dlho sme sa pohrávali 
s názvom Podivný barón. Keď sme dostali tento 
priestor, zbadali sme tu knihu Podivný barón, 
ktorá je o archeológovi Emilovi Friedrichovi 
Johannesovi Hoenningovi. Kedysi dávno na-
šiel vzácne vykopávky na púchovskej skale. 
V múzeu sa nachádza aj miestnosť, ktorá nám 
ho pripomína. Historik Pavel Dvořák o ňom na-
točil dokument a napísal knihu, ktorú nazval 
práve Podivný barón.“ Zvláštne je, že mnohí 
domáci túto reálnu postavu nepoznajú.

Mainstream, periféria, poézia
Keď som nazvala ich činnosť „činnosťou al-
ternatívneho charakteru“, Marek okamžite 
namietal, že nerád používa toto slovo. Hneď mi 
vysvetlil, že premietajú aj mainstreamové fil-
my, pozývajú si aj populárnych autorov či kape-
ly, preto sa rozhodli tento termín nepoužívať, 

S podporou mesta podľa vlastných predstáv
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Žiť svoju báseň / Ján Štrasser / Literárne informačné 
centrum 2018

Rozhovory spisovateľa a prekladateľa Jána Štrassera (1946) 

s básnikom Ivanom Štrpkom (1944) zachytávajúce jeho 

detstvo, literárne začiatky v časopise Mladá tvorba, vznik 

legendárnej básnickej skupiny Osamelí bežci aj súčasnosť. 

Dôležitou súčasťou dialógov sú jeho názory na poéziu, vlast-

nú kreativitu, literatúru, kultúru i dobu, v ktorej žijeme.

s. 34/35

Marakéš. Šicke me naše! / Václav Pan-
kovčín / Ilust. Fero Guldan / KK Bagala 2018
Prvý zväzok súborného diela spisovateľa (1968 
– 1999) obsahuje poviedky zo začiatku 90. rokov 
20. storočia, ktoré vyšli v knihách Marakéš a Asi 
som neprišiel len tak. Vydanie je doplnené o dosiaľ 
nepublikované texty z pozostalosti.

Dobrú noc a pozor na hady / Daniel  
L. Everett / Z angličtiny prel. Zuzana Szabóo-
vá – Milan Zvada / Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica – Technická univer-
zita vo Zvolene 2018
Rozprávanie autora o skúsenosti s ľuďmi z malého 
kmeňa amazonských Indiánov v strednej Brazílii. 
Príbeh je strhujúcim pohľadom na povahu jazyka, 
myslenia a života vôbec.

Piráti svetových morí / Marek Perzyński / 
Z poľštiny prel. Jaroslav Coplák / Perfekt 2018
Výpravná publikácia zachytáva fascinujúce prí-
behy vychýrených, ale aj menej známych pirátov, 
korzárov, kaperov, berberov, vitaliánov, bukanierov 
a ostatných morských lúpežníkov.

Škola podľa našich predstáv / Alma De 
Zárateová – Jamila Tresselová – Lara-Luna 
Ehrenschneiderová v spolupráci s Uli Hauser 
/ Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica 2018
Publikáciu s podtitulom Učiť sa, ako sa to páči nám 
napísali žiačky berlínskej inovatívnej školy Evan-
gelische Schule Berlin Zentrum a opisujú v nej, ako 
táto škola funguje. 

The Paris Review / Kolektív autorov / OZ 
BRAK 2018
Krátke medailóny desiatich spisovateľov pôso-
biacich v 50. rokoch 20. storočia – Capote, Eliot, 
Faulkner, Forster, Greene, Hemingway, Mauriac, 
Moravia, Parker, Sagan. 

Mlieko a med / Rupi Kaur / Z angličtiny 
prel. Miroslava Ábelová / Nakladateľstvo Plus 
v Albatros Media 2018
Zbierka poézie a prózy o samote, strate, traumách, 
zneužívaní, uzdravovaní a ženskosti indiánsko-ka-
nadskej poetky a prozaičky (1992).

Za naším blokom / Ľubo Burgr / Ilust. Laco 
Teren / KK Bagala 2018
Výber z piesňových textov napísaných pre skupiny 
Ali ibn Rachid, Dogma, Midi Lidi a divadlo Stoka. 
Súčasťou je aj CD Ali ibn Brass kvintet so šiestimi 
starými piesňami v nových aranžmánoch Petra 
Zagara, Marka Piačeka a Ľuba Burgra.

Pohyb k nehybnosti / Zost. Vladimír Barbo-
rík – Vladimír Petrík / Literárne informačné 
centrum 2018
Publikácia zachytáva oficiálny aj neoficiálny li-
terárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov 
objektívom Antona Šmotláka (1920 – 1979). Lite-
rárni vedci V. Petrík a V. Barborík v krátkych sprie-
vodných textoch a výberom citátov z dobovej tlače 
približujú, ako sa menili literárne a spoločenské 
pohyby 60. a 70. rokov minulého storočia, najmä 
ako sa menil vzťah moci a umeleckej tvorby a aj 
postoje autorov. 
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VIS-á-VIS. Dialógy (nielen) o hudbe / Július Fujak / 
Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2018

Rozhovory skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika a multiinštrumen-

talistu (1966) so slovenskými a českými hudobnými skladateľmi, hudob-

níkmi, hudobno-intermediálnymi umelcami a teoretikmi (I. Acher, I. Buf-

fa, M. Burlas, M. Varga, J. B. Kladivo a i.) uverejnenými v časopise Vlna. 

Autorovi súčasne vychádza kniha Emanácie hudobnej semiosféry (UKF), 

ktorá obsahuje hudobno-semiotické texty zamerané na hľadanie alterna-

tívnych modelov hudobného znaku a semiózy hudby, štúdie o transgresii 

smrteľnosti v hudbe, poetiku tvorby M. Vargu a M. Adamčiaka a eseje 

o akosti hudobných diel.

Vzájomnosť medzi Ja a Ty / Michal Bizoň 
/ Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2017
Publikácia s podtitulom Dialogická filozofia Martina 
Bubera, v ktorej autor premýšľa nad vzájomnosťou 
vo vzťahu človeka k rastline, zvieraťu, druhému 
človeku, umeleckému dielu alebo Bohu.

Zobrazovanie Indie v slovenskej litera-
túre / Róbert Gáfrik / Veda 2018 
Autor skúma zobrazenie Indie v slovenskej litera-
túre, vrátane cestopisov a populárnej literatúry, 
u slovenských národných buditeľov (Ľ. Štúr, J. Kol-
lár), ale aj v dielach osobností 20. a 21. storočia 
(J. Banáš, J. Litvák, H. Klačko, M. Ruppeldt a i.), 
pozornosť venuje aj prekladom indickej literatúry 
do slovenčiny.

Judáš / Amos Oz / Z angličtiny prel. Katarína 
Karovičová / Vydavateľstvo Slovart 2018
Román izraelského spisovateľa odohrávajúci 
sa v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 
1959 a 1960. Autor sa vracia k počiatkom židov-
sko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema 
a vzniku kresťanstva. 

Podvečer v Saigone / Jaroslav Vlnka / Vy-
davateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 
2018
Novela literárneho kritika, básnika a prozaika 
(1971), ktorej príbeh sa odohráva v Partizánskom 
v 90. rokoch 20. storočia. Opisuje osud mladíka 
z generácie Husákových detí, ktorý hľadá osudovú 
lásku, vyrovnáva sa so zradou a smrťou blízkej 
osoby. 

Vrkoč / Laetitia Colombianová / Z francúz-
štiny prel. Alexander Halvoník / Ikar – Odeon 
2018
Román o troch ženách – Indke Smitá, Talianke Gulii 
a kanadskej advokátke Sarah – z troch kontinentov, 
ktoré spája túžba po slobode, rovnosti a dôstojnom 
živote. 

Natálkine dobrodružstvá / Stanislav Re-
paský / Ilust. Peter Uchnár / Vydavateľstvo 
Fragment v Albatros Media 2018
Debutová kniha autora o dievčatku, ktoré vidí viac 
ako ostatní. Spoznáva tajomné bytosti a muža, kto-
rý zbieral planéty, hviezdy, hory a chcel vlastniť aj 
slnko. Vhodné od 8 rokov.

Postrehy emigrantky / Irena Brežná / 
Z nemčiny prel. Jana Cviková – Nikoleta Rač-
ková / Zost. Jana Cviková / ASPEKT, záujmové 
združenie žien 2017
Výber textov (eseje, prózy, reportáže) švajčiar-
sko-slovenskej spisovateľky (1950) o skúsenosti 
s emigráciou; vznikali v rokoch 1981 – 2017. 

Švédske umenie smrteľne vážneho 
upratovania / Margareta Magnussonová / 
Z angličtiny prel. Zuzana Angelovičová / Vy-
davateľstvo Tatran 2018
Príručka švédskej autorky prináša návod, ako si 
pri organizovaní domácnosti osvojiť minimalizmus 
a ako sa zbaviť života v chaose a neporiadku.
Vydavateľstvo venovalo knihu do súťaže. 

KUPÓN 
TATRAN

KUPÓN  »
do 26. júna
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Swing Time / Zadie Smith / Z angličtiny prel. 
Aňa Ostrihoňová / Inaque.sk 2018
Spoločenský román o dvoch dievčatách, ktoré sní-
vajú, že sa stanú tanečníčkami, ale iba jedna má 
talent. Príbeh o hľadaní šťastia a priateľstvách.

Návrat / Hišám Matar / Z angličtiny prel. 
Milan Kopecký / Absynt 2018
Román britsko-líbyjského spisovateľa, laureáta 
Pulitzerovej ceny za literatúru 2017. V autobiografii 
opisuje svoj návrat do Líbye po páde Kaddáfího 
režimu a pátranie po osude zmiznutého otca.

Kto rastie v sade / Kateryna Mikhalitsyna / 
Z češtiny prel. Marija Guliásová / Ilust. Oksana 
Bula / Ikar – Stonožka 2018
Kniha vhodná pre čitateľov od 3 rokov prináša 
príbeh vtáčika, ktorý si hľadal miesto, kde by si 
urobil hniezdo.

Ženský algoritmus / Lenka Hlinková / Vy-
davateľstvo Slovart 2018
Publikácia ponúka množstvo inšpiratívnych príbe-
hov a praktických rád, ako sa presadiť v technolo-
gickom svete, ktorému v súčasnosti dominujú muži. 

Na zmrzline so žirafou / František Rojček 
/ Ilust. Ľuboslav Paľo / Matica slovenská 2018
Veršované príbehy pre deti od 7 rokov inšpirované 
bežnými situáciami z prostredia školy, domácnosti 
či výletov. 

Severská mytológia / Neil Gaiman / Z an-
gličtiny prel. Patrick Frank / Vydavateľstvo 
Slovart 2018
Autor spracoval veľké ságy ďalekého severu do ro-
mánu, zameral sa na panteón hlavných nordických 
bohov (Odin, Thor, Loki a i.).

Krédo / Fedor Gál / Artforum 2018
Aforizmy, glosy a krátke texty známeho politika 
a sociológa (1945).

Šálka v prachu / Matej Adámy / Ilust. Broňa 
Schragge / Ikar 2018
Debutová próza autora, spoluzakladateľa sloven-
skej stand-up scény. Obsahuje spomienky z detstva 
v Petržalke, nástupu do a odchodu z nadnárodnej 
korporácie a iné.

Šťastie bez ilúzií / André Comte-Sponville / 
Z francúzštiny prel. Alena Anettová / Občian-
ske združenie HRONKA 2018
Francúzsky filozof, pedagóg a spisovateľ (1952) 
sa zamýšľa nad pojmom šťastia. Prepis pred-
nášky a diskusie, ktoré sa uskutočnili v Bou-
guenais.

Ľudácka prevýchova / Mária Janšáková / 
Artforum 2018
Publikácia s podtitulom Mária Janšáková v Ilave 
v roku 1939 a jej Cela č. 20 zachytáva pobyt autorky 
na samotke ako politickej väzenkyne bez dôvodu 
zaistenia. Obsahuje komentár historičky Maríny 
Zavackej. 

Vylúčení / Artur Domosławski / Z poľštiny 
prel. Alexander Horák / Absynt 2018
Kniha poľského reportéra, novinára a divadelného 
vedca (1967), ktorá čitateľa zavedie do najrôznejších 
kútov sveta a v každom mu ukáže, ako môže vyzerať 
utrpenie v 21. storočí. 

Slivky v čokoláde / Lenka Hrubová / Vyda-
vateľstvo Slovart 2018
Debutová próza autorky o rozvedenej štyridsiatnič-
ke, ktorá si nájde o pár rokov mladšieho, vo vzťa-
hoch úplne neskúseného muža – Poliaka.

Chaconna / Tomáš Hučko / OZ BRAK 2018
Novela je knižným debutom publicistu, prekladateľa 
a prozaika (1983). Prináša príbeh rozpadajúceho 
sa vzťahu, ktorý dopĺňajú fragmenty úvah, básní 
a poviedok.

Tá, čo sa vracia / Donatella Di Pietrantonio 
/ Z taliančiny prel. Adriana Šulíková / Inaque.
sk 2018
Román talianskej spisovateľky vyrozprávaný ex-
presívnym spôsobom o 13-ročnom dievčati, ktoré 
zo dňa na deň príde o všetko.
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ROČNÉ PREDPLATNÉ: 10,80 €. Kontaktujte nás!

V ďalšom čísle si prečítate:
 reportáž z festivalu Feliber Poetry
 esej Veroniky Rácovej na novú knižku rozhovorov Jána Štrassera s Ivanom Štrpkom Žiť svoju báseň (LIC)
 rozhovor s Bohdanom Hroboňom, riaditeľom Biblickej školy a vedúcim kolektívu autorov komentárov Žalmy 51 – 75 (Dobrá kniha)
 titulnú recenziu na prvý zväzok súborného diela Václava Pankovčína Marakéš. Šicke me naše! (KK Bagala)

Knižná revue 06 vychádza 28. júna a 2. augusta sa môžete tešiť na rozšírené, takmer 90-stranové dvojčíslo 07/08 
s hodnotiacimi štúdiami slovenského knižného roku 2017.

PRIPRAVUJEME
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Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8
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MARTINUS
KNÍHKUPECTVÁ

NAVŠTÍVTE

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Knižku si zaslúžia 
všetky deti

Nezmeškajte skvelú zľavu k MDD!

Ako zvieratá spia
Petra Bartíková

V nore, na strome, 
dolu hlavou, hlboko 
pod vodou alebo počas 
letu s jedným okom 
otvoreným. Aj zvieratá 
musia spať, lenže spôsob, 
akým spia, sa od toho
ľudského veľmi líši.  

Gerda 
Adrián Macho

Krásny príbeh putovania 
ešte krajšej veľryby 
Gerdy. Cestou stretáva 
veľa nových kamarátov, 
ktorí jej prezradia 
zaujímavosti o svojom 
živote, ale aj o oceáne, 
v ktorom všetci spolu žijú.
 

Chlapec, vtáčik                                                       
a truhlár                                            
Matilda Woodsová

Dojemný a čarovný 
príbeh, v ktorom nám 
zdanlivo obyčajné bytosti 
pripomínajú, že dobro 
a ľudskosť vo svete 
ešte stále existujú.

Vyberte si z desiatok kníh 
pre mladých vekom aj duchom 
z vydavateľstva Albatros 
so zľavou až do 30%!
Akcia platí od 22. mája do 8. júna 2018 
v našich kamenných kníhkupectvách 
a na www.martinus.sk

Pôvodná cena: 7,99 €
Akciová cena: 6,40 €

Pôvodná cena: 9,99 €
Akciová cena: 8 €

Pôvodná cena: 9,99 €
Akciová cena: 8 €

Bohovia Olympu:                                   
Proroctvo
Rick Riodan

Vitajte späť v Tábore 
polokrvných. Voľné 
pokračovanie napínavej 
dobrodružnej série 
Percy Jackson sa práve 
začína!

Warren Trinásty                         
a Šepkajúci les
Tania del Rio

Warren Trinásty je plný 
hádaniek, tajných kódov, 
výnimočných dobrodruž-
stiev a stoviek zložitých 
ilustrácií. Poteší 
aj ohromí čitateľov 
každého veku.

V podstate som                                 
celkom v poriadku
Gail Honeymanová

Eleanor Olifantová 
je čudáčka. Vďaka 
Raymondovi však nájde 
odvahu čeliť démonom 
minulosti a zisťuje, 
že láska je čosi viac, 
ako ju naučila „mama“... 

Pôvodná cena: 13,99 €
Akciová cena: 11,20 €

Pôvodná cena: 13,99 €
Akciová cena: 11,20 €

Pôvodná cena: 13,99 €
Akciová cena: 11,20 €
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AKTUALITY

02 Rozprávať sa cez ploty (správa, Lenka Macsaliová) / Listy stále chodia (správa, 
Matúš Mikšík) // 03 Programovacími jazykmi hovoria aj ženy (správa, Nikola Jan-
ková) / Dialógy nielen slovné (správa, Matúš Mikšík) / Debuty, krsty a prehľady 
(správa, Lenka Macsaliová) // 04 Najkrajšie knihy Slovenska 2017 (zoznam víťazov) 
// 06 Z obývačky Nicka Cavea až do čínskeho väzenia (reportáž, Diana Mašlejo-
vá) // 08 Pochod za dobrú literatúru / Bratislava (správa, Dominika Petríková) 
/ Spojení knihami / Nitra (správa, Jana Popovicsová) // 09 Súmrak literatúry? 
/ Banská Bystrica (správa, Slavomír Sochor) / Noc dažďa a literatúry / Košice 
(správa, Katarína Gecelovská)

KOMENTÁRE

10 Som dieťa Zeme a hviezdneho neba (esej: Astrofyzika pre zaneprázdnených / O čase, 
Eva Dědečková) // 11 Ľadoborec Červenák (laudácia na Juraja Červenáka, Jozef Karika)

ROZHOVOR

12 Quo vadis, Anasoft litera? (rozhovor so Simonou Fochlerovou, Matúš Mikšík)

TÉMA – ESEJ A CENA JÁNA JOHANIDESA

15 A na tretí deň… (esej, Marek Moravčík / laudácia na esej, Jakub Juhás) // 16 
Kvintesencia šanžánu (esej, Matúš Zelieska / laudácia na esej, Silvester Lavrík) // 
18 O niektorých veciach píšem preto, aby to tak nebolo (rozhovor so Silvestrom Lav-
ríkom, Marek Vadas) // 19 Čo je za prázdnotou, rozkladom a defektnými postavami 
(rozhovor s Jakubom Juhásom, Marek Vadas)

RECENZIE

20 Zamlčaný podnet (recenzia: Nie som svoj typ, Ján Gavura) // 21 Doupratované? 
(recenzia: Upratovanie v lunaparku, Ľuboš Svetoň) // 22 Príjemná oddychovka 
na víkend (recenzia: Pokus o lásku, Michaela Kalivodová) / Výroba poézie (re-
cenzia: Premlčané ticho, Peter Prokopec) // 23 Silná mačacia sedmička (recenzia: 
Teta Agáta a jej mačacia sedmička, Silvia Kaščáková) // 24 Dieťa v pazúroch še-
liem (recenzia: Prípad Najdúch, Jakub Pokorný) / Lyrický svet barda bulharskej 
literatúry (recenzia: Prak a iné prózy, Simona Rezníčeková) // 25 Minulosť je 
v údolí, budúcnosť v horách (recenzia: Osem hôr, Veronika Jánošíková) // 26 
Manuál moci (recenzia: Cisár, Daniel Hevier ml.) // 27 V ilúzii intimity (recenzia: 
Skurvený príbeh, Ľubica Psotová) / Príbehy z psychoterapeutickej praxe (recenzia: 
Lži na pohovke, Nina Bruckerová) // 28 Čo všetko predchádza pád? (recenzia: 
Pád, Radka Komžíková)

KLASIKA

29 Nedovoľ tým bastardom, aby ťa rozdrvili (esej: Príbeh služobníčky, Zuzana Belková)

INTERPRETÁCIA

30 Opitá loď – výklad a preklad (interpretácia: Opitá loď / V šestnástich rokoch 
muž, Ľubomír Feldek)

PRÍBEH

32 S podporou mesta podľa vlastných predstáv (reportáž: Podivný barón / Pú-
chov, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Povinné očkovanie

Keď mi kedysi dávno na gymnáziu hrozila na polročnom 
vysvedčení štvorka zo slovenčiny (hej, to sa ozaj stalo), 
zaťal som zuby, niečo som prečítal, niečo som sa naučil 
– a dnes si robím z literatúry doktorát. Výraz „povinné 
čítanie“ aj mne spočiatku evokoval čosi desivé – ale iba 
kým som tie diela naozaj nezačal čítať. Keď sa ma Mila 
Haugová pýtala, čo som robil ako 10-ročný, odpovedal 
som, že som nečítal – a myslel som tým, že som nečítal 
Dostojevského, niežeby som nečítal vôbec.
 Pravdou je, že si vlastne nepamätám, čo spadá do prvej 
fázy môjho čitateľstva, určite však knižky z edície Stopy, 
určite Dobšinského rozprávky a určite, určite, ale naozaj 
určite Čarodejník z krajiny Oz. Možno mi v pamäti naozaj 
neutkvelo z Little Foxa nič viac, ako to, že tam bol „traper 
Freda“, ironické je si spomenúť na to, že som sa nikdy 
nedostal za tridsiatu stranu Jazdca v maske od Zane 
Greya a nevedieť, či to vlastne boli naozaj dobré knihy… 
Ale – zmysel to malo. Pretože aj imunitný systém sa 
odmala buduje prirodzeným spôsobom. Lieky, rôzne 
tabletky, prášky a injekcie, nám vedia pomôcť z najhor-
šieho, no kľúčová pre prežitie je najmä obranyschopnosť 
organizmu.
 Formou injekcie pre čítanosť literatúry sú napríklad 
aj literárne festivaly a literárne ocenenia, ktorým venu-
jeme priestor v KR už tradične (v aktuálnom čísle ešte 
o trochu viac). Literárne festivaly a ceny sú pritom formou 
cyklického (väčšinou majú ročnú periodicitu) nabádania 
širšieho publika k percepcii beletristických textov – do-
konca formou nie nepodobnou očkovaniu.
 Každoročným literárnym očkovaním je aj litera fest, 
teda séria sprievodných podujatí k Cene Anasoft litera. 
Už druhý rok po sebe bol festival akurát počas uzávierko-
vého týždňa, preto sme sa rozhodli k nemu vrátiť v tomto 
piatom čísle formou rozhovoru s jednou z organizátoriek 
„anasoftu“, Simonou Fochlerovou. Rozhovory s aktérmi 
literárneho diania zvyknú – chtiac alebo nechtiac, zámer-
ne alebo mimovoľne – tendovať k širšiemu uvažovaniu 
o čítanosti beletrie u nás.
 Všetci si totiž uvedomujeme, že „prijímanie“ literatúry 
by nemalo byť čisto sezónnou záležitosťou (tie medicínske 
podobenstvá mi idú, všakže?). Usporiadanie festivalu alebo 
vyhlásenie ocenenia je teda síce prepotrebnou jednorazo-
vou injekciou, ale injekcia môže byť účinná iba vtedy, ak sa 
aplikuje do inak zdravého organizmu. Čitateľský imunitný 
systém teda treba kultivovať trpezlivo a neustále, najmä 
počas „mladých liet“ – inak sa averzia ku knihám stane 
chronickým problémom.

Matúš Mikšík

Fo
to

 R
ad

ka
 K

om
ží

ko
vá


