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môžeme aspoň usúdiť, že v tomto úlete nie sme
tak celkom sami.
Od pondelka do nedele (16. – 22. júla) sme v Banskej Bystrici uviedli desiatku hostí a hostiek,
ktorí potvrdzujú, že literatúra dnes neznamená
iba „sedieť a čítať“, ale je úzko prepojená aj s inými druhmi umenia. Okrem stretnutí s literátmi
na festivale 7 dní – 7 nocí môžete zažiť hneď
niekoľko koncertov, divadlo, filmové projekcie,
ale napríklad aj inscenované čítanie z komiksu
v ďalšom pre festival dôležitom priestore – historickej Literárnej bašte zo 16. storočia. Práve tam
by mal čoskoro vzniknúť priestor pre rezidencie
domácich aj zahraničných spisovateľov a tiež
literárna kaviareň. V objekte, ktorý je poznačený
časom a dlhodobým nezáujmom okolia, vystúpilo

Foto Eva Rácová

počas festivalu niekoľko ďalších hostí, okrem
iných napríklad aj muzikanti Archívny chlapec
a Bad Karma Boy.

Sedem dní a sedem
nocí – niečo ako
denník organizátorov

len my a knihy, cítime v tom niečo masochistic-

Aj keď poľský publicista Ziemowit Szczerek,

ké. Poslední vytrvalí hostia a zákazníci odišli

jedna z plánovaných hviezd festivalu, nakoniec

pred tromi hodinami a nám neostáva nič iné,

včera pre politickú situáciu v Poľsku nedorazil,

ako bdieť za pultom. Zaspať ani zatvoriť totiž

nie sme sklamaní, pretože program za celý týž-

nesmieme. Za dva roky z nášho pôvodného ná-

deň navštívilo viac ako 800 divákov. Dôvodov

Pred tromi rokmi sme v našom mladom kníhku-

padu vznikla akási atrakcia a nikdy nevieme, či

bolo dosť, bol tu Kubo Ursiny so skupinou Teatro

pectve Artforum v Banskej Bystrici prišli s bláz-

aj takto skoro ráno predsa len niekto nepríde.

Fatal alebo režisér Patrik Lančarič s naliehavým

nivou ideou: Čo tak nechať otvorené celý týždeň

Od začiatku sme mali ambíciu, aby na tejto

Válkom a prišlo aj divadelné predstavenie Ame-

nonstop? Dobré knihy by predsa mali byť napo-

platforme vzniklo aj čosi väčšie, autentický bys-

rický cisár. Snažíme sa na všetko si spomenúť,

rúdzi neustále. Ako to už býva, prišlo veľa otázok

trický literárny festival. Sme si vedomí toho,

ale únava nás už dobieha. Čakáme na rannú

a veľa rozhovorov. Načo je také niečo dobré? Kto

že zatiaľ na sedemdňový literárny festival

smenu, aby sme mohli ísť snívať. Napríklad

si príde v noci kúpiť knihu? Dnes už vieme viac.

do Banskej Bystrice nepríde nikto stanovať, ale

o tom, ako bude festival vyzerať budúci rok.

Áno, priznávame, aj teraz, keď je pol šiestej

už tento rok sme mali návštevníčky zďaleka,

ráno a sme v kníhkupectve celkom osamote,

ktoré prespali na gauči v kníhkupectve, z čoho

Cap à l’Est
smeruje na západ

Rado Sloboda / Slavo Sochor

la de Maulne. Predstavenie vzniká z textov
antológie ôsmich básnikov, ktorí vstupovali
do poézie v druhej polovici 90. rokov minulé-

V dňoch 16. až 18. augusta sa v Banskej Štiav-

ho storočia a po premiére v Banskej Štiavnici

nici bude konať 16. ročník festivalu poézie

sa počíta s jeho reprízou v Paríži. Antológia

a hudby Cap à l’Est s podtitulom Tento rok

by mala vyjsť vo francúzskom preklade Sil-

smer na západ. Keďže v marci 2019 sa na pa-

vie Majerskej vo vydavateľstve Castor Astral.

rížskom knižnom veľtrhu Livre Paris predstaví

Na scéne sa spolu s hercami ocitnú aj básnici

slovenská literatúra a tohtoročný festival bude

Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Agda Bavi

venovaný príprave na parížsku prezentáciu,

Pain a Michal Habaj.

a keďže Cap à l’Est v preklade znamená „smer

Na festival pricestuje aj francúzska vyda-

na východ“, tento rok by sme ho mali preme-

vateľka a poetka, tajomníčka ceny Guillau-

novať na Cap à l’Ouest, čiže „smer na západ“.

ma Appolinaira Linda Maria Baros, básnik

V intenciách bonmotu Umberta Eca „jazy-

V Štiavnici fanúšikovia Cap à l’Estu budú počuť

a prekladateľ Ján Gavura, čítať zo svojej tvorby

kom Európy je preklad“, poskytne tohtoročný

tento rok najmä francúzštinu a slovenčinu,

budú aj Eva Tomkuliaková a Dana Podracká.

Cap à l’Est veľký priestor prekladateľským

a to aj počas hlavného programu festivalu,

Na tradičnom úvodnom podujatí festivalu,

konzultáciám a úvahám.

na predstavení inscenovanej poézie tradične

na Babylone jazykov, zaznejú, veríme, aj tex-

v réžii francúzskeho herca a režiséra Miche-

ty „štiavnických“ prozaikov Rút Lichnerovej,

s. 02/03

Marka Vadasa, Juraja Červenáka a Antona
Hykischa.

red

AKTUALITY

La ville invitée

Objavovanie slovenského knižného trhu

Koncom júna sa v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry na Bielej ulici v Bratislave uskutočnilo neformálne
a priateľské stretnutie pozvaných francúzskych vydavateľov s prítomnými slovenskými spisovateľmi a predstaviteľmi domovskej literárnej scény. Dôvod tohto uvoľneného
kultúrneho dialógu bol významný – uskutočnil sa pri príležitosti prezentácie slovenskej literatúry na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris od 15. do 18. marca 2019.

kej ceste. Zo slovenských autorov plánuje vydať Ballovo dielo V mene

Vydavateľ Olivier Desmettre z Éditions Do mi prezradil, aké nadšenie
v ňom vzbudzujú zahraničné tituly. Samotný výber prirovnal k mysticotca, ale aj knihu Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom, pri čítaní ktorej mal zimomriavky – dobré znamenie, že má knihu vydať aj
vo Francúzsku. Napriek tomu, že sám inklinuje skôr k absurdnému
humoru a krátkym útvarom, nie je tento vydavateľ z Bordeaux žánrovo vyhranený, a keď ho niečo skutočne zaujme, nekladie si zábrany.
Rovnako multižánrová je aj ďalšia z pozvaných vydavateľov či vydavateliek, Claire do Serro z Éditions Robert Laffont. V edícii Pavillons
predstavuje to najlepšie zo svetovej prekladovej literatúry a jej cieľom
je ohúriť, zabaviť, provokovať, informovať a meniť nielen literárny svet.
Vydavateľ Gilles Nadeau zase pokračuje v odkaze svojho otca Mauricea

Svet sa otvára a svet sa prepája. Lenže platí to vo všetkých sférach

Nadeaua, ktorý patril k objaviteľom mnohých výrazných literárnych

rovnako? Pri podrobnejšom pohľade na umenie zisťujeme, že nie je

talentov a okrem iných vydal iniciačné diela Davida Rousseta, Georgesa

médium ako médium. Hudba, tanec či maľba majú významnú výhodu

Pereca či Michela Houellebecqua.

internacionálneho jazyka, ale literatúra – tá už vyžaduje preklad. Keď

Na neformálnom stretnutí sa zúčastnili aj ďalší francúzski vydavate-

sa podarí vydanie slovenského autora v zahraničí, je to dôvod na malú

lia, ktorých spájala predovšetkým zvedavosť a chuť objavovať slovenský

oslavu. Uspel, vzbudil záujem, podarilo sa mu prekonať hranice, ktoré

knižný trh. To, ktoré knihy nakoniec skončia v ich hľadáčiku, je zatiaľ

majú v prípade knižného trhu akési robustnejšie základy.

otázne. Podobné medzinárodné stretnutia však majú veľký význam
a presah nielen pre slovenské, ale aj zahraničné umelecké prostredie.

Pozvané mesto

Ich cieľom je spájanie a vzájomné porozumenie – snaha ukázať, že aj

Na jednom z najprestížnejších knižných veľtrhov dostane Bratislava

u nás sa vydávajú kvalitné tituly, ktoré majú schopnosť zaujať nielen

jagavú pečiatku „la ville invitée“ – pozvané mesto. Literárne informačné

domáceho, ale aj medzinárodného čitateľa.

centrum spolupracuje na príprave tejto prezentácie s francúzskymi

Diana Mašlejová

partnermi – Bureau international de l’édition française (BIEF), Centre
national du livre (CNL) a Reedexpo. Francúzsku návštevu v Bratislave
otvoril riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave Jean-Pierre Jarja-

Od roku 1996 do júla 2018 vyšlo vo svete s grantovou podpo-

nette, ktorý zúčastnených zasvätil do špecifík francúzskeho literárneho

rou Komisie SLOLIA 676 diel slovenských autorov v prekladoch

trhu, v ktorom možno literatúru vnímať z dvoch uhlov pohľadu. Na jed-

do 32 jazykov. Počet žiadostí zahraničných vydavateľov o podporu

nej strane ide o nositeľa duchovného, intelektuálneho, estetického

Komisie SLOLIA každoročne stúpa. V roku 1997 vyšlo s podporou

a myšlienkového rozvoja. Kniha ako zrkadlo spoločnosti, zrkadlo nás

SLOLIA 6 titulov, v roku 2007 30 titulov a v roku 2017 51 titulov.

samých, vysoké umenie. Na druhej strane je knižný reťazec zdrojom

Priemerná ročná suma za titul mierne kolíše približne od 1800 eur

pracovných príležitostí s nezanedbateľným podielom na hrubom do-

do 2300 eur. V súčasnosti má Komisia SLOLIA k dispozícii roz-

mácom produkte. O činnosti Centre National du Livre – francúzskeho

počet 100 000 eur, no na uspokojenie stúpajúceho dopytu by

ekvivalentu LIC – informoval Simon Vialle, vedúci zahraničného od-

potrebovala minimálne 130 000 eur.

delenia CNL. Inštitúcia je v krajine dôležitou súčasťou funkčného literárneho prostredia, spadá priamo pod ministerstvo kultúry a aktívne

Desať jazykov, do ktorých sú slovenskí autori najviac prekladaní:

podporuje všetky zložky knižného sveta od vydavateľov cez autorov
a kníhkupcov až po knižnice a podujatia. Pole jej pôsobnosti je široké

1.		čeština

6. srbčina

a vďaka štedrej finančnej dotácii od štátu má možnosť aktívne zveľa-

2.		maďarčina

7. arabčina

ďovať všetky prvky knižného sveta. O dotácie z CNL môžu požiadať aj

3.		bulharčina

8. angličtina

slovenskí vydavatelia či prekladatelia.

4.		poľština

9. macedónčina

Stretnutie na Bielej sa nieslo v príjemnej, otvorenej a priateľskej

5.		nemčina

10. ruština

atmosfére. Pracovný stôl zaplnili rôznorodé slovenské pôvodné tituly.
Vstúpiť dovnútra znamenalo ochotu komunikovať a zvedavosť dozve-

Desať najprekladanejších slovenských autorov:

dieť sa viac o domácich podmienkach knižného toku. Predstavitelia
francúzskych vydavateľstiev ochotne diskutovali s prítomnými slo-

1.		Pavel Vilikovský		

6. Jana Juráňová

venskými spisovateľmi, medzi ktorými nechýbal napríklad Michal

2.		Pavol Rankov 		

7. Balla

Hvorecký, Ondrej Štefánik, Pavel Vilikovský, Dušan Dušek, ale aj Ivana

3.		Rudolf Sloboda 		

8. Milan Richter

Dobrakovová, Daniel Hevier, Alexandra Salmela, Márius Kopcsay, Jana

4.		Monika Kompaníková

9. Milan Rúfus

Juráňová a ďalší. K dispozícii mali nielen samotné výtlačky kníh, ale

5.		Jana Beňová 		

10. Daniela Kapitáňová

aj prehľadný katalóg vybraných domácich titulov.

Výhercovia z KR č. 05:

Výhercovia z KR č. 06:

J. Hubay, J. Hlavenková, J. Džíran, Z. Štefková, A. Krauszová

M. Sekerák, A. Zimová, L. Koštová, Š. Jánoš, P. Háber, J. Gajdoš, G. Mihóková

č. 07 – 08/18
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Program minulých i súčasných finalistov Ceny Anasoft litera. Zľava moderátorka Andrea Makýšová Volárová, Ondrej

Literárny stan Martinus na festivale Pohoda 2018.

Štefánik, Richard Pupala, Jana Micenková, Alexandra Salmela, Dušan Vicen, Pavel Vilikovský. Foto Petra Baranovičová

Foto Petra Baranovičová

Foto Martin Hatala

Pohoda: Nech žije multižánrovosť
Každý účastník Pohody má na jej presnú charakteristiku svoj názor a žiaden sa nedá určiť za nesprávny. Je to hudobný festival? Pre ľudí, čo nestiahnu slúchadlá z uší, ani keď spia, a sú otvorení
novým žánrom a interpretom, určite. Pre rodiny s deťmi možno menej.

S

tretla som kamaráta Mateja s man-

typu mimo Slovenska, aj keď si viem predstaviť,

a Jaromíra Typlta a ich vystúpenia, ktoré dobre

želkou a rok a pol starým synčekom

že na nejakom najväčšom techno-zraze sa lite-

rozšíria človeku obzor.

pred koncertom slovenskej metalovej

rárny stan nestavia.

kapely Čad. Sedeli nabok od stanu na tráve.

Program stanu však v piatok ráno odštartovali v Literárnom cirkuse Václav Kostelanski,

Malý po každej hudobnej náloži tlieskal spo-

Patrí literárny stan na hudobný festival?

Radovan Potočár, Tomáš Ulej a Ľubo Burgr. „Ne-

lu s ostatnými, metalové rohy prstami ešte

„Určite áno. Dôkazom toho je, že tento priestor

viem, či to platí pre všetky hudobné festivaly, ale

urobiť nevie, ako som zistila. Nemuseli však

sa každoročne zaplní nielen dospávajúcimi

na Pohodu rozhodne literárny stan patrí. Som tu

z detského areálu ani vytiahnuť päty, aby si

účastníkmi festivalu. Priznám sa, že by ma cel-

dvadsiaty raz – mával som tu literárne besedy,

Pohodu užili po svojom a mohli povedať, že sa

kom zaujímalo, či sa diskusie, ktoré sa v ňom

neskôr Literárny cirkus, ktorý sa transformo-

jej zúčastnili. „Sú určite aj vhodnejšie festivaly

odohrávajú, odrazia aj na predaji kníh priamo

val na samostatný stage Literárny klub a teraz

– tie, ktoré sú vyslovene detské. Ale v detskom

v Literárnom stane,“ hovorí Andrea Makýšová

sa volá Literárny stan Martinus, ktorý má už

Family Parku je normálne full-time celodenný

Volárová, moderátorka besedy s finalistami

dvojdňový program s takmer 100 účinkujúci-

program. Čiže ak by sme boli celý čas tam, tak

Ceny Anasoft litera. Autori z vybranej desiatky

mi. V podstate to je najväčší literárny festival

sa celé dni máme na čo pozerať a čo robiť,“

sú bežnou súčasťou Literárneho stanu Marti-

na Slovensku, s najväčšou návštevnosťou určite,“

povedal mi Matej. Stačí si zameniť „detské“

nus. Najväčšou fanúšikovskou základňou sa

tvrdí Koloman Kertész Bagala, principál tohto

za „literárne“ a môžeme tvrdiť to isté.

mohli pochváliť Richard Pupala a minuloročný

cirkusu.

Každý rok sa stretávam v piatok aj v sobotu

víťaz Ondrej Štefánik. Mňa osobne najviac po-

so známymi, ktorí bez ostychu či vykrúcania

tešil Pavel Vilikovský, ktorého je takmer ne-

Kam, keď nie na literatúru

priznajú, že ešte nevideli ani jeden koncert alebo

možné vidieť na akciách v samotnej Bratislave.

Literárne besedy v chládku stanu sú dopoludnia

že im stačilo, keď zo stanu započuli headlinera.

Prinášanie literárnych hostí na miesto, kde

pre nevyspatých návštevníkov lákadlom, najmä

Aj jedlo je taký samostatný žáner a kulinárske

sa stretávajú ľudia z celej republiky, je ďalšou

v spojení s blízkou kaviarňou. Ani budúca vidina

zážitky môžu byť prednejšie než stáť pod pó-

devízou tohto stanu. Stretnúť autora pôsobia-

písania tohto textu ma neprinútila vidieť každý

diom. Radosť nad tým, že si na hudobnom fes-

ceho v Česku môže byť pre mňa rovnako (ne)

jeden blok v Literárnom stane, a preto tiež pri-

tivale môžu návštevníci nájsť aj iné vyžitie než

dostupné ako zažiť koncert malej juhoame-

nášam len svoju verziu Pohody. „V Literárnom

je hudba, je ekvivalentom objavenia Ameriky.

rickej kapely. Pred autormi z Anasoft litery

stane sa vyskytujem skôr pracovne, takže ak

Nemám skúsenosti s inými podujatiami tohto

som si prvýkrát naživo vypočula Petra Vášu

sa mi podarí presunúť sa k tým iným častiam

s. 04/05
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Witold Szabłowski v rozhovore so Samom Marecom. Foto Petra Baranovičová

festivalového programu, je to pre mňa znak toho,

Naň som už len nakukla, rovnako aj na disku-

hostili nositeľa Nobelovej ceny, a najväčšiu radosť

že oddychujem a užívam si ho ako ostatní náv-

siu Prečo vlastne čítať deťom?. Zdržiavala som

by som mal, keby bol zo Slovenska.“ Vyjadrenie

števníci,“ hovorí ďalej Andrea. Aj Kali sa pridáva.

sa najmä v zákulisí stanu. Nebudem bonzovať

manažéra stejdžu Františka Malíka do písania

„Literárny program je pre mňa taký zaujímavý,

zákulisné informácie, kto zjedol najviac bagiet,

tohto textu nemám, takže sa budem len spolie-

že ma ani neláka odchádzať. Na koncerty sa do-

ani kto hádzal špaky na zem. Už som mala plné

hať, že má eso v rukáve a nechce ho do budúceho

stanem až po zotmení.“

ruky a hlavu práce s hľadaním víťaza súťaže Po-

roka prezradiť.

Slušnou účasťou sa mohli pochváliť mnohé

viedka. Pred vystúpením na pódium sme sa s po-

Svoju literárnu Pohodu som ukončila diskusiou

časti programu. Či už to bola prezentácia knihy

rotcovským kolegom Michalom Hlatkým zhodli

Rudiho Rusa s Danielom Majlingom o jeho novej

Potopené duše jej editorkou Andreou Bokníkovou,

na tom, že sme prekvapivo veľmi nervózni. Viem

knihe Zóna. Vtipná bodka skôr o Majlingových

diskusia s Andrejom Bánom o reportážach Slon

o jednej ocenenej, ktorá si vypočula náš verdikt

peripetiách s koncertami než o novej knihe, ale

na Zemplíne alebo stretnutie s Hassanom Blási-

naživo. Z jej pohľadu by sa možno už len máločo

dalo sa to od tohto dua čakať – a je dobré nechať

mom, na ktoré som sa cez preplnené vchody ani

dalo zlepšiť.

budúcich čitateľov v napätí. Verím, že svojich

nedostala. Neprekážalo mi to: literatúrou a be-

Andrea Makýšová Volárová bola jednou z tých,

divákov si našla aj populárna Slam Poetry. Ve-

sedami nie som presýtená, ale masochisticky ma

ktorí sa so mnou podelili aj o ich literárno-poho-

černé programy oba dni uzatvárali premietania

teší, keď sa pre veľký záujem a účasť nedostanem

dové predstavy do budúcnosti. „Organizačný tím

filmov – z Festivalu Áčko, z Fest Anče a tvorby

na dobrý program.

Literárneho stanu je už za tie roky taký zohratý,

z Visegrad Film Forum.

Piata hodina patrila oba dni programu Čau

že mi ani nenapadne, čo by sa dalo zlepšiť. Týmto

o piatej, v piatok po nej nasledovala diskusia

ich pozdravujem, chválim a ďakujem. Ak by som

Deň po

s Witoldom Szabłowskim. V sobotu o šiestej

mala odporučiť nejakého hosťa, tak ak ma pamäť

Rada hovorím, že príjemná atmosféra festivalu

vystúpili na pódiu Ivan Štrpka a Ján Štrasser,

neklame, nebol tam ešte žiaden nositeľ Nobelovej

mi vynahradí negatíva, ktorých na Pohode vie

ktorí prezentovali knihu rozhovorov Žiť svoju bá-

ceny, to je, myslím, celkom výzva. A ešte väčšou

byť mnoho. Nie je pravda, že všetci účastníci sa

seň. Priznávam, že v bekstejdži sa rovnako ako

výzvou by bola účasť českého spisovateľa žijúce-

navzájom milujú a rešpektujú. Nevážim si člove-

literatúra a iné témy riešil aj futbal a majstrov-

ho vo Francúzku Milana Kunderu, ale to som už

ka, čo sa mi vymočí na stan rovnako ako rodiča,

stvá sveta. Ján Štrasser tu bol aj s riaditeľkou

naozaj uletela.“

ktorý so svojím bábätkom stojí meter od repráku.

Literárneho informačného centra Miroslavou

Mulat Uyurkulak je turecký autor, ktorý

Ľudia sa predbiehajú v rade na oštiepok, vtrhnú

Vallovou iba na otočku z Bratislavy, stihol mi

na Pohodu zavítal v rámci Mesiaca autorského

vám do tojtojky. Chodia na koncerty, nechodia

však povedať, že „za tú chvíľku, čo som tu bol,

čítania. Nobelovku ešte nemá. Toto slovo alebo

na koncerty. Presedia celý deň na slnku, pri pive,

si fakt netrúfam povedať viac, než že Literárny

slovné spojenie sa objavovalo v odpovediach ľudí

v stane s mimovládkami, v stane s diskusiami

stan na Pohodu určite patrí a že by mu svedčala

okolo mňa často. Najoptimistickejší z nich bol

o zero waste a prenosných pohlavných choro-

trochu sústredenejšia atmosféra. Práve preto, aby

Koloman Kertész Bagala: „Program zostavuje

bách, pri stejdži tanečnom alebo literárnom.

nebol diskusným variantom stánkov s jedlom.“

kolektív občianskeho združenia literarnyklub.sk

Multižánrovosť, rozdielnosť a sloboda výberu

a neprestajne sa s kolegami snažíme popri

sú tu najdôležitejšími bodmi programu.

Byť stále lepší

osvedčených spisovateľoch zo Slovenska a Čiech

V sobotu ráno si v stane mohli návštevníci po noci

predstavovať aj svetových autorov, ktorí získali

ponamáhať mozgy na kvíze fantastických žánrov.

významné ocenenia. Prial by som si, aby sme

Soňa Uriková
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Foto Lukáš Stříteský

31 dní, 62 autorov
V Košiciach sa už ôsmy rok po sebe konal najväčší stredoeurópsky literárny festival – Mesiac autorského čítania. Festival
má dve línie: domácu – slovanskú (autori zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny) a zahraničnú (každý rok iná hosťujúca
krajina). Počas 31 letných večerov 62 spisovateľov číta svoju tvorbu a diskutuje s divákmi. Tohto roku mali návštevníci
možnosť spoznať literatúru z Turecka. Košickým organizátorom podujatia je Knižnica pre mládež mesta Košice. Zhovárali
sme sa s riaditeľkou knižnice Ivetou Hurnou (1967), ktorá stojí za realizáciou košickej vetvy festivalu.

Festival Mesiac autorského čítania (MAČ)

organizácia vyžaduje?

ktorí o Košiciach potom píšu vo svojich literár-

vznikol v roku 2000 v Brne a odvtedy sa

Keďže každé mesto si festival financuje samo,

nych či reportážnych výstupoch, čo je podľa

koná každoročne. Postupne sa rozšíril

my si musíme sami pozháňať finančné pro-

mňa pre mesto dosť dôležité. Pre mňa osobne

aj do ďalších stredoeurópskych miest:

striedky, aby sme každý deň zaplatili spiso-

je asi najťažším orieškom nájsť dobrého mode-

Ostrava, Košice, Wrocław a naposledy

vateľov – honoráre, cestovné, ubytovanie, aby

rátora pre tú ktorú krajinu. Pred rokom, keď

Ľvov. Ako si spomínate na košický vstup?

sme zaplatili moderátorov, propagáciu… Nie je

bolo hosťom Gruzínsko, som to riešila cez veľ-

Písal sa január roku 2011 a Zora Jaurová (ume-

to lacný špás. Ale mali sme šťastie, lebo Košice

vyslanectvo. Tohto roku, ako akt zúfalstva

lecká riaditeľka projektu Košice – Európske

boli v roku 2013 Európskym hlavným mestom

po tom, čo som vyskúšala všetko možné vrá-

hlavné mesto kultúry 2013) mi povedala: „Po-

kultúry a trošku tu absentoval nejaký literárny

tane tlmočníckych a prekladateľských firiem,

sielam za tebou dvoch chlapcov z Brna, ktorí

projekt, takže prvé roky sme boli podporení

som sa vybrala do predajní kebabu a v jednej

chcú robiť festival u nás v Košiciach a hľadajú

z fondu Európskeho hlavného mesta kultúry,

som našla nášho moderátora Ebrara.

partnera.“ Ja som predtým pracovala v Knižnici

potom z Ministerstva kultúry… Už máme tra-

Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove a or-

díciu, takže neskôr bolo financovanie možné

Ako funguje spolupráca s brnenskými

ganizovali sme akciu Prešov číta rád, festival

aj z Fondu na podporu umenia. Tohto roku nás

organizátormi?

Čítajme si spolu a viac takýchto podujatí v rámci

podporila aj Európska komisia, ale každý rok

No, vtipne. My sme verejná inštitúcia a vo ve-

občianskeho združenia Slniečkovo. Asi preto

musím napísať nový projekt. Samotná orga-

rejných inštitúciách je všetko prísnejšie a viac

ma Zora poznala a poslala organizátorov z Brna

nizácia obnáša aj to, že chodíme po autorov

kontrolované. Kým vypustíme nejaké euro,

ku nám. Bola to pre mňa výzva. Povedala som

na stanicu, najmä po tých zahraničných. Mu-

tak to prejde cez niekoľko finančných kontrol

si: to zvládneme! A tak sme napísali projekt.

síme ich odviezť do hotela a ubytovať. Mesto

– nie je to také jednoduché, ako si bežne ľu-

Košice nám vždy poskytne propagačný mate-

dia myslia. V Brne organizuje MAČ súkromné

Zorganizovať takéto podujatie musí byť

riál, aby si odtiaľto autori odniesli aj nejaké

vydavateľstvo Větrné mlýny a vďaka tomu sú

časovo aj finančne náročné. Čo všetko si

informácie o meste. Spisovatelia sú ľudia slova,

vo vzťahu k festivalu oveľa slobodnejší, a hoci
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majú aj štátne granty, môžu si dovoliť iné spo-

vujú všetky mestá. Festival sa rokmi zmenil

oslovila práve ona. A nielen mňa, uchvátila

lufinancovanie, než aké si môžeme dovoliť my.

aj v tom, že my sme chceli mať viac česko-slo-

všetkých, čo tu vtedy boli. A v tom je tá sila

Čo sa týka samotnej prípravy, tak česko-slo-

venských spisovateľov, Poliaci viac poľských,

poézie, že odrazu umlčala 30 – 40 ľudí, ktorí

venskú líniu robíme viac-menej spolu. Tureckú

takže niektorí autori čítajú len v Košiciach,

tu sedeli a užasnuto pozerali na mladé dievča

líniu vybrali a zorganizovali partneri z Větr-

niektorí len v Brne a v Košiciach, niektorí len

z gruzínskych hôr… Alebo jeden mladý škót-

ných mlýnů spolu s turkológmi z Mníchova.

vo Wrocławe… Domáca línia už nie je v každom

sky autor, ktorý robil strechy, a ja som mala

O tom, ktorá krajina bude ďalší rok hosťom,

meste rovnaká.

pocit, akoby naozaj zoskočil zo strechy, také

sa tiež dohadujeme viac-menej spoločne. Čo sa

úžasné básne čítal. Sú také zjavy, najmä medzi

týka umeleckých prekladov, tak tie z turečtiny

Čo vás za tie roky na festivale najviac

básnikmi, ktoré umlčia, ohromia a naplnia

teraz zabezpečili Větrné mlýny, lebo my sme

prekvapilo?

energiou, a vtedy si poviem, že to stojí za to.

nenašli umeleckých prekladateľov z turečtiny.

Vždy ma prekvapí krajina, ktorá je hosťom…

Asi počas každého festivalu sa nájdu autori,

Ale preklady z angličtiny či ukrajinčiny sme

Už to znie ako klišé, no vo všeobecnosti máme

ktorí sú mi blízki viac a autori, ktorí menej,

v minulosti zverili aj našim – z angličtiny pre-

nejaký obraz o tom-ktorom štáte a národe, ale

a potom niekto, kto ohromí všetkých.

kladal napríklad Janko Gavura.

po mesiaci autorského čítania sa mi ten obraz
vždy zmení. Boli tu aj spisovatelia z krajín, kto-

Určite sa vám k festivalu viaže veľa spo-

Vzhľadom na všetku prácu, čas a energiu,

ré som navštívila ako turistka, ako Španiel-

mienok a zážitkov. Môžete našim čitate-

ktoré festival vyžaduje, predpokladám, že

sko či Ukrajina, ale keď danú krajinu spoznáš

ľom nejaký porozprávať?

za tým musí byť veľké nadšenie a zaanga-

cez literárnu tvorbu jej spisovateľov, tak ti je

Rada spomínam na Magora a veľmi silný

žovanosť z vašej strany a zo strany kni-

odrazu taká blízka, až máš pocit, akoby si v nej

pre mňa bol aj Pavel Zajíček v nemeckom roční-

hovníčok…

strávila nejaký čas. Vždy ma to prekvapí a zá-

ku. Prišiel v károvaných kraťasoch, saku a trič-

Ja si stále pamätám, ako sme v roku 2011 začí-

roveň poteší. To je pre mňa najviac obohacu-

ku. Vtedy ešte festival prebiehal v Bábkovom

nali prvý ročník – poľský. Dokonca sme otvá-

júce. Prekvapilo ma, že Turci sú mi dokonca

divadle, bolo v ten deň veľmi horúco a on mi ako

rali večer koncertom, lebo veď to bol prvý

bližší ako Gruzínci, hoci Turecko bolo pre mňa

moderátorke povedal: „Ivetko, já budu jenom

deň, otvorenie festivalu… Bola sobota 2. júla,

úplne neznámou krajinou… Na festivale je tiež

číst.“ Že ja o ňom niečo môžem povedať, že jemu

vonku pršalo a prišlo nám asi šesť-sedem ľudí.

pekné, ako sa naši moderátori stávajú súčas-

je jedno čo. Underground ako hrom (smiech).

Dodnes si pamätám tú paniku, ktorá ma chy-

ťou našej knižnice. Napríklad dvaja slovinskí

Zobral svoju knižku Chvění a začal čítať, báseň

tila – pripravovali sme festival šesť mesiacov,

študenti z univerzity v Ľubľane, ktorí tam štu-

za básňou a bolo to neopísateľné. Znova som si

každý deň, a bude nám sem chodiť šesť ľudí?

dovali slovenskú literatúru, a po MAČ-i prišli

uvedomila to čaro slova a poézie, tú silu, keď

Robíme festival pre šiestich? Ale, našťastie,

aj na náš ďalší projekt. Alebo náš tohtoročný

autor číta dobrú poéziu – čo to urobí s okolím.

návštevnosť narastala geometrickým radom.

moderátor Ebrar. Keď bolo hosťom Španielsko,

Ďalšia silná skúsenosť súvisí s naším toh-

Aj z roka na rok je tu viac ľudí. Teraz mi už ani

pomáhal nám jeden študent zo španielske-

toročným moderátorom Ebrarom. Teší ma, že

nenapadne počítať divákov.

ho gymnázia, ktorý mi tohto roku písal celý

Ebrar je veriaci moslim. My máme niekde v hla-

nešťastný, že ide na brigádu do Prahy a asi

vách rôzne vzorce a predsudky a dôležitá úloha

Podoba Mesiaca autorského čítania sa

nestihne prísť na festival. Ja chcem, aby tu

tohto festivalu, ako som už hovorila, spočíva aj

za tých osem rokov trochu zmenila. V čom

v knižnici bolo dobre aj našim zamestnancom

v tom, že ľudia spoznávajú krajiny úplne inak.

vidíte najväčšie zmeny vy?

a teší ma, keď sa súčasťou knižnice stanú aj

To, že spoznávame Turecko, je veľmi dobré aj

Asi najväčšou zmenou, ktorá ma teší, je to, že

naši moderátori a iní spolupracovníci. Festival

preto, aby sme sa vyrovnávali s našimi vlast-

festival získal tradíciu. Ľudia ho už vnímajú

potom žije aj v ďalších ľuďoch.

nými predsudkami, lebo tie predsudky tu sú.

chodia každý rok pravidelne, skoro na každé

Hosťujúcimi krajinami boli v Košiciach za-

Áno, sú. Niektorí diváci sa na prvých číta-

jedno čítanie. Dnes už hľadáme v publiku Ro-

tiaľ Poľsko, Slovinsko, nemecky hovoriace

niach pýtali na islam a niekdajšiu tureckú

manu v kockovanej košeli a podobne (smiech).

krajiny, Škótsko, Ukrajina, Španielsko,

nadvládu dosť útočným spôsobom.

Bolo veľmi zaujímavé, keď sa k festivalu pripoji-

Gruzínsko a tohto roku Turecko. Litera-

Čo ma teší je, že to potom prestalo, lebo aj divá-

la Ukrajina. Autori idú od nás autom do Ľvova,

túra a mentalita ktorej krajiny vám bola

ci si uvedomili, že je to vlastne všetko inak, než

čiže napríklad musíme zabezpečiť ubytovanie

najbližšia?

nám hovoria naučené vzorce v našich hlavách.

a stravu pre ukrajinských šoférov. To sú ďalšie

Každá bola niečím zaujímavá. Bola som naprí-

Tvárime sa, že sa moslimov oprávnene bojíme,

veci, ktoré pomaly pribudli. Každý večer už

klad prekvapená, ako som po mesiaci nepo-

ale ja si myslím, že či je to veriaci kresťan,

čakáme, kedy príde ukrajinský šofér, musíme

trebovala pri Poliakoch preklad. Poľština mi

moslim alebo budhista, naozaj veriaci človek

ho predstaviť autorom, vysvetliť, že on ich od-

tak vošla do uší, že som si ju užívala bez pre-

nechce ubližovať svojim blížnym. Keď aspoň

vezie… Zo začiatku to bolo aj celkom vtipné.

kladu. Je pre mňa ťažké povedať, ktorá kraji-

v niekoľkých ľuďoch zbúrame nejaké pred-

Na hraniciach sa pohraničníci čudovali, pre-

na mi bola najbližšia. Každá priniesla nejaký

sudky a bariéry a zmení sa ich pohľad, tak má

čo tu ten šofér chodí vždy s nejakými inými

zaujímavý zjav. Napríklad minulý rok to bola

festival silný význam.

ľuďmi hore-dolu (smiech). Aj pre autorov je to

mladá gruzínska autorka Lia Likhokeli, ktorá

dobrodružstvo, najmä pre tých, ktorí absol-

čítala nádherné básne. Z poézie ma asi najviac

a očakávajú. Vznikla tu komunita ľudí, ktorí

Katarína Gecelovská
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Na margo
jedného
literárneho
roku
Nedebutová próza 2017
Mgr. Karol Csiba, PhD. (1975) sa narodil a žije
v Bratislave. Doktorandské štúdium na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského ukončil v roku
2006 prácou Literárny experiment v prózach Jána
Johanidesa. V súčasnosti je pracovníkom Ústavu
slovenskej literatúry SAV. Venuje sa predovšetkým
slovenskej autobiografickej próze 20. storočia. Okrem
toho pravidelne reflektuje aktuálnu slovenskú prozaickú
tvorbu. V súčasnosti je hlavným redaktorom časopisu
Slovenská literatúra – revue pre literárnu vedu. Zároveň
je zodpovedným redaktorom časopisu Jazyk a literatúra.
Napísal literárnohistorickú monografiu Privátne – verejné
– autobiografické (2014), je tiež spoluautorom publikácií
Hľadanie súčasnosti – slovenská literatúra začiatku
21. storočia (2014) a Autor a subjekt (2016).

P

Foto Peter Procházka

ísanie o prózach, ktoré spája výlučne rok

rúčania autorom môžeme rovno zabudnúť. Cieľom

existenciálne či občas skôr existenčné zákruty

ich vydania, nie je výsledkom obyčajného

referujúceho tak zostáva frenetické absorbovanie

ľudského bytia. Možno som sa nechal pomýliť,

spôsobu čítania. Pisateľ z takejto formy

aspoň tých najzásadnejších publikácií (knižných

čo sa stáva pomerne často, no pod autorským

reflektovania celoročnej produkcie totiž ani nemá

artefaktov), aby mohol následne v inom kontexte

plánom rekapitulovať prežité okamihy dvoch

bežné čitateľské potešenie, teda v tom prípade, že

predstierať vzdelanie. Na úplnom konci mu zo-

protagonistov, manželov Kataríny a Vojta, vidím

ešte vie, čo to znamená. Od prvej knihy totiž začí-

stane už iba nehatené čítanie, ktoré nemá ani

pokus zachytiť proces starnutia vo všetkých jeho

na počítať, sumarizovať, hierarchizovať, neskôr

najmenšiu chuť niečo a niekoho hodnotiť. Výsled-

sociálnych, pracovných a najmä rodinných kon-

sa pripojí snaha o objektívnosť pri hodnotení,

kom je niekoľko usporiadanejších čitateľských

textoch. Tento moment nie je v próze výrazne

ktorá sa potom aspoň tisíckrát stratí. Zmeny sa

poznámok, s ktorými sa, dúfam, budem vedieť

prikrášlený, hoci retrospektívna rekapitulácia

dejú aj na strane samotných diel. Už to nie sú

s odstupom niekoľkých hodín stotožniť.

dáva ústrednej hrdinke veľké možnosti. Aby som
bol presnejší, miestami až tuctovosť príbehu sa

samostatne stojace umelecké kusy (kvôli senzitívnejším zberateľom a milovníkom antikvariátov

Prvých desať (anasofťáci)

vo viacerých momentoch skutočne mení na šty-

budem používať radšej výraz artefakty). Tie sa

Próza Etely Farkašovej Scenár (Vydavateľstvo

lizovanosť, ktorá do tohto typu rozprávania nie

v procese prípravy bilančnej správy začnú vzá-

Spolku slovenských spisovateľov) je dôkazom

vždy pasuje. Napriek tejto výčitke tvorí gro prózy

jomne implicitne ovplyvňovať, stanú sa súčas-

toho, že aj naoko priamočiare a dovolím si pove-

každodenné prežívanie jednotlivcov, uvedomu-

ťou hierarchie, keďže kontext pragmatického

dať, že jednoduché rozprávanie môže mať ambíciu

júcich si ich postupný ústup z profesionálnych,

hodnotenia nepustí. Iba žeby nakoniec predsa

zachytiť komplikovanosť života v jeho autentickej

resp. privátnych pozícií. Iba občas nás rozpráva-

len pustil. V tom prípade nie sú ani tie reflexie

podobe. Viem, nie je to nič mimoriadne, no v tom-

nie vpúšťa do najintímnejších priestorov života

také ostré a jednoznačné, s tým kvalitatívnym

to prípade som nemal pocit, že by nám autorka

postáv, oveľa častejšie nás s istou decentnosťou

rebríčkom to tiež nemusíme preháňať a na odpo-

pod pokrievkou chcenej triviálnosti podsúvala

usádza v ich „predsieni“.

››
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To, na čo sa autorka zameriava, sú psychologic-

autora by nás tá druhá možnosť nijako neprekva-

dotkol. Všetko sa začína už pri deformáciách kon-

ké zlomy, ktoré sa dotýkajú nielen spomienok, ale

pila, hoci aj v tomto prípade sa ľady pohli a my si

sonantov v titule, pokračuje v mystifikácii jeho

aj prežívania v prítomnosti. V prípade Kataríny je

musíme zvykať na jeho výrazné zmenený spôsob

vlastnej pozície tvorcu, ktorého mení na prekla-

súčasťou jej života viacrozmerný a všetko ovplyv-

rozprávania. Jedným dychom treba podotknúť, že

dateľa a zostavovateľa. Pri akceptovaní literárnej

ňujúci smútok. Práve cezeň sa počas trvania prí-

k zmene nedochádza náhle, čo dokazujú už dve

subordinácie by sme v prípade čitateľského ne-

behu musí doslova predierať oktrojovaná radosť:

predchádzajúce knihy Mykať kostlivcami (2010)

súhlasu nemali ani komu vynadať, resp. napísať

„Radosť prechádzala aj na ňu, radosť prekrytá

a Tantalópolis (2015). Aj v tomto najaktuálnejšom

niečo zúrivo odmietajúce. Obeťami autorského

tieňmi, ale predsa aspoň nejaká, veď ona sa už

prípade autor ustupuje od určitého literárneho

pohrávania sa s presnejšou identitou textu (ak

takmer zabudla tešiť, asi aj svojou vinou, všet-

experimentovania. Viditeľné je to už na úrovni

niečo také vôbec existuje) sú ďalej tvorca pred-

ko pozitívne, čo vchádzalo do jej života, či už to

vety, ktorá robí z prózy ľahko a jednoznačne či-

slovu a v samotnom závere fiktívni účastníci

boli dobré správy o dvoch starších synoch a ich

tateľný materiál. Pri množstve informácií, ktoré

rozhovoru. To hlavné nás však čaká až pri začí-

rodinách alebo o mužových výsledkoch v práci,

nám rozprávač ponúka, to väčšina čitateľov ocení,

taní sa do konkrétnych textov. Spája ich alúzia

jej vydarené preklady, všetko nechala prekryť

hoci vyvolávači postmoderného ducha 90. rokov

na tradície klasickej ruskej literatúry. Zámeru

jedným obrovským tieňom, Vojto má pravdu, keď

to budú cítiť trochu inak.

autora celkom rozumiem, v tomto nadväzovaní

jej to vyčíta, stratila si zmysel pre mieru, pre pro-

O čom teda Macsovszky v najnovšej próze

na inšpiratívny zdroj európskej kultúry nie je

porcie, hovorieva jej a ona, aj keď sa tvári pobú-

píše: Z pozície informovaného intelektuála nás

v slovenskej literatúre posledných dekád osamo-

rene, v duchu mu pritakáva, je to tak, Katarína,

oboznamuje so všetkým, čo už len okrajovo sú-

tený. Na náznak prípadnej estetickej apoteózy ale

premeriavaš život nesprávnymi mierami“ (s. 179).

visí s jeho životom. Nevynecháva rodinu, pria-

radšej ihneď zabudnite, o nadviazanie tohto typu

Z citovanej pasáže sa dajú odčítať viaceré dobre

teľov, kolegov, najbližšie okolie. Všetky zážitky

vzťahu tvorcovi naozaj nejde. Nespochybňujem

známe životné konfrontácie. Pri troche drama-

priamo počas rozprávania hodnotí (väčšinou len

jeho erudíciu v prípadných debatách o vývojových

tickosti by sme ich mohli nazvať ako individuál-

na bazálnej úrovni), čo napriek dôrazu na roz-

fázach tvorby vybraných ruských spisovateľov,

ne a rodinné či kolektívne drámy. Do hry sa tak

právačskú jasnosť a priamočiarosť pôsobí občas

no v tomto prípade sledujeme ako čitatelia niečo

dostáva najmä odcudzenosť starnúcich rodičov

trochu rozvláčne a nesúrodo. Navyše k témam

iné. Celkom určite nájdeme do vlastného stredu

a ich až nechutne (s odtieňom rodinného gýču)

z privátneho sveta pridáva aj reflexie aktuálnych

podstaty literatúry zameranú iróniu, zachytá-

úspešných (alebo v jednom prípade extrémne

spoločenských a politických problémov. Spojenie

vajúcu asi všetko, o čom sa v serióznejšej dikcii

nepodarených) detí. Obranou voči tomu zostáva

privátnych a univerzálnejších tém vytvára z prózy

hovorilo tvorcovi o poznanie ťažšie.

v príbehu hudba. V doslovnom význame ju pred-

rovnorodý celok, v ktorom autor utlmuje hierar-

Výsledkom sú pasáže, ktorým nechýba vtip,

stavujú domáce koncerty Kataríny a Vojta, ktoré

chiu významov, akoby malo všetko rovnakú hod-

no viem si predstaviť, čo všetko by spôsobili

sa preplietajú pomedzi zvyšok ich prežitého živo-

notu. Podobným spôsobom zachytáva aj vlastnú

v útlocitnej duši samozvaných strážcov mo-

ta. Autorka exponuje tento moment aj početnými

minulosť. Tá mu spolu s prítomnosťou poskytuje

rálky slovenských študentov. Na ukážku po-

úvahami o vysokom umení. Obe tieto preskupené

obrovské množstvo faktov pripomínajúcich frag-

núkam citát z jednej z poviedok (Koľko dobra

línie rozprávania charakterizuje usporiadanosť

menty zo zápisníka. Zapisovanie všetkého, čo vidí

znesie človek v zdraví?): „‘Prepáčte, že som vám

zjednodušujúca vnímanie príbehu. Na viacerých

a prežíva, je totiž hlavnou činnosťou rozprávača.

neodzdravil, ale viete, v prvej chvíli som vás po-

miestach sa k nim pridávajú osviežujúce životné

Práve tento moment ho spája s jeho manželkou,

važoval… neurazte sa, prosím… za čerta,’ ner-

prekvapenia. Tie pomáhajú celej próze.

ktorá sa v pozícii vedkyne-kartografky venuje

vózne sa rozosmial Marmuchin. ‘Prirodzene, že

profesionálne prieskumu zemského povrchu.

som čert,’ povedal nevzrušene muž v čiernom.

Rozprávač v próze Petra Macsovszkého Povrch

Okrem toho ich spájajú aj spomienky na to, čo

‘Ako to?’ hlesol Marmuchin. ‘Pred smrťou som

vašej planéty (Drewo a srd – OZ Vlna) ponúka už

autor prezentoval už v predchádzajúcich knihách

predsa rozdal na dobročinnosť veľkú sumu!’ ‘Je

na desiatej strane textu vlastnú charakteristiku:

(život v Holandsku, Brazílii). Celkom na mieste

mi ľúto, ale my sa nedáme oklamať takýmito

„Ja, Gabriel Ferde, som taký človek, že ľudia väč-

sa ale môže zdať otázka, čo nové nám okrem či-

lacnými trikmi na poslednú chvíľu,’ povedal čert.

šinou nevedia, čo si o mne myslieť. Nevedia, kam

tateľsky prístupného rozprávania ponúka autor

‘Posledného, koho sme takto pustili hore, bol

ma zaradiť. Nevedia, čo si počať s mojimi slovami.

v tomto prípade.

kajúci lotor na kríži, ale potom sa to rozkríklo

Ako interpretovať niektoré moje reakcie. Niekto-

a všetky kurvy sa začali spoliehať na pokánie

ré moje reakcie prekvapujú aj mňa samého. Čo

Kniha Daniela Majlinga Ruzká klazika

v poslednej chvíli, tak to tam hore zrušili ako

mám robiť. Niektorým sa javím ako bezstarostný,

(OZ BRAK) patrí k publikáciám, ktoré by mohli

vrcholne nevýchovné riešenie. Mali ste vidieť

ľahkovážny človek. Iní ma považujú za naivného,

aspoň jeden rok po ich vydaní čitateľsky rezono-

Adolfa Hitlera. V bunkri krátko pred samovraž-

ba hlúpeho. Za neboráka, ktorému to zapaľuje

vať. Toto tvrdenie nie je myslené ako jednoznačná

dou vyspevoval gregoriánske chorály, len aby sa

pomaly. Za babráka neschopného logickej kon-

pochvala, rovnako nemá nič spoločné s otvorenou

na poslednú chvíľu vlichol do neba. Dokonca aj

klúzie. Za nafúkanca, ktorý sa chce vyjadrovať

kritikou. O oboch týchto hodnotových póloch

Eve Braunovej bolo pri pohľade na neho trápne’“

učene, no namiesto toho mu z úst vychádza ne-

rozhodnú napokon samotní čitatelia. Domnievam

(s. 74). Napriek tomuto provokatívnemu rámcu

pochopiteľná mätež slovných spojení. Niektorí si

sa však, že napriek akceptácii univerzálnejších

(zmysel provokácie si tu môže každý vysvetliť

myslia, že mi chýba štýl, vytrvalosť, trpezlivosť.

spôsobov reflektovania textu, ktoré nechávajú

po svojom) sú autorove poviedky zaujímavým li-

Majú pravdu. Aj sám to na sebe badám“ (s. 10).

rozhodovacie právo na našej strane, nachádzame

terárnym počinom. Domnievam sa, že si na svoje

Nasledujúcich 260 strán je určených na to, aby sa

v tomto prípade na strane tvorcu istú špekuláciu.

príde teoreticky neškolený čitateľ a rovnako aj

čitatelia s týmto jeho pohľadom na samého seba

Tá je zjavná už od nášho prvého stretu s obálkou.

značná časť všetkými akademickými masťami

stotožnili, alebo ho pripísali na vrub ďalšej z au-

Už na nej autor demonštruje zámer poposúvať

mazaný odborník. Už len toto záverečné kon-

torských hier. Aby som to celé upresnil, u tohto

význam čohokoľvek, čoho sa pri tvorbe knihy

štatovanie by mohlo autora uspokojiť.
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„Zuza sa tentoraz neovládla a pri podávaní zázvo-

menej mi ale vyhovujú časté dopovedania pointy,

rakterizovala počas života v cudzine. Autorkina

rového čaju naňho nepríjemne zasyčala. Viktor

ktoré znižujú moju radosť z čítania. Na druhej

kniha je totiž v neposlednom rade aj o návrate

Sucháň si myslel, že je to z jej strany akýsi pokus

strane oceňujem prozaičkino triezve zhodnotenie

domov. Aj preto naberajú zvláštny význam čas-

o flirt, a tak na ňu zvodne žmurkol. Najradšej by sa

síl, vďaka ktorému sa nepokúsila o „serióznu“

té reminiscencie rodinnej minulosti a súčasné

vyplazila z kníhkupectva von. Nakoniec si aspoň

výpoveď o stave generačného blúdenia. Aj preto

snahy o akési ukotvenie v staronovom prostredí.

nasadila mačacie uši. Takúto malú výstrednosť si

som tomu celému veril akosi viac.

Rovnako ako všetko ostatné sú aj reflexie minu-

tu snáď – medzi umelcami a bohémami – môžeme

losti občas skôr intelektuálnou pózou, ktorá však

dovoliť. Zdalo sa jej však, že sa všetci pri pohľa-

Chvíľu mi trvalo, kým sa mi podarilo aspoň pri-

zavše trochu paradoxne hraničí s banálnosťou.

de na mačacie uši zatvárili znepokojene… Ale

bližne identifikovať najpriliehavejší spôsob čí-

Samotné čítanie je aj preto trochu skúškou našej

prečo? Veď o nič nešlo! […] Zuza vyskočila, zho-

tania prozaickej knihy Márie Modrovichovej

trpezlivosti, vystavenej intenzite a typu „žen-

dila Micku Robovi z kolien a začala naozajstná,

Flešbek (Drewo a srd – OZ Vlna). Viem, podľa pre-

ského“ prežívania. Zdá sa, že fiktívny svet je tu

drsná, naturálna mačacia bitka. Zuza s Mickou

balu autorka „v desiatich textoch rozpráva príbe-

rozbúrenejší a tvrdší ako ten vonkajší, hoci knihe

sa bili ako dve ozajstné šelmy, prskali na seba,

hy jednej ženy alebo jeden príbeh viacerých žien

neupieram náznaky o intímnejšiu a jemnejšiu

mňaučali, škriabali sa do krvi“ (s. 43 – 45). Úvodný

konfrontovaných s malosťou aj nesmiernosťou

výpoveď.

citát z jednej z poviedok (Cat woman) zbierky Jany

tohto sveta“, no pokus riadiť sa touto inštruktážou

Micenkovej Sladký život (Marenčin PT) sa dá

bol pre mňa trochu problematický. Čítať to ako

Zadná strana obálky zbierky próz Richarda

s jemným prižmúrením jedného oka vnímať ako

špecifickú zbierku próz, alebo to celé považovať

Pupalu Čierny zošit (Marenčin PT) nám o ich

synekdocha tém, ktoré ponúka predložená kniha.

za akúsi prerušovanú novelu či zárodok krátkeho

charaktere prezradí skoro všetko. Malo by tu

Ak sa na z kontextu vytrhnutý textový fragment

románu? Zvláštneho pocitu som sa síce nezbavil

ísť o „strašidelné príbehy. V každom vzťahu a aj

pozrieme bližšie, pomerne pohodlne si dokážeme

ani v závere, no istý čitateľský algoritmus sa mi

v tej zdanlivo najobyčajnejšej situácii sa občas

predstaviť to, čo nás čitateľov čaká v ďalších po-

nakoniec podarilo nájsť. Ponúkam preto niekoľko

objaví čosi, čo sa vymkne realite, zabehanému

viedkach. Metamorfóza ženy na zviera síce nie

postrehov:

chodu vecí. Autor nepotrebuje spektakulárne

je doslovnou mierkou, no mierne hyperbolickým

Aspoň približné žánrové vymedzenie autorki-

kulisy ani efektné monštrá z cudzích galaxií, aby

spôsobom prezrádza veľa o tom, ako sa autorka

nej knihy nie je asi v tomto prípade jej najpálčivej-

navodil atmosféru strachu či pocit ohrozenia. Čo

vyrovnáva s každodennosťou. Čítate správne,

ším problémom. Desiatim formálne samostatným

sa stane, keď sa začnú zhmotňovať predstavy

s každodennosťou. Tá je za istých okolností otvo-

textom dominuje niečo iné. Kľúčom ku všetkému

malého chlapca, ktorého fascinujú levy? Je nočný

renou množinou pôvodne málo zaujímavých zá-

je takmer frenetická analýza vnútra ženského

škriatok realitou, alebo len výplodom unavenej

žitkov, ktoré si len s mimoriadnym úsilím hľadajú

subjektu odrážajúceho viacrozmerný obraz ženy.

mysle mladej matky, ktorá nezvláda starostli-

miesto v rámcoch literárneho diela. Vieme veľmi

To, čo od úvodu vytŕča, je problém vyrovnávania

vosť o svoje dieťa? A čo nájde televízny štáb,

dobre, čo takáto ich ošúchanosť dokáže vykúzliť

sa s úlohou matky, za ktorou len o jedno tempo

ktorý prišiel do starého domu nakrútiť reality

a akým spôsobom drží opraty akéhokoľvek sujetu.

zaostáva úloha partnerky. Najmä rola matky re-

šou o starom mužovi, ktorý hromadí odpad?…“.

Ak sa vrátim k už spomenutému „fenoménu“

zonuje v rozprávaní ako kľúčová téma. Miestami

Ak si túto informáciu rozmeníme na drobné,

každodennosti, musím jedným dychom dodať, že

nás autorka doslova zahlcuje pochybnosťami,

dostaneme, zatiaľ iba hypoteticky, správu, že sa

v prípade tejto knihy sledujeme viditeľné úsilie

vychádzajúcimi práve z tejto fatálnej pozície.

nám dostáva do rúk kniha vhodná aj „do tanca aj

protagonistov o jej razantné prekonanie. Spôsoby

Materstvo tu predstavuje zásadný bod zlomu,

na počúvanie“. Na jednej strane banálna každo-

na dosiahnutie tohto efektu si občas nevyberajú,

premenu a definitívnu determináciu životnej

dennosť, ponúkajúca za každým rohom hromadu

čo nedokazuje môj uvádzací citát, ktorý by sa

perspektívy. S príchodom dieťaťa je jednoducho

naoko neviditeľných a zdanlivo neliterárnych

pri zvýšenej čitateľskej senzibilite mohol zdať

všetko inak a čo je v prípade tejto knihy dôležité,

životných okamihov. Na strane druhej vidíme

trochu cez čiaru. Do mozaiky zapadajú aj ďal-

akceptácia identity matky nie je extra radostnou

snahu autora o prekonanie dennej všednosti pro-

šie pokusy zažiť niečo iné, ako práve jednotlivci

činnosťou. Aktualizovaný obraz krkavčej matky

striedkami, ktoré mu ponúkajú literárne žánre

prežívajú. Spomeniem napríklad živočíšny sex

alebo ozvenu macochy vystrihnutej z ľudových

a línie. V tomto prípade je to rámec populárnej

nevesty s takmer náhodným hosťom, pozitívne

povestí tu, samozrejme, nenájdeme, no jednotlivé

literatúry, hoci o horore sa ešte nedá celkom

reflektovanie aktuálne pertraktovaných konšpi-

texty ponúkajú dostatok pochybností. Aj preto

jednoznačne hovoriť, keďže sme v podstate ani

račných teórií či len obyčajné snívanie. Okrem

sa vo viacerých príbehoch rozdrobená ženská

nezačali s čítaním, čo je vlastne následok zvy-

toho vstupuje autorkino písanie aj do definova-

protagonistka pokúša tieto pocity eliminovať.

ku orientovať sa pri výbere kníh ich prebalom.

nia generačných pocitov. Z toho, čo som dote-

Darí sa jej to iba čiastočne, čo je viditeľné na-

Aby tých vstupných dát nebolo málo, čitatelia sa

raz o knihe napísal, je zrejmé, že vybraný uhol

príklad pri reflexii v médiách pertraktovanej

môžu tešiť na klasické príbehy, týka sa to najmä

pohľadu nie je extra radostný. To, samozrejme,

utečeneckej krízy, ktorú vníma predovšetkým

tých, ktorým nevonia a nikdy nevoňala všeli-

neznamená, že nemôže byť vtipný, teda aspoň

z pozície matky: „Všetko sa točí okolo bábätiek

jaká experimentálna jazyková hra, fungujúca

občas. Ako čitateľa ma celkom bavilo sledovať

a utečencov. Tlak toho druhého vníma Helena

bez znalosti o tom, kto je vlastne kto. V tomto

Micenkovej fantáziu pri nachádzaní viac či me-

prostredníctvom dcéry. Utečenci sú pre ňu zatiaľ

prípade by malo byť jasné, kto tu koho straší. Už

nej prekvapujúcich námetov. Na tomto mieste

stále vzdialení – nemá kapacitu zaoberať sa ich

len aby sme naozaj pristúpili k čítaniu.

by som mohol ako protiargument uviesť tézu, že

problémami, zaoberať sa nimi. Sú tu, sú tu, hovorí

To od začiatku potvrdzuje moje očakávania,

veľa z prítomného som už niekde skôr našiel. Au-

sa dookola v správach, no aj tak ich vníma ako

ktoré prvotne vychádzali z poznania autorovho

torkin pokus zachytiť smutno-vážny stav jednej

duchov“ (s. 11). Status ženy v domácnosti pôsobí

štýlu písania. Charakterizuje ho logicky vysta-

generácie však vnímam ako zaujímavý a myslím

ako všetko zasahujúca ťarcha, meniaca jej celú

vaná syntax, rozumné narábanie s lexikou či

si, že jej poviedky držia ako celok pokope. Oveľa

optiku. Práve tá je tak odlišná od tej, ktorá ju cha-

prozaikovo zvládanie dialogických pasáží, ktoré
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nie sú kostrbaté a nechýba im závan autentic-

vlastne jeho prípravou na životnú metamorfózu,

krajinu, ktorá by fungovala podľa štandardných

kosti. Ak by som si pomohol oslím mostíkom,

čo sa zdá ako celkom pochopiteľné, keďže od úvo-

pravidiel. To dokonca nie je ani autorkin zámer,

mohol by som konštatovať, že v tomto prípade

du má len minimálny dôvod na radosť.

keďže nás s jej alternatívnym spoločenským po-

sa v pozitívnom svetle odhaľuje autorova prax

Kľúčovým životným determinantom rozprá-

s písaním scenárov. Odlišne ale hodnotím avízo

vania sú rodinné tragédie. Až v závere zistíme,

Kľúčových protagonistov je v románe niekoľko.

strašidelných príbehov. V tomto smere zbierka

že ich bolo niekoľko, no od začiatku je tienistou

Začal by som zakladateľkou Utópie Smerodajkou,

neukazuje nič razantne nové, čo by nemuselo

udalosťou smrť matky. Špecifickým prípadom

ktorá je všetkým iným, len nie osvietenou panov-

prekážať, keby išlo o cielenú modifikáciu dobre

je otec Rudolf Bezemek, prezývaný Tankista.

níčkou. Spôsob jej vládnutia pripomína najkru-

známych príbehov. Ako čitateľa s takmer amputo-

Zosobňuje fatálne rezignovanú postavu, ktorej

tejšie svetové diktatúry. Punc legendárnosti jej

vanou schopnosťou tešiť sa z hororových situácií

sociálnu pozíciu zvýrazňuje jeho „život“ v jame

napokon pridáva aj spôsob úmrtia, keďže pred

ma v tejto knižke vydesilo máločo. Strašidelné

v gauči. Samotná próza nie je strohým sumárom

dvadsiatimi rokmi zahynula pri banskom nešťastí.

pointy tvorca, samozrejme, využíva a nie je ich

chronologicky radených udalostí. Autorka modi-

Jedným z implicitných šíriteľov jej odkazu je mladý

málo, no v porovnaní s ostatnými časťami rozprá-

fikuje realistický príbeh a zvýrazňuje jej prácu

muž nazvaný Antihrdina. Práve on je dôležitou

vaní pôsobia možno trochu neprirodzene. Inokedy

s exponovanými emóciami, čo v takomto prípade

osobnosťou pripravovaného kongresu, ktorý sa

výrazná sugestívnosť akcií sa stráca až do takej

nikoho neprekvapí. Próza nie je sentimentálna,

pod názvom Ekorast uskutoční v susednej a pri-

miery, že si u tých cynickejších čitateľov vyslúžia

hoci téma túžby po posune z okraja spoločnos-

pomínam, že aj nenávidenej KoraNove. Úlohu

úsmev. Domnievam sa, že oveľa desivejší je autor

ti k takémuto spracovaniu tak trochu nabáda.

sprevádzať ho v tejto „jame levovej“ majú v prí-

vo chvíľach, ktoré celkom neutrálne vystriháva

Domnievam sa však, že prozaička drží všetko

behu len tak mimochodom pracovníci časopisu

z rovnako avizovanej každodennosti, čo naplno

vo svojich rukách, čomu pomáha aj originálny

Fakt (Tzal a Lia). Viac už ale o fabule prezrádzať

využíva v prvej poviedke, ponúkajúcej sugestívne

jazyk. Postupne rozpletá všetky epizodické zá-

nechcem, v tomto smere prajem každému dostatok

obrazy života plného drobných či väčších konflik-

kruty a vysvetľuje rodinné tajomstvá. Robí to

síl pri čítaní. Namiesto toho sa ešte raz vrátim

tov ženy nezvládajúcej rolu matky a manželky.

presvedčivým spôsobom, nenásilne a trpezlivo,

k využitým postupom. Okrem tých spomenutých

Zbierka však neurazí čitateľa ani ako celok.

možno preto príbehu o prekonávaní osudových

na začiatku tu nájdeme celú škálu žánrovo rôz-

fatálností nemáme problém uveriť.

norodých krátkych textov, reklamných plagátov

Po prečítaní pár stránok z prózy Vandy Rozen-

riadkom zoznamuje.

a podobne, ktoré upozorňujú na inovatívny zámer

bergovej Muž z jamy a deti z lásky (Vydavateľ-

Román Alexandry Salmely Antihrdina (Art

autorky. Materiálovo nákladný literárny projekt by

stvo Slovart) sa vás môžu zmocniť minimálne dva

forum) je – trochu zjednodušene povedané –

ale nemal zostávať v pozícii hry vnútri textu, keďže

intenzívne čitateľské pocity. Prvý bude súvisieť

skúškou samotného žánru, hoci ten si vo svojej

nastolená téma ekologickej katastrofy smeruje

s jednoduchou otázkou, pýtajúcej sa na to, kto

histórii toho užil dosť a vždy to s odretými ušami

do neliterárneho kontextu. Domnievam sa však,

presne nám tu niečo rozpráva. Druhý sa dotkne

dajako prežil. V tomto prípade autorka už od úvo-

že tento zámer autorke úplne nevyšiel. Namiesto

témy, v ktorej nemusí byť jasné, prečo autorka

du prezentuje šírku a rôznorodosť postupov, s kto-

sugestívneho obrazu možných udalostí totiž po-

svoje postavy absolútne nešetrí. Oba pocity,

rými sa bude čitateľ v próze vyrovnávať. Patria

núkla skôr ich značne zjednodušujúci model.

samozrejme, skomplikujú pohodlné čítanie, no

sem napríklad legendy: „Keď špinaví špekulanti

na druhej strane si od zaujímavého literárneho

zaútočili na čistú severnú zem, vyrvali jej z tela

Próza Dušana Vicena Dotyk s absolútnom

diela nemôžeme nič iné ani želať. Hlavným hrdi-

vnútornosti a dušu jej zašliapali do bahna, keď

(ACAPU) sa snaží napĺňať význam samotného

nom je Peter Bezemek, no váha rozprávania je roz-

sa panenské rieky naplnili sčernetou krvou, keď

titulu. Inak povedané, autor sa v nej usiluje

ložená medzi viacerých protagonistov. Prechody

sa beznádej zákerne votrela do mysle udatného

obtrieť o viaceré kľúčové témy súčasnosti, no

medzi ich oddelenými rozprávačskými pásmami

ľudu a jeho odboj začal slabnúť, na hranici vody

spôsob, aký si na to vyberá, dokumentuje jeho

nie sú na prvý pohľad celkom zreteľné, po chví-

a vzduchu sa objavil hrdina […] V celom vesmíre

záujem presunúť smer uvažovania do oveľa uni-

li si však na tento naratívny model zvykneme

mu nebolo páru – bol to Smerodaj […] očistil kra-

verzálnejšej dimenzie. Môžeme preto počítať

a v najlepšom prípade si túto drobnú komplikáciu

jinu od parazitov a dal jej meno Utópia. Potom si

s úvahami o zmysle života a o hľadaní miesta

začneme užívať. Aj týmto spôsobom sa dá v li-

sňal jagavú prilbu […] Široký úsmev žiaril nad sln-

v ňom, rovnako nás neobídu reflexie pocitov

terárnom texte generovať pluralita rozličných

ko jasnejšie. Aká to radosť: Smerodaj bola Ona,

osamotenia. Zastrešujúcim aspektom toho

pohľadov na identické udalosti. Za jednotlivými

Veľká Smerodajka!“ (s. 6 – 7). Inokedy sa dostáva

celého je téma umenia, predovšetkým hudby,

uhlami pohľadu na svet sa skrývajú takmer vý-

k slovu nocionálnejšie rozprávanie v prézente,

ktorá okrem myšlienkového základu textu de-

lučne členovia Petrovej rodiny. Okrem neho tam

ktoré by sme mohli vnímať ako indikátor možnej

terminuje aj príbeh. Viditeľné je to už od úvodnej

patria sestra a mladší brat. Sám Peter má dvad-

aktuálnosti celej témy: „Tzal nedokáže pochopiť

prezentácie protagonistu, kontemplatívneho

saťpäť rokov a pred sebou jedinú víziu, ktorou je

utópijskú dušu. Nikdy tak ďaleko na severe nebol,

jednotlivca, sprostredkujúceho celé rozprávanie.

snaha zmeniť život sebe a svojim súrodencom, čo

aj keď o osamostatňovacom procese a početných

Práve v ňom sa zrkadlí jeho nestabilita vychá-

je v texte často verbalizované: „Valéria tvrdí, že

politických lapsusoch krajiny napísal svojho času

dzajúca z neschopnosti zaradiť sa. Pocit inakosti

za každú cenu túžim byť spasiteľom, ale poradil

desiatky britkých editoriálov do Našej cnosti,

a psychické problémy sú základom jeho sporov

som jej, nech sa vykašle na psychologizovanie

najvýznamnejšieho objektívneho mienkotvor-

s okolitým svetom. Jeho postoje charakterizuje

a nech analyzuje vlastné kroky, ja presne viem,

ného denníka v KoroNove, prudko bijúcom srdci

odstup a racionálne vyhodnocovanie situácií.

čo mám najradšej na svete […] Ide iba o to, že som

Južnej únie“ (s. 9). Oba citáty smerujú k tomu, aby

To, samozrejme, nevypovedá nič o tom, či ho

zodpovedný a moje túžby po anarchii zakaždým

nás informovali o existencii zvláštneho štátne-

môžeme vnímať ako racionálneho rozprávača.

prevalcuje kompromis zmierenia sa s morálkou,

ho útvaru s ešte špecifickejším názvom Utópia.

Podobná ambivalentnosť je vlastná napríklad

s povinnosťou a bremenom“ (s. 149). Celý príbeh je

Ani pri našej veľkej fantázii asi nepredstavuje

aj postmoderným formám rozprávania, ktoré nám
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rozprávanie vo Vicenovej knihe pripomína. Mô-

postava z románu bezmenného slovenského spi-

mladého muža a mladej ženy. Tých nespája vôbec

žeme to sledovať hneď od úvodu: „[…] už nie som

sovateľa. Ivan sa svojmu tvorcovi vymkne z rúk

nič, teda až na ich kolektívne odhodlanie bojovať

viac schopný hudbu (ako sa hovorí) skladať, nie

a proti vôli začne viesť nezávislý život. Vilikov-

proti falošným internetovým správam. Smelosť

mechanicky, ako nejakú logickú skladačku, ani

ský ukazuje spisovateľa ako bežného občana,

ich rozhodnutia vstúpiť v imaginárnom prestro-

nie (pomyselne) niekomu k nohám (sic). Sčasti to

ktorý sa pohybuje vo svete všedných starostí,

jení priamo ku zdroju šírenia týchto klamstiev

bolo zapríčinené tým, ako sa k hudbe pristupova-

no zároveň ako autor žije vo vymyslenom svete

je v tomto prípade ale skôr drobnou nevyhnut-

lo všeobecne, ale hlavným motívom bolo, že sa môj

a čoraz ťažšie sa mu darí tieto dva svety rozlíšiť“.

nosťou. Ich domicil je totiž čierna diera alias

vzťah k hudbe zmenil na zápas s tou, ktorú som

Čo z tohto celého vyplýva pre nás? Napríklad to,

Diera. Hvoreckého prózu by sme ale nemuseli

od istého času začal nedobrovoľne stretávať v hla-

že sa môžeme aspoň tešiť na niečo citovejšie, teda

čítať iba ako alegoricky rozvinutú úvahu o dobre

ve. Tam mi vytvárala pomerne jasné, ale aj málo

aspoň tým emotívnejším by mohlo trošku šklb-

známych slovenských reáliách posledných desať-

zreteľné zhluky podivných tónov, tie boli navyše

núť srdiečkom. Ostatní by z prvej citovanej vety

ročí. Niekde v pozadí príbehu totiž nachádzam

sprevádzané vidinami, na ktoré som si postupne

mohli zavetriť o kus autentickejšiu tému, ktorá

od základov prekopané a na nepoznanie zme-

zvykol (ešte predtým, ako sa premenili na vidiny

by sa priečila dačomu viac intelektuálnemu. Obe

nené autobiografické otlačky, ktoré sú až príliš

samého seba, teda predtým, ako som po prvýkrát

skupiny však schladzuje druhá časť citátu. Tá

často prítomné v univerzálnej DNA slovenských

zauvažoval nad tým, či to nie sú stavy, ktoré by

čitateľa v intenciách rozpoznateľného autorského

literátov. Predovšetkým mužského protagonistu

bolo dobré liečiť)“ (s. 9). Už aj v takto vytrhnutých

rukopisu nešetrí, hoci pozíciu literárneho flage-

charakterizuje viditeľné sebapozorovanie spre-

a do seba zameraných reflexívnych fragmentoch

lanta si viacerí isto pochvaľujú.

vádzajúce ešte intenzívnejšie reflektovanie spo-

je možné odkryť základy hrdinovho uvažovania,

Informácie z obálky sú naozaj pravdivé. Zo za-

ločenských zmien. K tomu všetkému sa pridáva

čo je asi potrebné oceniť, keď v knihe ako celku

čiatku sú skutočne spokojní aj obhajcovia prí-

narastajúce napätie, ktoré potvrdzuje naliehavosť

sa viaceré kľúčové momenty strácajú. Podliehajú

behov. V tomto prípade je úvod obtočený okolo

a aktuálnosť celého rozprávania.

prehnanej zložitosti textu, ktorý by si to svojou

osudov pomerne úspešného Ivana, ktorý sa vlast-

Odlišné je to však s jeho snahou presvedčiť

formou (ospravedlňujem sa za tento starosvetský

ne nemá na čo sťažovať. To by ale nemohol byť

nás, že sme ako súčasní čitatelia „pri tom“. Akoby

pojem) mohol pokojne rozdať s primárne nelite-

súčasťou modernej prózy, kde sa nejaký dôvod

spoza skla sledujeme konanie ústredných po-

rárnymi filozofickými spismi. Citáty Nietzscheho

na ponosy určite nájde. Ak to pre istotu zosuma-

stáv, ktorým nechýba snaha rozhodovať o svojom

Zarathustru či Franza Kafku to len potvrdzujú.

rizujeme, hrdina má trendy prácu, hoci myslieť

osude, alebo aspoň ochota vzdorovať rozličným

Rovnako komplikované je to aj pri snahe iden-

si o nej môžeme čokoľvek. Ďalej má manželku,

spoločenským negatívam. Škoda, že autor na-

tifikovať a odlíšiť pásmo rozprávača od pásma

ale o nej nám toho próza veľa nepovie, submi-

priek dostatočnému priestoru nevyťažil z tejto

postáv, čo ide na vrub autorovej intelektuálne

sívneho syna, z ktorého chce prostredníctvom

roviny ešte o niečo viac. Síce logicky, no trochu

preťaženej koncepcii rozprávania. Ako čitatelia

športového karate vychovať asertívneho občana.

naivne a značne odpozerane, je v príbehu za-

by sme občas potrebovali aspoň chvíľu na výdych,

Aby to bolo kompletné, disponuje aj milenec-

chytená premena oboch protagonistov. Všetko,

alebo aspoň náznak myšlienkového odľahčenia.

kým vzťahom. Ten je ale taký nijaký, ako vlastne

s čím v próze narába, je až príliš jasné a presne

V tomto prípade sa všetko ukazuje ako veľmi

všetko v jeho vzorovom živote, pri ktorom si ani

definované, preto je aj kontext súčasnosti síce

vážne. Poukazuje na to aj kompozičné členenie

nestihneme potvrdiť podozrenie, že má Ivan ne-

kvantitatívne košatý, no málo prekvapuje. Pro-

pozostávajúce z troch radikálne neproporčných

manželského syna. Dôvodom je samotná forma

duktívna téma je tak pripravená o celé spektrum

kníh pomenovaných rovnako prísne: Evanjelium

rozprávania. Niekde vnútri sa totiž začne štiepiť

farieb. Celé rozprávanie je značne vykonštruo-

podľa rozprávača, Evanjelium podľa Emana (Lukáča)

a vytvárať ďalšie príbehy, ktoré na ten pôvodný

vané a umelé. Autor sa neriadi spontánnosťou,

a Evanjelium podľa Emila (Mareka). Verím však, že

príbeh zvysoka kašlú. Všetko sa to deje za asis-

všetko má presne kompozične naprojektované.

niekto za tým celým nájde o niečo viacej vtipu,

tencie prozaikovej krutosti a zároveň štylistic-

Systém jeho pojmov si však dokážeme osvojiť.

mne sa to pri prvom čítaní totiž nepodarilo.

kej presnosti, ktorá je občas na nerozoznanie

Domnievam sa, že autorovi oveľa viac ako na prí-

od jeho inak málo prehľadnej rozprávačskej

behu záleží na tom, aby mal svoje kategorické

Prekonávanie línie realistického príbehu cha-

rozšafnosti. Záujem o pokračovanie prvotného

úvahy pekne usporiadané. V rozprávaní je do-

rakterizuje najnovšiu prózu Pavla Vilikovské-

príbehu strieda autorské odhaľovanie tvorivého

slovný a preháňa to aj s názornosťou, akoby ani

ho Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa

procesu, pričom spisovateľ a jeho hrdina sa stá-

nevedel, že nevypovedané rozprávačské škáry

(Vydavateľstvo Slovart). Skúsenejší čitatelia by

vajú súčasťou paralelných identít. Súvisí s tým

ponúkajú čitateľom oveľa viac prekvapujúcich

mohli doplniť, že v prípade tohto slovenského

rastúca pochybnosť, čo je tu vlastne skutočné.

významov. Tie by sa jeho próze občas možno

spisovateľa to nie je nič prekvapujúce, keďže

Vilikovského spôsob odpovedania isto viacerým

zišli. Aj preto sa môžem na záver pýtať, či je

žonglovanie s príbehom, resp. s jazykom už patrí

z nás nezaimponuje. Zvyšok by to ale zaujímať

Hvorecký viac zaujatý svojou výrečnosťou ako

takpovediac k jeho „dobrým zvykom“. Avízo o tom

mohlo.

svetom, v ktorom platia odlišné zákonitosti. Uka-

nájdeme už na vnútornej strane obálky, čo tých

zuje sa totiž, že jeden zo zdrojov nepriedušnosti

všímavejších opätovne upozorňuje na môj (zlo)

Ďalších desať (sekundanti)

tohto textu je zakotvený v autorom do pevnej

zvyk čítať všetky sprievodné informácie ešte

Kniha Trol (Marenčin PT) je ďalším vstupom Mi-

konštrukcie uzavretých súdoch o svete, čo je

predtým, ako sa pustím do samotného textu. Aby

chala Hvoreckého do diskusie o aktuálnych

viditeľné aj na miestach, kde sa hlási o slovo

som nezabudol, úvodná informácia na obálke je

témach a nebezpečenstvách súčasného sveta.

sugestívnosť. S jej asistenciou by bol obraz nemi-

nasledovná: „Vo svojej novej próze nás Pavel Vili-

Aj takto by sa dalo začať uvažovať o jeho zatiaľ

losrdnej internetovej propagandy ešte desivejší.

kovský zasväcuje do ľúbostného príbehu mladého

poslednej próze. Obrazu komplikovaných výziev

Zdá sa teda, že významu Hvoreckého prózy by

pracovníka reklamnej agentúry Ivana, až kým

dneška však nekonkuruje samotný príbeh, ten je,

sme ako tak dôverovať mohli, spôsobu jeho roz-

odrazu s prekvapením nezistíme, že je to vlastne

naopak, jednoduchý. Celé dianie sa krúti okolo

právania však už menej.

››
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Próza Miesta, čo nie sú na mape (Vydavateľ-

textu situovaný do vnútra všetkých kategórií

medzi spomienkami na detstvo, resp. mladosť

stvo Slovart) je návratom Pavla Rankova k spô-

a štruktúr, ku ktorým sa v priebehu čítania do-

a ich neskoršou aktualizáciou. Oveľa intenzívnej-

sobu rozprávania, ktoré vo svojich základoch

staneme. Akoby mal všetko a všetkých pevne

šie napätie ponúka kompozícia diela, v ktorom

zastiera obligátne pravidlá fungovania sveta.

a prehnane úzkostlivo vo svojich rukách. Dá

autor predimenzoval jeho kapacitu. Výsledok

Aby to nikoho nemýlilo, z overených priestorov

sa však potom dôverovať spochybneniam a ne-

preto veľmi nepresviedča, hoci v sebe obsahuje

takmer nevytiahneme päty, hoci absencia miesta

istotám, ktoré majú svoj základ v niečom takto

niečo z jeho tvorby konca 60. rokov. Formálne to

na mape avizovaná v titule by mohla odkazovať

nespochybniteľnom? Nájdeme tu ešte miesto

potvrdzuje napríklad 7. kapitola uverejnená už

na niečo iné. Podobné je to aj s riešením situácií,

pre čitateľa a jeho predstavy? To je v prípade

oveľa skôr ako jedna z próz zbierky Psie dni (1970).

ani v nich sa horizont bežnej organizácie života

tohto románu „neisté“.

Okrem toho si ponecháva aj kus irónie a humoru,

výrazne neprekračuje. Odlišná je však príčinnosť,

no často zostáva iba na ich povrchu. Trochu me-

ktorá od úvodu koketuje s tajomstvom alebo (ak

S istou mierou odľahčenia sa dá konštatovať, že

chanické je aj využitie symptomatického jazyka

chceme) s dramatickou záhadou. Naštrbená je

minulý rok patril na knižnom druhu aj reedíciám

obce Lieskové. Napriek tomu sa domnievam, že

v tejto súvislosti najmä identita postáv a s ňou

próz Dušana Mitanu. Aby som bol konkrétnejší,

nás autor neoberá o čitateľnosť týchto jeho zvlášt-

súvisiaca dôveryhodnosť príbehov. Obe kategórie

publikované boli tieto diela: Hľadanie strate

nych pamätí. Otvorená však zostáva pre mňa aj

či presnejšie pojmy stíha explicitne spochybňovať

ného autora, Koniec hry, Krst ohňom, Návrat

naďalej otázka ich vstrebania.

z pozície autority samotný autor, čo na viacerých

Krista, Zjavenie a Môj rodný cintorín (všetky

miestach otvorene deklaruje. S takouto neistotou

KK Bagala). Trochu podrobnejšie sa pristavím

Zbierka poviedok Iris Kopcsayovej Život je

skonštruoval aj základný kompozičný rámec.

pri tej poslednej knihe. Od jej úvodu sledujeme

stupídny a plný pochybností (OZ Krásny Spiš)

Okolo dvoch ústredných postáv, Natálie a Ma-

životné epizódy hrobárskej rodiny. Charakter ich

je nazvaná pomerne symptomaticky. Nechcem

reka, študujúcich v Olomouci a neskôr prázdni-

dedeného „remesla“ dodáva celému dianiu zvlášt-

sa vŕtať v názve a odbavovať sa pri verifikova-

nujúcich na Slovensku, otvára celú sieť vzťahov

nu „duchovnosť“. Pozorovateľom a rozprávačom

ní autorkinho hodnotenia života, no musím sa

a príbehov. Priznávam, nie je to nič mimoriadne,

toho celého je Duško-Basa. Okrem neho nás autor

priznať, že ma tento typ titulov skôr odrádza,

no v danom prípade nie je nič také, ako sa na prvý

nemilosrdne konfrontuje s naturálnosťou (v tých

keďže na získanie ďalších pochybností o sebe

pohľad zdá.

najexponovanejších chvíľach až primitívnosťou)

nemá jednotlivec vždy energiu. Zároveň ma však

Možno aj preto sa Rankovova próza javí ako

jeho deda, otca, matky či brata Serváca. Ďalej sú

páli akési čitateľské hľadačstvo, ktoré dúfa, že

konštrukt. Ale čo už, nech takou je, keďže sa-

to farár a starec Fidibus, ktorý v závere trochu

aj takáto hypoteticky voči životu negatívne

motný autor chce, aby takou bola. Snaží sa o to

symbolicky, no hlavne v šialenom amoku, zabije

nastavená literárna výpoveď môže byť naozaj

celkom rafinovane. Naoko ničím neprekračuje

kľúčovú postavu rozprávania – už spomenutého

literatúrou, resp. pokusom o literárnosť. V tých

bežnú skúsenosť, so všetkým by sa dalo v kraj-

rozprávačovho deda. Predstavuje vzdelanca a zá-

najlepších poviedkach sa to autorke aj celkom

nom prípade a so škrípajúcimi zubami stotož-

roveň absolútneho dedinského odroňa, liečiteľa

úspešne darí. Jej ženská hrdinka sa napriek

niť alebo situácie aspoň latentne psychologicky

či len príležitostného opilca. Motivicky dôležitý

viacrozmerným pochybnostiam, ak nechcem

precítiť. Dalo by sa to, keby nás k tomu samotná

je v próze aj tajomstvom podfarbený príchod

napísať rovno frustráciám, s nadhľadom a či-

próza motivovala, čo sa však nedeje. Napriek

Duškovej sesternice Alžbety. Tá je v knihe, naopak,

tateľsky zaujímavo vyrovnáva s každodennými

dôkladnej projekcii rozprávania totiž pôsobí

nositeľkou tak trochu ušmudlaného erotického

neistotami, zahmlenou perspektívou a pochyb-

až príliš naplánovane a vonkajškovo. Samotná

napätia. Mitana to napriek prítomnosti podtitulu

nosťami pri sebarealizácii a od istého momentu

konštrukcia je vložená do deja, čo je viditeľné

pamäti s konzekventným napĺňaním obsahu žánru

aj s rozvodom. Zobrazuje jednu z podôb života

od začiatku až po koniec. Napriek častým pre-

až tak veľmi nepreháňa. Nesnaží sa modelovať

intelektuálky, s ktorou sa nie je v najvydarenej-

strihom epizód je rozprávanie skôr statické.

extra sofistikované či dokonca šifrované pravdy

ších momentoch problém stotožniť. Priznávam,

Namiesto spontánnosti v texte dominuje prag-

o univerzálnej skúsenosti subjektívnej pamäti.

nie každému musí podobné vŕtanie sa vo vlast-

matická kombinácia so všetkým, čo by utužilo

Zdanlivo bez pravidiel sa stavia aj k vyrozprávanej

nom privátne vyhovovať. Autorka však nezabúda

autorskú hru so spochybňovaním akejkoľvek

rodinnej minulosti, hoci v tomto prípade zostá-

na iróniu a využíva ju najmä pri balansovaní

identity. Viditeľné je to najmä v projektovaní

va dodržaná aspoň tradičná forma, ktorej častý

medzi sebaľútosťou a odstupom protagonistky

scén a komunikácii hrdinov. V tomto smere

základ tvorí už naznačená trojgeneračná štruk-

charakterizovanej výrazným autobiografickým

je mužský protagonista explicitne zatiahnutý

túra. Scény z rodinného života umiestňuje autor

podtónom: „Potom som sa odobrala do nemec-

do kompetencií jeho tvorcu. Napĺňanie tohto

okrem domu do scenérie cintorína. Aj bez ďalších

kého kultúrneho centra na krst knihy. Poriadne

cieľa si v knihe berie svoju daň v miestami pre-

vysvetlení ide o exkluzívny priestor obsahujúci

som sa tam napila vína a najedla pagáčov, doma

exponovanej analytickosti a občas prehnanej

intenzívny citový náboj. Len v náznakoch je obraz

sme už nič nemali a nemala som žiadne peniaze.

rozprávačskej aktivite, hoci premeny rozprá-

pamäti „rodného cintorína“ transponovaný do in-

Takto som vybavila večeru, kultúrnu aj telesnú

vačských perspektív autor remeselne zvláda.

dividuálnej pamäti členov rodiny. Rozvinutý nie

potravu naraz“ (s. 54). Aj smutný obraz môže byť

Skôr než sa začne niečo naozajstné diať, začína

je ani pomer medzi idealizáciou, či naopak, jeho

totiž aspoň na milimeter znesiteľný.

celý kolotoč akoby odznovu, aby sa náhodou

negáciou. S týmito vrstvami pamäti pracuje autor

Podľa informácií z prebalu je publikácia Po

nejasnosti a záhadnosť nezmenili na istotu. Au-

iba zriedkavo, čo však neznamená, že niektorí

viedka 2017 (KK Bagala) finálnym súborom šies-

tor je aj v tomto smere dôsledný, porovnateľne

protagonisti neprechádzajú viditeľnými identifi-

tich najzaujímavejších poviedok, ktoré poslali

veľkú pozornosť, akú venuje všetkým neisto-

kačnými premenami, a to najmä vo chvíľach, keď

autori do 21. ročníka rovnomennej literárnej

tám a smrteľne vážnym hrám s ich presahom,

tento priestor opúšťajú.

súťaže. Aby som bol ešte vecnejší, porotcovia si

upriamuje na vlastný rozprávačský výkon. Ten

Základným napätím Mitanovho rozprávač-

vyberali z 519 príspevkov. Ak by sme to rozde-

je napriek mojej poznámke o vonkajškovosti

ského štýlu teda nie je v tomto prípade rozdiel

lili medzi obyvateľov Slovenska, dostali by sme
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celkom zaujímavé číslo. Ani to by však neprezrá-

však absentuje vyššia autorská razancia, ktorá

tiky až po dnešok. Postupne sa oboznamujeme

dzalo kvalitu produkcie, iba ak skutočnosť, že

nejde iba na vrub regionálnej uzavretosti príbe-

(tí vzdelanejší a informovanejší čitatelia si skôr

sa u nás asi skôr píše, ako by sa čítalo. Uvidíme

hov. Neviem sa totiž zbaviť pocitu, že viacerým

len úchytkom upevňujú svoje encyklopedické

však, čo prinesie budúcnosť. Aktuálnych šesť fi-

prózam chýba o kúsok väčšia presvedčivosť, hoci

vedomosti) s formami útlaku a nespravodlivosti

nalistov si podľa poroty svoje postavenie zaslúži.

tvorca o ňu férovým spôsobom bojuje, čo oceňu-

determinujúcimi život vybraných postáv. Alma

Charakterizuje ich rozprávačská rôznorodosť,

jem. Koľkým adeptom o status spisovateľa už len

Rosé, Báthoryčka, Klytaimnéstra a Lýdia Pio-

variabilita vo výbere tém a čo je zaujímavé, odliš-

táto hodnota chýba…

varcsyová-Steinerová sú, čo sa týka autorského

nosti nájdeme aj v prístupe k životu. Viem, znie

Zvýšenú autorskú ofenzívu vidíme naopak

výberu, vskutku reprezentatívne. Nesú v sebe

to ako floskula, no v tomto prípade sa pohybujem

v románe Jaroslava Klusa s trocha príznako-

dostatočne silný existenciálny odkaz a v prípade

medzi kladným a záporným pólom. Ten druhý

vým názvom Pseudologia phantastica (Vy-

tých starších príbehov vykazujú životopisy hrdi-

určuje tempo a trendy súčasnej prózy, ten prvý

davateľstvo Spolku slovenských spisovateľov).

niek aj istú ambivalentnosť. Nielen to však dáva

sa učíme akoby nanovo oceňovať. Potvrdzuje

Dokonca som presvedčený, že v tomto prípade

knihe šancu zaujať. Autorka sa o to pokúša vyrov-

to aj víťazná Poviedka o psoch rezonujúca vďaka

by bolo menej asi viac. S predchádzajúcou kni-

naným rozprávaním, ktorému napriek viacerým

pozitívnemu náboju v ušiach porotcov. Netuším,

hou však tvorí zaujímavý tandem. Spája ich

skôr publicistickým, štylistickým a lexikálnym

či išlo z pohľadu jej autora o jednoduchú kalku-

totiž nielen spoločný vydavateľ, ale, čo je ešte

drobnostiam nechýba literárnosť.

láciu, no v príbehu, v ktorom protagonisti len

dôležitejšie, príbuzné znaky vykazuje aj téma.

Aj úvodné vety prózy Jána Milčáka Rezbár

občas vytiahnu päty zo svojho bytu, niečo ľudsky

Základom je učiteľské prostredie, ďalej je to regi-

(Modrý Peter) by sme mohli vnímať ako akési

svetlé naozaj nájdeme. Oceňujem, že popritom

onálna ukotvenosť hlavného protagonistu mimo

predznamenanie literárneho štýlu, teda niečoho

sa v poviedke mihne aj niečo vtipné, aby nám

centra a v neposlednom rade sú to jeho literárne

výrazného, ovplyvňujúceho hneď od začiatku

ani náhodou nenapadlo hľadať v nej gýč, resp.

ambície, ktoré sa v príbehu menia na fatálny

spôsob nášho čítania. V prípade tejto knihy po-

niečo sentimentálne. Zaujímavým protikladom

úspech. Ten je v románe vykupovaný duševnou

dobná charakteristika asi platí, od začiatku je

je pri čítaní, naopak, poviedka Viera a pytón,

chorobou a pobytmi na psychiatrii. O tomto ri-

celé dianie naprogramované celkom jednoznač-

ktorej rázna a miestami až surová literárnosť

ziku vieme už od prvej vety, vo svojom liste nás

ne: „Blízko, nad obzorom visel mesiac, zrkadlo

rezonuje v mojom prípade ešte viacej.

o tom totiž informuje ústredný hrdina: „Drahá

mŕtvych. Noc bola studená, chlad prenikal až

Učiteľské povolanie ako téma nie je ani v sú-

Schizofrénia, psychotická porucha, dovoľte, aby

do kostí. Na ceste hrkotali vozy. Pohoniči plies-

časnej slovenskej próze nedostatkový tovar.

som Vám napísal list. Staromódny list na pa-

kali bičmi, hlasno vykrikovali. Okolo vozov sa

Množstvo autorov nedokáže odolať prostrediu,

pieri, taký, aký som v mladosti písaval vlastnej

na ceste badkali žobráci. Opierali sa o pútnické

v ktorom nie je núdza o podnety a ochotných vy-

manželke. Vy ste však viac ako moja manželka.

palice“ (s. 7). Netýka sa to iba formy rozprávania,

davateľstiev je rovnako viac ako treba. Horšie je

Z môjho sveta si totiž beriete všetko, čo Vám

rovnako sme informovaní aj o téme, historickom

to už so spracovaním zaručene literárnych zá-

príde na rozum“ (s. 9). Celý román sa dá čítať ako

čase, resp. o viacerých kľúčových postavách.

žitkov, keďže autentickosť prežitého nezaručuje

intímne svedectvo postavy, ktorá stratila všetky

Kratšie vety sú zatiaľ iba tušenou predzvesťou

estetickú relevantnosť takejto výpovede. Do sú-

zábrany a ako odtrhnutá z reťaze chce všetko

toho, že sa bude v próze o niečo menej hovoriť,

boja o túto, povedzme, umeleckú výsadu vstupuje

a za krátku dobu prežiť. V tomto smere nás autor

o to viac budú protagonisti ticho pozerať a po-

prostredníctvom prozaického súboru Pascalov

naozaj nešetrí a do svojho nie až tak rozsiahleho

čúvať. V ďalšom priebehu rozprávania to len

tieň (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisova-

románu poukladal motívov vyše hlavy. Takáto

potvrdzujú početné opisy sugestívne zachyte-

teľov) aj Jozef Špaček. Záujem o tému potvrdzuje

snaha o autentickosť sa však míňa účinku. Na-

nej prírody. Sú autorským pokusom o hľadanie

najmä prvá časť knihy, ktorej protagonistov si

priek tomu, že sa prozaik snaží o sústredené

princípov umenia v naoko skrytých priestoroch.

autor vyberá výlučne z učiteľského prostredia.

udržanie línie rozprávania vo svojich rukách,

Kľúčové je „preteplenie“ prírodných obrazov jed-

V jednotlivých textoch prezentuje remeselnú

veľmi často zostáva ustrnutý na povrchu. Na-

notlivcom prežívajúcim intenzitu tohto spojenia.

zručnosť a cit pre výber motívov, hoci extra pre-

miesto hĺbkových ponorov do privátnych drám

Ak by som to chcel trochu odľahčiť, povedal by

kvapenia neponúka. S dostatočným citom referu-

hromadí rovnorodé obrazy, ktoré síce vzhľadom

som, že výhodnou voľbou na túto symbiózu sú

je o klasických peripetiách školských kolektívov,

k téme môžu rezonovať ako výstraha pred ne-

práve žobráci, zapadajúci do až prílišnej idyly

do ktorých aktívne vstupujú privátne problémy

zvládnutou literárnou slávou, no ako primárne

neskorogotickej Levoče. Kniha je totiž primárne

jednotlivcov. Okrem toho rezonuje v prózach re-

neagitačný text to vo viacerých bodoch hapruje.

o Majstrovi Pavlovi. Atmosféru príbehu o ňom

gionálna ukotvenosť hrdinov, ktorá býva nielen

Rušivá je trochu paradoxne prítomnosť samot-

sprevádza v tomto prípade vyrovnanosť, pokoj

v literatúre základom rôznych teritoriálnych

ného subjektu v príbehu, ktorý je jeho totálnou

a porozumenie. Asi aj týmto mierne štylizova-

špecifík. Od nich je to iba na skok k práci s ta-

dominanciou doslova presvietený. Introspekcia

ným literárnym príspevkom sa dá vzdať hold

jomstvom či nečakanou zápletkou. Autor k tomu

sa v mojom čítaní teda míňa požadovaným účin-

výročiu inštalácie hlavného oltára v Bazilike

navyše pridáva aj trochu humoru. S ním naopak

kom. Jej diétnejšiu verziu by som možno strávil

sv. Jakuba v Levoči.

šetrí v druhej časti knihy, v ktorej dominujú skôr

skôr.

Úplne odlišný prístup k historickej téme po-

vzťahové problémy, resp. tvorivé krízy umelcov.

Dokumentárnosť kombinovaná s množstvom

núka v próze Bludné kamene Peter Getting

Obe časti však spája snaha protagonistov vyrov-

sugestívnych reakcií štyroch ženských prota-

(Limerick). Podľa prebalu by to mala byť balada

návať sa so životom racionálne. Dôležitý je pre-

gonistiek charakterizuje prozaickú knihu Ľuby

z obdobia stredoveku, takže obraz tohto dávneho

dovšetkým odstup od problému. Táto pracovná

Lesnej Tisícročná žena (Artforum). Autorka si

historického výseku tomuto nastaveniu zodpo-

metóda charakterizuje aj tvorivé gesto autora.

vyberá štyri historicky vzdialené príbehy, ktoré

vedá. Žiadne jalové smútky a naťahované samo-

Jeho obraz spoločnosti, jej členov a ich problémov

spája osud nespravodlivo väznených hrdiniek.

vraždy hrdinov tu, samozrejme, nikto nečaká.

vo väčšine kontextov sedí. Na druhej strane tu

Jej výber výrazných ženských typov siaha od an-

Autor to v tomto smere zobral pekne od podlahy,
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celkom ako podľa hesla, keď sa šíri nová viera, na-

Tomáša Berku René alebo slnečno až do rána

ani knihami, ktoré nás prostredníctvom vec-

miesto triesok strieka krv. Ponúkam jeden obraz

(Marenčin PT), Ivany Havranovej Mariška

ného, priamočiareho a na fakty zameraného

za všetky: „Kopytá vírili prach, kone bez jazdcov

(Marenčin PT), Petra Gregora Hry 1 (Corpus),

rozprávania vpúšťajú do svojho najprivátnej-

sa preháňali po okolí a rozvláčali cudzie aj svoje

Viery Benkovej Tri ženy, dvaja muži a ja…

šieho súkromia. Pri niektorých síce netušíme

črevá a vnútornosti. Z hluku tak zdiveli, že vy-

(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov),

dôvod a užitočnosť ich vzniku, nerozumieme ani

zerali ako zošalené. Puch smrti, krvi a výkalov

Václava Šuplatu Najvtipnejší agent (Vydava-

množstvu v nich nahromadených personálnych

napínal žalúdok, pretože každý smrteľne ranený

teľstvo Slovart).

dát. Iné nás však naopak oslovujú vo chvíľach,

tvor sa v poslednom kŕči, v poslednej zrade zvie-

Súčasťou dejín slovenskej literatúry sa v roku

keď nezabudnú na „obyčajnú“ literárnosť. Tú

rača vyprázdni, zvieratá a ľudia, ľudia a zvieratá.

2017 stali nakoniec aj prózy, ktoré si svojich čita-

som nakoniec hľadal vo všetkým prečítaných

Roztrhali sa ťažké mračná, nad nimi sa rozškerila

teľov určite nájdu – toho by som sa asi neobával

nedebutových prózach spojených jedným vyda-

neľútostná špinavá obloha“ (s. 9). Priznávam, že

– svojou umeleckou úrovňou ale celkom určite

vateľským rokom. Domnievam sa, že v niekto-

nie každý čitateľ potrebuje takéto informácie

zapamätateľnú literárnu brázdu nevyorú. V ich

rých silnejších momentoch som ju aj našiel.

pre svoj život, no snahu o autentickosť nemôže

prípade sa nedá hovoriť ani o aspoň trochu pro-

autorovi uprieť nikto. Hoci je tak trochu štylizo-

duktívnom ovplyvňovaní estetických paramet-

vaná.

rov moderného spôsobu písania. Aj ony sú však
od momentu ich vydania súčasťou aktuálneho

Tretia a ďalšie desiatky a desiatky

literárneho života. Napriek ich obmedzeniam ich

Do bilančnej správy zaraďujem tiež prózy, kto-

môžeme vnímať nielen ako súčasť autonómne

ré majú určitý potenciál (pre mňa osobne však

sa tváriacej knižnej produkcie, ale zároveň ako

nedostatočne rozvinutý) zaujať časť širšej či-

jeden zo signálov odkazujúcich na širšie spo-

tateľskej obce. Priaznivcom príbehov s tema-

ločensko-kultúrne kontexty. Túto ich funkciu

tikou osobnostných deformácií situovaných

však pri všetkom pozbieranom šťastí zhodnotia

do priestoru mesta je určená zbierka poviedok

až budúce generácie literárnych historikov. Aj

Martina Vlada Lomová mechanika (Vyda-

z týchto próz by sme mohli vytvoriť niekoľko

vateľstvo PECTUS). Autor v nich kombinuje

ďalších desiatkových zoskupení, to by sme nao-

motívy mapujúce každodennosť s tými, ktoré

zaj mohli, ale povedzme si pravdu, prečo by sme

tematizujú proces písania. Výsledkom je občas

to všetko v tomto bratislavskom teple vlastne

naozaj zručná manipulácia s hranicou medzi

robili?

fiktívnym a akože skutočným, často sa to však
celé iba kĺže po povrchu.

Všetci spolu

Pomerne málo prekvapujúce a trochu steril-

Na záver už len zrekapitulujem niektoré momen-

né poviedky o súčasníkoch prináša kniha Vie-

ty, ktoré ma ako čitateľa podliehajúceho heslu

ry Švenkovej Modrý encián (Vydavateľstvo

hodnoť a zadeľuj celkom zaujali. Ako esteticky

Spolku slovenských spisovateľov). Jednotlivé

produktívne sa mi zdali napríklad tendencie

príbehy sú fragmentmi života plného výčitiek

viacerých autorov nerezignovať na inteligentné

svedomia či absencie ľudskosti. Sú dôkazom,

variovanie rozprávačských pásiem, generujúcich

že hľadanie jej zárodkov už neodmysliteľne patrí

v tých najvydarenejších chvíľach ich práce s tex-

k autorkinmu rukopisu.

tom mozaiku rôznorodých pohľadov na identic-

Zdá sa, že milovníci románov zachytávajúcich

ké situácie. Vo viacerých prípadoch ma oslovili

osudy viacerých generácií postáv (v tomto prípa-

fatálne rezignovaní protagonisti, ktorých ešte

de najmä mužov), do ktorých života zasahovali

neprešla chuť meniť svoju bezvýchodiskovú si-

dejiny už toľkokrát okydaného 20. storočia, ešte

tuáciu. Upozorňujem, že táto poznámka nesúvisí

nevymreli a čo je napokon dobré, asi ani nevy-

s mojím vzťahom k fenoménu šťastných koncov

mrú. Pomocnú ruku im do istej miery podáva

literárnych príbehov.

aj aktuálna próza Petra Holku Ohyb rieky
(Ikar).

Nepohŕdam ďalej ani viacnásobnými mystifikáciami, ktoré si neberú na paškál iba konkrétne

V povedomí čitateľov stále zaujímavá téma

dielo, ale miestami príťažlivý literárny kaniba-

emigrácie na Západ či sumár peripetií vyplývajú-

lizmus aplikujú aj pri rozglejení identity tvorcu.

cich z cesty po Európe rezonujú v knihe Maroša

V týchto prípadoch ochotne prižmurujem oči aj

Hečka publikovanej pod názvom Ďalej na západ

pri ironických, persiflážnych či blasfemických

sa dá ísť len na východ (Vydavateľstvo Tatran).

vykopávkach z dôb aktívnej postmoderny. Ak

Ak by chcel niekto naopak siahnuť po psycholo-

totiž obsahujú vtip a odstup autora od seba a jeho

gickom románe s kriminálnou zápletkou, pri-

funkcií v organizme občianskeho a národného

pravený je Jozef Puškáš s knihou Zlodej duší

spoločenstva, ochotne sa pod ich pracovný výkon

(Vydavateľstvo Slovart). V identickej pohotovosti

podpíšem.

stoja napokon aj ďalší uchádzači o priazeň čita-

V neposlednom rade ako „styčný dôstojník

teľov, resp. kritiky. Patria sem napríklad knihy

pre autobiografický typ literatúry“ nepohŕdam
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BANÁŠ, Jozef – POPOVIČ, Dávid

(1947) s podtitulom Alebo slnečno

iba minulosť.

BUDZAK, Dušan

Somár je Švajčiar. Ilust. Ivan Po-

až do rána o chlapčenskom a muž-

ISBN 978-80014-873-6

Rozprávkar

povič

skom údele, o hľadaní slasti, lásky,

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 272 s.

ale i samého seba.

BOHINSKÁ, Biba

Viaz.

Viaz.

ISBN 978-80-8114-588-9

Tajné životy (prvá časť). Foto

Tretí diel série Sine Metu, v ktorom

Prozaická kniha populárneho au-

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 324 s.

RTVS, Patrik Ratajský

šestica ľudí čelí násiliu a zlobe.

tora (1948) s podtitulom Ako prežiť

BEZECNÝ, Radovan

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 323 s.

Predchádzajúce časti: Údolie (2016),

medzi ľuďmi.

Dievča z lesa

Viaz.

Štít/Sen (2017).

ISBN 978-80-551-5733-7

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

Prvá časť série obsahuje polovicu

ISBN 978-80-9724-832-1

240 s. Brož.

prvej sezóny televízneho seriálu

BANÁŠ, Jozef

Príbeh vyrozprávaný Eduardom

(šesť dielov), ktorý ukazuje príbehy

BUDZAK, Dušan

Kód 9 1 7

Giulianom odohrávajúci sa v roku

týraných žien.

Štít / Sen

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 920 s.

1943 medzi chlapcom a židovským

ISBN 978-80-551-5489-3

Bratislava, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

Viaz.

dievčaťom.

Súborné ilustrované vydanie romá-

ISBN 978-80-8986-118-7

nov Kód 9, Kód 1 a Kód 7, v ktorých

405 s. Viaz.
BOŠKO, Marek

Druhá kniha trilógie Sine Metu

Muž z domu naproti, čo mi pre-

s kriminálnou zápletkou. V Tatrách

autor prináša svoju životnú filozofiu.

BÉDA, Blažej

šiel cez rozum

zahynú za nejasných okolností dvaja

ISBN 978-80-551-5747-4

Červené maki

Bratislava, Bestseler 2017. 1. vyd.

horolezci.

Sečovce, Pastel 2017. 1. vyd. 73 s.

226 s. Brož.

ISBN 978-80-972483-1-4

BENKOVÁ, Jana

Brož.

Druhá kniha autora. Postava Mare-

Musíme zostať spolu

Príbehy a spomienky z prostredia

ka sa dostáva do odľahlej dedinky,

BULBECK, Soňa

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 196 s.

východoslovenského regiónu.

kde sa zapletá do obecných intríg

Denník saudskej manželky

Viaz.

ISBN 978-80-89898-06-0

a rozprávania miestneho podivína.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Debut: Vtáčkar (Vydavateľstvo Tat-

160 s. Viaz.

Próza populárnej spisovateľky prináša príbeh o reportérke Simone,

BILAVSKÁ, Zuzana

ran 2016).

Príbeh o turistickej kancelárii, ktorú

ktorá si prepracúva rebríček osob-

Cudzie dievča

ISBN 978-80-8982-132-7

si v Saudskej Arábii otvorí Slovenka

ných a pracovných hodnôt.

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-551-5419-0

268 s. Viaz.

BRAUNOVÁ, Lucia

Próza o Eve študujúcej medicínu

Pomsta prichádza potichu

BENKOVÁ, Viera

v zahraničí, kde ju postihnú exis-

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

BYSTRIČANOVÁ, Silvia

Tri ženy, dvaja muži a ja…

tenčné problémy.

265 s. Brož.

Tri dni do raja

Bratislava, Vydavateľstvo Spol-

ISBN 978-80-8197-064-1

Próza o populárnej spisovateľke ho-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

rorov, ktorej začínajú splývať reálne

2017. 1. vyd. 160 s. Viaz.

k u sloven sk ých s pi sovateľov

so svojím saudským manželom.
ISBN 978-80-569-0022-2

2017. 1. vyd. 120 s. Viaz.

BLŠÁKOVÁ, Mária – BLŠÁK, Jozef

udalosti s tými, ktoré sa dejú v jej

Populárna spisovateľka zachytáva

Generačný román spisovateľky, po-

Za dverami číha život

románoch.

vo svojej próze príbeh dvoch žien od-

etky a publicistky (1939) zachytáva

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8986-175-0

lišných generácií, lásku a existenciu

príbeh rodiny v kontexte vojnových

276 s. Viaz.

a povojnových udalostí, autorka

Príbeh opisuje starosti a radosti

BREZOVSKÁ, Dada S.

vzdáva hold svojim čičmianskym

s autistickým dieťaťom.

Vzkriesené nádeje

predkom.

ISBN 978-80-8986-179-8

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 271 s.

Bysterské a Zdobianske poviedky

Viaz.

Košice, Vienala 2017. 1. vyd. 116 s.

BLŠÁKOVÁ, Mária

Druhá kniha autorky (1973) o hlav-

Brož.

BEŇOVÁ, Emília D.

Láska od A po Zet

nej hrdinke Pavle žijúcej v spoločen-

Príbehy zo Sadov nad Torysou – his-

Dotyk túžby

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

skej izolácii, až kým jej život naberie

torických obcí Byster a Zdoba.

Bratislava, Bestseler 2017. 1. vyd.

200 s. Brož.

nový smer. Debut: Rozlúčka s (ne)

ISBN 978-80-8126-143-5

274 s. Brož.

Príbeh od autorky niekoľkých próz

slobodou (2014).

Príbeh o ambicióznej Molly, ktorá

o láske v rôznych podobách.

ISBN 978-80-551-5309-4

by sa mala vydať, ak chce zdediť

ISBN 978-80-8197-079-5

ISBN 978-80-8194-061-3

peniaze po otcovi.

skutočného priateľstva.
ISBN 978-80-556-2791-5

ČIŽMÁR, Ján
Keď Turčín, tak Poničan

BRIX, Ľubica

Poniky, JC Partner 2017. 1. vyd.

BLŠÁKOVÁ, Mária

Rodičky

100 s. Brož.

Takmer zabudnutá láska

Košice, EQUILIBRIA 2017. 1. vyd.

Zbierka žánrovo rozmanitých tex-

BERKA, Tomáš

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

168 s. Viaz.

tov s kriticko-satirickým podtextom

René

174 s. Brož.

Próza zachytáva s humorom a nad-

autora (1946 – 2017).

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

H lav ná h rd i n k a A gáta, k torá

hľadom život ženy a matky, ktorá

ISBN 978-80-89752-12-6

328 s. Viaz.

po krutom sklamaní a zrade na-

napriek rôznym povinnostiam do-

Próza filmového architekta, scé-

chádza útočisko v starom vidieckom

káže vnímať krásy života.

DANČÍK, Daniel J.

nografa, výtvarníka a hudobníka

dome, je presvedčená, že láska je už

ISBN 978-80-8143-209-5

Odkazy z minulosti

ISBN 978-80-8982-134-1
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Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Príbeh o Zuzane, ktorá našla v ro-

Román o dvoch generačne odlišných

HARASIMOVÁ, Markéta

144 s. Viaz.

dine zmysel života, no po rokoch

ženách a ich životných osudoch.

Poháre túžby

Druhá próza autora (1995), prvú –

sa začali vynárať na povrch tiene

ISBN 978-80-220-2006-0

Trnava, Vydavateľstvo Magna 2017.

Upír zo Smolenického zámku – vy-

minulosti.

dal v roku 2014 ako elektronickú

ISBN 978-80-8164-140-4

1. vyd. 320 s. Viaz.
GRATEROVÁ, Jana

Próza o Viole, ktorá zdedí vínnu piv-

Ach, tí muži

nicu a snaží sa nadviazať na rodinnú

Sincilery rieši sériu vrážd súvisiacu

FEDOR, Štefan

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

tradíciu. Príbeh s prvkami erotiky

s osudom Židov, ktorí žili v bratislav-

Príbeh bielej mušle

160 s. Brož.

a krimi.

skom Podhradí.

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

Autorka v próze rozpráva o vzťa-

ISBN 978-80-8991-741-9

ISBN 978-80-8114-650-3

303 s. Brož.

hoch založených na sexuálnej prí-

knihu. Súkromný detektív Severín

Kniha zavedie čitateľa do niekoľ-

ťažlivosti.

HAVRANOVÁ, Ivana

DÁN, Dominik

kých miest sveta (Paríž, Praha,

ISBN 978-80-569-0044-4

Manželstvá nanič

Korene zla

Sabinov), kde spozná príbehy rôz-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

nych ľudí.

GREGOR, Peter

144 s. Viaz.

2017. 1. vyd. 312 s. Viaz.

ISBN 978-80-9727-662-1

Hry (1. časť)

Kniha spisovateľky a novinárky

Bratislava, Asociácia Corpus NM

obsahuje príbehy inšpirované re-

Kriminálny román autora píšuceho

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

pod pseudonymom. Celé oddelenie

GABRIŠ, Pavel

Code 2017. 1. vyd. 253 s. Brož.

álnymi manželstvami.

vrážd sa mobilizuje a vstupuje

Svätý nepokoj

Divadelné hry básnika, prozaika a au-

ISBN 978-80-569-0032-1

do boja s podsvetím.

Bratislava, Limerick 2017. 1. vyd.

tora rozhlasových hier (1944 – 2014).

ISBN 978-80-556-2783-0

166 s. Brož.

ISBN 978-80-972585-3-5

HAVRANOVÁ, Ivana
Mariška

Príbeh pastora Dana o viere, neDEDINSKÁ, Eva

viere, pokore a hľadaní od evan-

GREGOROVÁ, Adriana

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Dievčatko s modrými očami

jelického pastora a rozhlasového

Druhá

190 s. Viaz.

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 312 s.

redaktora (1949).

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

Príbeh odohrávajúci sa v 19. storočí

Viaz.

ISBN 978-80-89647-28-6

320 s. Brož.

o mladej Mariške, ktorá odchádza

Príbeh o tridsiatničke Alene, ktorá

z malého mesta do sveta, aby sa

Príbehy o Agáte s jasnovideckými
schopnosťami, ktorej sa v snoch

GALAMBOŠOVÁ, Michaela

stretáva človeka, o ktorom si mys-

z nej stala dospelá mladá dáma.

začne objavovať dievčatko s mod-

Lov na nevestu

lela, že už je minulosťou.

ISBN 978-80-8114-991-7

rými očami.

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8197-046-7

ISBN 978-80-551-5505-0

268 s. Brož.

HAYDON, Roderik

Voľné pokračovanie knihy Mani-

HAJDUKOVÁ, Michaela Ella

Šaman od jazera Wakante

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša

pulátor (2015) o milovníkovi alter-

Dorianova kliatba

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd.

Šedé (pís)mená. Ilust. František

natívnej terapie, ktorý chce získať

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 248 s.

299 s. Brož.

Blaško

srdce bohatej podnikateľky z Bra-

Viaz.

Mysteriózny triler autora píšuceho

Bratislava, DAXE 2017. 1. vyd. 83 s.

tislavy.

Príbeh odohrávajúci sa v Londýne

pod pseudonymom, v ktorom podni-

Viaz.

ISBN 978-80-8986-171-2

na konci 19. storočia i v súčasnosti.

kateľ John nájde 30 rokov ukrytý do-

Obdobia spojí maľba Violette Rey-

kument so šokujúcimi informáciami.
ISBN 978-80-89889-07-5

Zbierka poviedok prozaičky, poetky
a autorky literatúry pre deti a mlá-

Gánovské poviedky. Ilust. Ján

nardovej.

dež (1965). Spoločným znakom tex-

Sorokáč

ISBN 978-80-8164-138-1

tov sú hrdinovia, ktorí sa dostávajú

Košice, Vienala 2017. 1. vyd. 111 s.

na tenký ľad svojho bytia.

Brož.

HAJDUKOVÁ, Michaela Ella

Kričiace kamene. Doslov Andrej

ISBN 978-80-89429-56-1

Príbehy z obce Gánovce.

Nepriznaná

Ferko

ISBN 978-80-8126-134-3

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 238 s.

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 207 s.

Viaz.

Viaz.

FARKAŠOVÁ, Etela

HÁBER, Stanislav

Scenár. Ilust. Květoslava Fulierová

GETTING, Peter

Historický príbeh inšpirovaný

Detektívny príbeh spisovateľa a bás-

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Bludné kamene

vzťahom medzi Ľudovítom Štúrom

nika (1966) zachytávajúci temné

slovenských spisovateľov 2017.

Svätý Jur, Limerick 2017. 1. vyd.

a Adelou Ostrolúckou.

stránky prechodu od totalitného

1. vyd. 347 s. Brož.

92 s. Viaz.

ISBN 978-80-8164-123-7

zriadenia k demokracii.

Román známej poetky, f ilozof-

Próza spisovateľa a publicistu (1975)

ky a prozaičky (1943) o pocitoch

sa odohráva v stredoveku, kedy

HAMZOVÁ, Mária

zo starnutia a o hudbe.

kresťania bojujú s barbarmi.

Podvedená láska

HEČKO, Maroš

ISBN 978-80-8061-995-4

ISBN 978-80-89647-52-1

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 272 s.

Ďalej na západ sa dá ísť len

Viaz.

na východ

ISBN 978-80-551-5304-9

FARTELOVÁ, Marta

GILLEROVÁ, Katarína

Rozprávanie o Dálii, ktorá sa pre-

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran

Odíď z mojich snov

Kroky v daždi

búdza v nemocnici a nepamätá si

2017. 1. vyd. 358 s. Viaz. Edícia Slo-

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. Ne-

Bratislava, Slovenský spisovateľ

žiadne svoje spomienky.

venská tvorba

str. Viaz.

2017. 1. vyd. 299 s. Viaz.

ISBN 978-80-8164-141-1

Román spisovateľa, hudobníka, sce-
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náristu a textára (1967) o priateľoch

míková, Ľubomír Feldek. Foto ar-

Spoločná próza autoriek o Viktórii,

táva osudy členov podsvetia.

emigrujúcich na Západ, o psychic-

chív rodiny Ivana Horvátha

ktorá stále odmieta Nikolu, pretože

ISBN 978-80-551-5752-8

kých stavoch a situáciách, ktoré

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 156 s.

má niekoľko vzťahov súčasne.

zažívajú na 4000 km dlhej ceste

Viaz. Edícia Zlatým písmom

ISBN 978-80-569-0016-1

naprieč Európou.

Kniha modernistického spisovateľa

ISBN 978-80-222-0853-6

(1904 – 1960) skladajúca sa z dvoch

JURÍK, Ľuboš

autorky

častí. Prvá časť Bratia Jurgovci obsa-

Všetky moje poviedky. Ilust. Naďa

Trnava, Tripsoft 2017. 1. vyd. 107 s.

HLADÍKOVÁ, Dominika Elizabeth

huje päť noviel a druhá samostatná

Rappensbergová

Brož.

Odtiene dúhy

časť sa volá Laco a Bratislava.

Bratislava, AlleGro 2017. 1. vyd.

Novela spisovateľky (1940). Stre-

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-551-5326-1

526 s. Viaz.

doškolská profesorka Ema navštívi

Zbierka poviedok prozaika a autora

Paríž v období totalitného režimu

183 s. Brož.

KÁNIKOVÁ, Margita
Zabudni na Paríž. Foto archív

Autobiografická próza o živote

HRBATÝ, Peter Gustáv – JENDRI-

literatúry faktu (1947) z prostredia

i po jeho páde, čo zmení jej život.

dospievajúceho dievčaťa, o boji

CHOVSKÝ, Ján

bratislavskej periférie a Paríža, ob-

ISBN 978-80-89291-65-6

s depresiou a hľadaní samej seba.

Apokalyptická dráma

sahuje aj témy a príbehy zo súčas-

ISBN 978-80-89889-06-8

Bratislava, Spolok slovenských spi-

nosti.

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa

sovateľov 2017. 1. vyd. 85 s. Brož.

ISBN 978-80-972615-5-9

Dva životy

HLAVATÁ, Dana

Edícia mladých slovenských autorov

Neblázni, miláčik

časopisu Dotyky

JUROLEK, Rudolf

Viaz.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Názov publikácie pokračuje podtitu-

Pán Ó

Román populárnej spisovateľky

240 s. Viaz.

lom alebo scenáre divadelných poči-

Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2017.

(1964) ponúka príbeh dvoch neroz-

Próza spisovateľky a dramaturgičky

nov Petra Gustáva Hrbatého a Jána

1. vyd. 136 s. Brož.

lučných priateliek – prekladateľky

(1957) ponúka optimistický pohľad

Jendrichovského. V scenároch au-

Mysteriózny príbeh päťdesiatnika,

Anny, ktorá má usporiadanú rodinu

na zdanlivo neriešiteľné životné si-

tori hľadajú odpovede na otázky

ktorý po tom, čo ho opustí žena, hľa-

a učiteľky Veroniky, osamelej matky.

tuácie.

o smerovaní civilizácie.

dá cestu k znovunájdeniu vlastnej

ISBN 978-80-551-4325-5

ISBN 978-80-8114-973-3

ISBN 978-80-8194-079-8

integrity.

HLAVATÁ, Dana

HUBA, Peter

Všetko je zabudnuté

Z božej vôle palatín

KADLEČÍK, Ivan

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 280 s.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Liptovský Mikuláš, Tranoscius

Z rečí v nížinách / Tváre a oslo-

Viaz.

192 s. Viaz.

2017. 1. vyd. 288 s. Viaz.

venia / Epištoly

Román populárnej spisovateľky

Kniha obsahuje aj príbehy, ktoré

Román historika a spisovateľa

Bratislava, KK Bagala 2017. 1. vyd.

(1964) o troch ženách, ktoré spája

autorke vyrozprávali iní ľudia.

(1949) o životnej ceste Juraja Turzu

tohto súboru. 449 s. Viaz.

túžba po zmysluplnom živote.

ISBN 978-80-8114-976-4

sa odohráva na prelome 16. a 17. sto-

Prvý zväzok súborného diela spiso-

ISBN 978-80-551-5732-0

ročia.

vateľa, literárneho kritika, esejistu

ISBN 978-80-7140-515-3

a básnika (1938 – 2014) obsahuje

KLUS, Jaroslav

texty z rokov 1971 – 1991 (reflexie

Pseudologia phantastica

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 280 s.

ISBN 978-80-89499-47-2

HOLETZOVÁ, Katarína
Svorka

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Priateľky

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

CHOPIN, Linda

literárnych diel, portréty spisovate-

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

304 s. Viaz.

Sebaklam

ľov, eseje o tvorbe, úvahy, listy pria-

slovenských spisovateľov 2017.

Druhá kniha autorky (1988) prináša

Bratislava, Meridiano 2017. 1. vyd.

teľom a intímne denníkové zápisky).

1. vyd. 231 s. Viaz.

kriminálny príbeh. Vražda známeho

207 s. Viaz.

ISBN 978-80-972777-8-9

Druhý román spisovateľa, autora

podnikateľa zavedie vyšetrovateľov

Próza o snoch, túžbach a ilúziách.

do rozprávkového zámku uprostred

ISBN 978-80-89808-69-4

divadelných hier, zbierky básní
KALIŠ, Milan

i poviedok (1971). Hlavný hrdina

Kúpil som si bordel

si prejde pobytom v psychiatrickej

JAMBOROVÁ, Vita

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

liečebni i slávou v bežnom živote,

Stráž ma, mafia nezabúda

224 s. Viaz.

aby sa opäť vrátil do liečebne.

HOLKA, Peter

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

Próza o telesnej i duševnej prostitú-

ISBN 978-80-8061-985-5

Ohyb rieky

200 s. Brož.

cii plná škandalóznych scén a myš-

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 240 s.

Príbeh o tom, ako si s bývalým čle-

lienok básnika a prozaika (1979).

KOMPANÍKOVÁ, Monika

Viaz.

nom ukrajinského podsvetia Bohda-

ISBN 978-80-569-0028-4

Piata loď

Román známeho autora (1950) za-

nom chce niekto vyriešiť staré účty.

chytáva osudy troch generácií otcov

ISBN 978-80-8986-111-8

hôr. Debut: Smrť prekliatych (2016).
ISBN 978-80-8114-961-0

a ich synov od začiatku 20. storočia

Bratislava, Artforum 2017. 5. vyd.
KARIKA, Jozef

196 s. Viaz.

Čierny rok: Vojna mafie

Románové rozprávanie spisovateľky

po súčasnosť.

JEŽOVIČOVÁ, Kristína – BRAUNO-

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 664 s.

(1979). Dielo bolo v roku 2011 oce-

ISBN 978-80-551-5684-2

VÁ, Lucia

Viaz.

nené cenou Anasoft litera, na jeho

Skrotenie nehanebnice

Voľné pokračovanie knihy Čierna

motívy vznikol film s rovnomenným

HORVÁTH, Ivan

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

hra: Vláda mafie (2015) z obdobia

názvom.

Človek na ulici. Doslov Jana Kuz

256 s. Brož.

90. rokov 20. storočia, ktoré zachy-

ISBN 978-80-8150-198-2

č. 07 – 08/18
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KOPCSAYOVÁ, Iris

LACKOVÁ, Jolana

118 s. Viaz.

MELASOVÁ, Tatiana

Život je stupídny a plný pochyb-

Muž z gulagu

Zbierka poviedok divadelného dra-

Tovar

ností

Košice, Vydavateľstvo Maxim 2017.

maturga a autora komiksov inšpi-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 3. vyd.

Levoča, OZ Krásny Spiš 2017. 1. vyd.

1. vyd. 208 s. Viaz.

rovaná Ruskom a jeho literatúrou.

296 s. Brož.

151 s. Brož. Edícia Krásny spis

Skutočný príbeh Ladislava Erbana,

ISBN 978-80-89921-03-4

Šokujúci román inšpirovaný auto-

Zbierka poviedok spisovateľky

ktorý bol väznený v gulagu i to,

(1967), ktoré vznikli v rokoch 1987

ako prežil vyhostenie a vyštudoval

MALITI FRAŇOVÁ, Eva

manky a prostitútky (1982).

– 2017. Hrdinkou próz je žena –

za lekára.

Kustódi // Arianina kniha

ISBN 978-80-569-0031-4

dievča, dospelá, matka, manželka,

ISBN 978-80-9728-400-8

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

rozvedená i starnúca, ktorú trápia

biografickými skúsenosťami narko-

2017. 1. vyd. 167 s. Viaz.

MILČÁK, Ján

problémy vzťahové, finančné i filo-

LAVO, Peter

Román spisovateľky a prekladateľky

Rezbár. Ilust. Peter Krupa

zofické.

Volajte pohotovosť

(1953) o knihovníčke Ariane, ktorá sa

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-972534-8-6

Nitra, Jaroslav Oprala – Garmond

po maminej smrti vydáva na cestu.

168 s. Viaz.

Nitra 2017. 1. vyd. 215 s. Viaz.

ISBN 978-80-556-2992-6

Próza spisovateľa a autora literatúry

KOZMON, František

Príbehy z prostredia pohotovosti a ur-

Rosnička

gentného príjmu sú druhou knihou au-

MANÁKOVÁ, Mirka

venuje historickej téme – príbehu

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 381 s.

tora (1989). Debut: Tiesňové volanie.

Arabská milenka

Majstra Pavla z Levoče.

Viaz.

ISBN nemá

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-89545-61-2

Voľné pokračovanie románu Potkan

pre deti a mládež (1935), v ktorej sa

240 s. Viaz.

od autora (1988). Kapitán Marek

LESNÁ, Ľuba

Príbeh od autorky (1984) o tom, ako

MILOŠOVIČ, Alojz

Wolf rieši svoj druhý prípad vraždy

Tisícročná žena

je mladá Yasmina donútená vydať sa

Záhadná smrť experta na Ha-

moderátorky v Chorvátsku.

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd.

za bohatého ropného magnáta a keď

vane

ISBN 978-80-551-5490-9

288 s. Viaz.

sa zamiluje do Mehmeta, pokúsia

Bratislava, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

Beletrizovaná história zobrazujúca

sa o útek.

207 s. Viaz.

KRIŠTOFÍKOVÁ, Adriana

boj proti nespravodlivosti štyroch

ISBN 978-80-569-0025-3

Príbeh z 80. rokov z prostredia

Láska, salsa a mojito

významných žien (antická kráľovná

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 224 s.

Klytaimnéstra, neter Gustava Mah-

MANÁKOVÁ, Mirka

Viaz.

lera Alma Rosé, Báthoryčka a dcéra

Slzy africkej lásky

Próza o cestovateľskej vášni dvoch

antikvariátnika Lýdia Piovarcsyo-

Bratislava, Bestseler 2017. 1. vyd.

MITANA, Dušan

zaľúbených ľudí – vedca Andyho

vá-Steinerová).

240 s. Brož.

Koniec hry

a študentky Prune.

ISBN 978-80-8150-192-0

Próza o Kayle, ktorá je nútená vydať

Levice, KK Bagala 2017. 4. konečné

sa za Araba, ktorého nemiluje.

vyd. 301 s. Viaz.

ISBN 978-80-8982-135-8

Psychologicko-kriminálny román

ISBN 978-80-8164-132-9
MACSOVSZKY, Peter

Kuby.
ISBN 978-80-972253-5-3

KRNÁČOVÁ, Katarína

Povrch vašej planéty

Úlomky ženy

Bratislava, Drewo a srd – Občianske

MANÁKOVÁ, Mirka

spoločnosti v totalitnom režime

Bratislava, Meridiano-press 2017.

združenie Vlna 2017. 1. vyd. 260 s.

Telo ako trest

i detektívnu zápletku.

1. vyd. 127 s. Viaz.

Viaz. Edícia Próza

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8108-090-6

Kniha silných príbehov o ženách.

Román známeho spisovateľa a pre-

282 s. Brož.

ISBN 978-80-89808-57-1

kladateľa z angličtiny a maďarči-

Próza inšpirovaná skutočným príbe-

MITANA, Dušan

ny (1966). Príbeh o prekladateľovi

hom o Kristiánovi, ktorý sa vzoprie

Môj rodný cintorín

KUCHÁR, Augustín

Gabrielovi Ferdem, ktorý píše knihu

a odchádza z domu, aby sa stal tým,

Levice, KK Bagala 2017. 3. vyd. 178 s.

Úsmevy a grimasy. Ilust. Milan

spomienok a počas toho sa mu vy-

kým je vo svojom vnútri – ženou.

Viaz.

Stano

bavujú udalosti z mladosti.

ISBN 978-80-8986-199-6

Novela.

Bratislava, Štúdio humoru a satiry

ISBN 978-80-89550-30-2

2017. 1. vyd. 120 s. Viaz.

ponúka kritiku morálneho stavu

ISBN 978-80-8108-066-1
MARSINA, Lojzo

Prierez humoristickou tvorbou pod-

MACHÁČOVÁ, Adriana

Upratovanie v lunaparku. Foto

MITANA, Dušan

tatranského autora (1935).

A teraz ma pobozkaj

Ľudovít Leidžo Kupkovič, Pavel

Zjavenie

ISBN 978-80-451-60-3

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 264 s.

Meluš

Levice, KK Bagala 2017. 3. vyd. 286 s.

Viaz.

Bratislava, Verbis 2017. 1. vyd. 83 s.

Viaz.

KUNDROVÁ, Andrea

Próza populárnej spisovateľky s prv-

Viaz.

Román nadväzuje na predchádza-

Preteky čnosti. Pretekáme sa

kami krimi. Protagonisti riešia man-

Tretia kniha autora z baníckeho

júci – Návrat Krista.

v skutočných hodnotách.

želské nevery a skrachované vzťahy.

prostredia, ktorá spolu s jeho dvo-

ISBN 978-80-8108-077-7

Bratislava, Lumen 2017. 1. vyd. 114 s.

ISBN 978-80-551-5541-8

ma predchádzajúcimi prózami Podo-

Viaz.

benstvo o dome Danielovom (2011)

MŇAČKO, Ladislav

Výber príbehov zo súťaže o naj

MAJLING, Daniel

a Dračia pieseň labutia (2014) tvorí

Oneskorené reportáže

cnostnejších ľuďoch na Slovensku.

Ruzká klazika. Predslov Ján Štrasserr

triptych.

Bratislava, Vydavateľstvo Európa

ISBN 978-80-972613-1-3

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-972313-2-3

2017. 3. vyd. 157 s. Viaz. Edícia Pre-

s. 20/21
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mena

nástich autorov (Maria Corvus,

348 s. Brož.

a Zorana, rehoľná sestra, čelia intri-

Súbor 11 umeleckých reportážnych

Emily D. Beňová, Monika Wurm,

Druhá kniha autorky mladej gene-

gám mocného bána Mladena Šubiča.

portrétov ľudí, ktorým zničilo život

Gabrielle Bernátová a i.).

rácie. Príbeh o absolventke vyso-

ISBN 978-80-220-1972-9

cudzie zavinenie. Prózy zachytávajú

ISBN 978-80-8986-155-2

kej školy, introvertke a milovníčke

spoločenskú atmosféru 50. rokov

kníh, ktorá sa zamiluje do Alexa.

PUŠKÁŠ, Jozef

20. storočia.

NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra

Debut: Prísne tajný denník Miry

Zlodej duší

ISBN 978-80-89666-39-3

Manželky a tie druhé

Danesovej (2014).

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8986-159-0

2017. 1. vyd. 270 s. Viaz.

MŇAČKO, Ladislav

254 s. Viaz.

Súdruh Münchhausen

Román spisovateľky a autorky li-

ORAVCOVÁ, Angie

a scenáristu (1951) s kriminálnou

Bratislava, Vydavateľstvo Európa

teratúry pre deti a mládež (1972)

Tanec pre zmiju

zápletkou, v ktorej sa hlavný hrdi-

2017. 3. vyd. 256 s. Viaz. Edícia Pre-

o štyroch priateľkách a ich problé-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

na – bulvárny novinár po viacerých

mena

moch v láske.

256 s. Brož.

zlyhaniach usiluje nesklamať.

Satirický román zachytáva pohľad

ISBN 978-80-8114-858-3

Tretia prozaická kniha autorky

ISBN 978-80-556-2769-4

autora na normalizovaný život v re-

Psychologický román spisovateľa

(1972) o Stele, ktorej sa zmocní šiale-

álnom socializme.

NEVIN, K. H.

nec. Predchádzajúce tituly: Spoveď

RAJEC, Fero

ISBN 978-80-89666-35-5

Tanec sily. Ilust. Viliam Polák.

opatrovateľky (2015), Zmija (2016).

Vila Klára

Foto autor

ISBN 978-80-8114-982-5

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

MODROVICH, Mária

Bratislava, Spolok slovenských spi-

Flešbek

sovateľov 2017. 1. vyd. 142 s. Brož.

PODRACKÁ, Dana

Desiata kniha autora (1952). Román

Bratislava, Drewo a srd – Občianske

V próze autora píšuceho pod pseu-

Archa

zachytáva život rodiny majiteľa zlat-

združenie Vlna 2017. 1. vyd. 119 s.

donymom sledujeme osudy troch po-

Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJ-

níctva, ktorá o všetko prišla v druhej

Brož. Edícia Próza

stáv, ktoré sú súčasťou milostného

TECH 2017. 1. vyd. 340 s. Viaz.

vlne znárodnenia v roku 1948.

Tretia kniha autorky (1977), v ktorej

trojuholníka.

80 poet icky prerozpráva ných

ISBN 978-80-556-2450-1

rozpráva príbeh ženy konfrontova-

ISBN 978-80-8194-003-3

príbehov inšpirovaných Bibliou

nej s malosťou a nesmiernosťou

2017. 1. vyd. 198 s. Viaz.

a apokryfmi v nápaditom dizajne

RANKOV, Pavol

súčasného sveta.

Nevzdať sa

Pala Bálika, ktorý zvolil nevšednú

Miesta, čo nie sú na mape

ISBN 978-80-89550-37-1

Bez miesta, Dobrý anjel 2017. 1. vyd.

vizuálnu komunikáciu cez obrazy

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

110 s. Viaz.

súčasnosti.

2017. 1. vyd. 237 s. Viaz.

MURČO, Samuel – SELECKÝ, Martin

Silné príbehy mladých ľudí obohate-

ISBN 978-80-8161-254-1

Román spisovateľa (1964) o vyso-

Kutkove dobrodružstvá alebo

né o komentáre známych osobností

vyjedz aspoň ten karfiol

(Gogo, Milan Lasica, DJ EKG a i.).

Poviedka 2017. Predslov Ivana

ktorých vzťah sa príchodom na Slo-

Bratislava, Post Scriptum 2017.

ISBN 978-80-9722-984-9

Dobrakovová

vensko skomplikuje.

Levice, KK Bagala 2017. 1. vyd. 144 s.

ISBN 978-80-556-2995-7

1. vyd. 206 s. Viaz.

koškolákoch Marekovi a Natálii,

Próza o snahe Peťa nájsť si prácu

NOVAC, Siniša

Brož.

a získať materiálne aj duchovné

Djordje

Zborník najlepších poviedok 21. roč-

RÁKAY, Anton

bohatstvo.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

níka literárnej súťaže Poviedka ob-

Krok do tmy. Doslov Alexander

ISBN 978-80-89567-61-4

96 s. Viaz.

sahuje texty autorov: Jakub Zaťovič

Halvoník

Poviedky napísané pod pseudonymom

(víťaz), Barbora Hrínová, Júlia Ores-

Martin, Vydavateľstvo Matice slo-

MUSIL, Miroslav

s podtitulom Príbehy amatérskeho

ká, Eva Ryšavá, Jana Turzáková, Ka-

venskej 2017. 1. vyd. 144 s. Viaz.

Skutočný príbeh grófa Mórica

bejvočera. Zachytávajú príbehy ľudí

tarína Varsiková.

Próza spisovateľa a autora literatúry

Beňovského

turistického mestečka v Chorvátsku.

ISBN 978-80-972777-9-6

pre deti a mládež (1925 – 2013) s pod-

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

ISBN 978-80-569-0050-5

slovenských spisovateľov 2017.

titulom Príbeh milujúceho vraha
PRONSKÁ, Jana

s kriminálnym motívom.
ISBN 978-80-8115-250-4

1. vyd. 204 s. Viaz.

NOVOSEDLÍKOVÁ, Andrea

Kumánska princezná

Historický román spisovateľa a pub-

Prenasledovaná

Bratislava, Slovenský spisovateľ

licistu o slovenskom výskumníkovi

Košice, Taktik 2017. 1. vyd. 216 s.

2017. 1. vyd. 259 s. Viaz.

RICHTER, Milan

a cestovateľovi (1746 – 1786), v kto-

Viaz.

Historický román z prostredia ku-

Krátky nešťastný život Marilyn

rom popisuje Beňovského spojenie

Próza s prvkami trileru, v ktorom

mánskeho kočovného národa.

Monroe

s vyše 20 krajinami Európy, Ázie,

protagonistku Lilianu prenasledu-

ISBN 978-80-220-2000-8

Dunajská Lužná, MilaniuM 2017.

Afriky a Ameriky.

je neznámy psychopat a narúša jej

ISBN 978-80-9726-599-1

súkromie.

PRONSKÁ, Jana

Divadelná hra v dvoch dejstvách

ISBN 978-80-8180-060-3

Srdcom a mečom

od básnika, dramatika a prekladateľa

Muži vs. Ženy

1. vyd. 236 s. Brož.

Bratislava, Slovenský spisovateľ

(1948) napísaná ako napínavý triler,

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

NOVYSEDLÁKOVÁ, Mirka

2017. 1. vyd. 271 s. Viaz.

v ktorom sa vyšetruje smrť ikony ame-

284 s. Viaz.

Dovoľ mi všetko…

Román z prostredia stredovekého

rického filmu 50. rokov 20. storočia.

Zbierka štrnástich poviedok od štr-

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

Slovenska. Ardan, odsúdený na smrť,

ISBN 978-80-89178-68-1
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RIMOVÁ, Andrea

Rolandovi. Debut: Sex s ex (alebo

hrdinka Sofia, ktorá hľadá symbo-

Štvrtý román spisovateľky (1979).

Sama v búrke

milujte ma ešte raz) (2016).

ly, ktoré ju učia vnímať dôsledky

Protagonistka Simona hľadá samu

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 256 s.

ISBN 978-80-8164-134-3

ľudských činov.

seba prostredníctvom denníkov

ISBN 978-80-89604-32-6

žien, ktoré žili v jabloňovom sade

Viaz.
Próza o Laure chystajúcej sa na vlast-

SLÁVIK, Daniela

nú svadbu. Prípravy však naruší

Láska je láska

STIFFEL, Harald

pátranie po jej podnájomníčke

Bratislava, Meridiano-press 2017.

Lenka a sedem psychopatov

Alici.

1. vyd. 287 s. Viaz.

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

ŠPAČEK, Jozef

ISBN 978-80-8164-142-8

Román s podtitulom Dve ženy, dva

slovenských spisovateľov 2017.

Pascalov tieň

životy, jedna láska.

1. vyd. 110 s. Viaz.

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

ISBN 978-80-89808-46-5

Zbierka šiestich poviedok s podtitu-

slovenských spisovateľov 2017.

lom (neuveriteľné a kruté poviedky)

1. vyd. 162 s. Viaz.

ROYOVÁ, Kristína
Sluha

viac než storočie dozadu.
ISBN 978-80-551-5206-6

Žilina, OZ Dobrá správa 2017. 1. vyd.

SLOBODA, Rudolf

spisovateľa a odborníka na trestné

Prozaický súbor prozaika, peda-

64 s. Brož.

Šedé ruže

právo.

góga a literárneho kritika (1950).

Próza o sluhovi, ktorý prichádza

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

ISBN 978-80-8061-960-2

V poviedkach vystupujú hrdinovia

do dediny za prácou a postupne

2017. Bez vyd. 126 s. Viaz.

vplýva na myslenie i konanie ľudí.

Próza významného spisovateľa

SUCHOVÁ, Rozália

v nich krajina Záhoria a mnohé ob-

ISBN 978-80-89827-30-5

(1938 – 1995) zachytáva príbeh

Podoby lásky

sahujú detektívny motív.

starého mládenca, ktorý uniká

Bratislava, Knižnica Ružinov 2017.

ISBN 978-80-8061-989-3

ROZENBERGOVÁ, Vanda

pred spoločnosťou, no nesnaží sa

1. vyd. 97 s. Viaz.

Muž z jamy a deti z lásky

jej porozumieť.

Prozaické príbehy o ľuďoch rôzneho

ŠTEFAN PATRIK, Kováč

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

ISBN 978-80-556-2759-5

veku a sociálneho postavenia.

Život nie je ľahký

ISBN 978-80-89775-06-4

Piešťany, Lingua XP 2017. 1. vyd.

2017. 1. vyd. 214 s. Viaz.

z učiteľského prostredia, dominuje

Próza spisovateľky (1971) a trojná-

SLOVÍK, Medard

sobnej finalistky súťaže Poviedka.

Stretnutia naslepo

SWANSON, Peter

Próza učiteľa, spisovateľa a ka-

Hlavný 25-ročný hrdina chce zabez-

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd.

Na zabitie

zateľa (1970) s podtitulom Skoré

pečiť rodinu bez matky, ustrážiť ses-

144 s. Viaz.

Bratislava, Aktuell 2017. 1. vyd.

poviedky.

tru, vychovať brata a postarať sa aj

Zbierka krátkych príbehov zo ži-

303 s. Viaz.

ISBN 978-80-972010-0-5

o toho, kto žije v jame.

vota, ktoré sú inšpirované predo-

Triler vykresľujúci znepokojivý

ISBN 978-80-556-2765-6

všetkým autorovou (1973) rodnou

obraz manželstva, ktoré je neudr-

ŠUPLATA, Václav

Oravou.

žateľné.

Najtajnejší agent

ISBN 978-80-89718-99-3

ISBN 978-80-8172-024-6

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 328 s.

SOLČANSKÁ, Martina

SZABÓ, Slavomír – KRATYINOVÁ,

Kniha scenáristu, spisovateľa a tex-

Viaz.

Hazard

Zuzana – BOLČOVÁ, Silvia – ZAŤO-

tára (1956), ktorý sa venuje prevažne

Druhá kniha autora prináša sebare-

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 2. pre-

VIČ, Jiří

detskej tvorbe. Vtipná próza s de-

flexiu moderného muža, rozpráva-

prac. a rozšír. vyd. 500 s. Brož.

Kluknavské poviedky a histo-

tektívnou zápletkou o agentovi,

nie o samote a vzťahoch so ženami.

Prepracovaná verzia románu Ha-

rické pohľady

ktorý sa ním stane omylom.

Debut: Nylonový svet (Ikar 2013).

zard (2011) o vzťahu medzi starnú-

Košice, Vienala 2017. 1. vyd. 252 s.

ISBN 978-80-556-2994-0

ISBN 978-80-551-5530-2

cim milionárom Jackom a mladou

Viaz.

prostitútkou Jennifer.

Dvadsať poviedok podľa spomínania

THAL, Juraj

ISBN 978-80-8197-059-7

občanov obce dopĺňa zbierka dobo-

Nenávisť

vých fotografií.

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8126-142-8

267 s. Viaz.

RUDINSKÝ, Matej

240 s. Viaz.

Štyri nočné obdobia

2017. 1. vyd. 149 s. Viaz.

SASKOVÁ, Lucia
Zlatokopka 3

SPIŠIAK, Michal

Bratislava, Slovenský spisovateľ

Stretávky so smrťou. Ilust. Valé-

2017. 1. vyd. 335 s. Viaz.

ria Kovassyová

Šepot duší

Vyšetrovateľ Leo Legen pátra

Pokračovanie rozprávania mladej

B. m., Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 81 s.

Bratislava, Slovenský zväz telesne

po brutálnom vrahovi.

autorky. Hlavná hrdinka sa ocitá

Viaz.

postihnutých 2017. 1. vyd. 54 s. Brož.

ISBN 978-80-89718-94-8

vo väzení a nevie, aký osud ju čaká.

Krátke príbehy autora (1936) obsa-

Zbierka básnickej a prozaickej tvor-

ISBN 978-80-220-1987-3

hujúce životné poučenia.

by ľudí s telesným postihnutím je už

TOČKA, Imrich

ISBN 978-80-8129-065-7

ôsma v poradí.

Historky spod Nitrianskeho hra-

ISBN 978-80-89634-05-7

du. Ilust. Tomáš Bereš

SLANIČKA, Michal

Kriminálny triler autora (1972).

Kódex: Sex

SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 240 s.

Cesty Sofie. Emblémy života

ŠIROKÁ, Zuzana

1. vyd. 205 s. Viaz.

Viaz.

Suchá nad Parnou, RUAH 2017.

Jabloňové lásky

Príbehy z prostredia Nitry od naj-

Druhá kniha autora prináša príbeh

1. vyd. 77 s. Brož.

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 327 s.

starších čias až po posledné dekády

s erotickým motívom o masérovi

Podobenstvá života spája hlavná

Viaz.

20. storočia inšpirované skutočný-

s. 22/23

Košťany n. Turcom, Vl. nákl. 2017.
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mi udalosťami od autora (1941).

VILIKOVSKÝ, Pavel

WÜRLL, Dominika

jom humoru i napätia je stretnutie

ISBN 978-80-972596-9-3

Krásna strojvodkyňa, krutá voj-

Recept na dieťa

Filipa s Leou, ktorá je na úteku

vodkyňa

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

pred nebezpečnými ľuďmi.

VAŽANOVÁ, Michaela

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

220 s. Brož.

ISBN 978-80-8197-011-5

Sprisahanie v Prešporku

2017. 1. vyd. 182 s. Viaz.

Príbeh o tom, ako sa túžba po dieťati

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Próza významného spisovateľa (1941).

môže zmeniť na posadnutosť.

Zbierka divadelných hier ma-

384 s. Viaz.

Autor v ľúbostnom príbehu mladého

ISBN 978-80-8197-060-3

riánskych kongregácií IX. Zost.

Historický román odohrávajúci sa

pracovníka reklamnej agentúry Ivana

v prvej polovici 18. storočia. Zobra-

odhaľuje zákulisie tvorivého procesu.

WINKLER, Dávid

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd.

zuje mocenské intrigy Pálffiovcov,

ISBN 978-80-556-2768-7

Potomok

243 s. Brož.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Zbierka hier vydaných slovenský-

Habsburgovcov aj lásku poručíka

Ladislav Csontos SJ, Jozef Kyselica SJ

Félixa Šarkana a grófky Elenky.

VIŠVÁDER, František

320 s. Viaz.

mi františkánmi obsahuje texty

ISBN 978-80-8114-885-9

Bláznivé leto. Ilust. Peter Rybár

Druhý román autora a novinára

štyroch autorov (Libor Mattoška,

Bratislava, Vydavateľstvo Hlbiny

(1980), ktorý pátra po svojom sta-

Václav Vrána, Elzear Juraj Jakubík,

Valalické poviedky. Ilust. Ján

2017. 1. vyd. 182 s. Brož.

rom otcovi, americkom vojakovi.

Metod Lucký).

Sorokáč

Veselé príhody dvoch kamarátov,

Debut: Riman (Vl. nákl. 2016).

ISBN 978-80-8191-079-1

Košice, Vienala 2017. 1. vyd. 111 s.

ktorí sa stali neviditeľnými.

ISBN 978-80-8114-656-5

Brož.

ISBN 978-80-89743-25-4

Príbehy z historických obcí Berná-

Zbierka divadelných hier maZAKUŤANSKÁ, Michaela

riánskych kongregácií X. Zost.

tovce, Buzice, Košťany a Všechsvä-

VLADO, Martin

Prešovská trilógia. Ilust. Katarína

Ladislav Csontos SJ, Jozef Kyselica SJ

tých, ktoré sa v roku 1960 spojili

Lomová mechanika

Ilkovičová

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd.

do obce Valaliky.

Košice, Vydavateľstvo PECTUS

Bratislava, Drewo a srd – Občianske

251 s. Viaz.

ISBN 978-80-8126-136-7

2017. 1. vyd. 85 s. Viaz. Edícia Do-

združenie Vlna 2017. 1. vyd. 148 s.

Publikácia s podtitulom Poučné hry

mesticum

Brož. Edícia Dráma

obsahuje texty štyroch autorov (Má-

VÁH, Juraj

Zbierka poviedok básnika a prozaika

Tri divadelné hry autorky (1987)

ria Kočanová, Ignác Grebáč Orlov,

Juraj Váh: Súborné dramatické

(1959). Autor tematizuje literatúru, pí-

Single radicals (2013), Kindervajco

Karol Žeko, Augustín Paulovič).

dielo II. (Rozhlasové hry). Zost.

sanie, ale aj rozprávanie o psychicky

(2015), Good place to die (2015), kto-

ISBN 978-80-8191-112-5

Dagmar Kročanová

narušenom mužovi či o osamelosti.

ré inscenovalo Prešovské národné

Bratislava, Divadelný ústav 2017.

ISBN 978-80-89435-28-9

divadlo.

Ždanianske poviedky. Ilust. Júlia

ISBN 978-80-89550-31-9

Dulíková

1. vyd. 312 s. Viaz. Edícia Slovenská
dráma

Vražedná sedmička

Rozhlasová tvorba dramatika, pro-

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

ZAŤOVIČOVÁ, Iveta

Viaz.

zaika a prekladateľa (1925 – 1976),

285 s. Viaz.

Kľukatenie

Staré príbehy zo Ždane.

ktorá vznikala v rokoch 1946 –

Detektívne a kriminálne príbehy

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

ISBN 978-80-8126-137-4

1949 a potom v 60. a 70. rokoch

od slovenských autorov (Vojtech

slovenských spisovateľov 2017.

20. storočia. Z hľadiska námetu

Beniczky, Radovan Bezecný, Daniel

1. vyd. 164 s. Viaz.

prevláda vojna a folklórno-roman-

J. Dančík, Lenka Gahérová, Roman

Príbeh Svetlany, ktorá sa po neúspe-

tické dedičstvo.

Horňák, Vita Jamborová, Juraj Thal).

chu v podnikaní i v láske odsťahuje

ISBN 978-80-8190-026-6

ISBN 978-80-8197-072-6

do prázdneho domu po otcovi, aby

VERIN, Mark

Vyšnošebastovské poviedky.

Prehra

Ilust. Renáta Pomajová

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran

Košice, Vienala 2017. 1. vyd. 110 s.

ZAŤOVIČOVÁ, Iveta

2017. 1. vyd. 447 s. Viaz.

Brož.

Malinové roky

Špionážny román z obdobia pred re-

Príbehy z obce Vyšná Šebastová.

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

volúciou vo východnom bloku a v So-

ISBN 978-80-8126-135-0

slovenských spisovateľov 2017.

Košice, Vienala 2017. 1. vyd. 98 s.

našla samu seba.

vietskom zväze.
ISBN 978-80-222-0907-6

ISBN 978–80–8194–032–3

1. vyd. 163 s. Viaz.
VŽENTEK, Bohumil

Tretia próza autorky (1961). Pred-

Slovenská národná detektívka

chádzajúce diela: Tiene babieho leta

VICEN, Dušan

Bratislava, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

(2016), Kľukatenie (2017).

Dotyk s absolútnom

414 s. Viaz.

ISBN 978-80-8061-982-4

Bratislava, Acapu 2017. 1. vyd. 245 s.

Román spisovateľa (1958) odohrá-

Brož.

vajúci sa v porevolučnom období

ZÁKOPČAN, Marek

Próza dramatika a režiséra, jeho li-

na Slovensku. Mladý policajt sa za-

Rande naslepo

terárny debut Homo joga (Oravské

pletie do okresných mocenských

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

itinerárium) vyšiel v roku 1997.

hier s kriminálnym pozadím.

292 s. Viaz.

ISBN 978-80-972714-0-4

ISBN 978-80-972745-7-3

Akčná romantická komédia. Zdro-
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Hovoriť
veľa,
povedať
málo
Debutová próza 2017
Mgr. Tamara Janecová, PhD. sa
narodila 12. 5. 1988 v Bratislave.
Na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského vyštudovala slovenčinu
a ruštinu. V súčasnosti pôsobí
na Pedagogickej fakulte Trnavskej
univerzity na Katedre slovenského
jazyka a literatúry na mieste
odborného asistenta. Špecializuje sa
na slovenskú literatúru 20. storočia,
publikovala viacero vedeckých štúdií
a odborných článkov.
Foto Michal Pálenkár

O

novej slovenskej próze možno s uspoko-

Mozaiky života

pod povrch, nedokáže nahmatať príčiny tohto

jením povedať, že je početne dobre za-

Viacero debutantov napísalo knihu, ktorá v ko-

prúdu, ktorý ich unáša k pocitom stroskotania.

stúpená a rôznorodá (s ohľadom na idey

nečnom výsledku pôsobila ako mozaika života.

Príznačné je pre túto knihu aj významovo nemo-

i umelecké schopnosti autorov), čo ju robí čitateľ-

Ide o diela tvorené kapitolami tematizujúcimi jed-

tivované používanie vulgarizmov. Prejavuje sa

sky príťažlivou. Slovenskí spisovatelia debutujúci

notlivé ľudské osudy prostredníctvom skratky.

v pásme rozprávača, ako i v pásme postáv, pričom

v roku 2017 načrtli vo svojich dielach pozoruhod-

Postavy týchto minipríbehov nie sú nijakým spô-

neodlíšene. Ak by sa tým mala demonštrovať ho-

né témy. Ukázali vnímavosť voči nadčasovým

sobom významovo hierarchizované, všetky hrajú,

vorovosť, každodennosť „sladkého života“, tak by

problémom človeka i k fenoménom slovenskej

v rámci svojho krátkeho vystúpenia, hlavnú rolu.

sa mala prejaviť aj v ďalších vrstvách rozpráva-

spoločnosti v súvislosti s našou minulosťou i prí-

Výsledkom takto komponovanej knihy je akoby

nia (syntaxi, tvarosloví, ďalších rovinách lexiky),

tomnosťou. Egocentrické rozprávanie a narkotic-

prozaické pásmo, zacielené na zobrazenie celkové-

no tam ostáva jazyk vo svojej spisovnej variete.

ký ponor do vlastného Ja, ageizmus a generačné

ho obrazu buď spoločnosti alebo istých sociálnych

Postavy v tejto knihe trpia a snažia sa s tým bojo-

priepasti, stratenosť tzv. generácie Y (najmä jej

skupín. Absenciou perspektívy jedného rozpráva-

vať svojským spôsobom, dôležité pre ne je, aby sa

ženskej časti), socialistické reminiscencie, (ne)

ča je však tento obraz útržkovitý, nekomentovaný;

vymanili – niekedy za každú cenu a nie je zrejmé

prekonávanie sociálnych bariér, kriminalita v niž-

pospájať jednotlivé časti a vyvodiť dôsledky ne-

z čoho, napríklad v jednej z poviedok takto: Rob-

ších i vyšších spoločenských vrstvách, sociálne

chávajú spisovatelia tohto typu próz na čitateľovi.

ko „vytiahol vtáka a vychcal sa do ohňa“ (s. 132)

siete, život v technologickej dobe, no a prirodzene

Patrí sem kniha Jany Micenkovej Sladký život

a „postupne boli chlapci ako urvaní z reťaze a už

láska, medziľudské vzťahy – to je v skratke paleta

(Marenčin PT), ktorá predstavuje mozaiku strate-

sa vôbec nestrážili, jedy z húb a PET vrchnáčikov

frekventovaných problémov diel našich debutan-

ných existencií tvorenú fragmentárnymi príbehmi

pôsobili opojne, tak sa všetci traja povyzliekali

tov. Každý z nich sa usiloval svoju tému uchopiť

zo života okorenenými absurditou. Autorka regis-

úplne donaha a začali tu tancovať akési hula-hop

špecifickým spôsobom, prezentovať vlastný po-

truje generáciu mladých stratencov, autenticky

so spoločnou choreografiou. A stále im nebolo

hľad i jedinečný rukopis. Niektorým sa to darilo

pôsobiace životné postrehy svedčia o tom, že ju

dosť tej slobody, chceli sa dostať do stavu úplného

lepšie, iným horšie.

azda aj dôverne pozná, no v textoch nezachádza

uvoľnenia, a tak liezli po štyroch, vrieskali, váľali

s. 24/25
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sa v blate, krútili penismi […].“ Treba povedať, že

nekvalitný obrázok kostry čakajúcej na zastávke

Pivarčiovej Láska zvoní vždy dvakrát (Sloven-

(pri)veľa muziky v tejto knihe zabezpečuje uží-

MHD. Druhý dojem rozhodne nenapraví slabá jazy-

ský spisovateľ). Kompozícia prózy je rámcovaná

vanie narkotík. Nie je však jasné, kde pramení

ková úroveň textov, hoci je uvedené, že publikácia

návratom hlavnej ženskej postavy do rodného

to nešťastie postáv, ten nepokoj, ktorý si musia

mala svoju jazykovú korektorku. Napriek týmto

kraja na Spiši, kde ju po mesiaci vzťahových pe-

takýmto spôsobom kompenzovať. Kým postavám

nedostatkom dielo ponúka paletu životných prí-

ripetií požiada o ruku jej láska z detstva. Hlavnou

to, samozrejme, nemusí byť zrejmé, autor by to

behov stratených ľudí. Ide o postavy mužov i žien

témou sú siete vzťahov, v ktorých centre stojí pro-

vedieť mal. V Micenkovej podaní však príbehy

v strednom veku, penzistov, bezdomovcov, ktorí

tagonistka. Autorka asi vníma možnosť zarade-

pôsobia, akoby ani ona nemala v tom jasno.

tvoria opozíciu voči mladej, kapitalistickej gene-

nia svojho diela k literatúre špeciálnych funkcií,

rácii ťažko premáhajúcej svoj „nákupný inštinkt“

pretože sa v knihe na niekoľkých miestach objaví

(s. 15).

pokus o dištancovanie sa od ženského písania.

V tejto zbierke próz sa nachádza aj poviedka
Alan Andračovič, ktorá je výnimočná svojou neokázalou citovosťou (a okrem iného aj striedmym

Autori v úvode tvrdia: „naše poviedky by mali

Svedčia o tom rozprávačove komentáre pri vy-

a funkčným využívaním vulgarizmov). Pripomína

byť o živote očami dvoch mladých ľudí“ (s. 4), a táto

pätej scéne medzi hlavnými postavami, ktorá sa

Johanidesovo Súkromie napr. atypickým rozprá-

„mladíckosť“ sa prejavuje v tom, že celkovo prózy

končí plačom: „Michal sa otočil, vzal z poličky

vačom v 2. osobe a nenásilnou sugestívnosťou

pôsobia akosi uponáhľane, nedotiahnuto, ako

toaletný papier a podal jej ho. Aká romantika!

výrazu a aj Rakúsove texty melanchóliou a prí-

náčrtky. Na druhej strane je sympatické, že sa

Džentlmen poskytol dáme svoju vreckovku s mo-

tomnosťou detailov odkazujúcich k socializmu;

dvojica pokúsila o bratislavské anekdoty podá-

nogramom. Takmer ako v červenej knižnici. Od-

kolega Dušana Sakmára v Temporálnych poznám-

vané s ironickým odstupom i humorom.

trhla si kus toaleťáka, šarmantne sa vysmrkala

kach, s ktorým pijú, jedáva klobásu, objednáva

Ďalším titulom, ktorý by sa dal zaradiť do ka-

a rolku mu vrátila“ (s. 61). O tom, či prózu možno

vodku, slané očká, a pod., u Alana Andračoviča je

tegórie próz predstavujúcich svojimi témami

zaradiť k spomínanému žánru, však nerozhodu-

to vodka, borovička, hemendexy, treska, šproty,

i formou mozaiku života, je kniha Rudolfa Hrč-

jú „sentimentálne“ vreckovky s monogramom

vyprážaný syr, teda jedlá-rekvizity, ktoré ostro

ku s názvom Všetko je raz prvý raz (Slovenský

alebo „drsná pravda života“ v podobe rolky to-

kontrastujú so súčasnosťou a jej trendovým bio

spisovateľ). Hoci v tomto diele tvorí ústrednú líniu

aletného papiera. Rozhoduje o tom konfigurácia

repertoárom potravín a životného štýlu. Andra-

subjektívne rozprávanie, dôraz je na zobrazovaní

tematických a tvarových prvkov diela. Pivarčiovej

čovič je so svojimi prasknutými okuliarmi v kos-

udalostí a ľudí, nie na sebaprojekcii rozprávača.

próza môže uspokojiť čitateľa, ktorý vyhľadáva

tenom ráme pozorovateľom zmien v spoločnosti,

Tým sa autorovi zároveň podarilo vyhnúť aj sen-

predovšetkým tému vzťahov. Konkrétne tu ide

do ktorej rýchleho tempa sa nedokáže zaradiť:

timentálnosti, ktorá hrozí žánru spomienkového

o tému lásky kopírujúcu schému „zakázanej lásky“

„V osemdesiatom druhom sa to tu volalo Ipľa,

rozprávania. Podobne pri predchádzajúcich spo-

Rómea a Júlie s rozdielom, že slovenská verzia

teraz je to Dukla. Vo večerníku som čítal, že to

mínaných dielach, ani v tejto nedominuje egocen-

tohto príbehu sa v Láske zvoniacej dvakrát končí

majú premenovať na Slovenku. Všetko sa mení,

trizmus v pásme rozprávača. Dojem autentickosti

harmonicky. Ak knižku vnímame ako kúsok z tzv.

my ostávame… Na zdravie!“ (s. 175). Úsilie hlavnej

Hrčka vytvoril prácou s bratislavskými kultúr-

červenej knižnice, možno jej odpustiť nedostatky,

mužskej postavy vyhýbať sa Andračovičovi, jeho

nymi reáliami, ktoré majú svoj referenčný odkaz

ako sú napr. štylistické schopnosti rozprávača:

pozývaniu a túžbe po spoločnosti vedie až k pre-

v skutočnosti, rovnako aj sujetovým modelovaním

„prekonali spolu fakt hrozné veci“ (s. 5), „boli

sťahovaniu sa do iného mesta. No naďalej s An-

príbehov: úvodné kapitoly venované raným ro-

fakt chutní“ (s. 9), „fotoaparát, ktorý bol fakt

dračovičom vedie v duchu rozhovory. Na oslave

kom života sú rozsahovo i obsahovo útlejšie než

delo“ (s. 51) a „jej zadok v nich vyzerá fakt dobre“

ukončenia školského roka v jazykovej škole, kde

časti venované mladosti. Zrkadlí to proces sku-

(s. 72), atď. Bolo by možné prehliadať explicitnosť

sa protagonista učí angličtinu (hoci sám presne

točného spomínania, v ktorom sa s najstaršími

pri sprostredkovaní citových prežívaní postáv,

nevie prečo, ale cíti, že by mal) si uvedomí, že ľudia

životnými udalosťami spájajú len fragmenty spo-

rovnako ako ich filmové reakcie pri nečakaných

okolo neho sú „moderní a príliš rovnakí. Sú to tí

mienok, hmlisté obrazy. Na autentické pôsobenie

situáciách, keď im vždy musí čosi vypadnúť z rúk

ľudia, ktorým nevadí, že Ipľu, Duklu aj Slovenku

diela vplýva aj grafická stránka titulu. Jednotlivé

a rozliať sa, rozbiť sa, zabehnúť, či riešenie krízy

zbúrajú a namiesto nej postavia monštruóznu

kapitoly sú ilustrované fotografiami Bratislavy

jedením zmrzliny, nehovoriac o neprirodzenom

budovu. To sú tí moderní ľudia, ktorí chcú navšte-

zachytávajúcimi mesto v čase, do ktorého sú prí-

oslovovaní sa vo vypätých situáciách menom

vovať neútulné, monštruózne budovy. Zrazu vám

behy situované: obrázky bratislavského nábrežia,

a priezviskom. Rozprávač síce s dávkou ironic-

napadne, čo by ste len dali za jeden deň v mesiaci

petržalská Ulica Mladej gardy, Lido, Vydrica, Že-

kého odstupu prehlási, že hlavná hrdinka „asi

s Andračovičom“ (s. 181). Micenkovej sa podarilo

lezná studnička, Sad Janka Kráľa a aj fotografie

pozerá príliš veľa romantických filmov“ (s. 44), no

v tejto poviedke ukázať tragédiu „malého človeka“

z autorovho rodinného albumu.

použité klišé svedčia skôr o tom, že sa nimi príliš
nechala ovplyvniť sama spisovateľka. V románe

(Alan Andračovič ako Akakij Akakijevič?…) v podobe osamelého invalidného dôchodcu a mladého

Relaxačná a zábavná próza

sú aj potenciálne zaujímavé témy, jednou z nich je

muža, z ktorých ani jeden nezapadá do „prúdu

Skupina diel, ktoré spája dominantná funkcia

problematika Rómov (keďže Rómeo knihy je Róm),

doby“. Tým zaujímavo stvárnila stretnutie dvoch

zábavy alebo oddychu pri čítaní, bola v minulom

no tá je načrtnutá minimalisticky a schematicky

etáp, dvoch generácií v rámci jednej, chaotickej

roku najpočetnejšia i tematicky najrozmanitejšia.

– prepisom jednej rómskej piesne, opakovaním

reality.

Kvantitatívne bola bohato zastúpená prevažne

poznámok o havraních vlasoch a spomenutím

Medzi mozaiky života patrí aj debut dvoch mla-

autorkami píšucimi diela, ktoré zo žánrového

kliatby, pričom scéna, v ktorej sa objaví, pôsobí

dých autorov, Paulíny Trenčanskej a Martina

hľadiska zodpovedajú tzv. literatúre pre ženy,

značne neautenticky: „Zahryzol sa do nej ľadový

Prasličku, ktorí spoločne vydali zbierku textov

napríklad Michaela Mihoková, Nora Aden, Mar-

vietor. Hoci jej hvízdal v ušiach, začula slová Mi-

s názvom Nasleduje zastávka… (Art Floyd). V pr-

tina Jakubová, Hana Repová, Simona Rošková, atď.

chalovej matky: ‘Preklínam ťa, Adriana Domková,

vom rade treba povedať, že prvý dojem z knihy

Ako pars pro toto sa pozrieme na zopár titulov

preklínam! Nech v tvojom tele nikdy nevzklíči

môže pokaziť nízka kvalita obálky – rozmazaný,

z tejto kategórie. Prvým z nich je kniha Kataríny

život, rozumieš?’“ (s. 87).

››
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Vzťah, proti ktorému stoja rodičia protago-

právnikov, sudcov, pracovníkov štátnej správy,

pre náročného čitateľa, ktorý dokáže nájsť pôži-

nistov, je schémou aj novely Kreslo Jozefa An-

polície a informačnej služby. Hlavní aj vedľajší

tok z de(kon)štrukcie literatúry, napr. v poviedke

draščíka (Daxe), ktorá svedčí o tom, že literatúru

hrdinovia sa v románe nevyvíjajú, ich základná

Pritakal životu: „Jedného dňa, pri nevydarenom

pre ženy môžu písať aj muži. Po rokoch odlúče-

charakteristika býva nie prehlbovaná, ale skôr

pokuse zostrojiť z hovna kalkulačku, uvedomil

nia sa v zabudnutej obci na východnom Sloven-

rozširovaná prostredníctvom osvetľovania šir-

si Stepan Trofimovič, že by mohol vyrábať nielen

sku stretáva kňaz Pavol, ktorý chodí v „sutane

šieho komplexu vzťahov, do ktorého je postava

veci. Zrazu si spomenul na Lizavetu Petrovnu.

čiernej ako bezhviezdna noc niekde na samote“

zapojená. Prehľadnosť v zložitej štruktúre prepo-

V pamäti sa mu vynárali všetky záhyby jej tela,

(s. 36), s depresívnou tridsiatničkou Dominikou,

jenia postáv umožňuje delenie románu na krát-

všetky jej obliny a vlnky. Prsty mu začali praco-

svojou detskou láskou. Ich rozvláčne vzájomné

ke kapitoly, ktoré sú zväčša pomenované podľa

vať samé… […] Jeho pery sa spojili s jej perami

(znovu)spoznávanie sa, vyrovnávanie sa s ťažkou

hrdinu danej časti (Operatívec, Obeť, Boss, Čistič,

a Stepan Trofimovič sa po rokoch konečne znova

minulosťou je prepletené s motívmi tajomstva

Prevádzač, Vyšetrovateľ, atď.). Dobrodružnosťou,

miloval. Bolo to síce s vlastným hovnom, ale Ste-

a v závere rázne preťaté dejovým zvratom – preto

nemennosťou postáv, akčnosťou, pôdorysom ro-

pan Trofimonič si už nevedel spomenúť, v čom

spracovanie tohto príbehu pôsobí nevyvážene.

mánu tvoreným vyšetrovaním a pomstou, frek-

je rozdiel medzi milovaním sa s kusom hovna

Pomerne zručne je napísaná ďalšia z kníh tejto

ventovanými obrazmi násilia a sexu sa kniha za-

a so ženou. […] V tej mase pomaly mizli výtvory

kategórie. Debut Jany Sarnovej Tigrom sa ne

raďuje k žánrom populárnej literárnej produkcie.

jeho intelektu, úsilia a šikovnosti. V hovne pomaly

sníva (Motýľ) má formu denníkových zápiskov

Medzi hodnotné stránky románu patrí autenticky

zmizla posteľ z hovna, jeho stolička z hovna, jeho

protagonistky Alexandry, opäť psychicky nie

pôsobiaci materiál, ktorý sa tu spracúva. Jeho

kreslo z hovna, jeho kniha z hovna, ktorá sa zao-

celkom vyrovnanej tridsiatničky. Sarnová vyu-

umelecké podanie, orientované na nenáročného

berala hovnom, a nakoniec – Stepan Trofimovič sa

žíva striedanie intímnych zápiskov reflektujúcich

čitateľa, je slabšou stránkou, napríklad typický je

s tým len ťažko zmieroval – aj jeho žena z hovna.

každodenný život svojej hrdinky spolu s retro-

pre Soltésza postup rozkúskovania vety na menšie

[…] Dusený vlastnými hovnami sa Stepan Trofi-

spektívnymi návratmi osvetľujúcimi príčiny jej ak-

segmenty: „Tí dvaja v zelenom medvedi, ktorý ju

movič vo chvíli agonickej smrti ešte reflexívne

tuálneho duševného stavu (rozchod so životným

skoro zrámoval, sa jej nepáčili ani ako Dement.

posral“ (s. 37 – 39).

partnerom, dva potraty, problematické detstvo).

Skoro urobili hodiny, idioti. Pomaly zacúvajú späť.

Ak mali byť texty Ruzkej klaziky hravé, sub-

Text ozvláštňujú aj pasáže emailovej a sms-kovej

Vodič spustí okno. Uši. Neskutočné uši. Pokúša

verzívne, to všetko sa autorovi podarilo. V pred-

komunikácie postáv, pričom sú tieto časti vhodne

sa mu dívať do očí. Len do očí. Nie na uši. Róm.

slove sa o knihe píše, že „jej hodnoty prestávajú

jazykovo odlíšené od pásma priamej rozprávačky.

Starý“ (s. 14); alebo: „Miko sa zmätene obzerá. Je

byť aktuálnymi už po druhom prečítaní,“ čo je

Slabší je záver knihy plynúci prirýchlo a ústiaci

oblečený. V posteli. Vo svojej. To je dobre. Lepšie

vyjadrenie, ktoré výborne pasuje do autorskej

k nemotivovaným dramatickým záverečným zvra-

ako vyzlečený v cudzej“ (s. 44). Tento postup má

ironickej stratégie, navyše, ťažko tento fakt potom

tom v príbehu (čo bol jeden z častých problémov

sugerovať napätie, dramatickosť i hovorovosť

textom vytýkať ako defekt, keď išlo o spisovateľov

debutových kníh tejto kategórie). No a slabinami

výpovede, no autor ho používa pričasto, čím sa

zámer.

s otáznikom sú momenty, v ktorých je text poplat-

jeho účinok oslabuje a stáva sa skôr príznakom

Napriek tomu extrovertné odhaľovanie jednora-

ný žánrovému písaniu pre ženy: sentimentálnosť

štylistickej neinvenčnosti. Román môže mať

zovosti próz pôsobí ako alibizmus. Premyslenosť

výrazu: „z očí sa mi valia slzy“ (s. 8), „skláňam

úspech, no len dočasný, pretože ide skutočne

koncepcie pridáva možno spisovateľovi pár bodov,

hlavu a po tvári mi tečú slzy. Prúdy sĺz“ (s. 29),

o „literárne mäso“, ktoré je určené na čitateľské

keďže, autor očividne splnil svoj cieľ. Problém je

„dvíha hlavu a pozerá sa mi priamo do očí. Vidím,

skonzumovanie, t. j. druhýkrát sa čitateľ k tejto

v tom, že postmoderné textové hry boli v literatúre

že mu po lícach padajú slzy. Hryziem si do pery,

knihe, pravdepodobne, nevráti.

aktuálne pred 20 – 30 rokmi.

som na tom rovnako. Plačeme obaja“ (s. 35), „dý-

Do línie postmoderných reminiscencií a ego-

cham zhlboka a po tvári mi tečú slzy“ (s. 44), „obom

Postmoderné reminiscencie a egocentrizmus

centrického písania patrí aj Mara Stanková

po tvárach stekali slzy“ (s. 107), atď., ďalej plochosť

Ide o skupinu debutov, v ktorých sa objavili prvky

s debutom LottiNElásky (Marenčin PT). Spiso-

nastoľovania problémov a dominantná línia lásky.

postmodernej poetiky, a to najmä v pásme roz-

vateľka využila celú paletu typov rozprávača:

Do relaxačnej a zábavnej prózy možno zaradiť

právača a kompozície. Tieto prózy sú „najliterár-

personálneho, priameho, rozprávača v 2. osobe,

tituly z mafiánskeho prostredia s kriminálnou zá-

nejšie“ a svojou remeselnou prepracovanosťou

a to v ženskej a mužskej forme. Táto rôznorodosť

pletkou, napríklad Mafiánsky kuriér (Marenčin

najbližšie tomu, čomu sa zvykne hovoriť vysoká

paradoxne zvýrazňuje hlavnú významovú vrstvu

PT) Ronalda Wyetha alebo Zvrátené mesto (Art

literatúra. Zároveň knihy v tejto kategórii pôso-

diela, ktorej stredobodom je subjekt zameraný

Floyd) Jakuba Miščiho. Dej i podstata Miščiho

bili ako umelecky najambicióznejšie. Patrí sem

na svoje Ja. Odlišné rozprávačské perspektívy

knihy stojí na naturalistických scénach väznenia

napríklad Ruzká klazika Daniela Majlinga (OZ

fungujú ako reflektory, ktoré ženskú hrdinku na-

a týrania obetí sadistickým šialencom, pričom zá-

BRAK). Autor je na obálke knihy označený „len“

svecujú z rôznych strán, aby ju bolo na scéne čo

ver predstavuje zvrat, ktorého pointa prvoplánovo

za zostavovateľa a prekladateľa próz, názov diela

najjasnejšie vidieť. Je to postava stratenej tridsiat-

spochybňuje predošlý vývoj bez významového

obsahujúci úmyselnú deformáciu slov a predslov

ničky, outsiderky, ktorá je v súčasnosti veľmi po-

posunu. V „mafiánsko-detektívnej“ kategórii de-

s doslovom, ktoré majú podobu metanarácie, čiže

pulárna. Pokiaľ zvláštnosť subjektu neostáva len

butoval aj investigatívny novinár Arpád Solté-

rozprávania o rozprávaní, textové experimenty,

ozdobou, môže byť produktívnym východiskom

sz. Medzi protagonistov jeho prózy Mäso. Vtedy

hry – to všetko odkazuje k poetike postmoderny.

sprostredkovania originálneho pohľadu na svet.

na východe (Ikar) patria policajti Miki Miko a Ša-

„Ján Štrasserr“, rozprávač v predhovore, prezen-

V prípade Lotty je neobyčajnosť ženskej hrdinky

lený Valent, novinár Schlesinger a mladá žena,

tuje zbierku próz ako súbor náhrad „trvalých lite-

skôr želaná než realizovaná. Vedľajšie postavy

obeť zločinu, Nika. Vedľajších postáv je v románe

rárnych hodnôt pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť

vytvárajú pre protagonistku kulisy, na pozadí kto-

veľké množstvo, reprezentujú jednotlivé spoločen-

čítať skutočnú, čitateľsky náročnú ruskú klasi-

rých vyniká jej bohémskosť konvenčnej podoby.

ské skupiny drobných i veľkých kriminálnikov,

ku“ (s. 5). V skutočnosti je to skôr kniha písaná

Spája sa s ňou nezávislosť, kaviarne, alkohol, ci-
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garety, nezáväzný sex, filozofia a literatúra. Knihy

premýšľavého intelektuála. Uvažuje o medziľud-

kej bohyne ako bezbranný kojenec“ (s. 28), zatiaľ

a čítanie sa v prózach vyskytujú často, no rovnako

ských vzťahoch, zmysle života, o Bohu i o umení.

čo „čas sa vŕšil ako prach na matkinom sekretá-

pôsobia ako rekvizity („Čaj položil na kopu kníh,

Na jednom mieste reflektuje zmysel literárnej

ri“ (s. 22) a mužský hrdina sa naďalej prebúdza

ktoré slúžili ako nočný stolík“, s. 150), pričom

tvorby: „Pre koho vlastne človek píše? Každý dobrý

„so svojím anarchistickým neporiadkom ako mr-

pozostávajú z výberu prvých asociácií: ak Poe,

spisovateľ si na túto jednoduchú otázku odpovie,

zák s hnisajúcou nohou“ (s. 51), atď.

tak Havran; ak Gogoľ, tak Mŕtve duše; ak Bulgakov,

že v prvom rade sám pre seba, aby napísal knihu,

Bendzákovým zámerom bolo asi vytvoriť po-

tak Majster a Margaréta; ak Válek, tak Len tak.

ktorú nenašiel v zaprášených policiach okresných

stavu starnúceho muža trpiaceho nemožnosťou

Jednou z najcharakteristickejších čŕt Stankovej

knižníc ani na pultoch kníhkupectiev s čerstvými

nadviazať zmysluplné vzťahy a neschopnosťou či

poetiky je opakovanie. Možno ho nájsť v rámci

novinkami. Písať pre mňa znamená dávať tvar

odmietaním naplniť štandardné kritériá úspeš-

kompozície, kde sa opätovne prepisujú textové

svojmu fluidnému vnútornému životu“ (s. 65). Pô-

nosti človeka v dnešnej spoločnosti. Vybraný

sekvencie. Epizodickú cyklickosť vytvára aj cel-

sobí to ako obmena v súčasnosti obľúbeného ver-

literárny žáner a perspektíva rozprávača mali

kový tvar próz; dotýkajú sa jednej témy a hoci

balizovania potreby tvoriť v zmysle expandovania

umožniť pohľad zvnútra postavy. Zámer i stratégia

obsadenie vedľajších mužských postáv sa podľa

vlastného Ja. Je to o sebe a pre seba. Kam sa však

boli potiaľto legitímne, horšie je to už s naplnením

mien stále mení, ide o rovnaký scenár: Jej a Jeho

podel spisovateľov záujem o čitateľa? Na jednej

spisovateľovho zámeru. Text v takejto podobe

vzbĺknutie a ochladenie, hra mačky s myšou,

strane je sympatické, že Bendzákov rozprávač

môže byť príťažlivý pre ľudí, ktorí poznajú autora

boj, v centre ktorého je rozprávajúce Ja. Zvolený

sa nesnaží prvoplánovo „zapáčiť“, prezentuje aj

osobne a zaujíma ich ako človek, preto asi odpus-

stavebný princíp mal možno symbolizovať neko-

nepopulárne a kontroverzné názory, postoje, ne-

tia tú ťarbavosť písania i myslenia, no pre bežného

nečnosť kruhu, v ktorom Lotta uviazla, ilustrovať

vytvára postavu s ašpiráciou byť akýmsi vzorom

čitateľa, ktorý je konfrontovaný len so samotným

bezvýchodiskovosť jej situácie.

umelca či muža. Takáto perspektíva rozprávania

textom, už taký zaujímavý nebude, najmä preto,

Egocentrická je i kniha Michala Beleja Smú

dobre ladí so žánrom denníka. Na druhej strane

že na čitateľa sa pri písaní akoby zabudlo.

tok v srdci, falafel v placke (OZ Prvý plán).

je však problém, keď idea písania ako „intímnej

Kompozične ju tvoria „statusy“, no touto dobo-

hygieny“, písania ako „dávania tvaru svojmu

Poznámky k ženskému písaniu

vou aktualizovanosťou vo vzťahu k virtuálnemu

fluidnému životu“ nie je len súčasťou explikova-

Výzvou pre ženské autorky, ktoré sa tak často

svetu, internetu, sociálnym sieťam sa v podstate

nej autoštylizácie, čo by bolo v poriadku, ale je aj

orientujú na ženský svet, medziľudské vzťahy,

nelíši od klasického žánru denníkových zápiskov.

realitou výslednej podoby textu. Autor si nerobí

psychológiu, by mohlo byť nakoniec teda pozrieť

Sú to minipríbehy, minimalizmus ktorých provo-

starosti s tým, aby mal čitateľ estetický zážitok,

sa na ženu novým pohľadom, hoc aj v tradičných

katívne núti hľadať aspoň minimyšlienku, ktorá

pokojne sa poddáva opakovanému používaniu

žánrových súradniciach. V Pivarčiovej románe

mala byť motiváciou, prečo vôbec zaznamenať

patetických poetických prívlastkov, napr. oči dáv-

bol vyčlenený veľký priestor pre zobrazovanie

tieto výpovede. Niekedy sa objaví, niekedy nie.

nej milenky sú vyblednuté „časom ako prastaré

ženskej psychiky, no autorka venovala pozornosť

Výstižná autocharakteristika tohto diela sa na-

noviny“ (s. 9), jeho prechádzky vedú cestou „okolo

najmä starostiam protagonistky o svoj vzhľad

chádza v statuse z 28. 8. 2017: „V poslednej dobe

prastarého stromu“ (s. 15) a za ideálnu považuje

(maľovanie, oblečenie, veľký zadok) a jej erotic-

sa dosť hrabem vo svojich starých statusoch. Je

ženu, ktorá „poznala prastaré tajomstvo života“

kému vzťahu k Rómovi-Rómeovi. Výsledkom bol

celkom zaujímavé vidieť, ako sa moja osobnosť

(s. 54). Prejavuje sa tu leitmotív Bendzákovho tex-

plochý a ošúchaný portrét (polo)stratenej inte-

menila, ale ešte zaujímavejšie je, že celý tento

tu, ktorým je „básnictvo“. Problematická je podoba

lektuálky-tridsiatničky. Veľmi podobné postavy

proces je vlastne taká terapeutická záležitosť.“

tohto „básnictva“. Protagonista používa len zopár

i rozprávačky sme mohli stretnúť aj v prózach

Zaujímavé pre spisovateľa, pre čitateľa už menej.

postupov, ako toto „básnictvo“ evokovať. Patria

Stankovej, Micenkovej, Sarnovej…

Medzi ambiciózne prozaické debuty možno

sem už spomínané poetizmy (ktorých používaniu

Ak ženské autorky toľko trpia stále temati-

zaradiť aj prózu Samota je moja staršia sestra

chýba miera), okrem toho je to pátos či akási bom-

zovanými spoločenskými tlakmi a genderovými

Ľuboša Bendzáka (Modrý Peter). Aj v tomto diele

bastickosť vyjadrovania, ktorá má odrážať bohato

stereotypmi, prečo ich svojimi dielami väčšinou

(ako vo všetkých v tejto skupine) sa stretávame

rozvinutý vnútorný svet rozprávača-básnika, na-

len potvrdzujú?

s rozprávačom, ktorý svoje duševné ťažkosti rieši

príklad aj o nikotínových žuvačkách hovorí ako

A pritom napríklad v Pivarčiovej knihe bol aj

alkoholom, navštevuje psychiatra a berie lieky.

o „úbohých náhradách božského tabaku“ (s. 17),

potenciálne zaujímavý moment „ženskej duše“.

Súčasťou jeho autoterapie je aj písanie, ktoré

jeho únava z toho, že má telo, „je vesmírnych roz-

Ide o scénu v záverečnej časti knihy, kde sa po ne-

nazýva „druhom intímnej hygieny, pri ktorej si

merov“ (s. 9). Bendzákov rozprávač ďalej reflektuje

konečných dôkazoch lásky a ďalšej zo spoločne

človek triedi pocity a robí si v živote jasno“ (s. 11).

reč jednej zo ženských postáv ako prostú, zatiaľ čo

strávených vášnivých nocí protagonistka emotív-

Zápiskový charakter prózy sa podieľa na ilúzii

jeho reč „je plná metafor a básnickej neurčitosti“

ne zberá na odchod. Dôvodom je, že po sexe muž-

autentickosti Bendzákovho textu, hoci tá pre neho

(s. 32). Také slávne to však so štýlom rozprávania

skému hrdinovi vyznala lásku, na čo on odpovedal

asi nebola najdôležitejšia. Ak by chcel dôsledne

nie je. Ide skôr o reč plnú prirovnaní a aj to nie

pevnejším objatím, no mlčky (v predchádzajúcej

dodržiavať denníkový žáner, časti ako: „stolný

básnicky neurčitých, ale prozaicky priezračných:

časti knihy jej však už lásku vyznal, aj slovne):

tenis je jediný šport, ktorému sa dlhodobo venu-

rozprávač vidí seba ako introverta „zažratého

„Pár agresívnych ťahov hrebeňom a vlasy boli

jem. Hrám v Košiciach mestskú ligu pre starších

v knihách ako lykožrút v smrekoch chránené-

učesané. Chrstla si do tváre trochu vody a pobrala

pánov“ (s. 19) by pôsobili neprirodzene, veď kto

ho tatranského parku“ (s. 34), je so sebou zmie-

sa k dverám. Michal sa jej prekvapene uhol.

si potrebuje pred sebou v denníku ozrejmovať

rený „ako mrzák s invalidným vozíkom“ (s. 14),

takéto prozaické fakty vlastného života. Sú to

kontempluje o ženách a prichádza k záveru, že

obúvala topánky.

teda otvorene štylizované zápisky, v ktorých sa

„k svojmu životu nevyhnutne potrebujú lásku

‘Nie,’ zafučala.

protagonista čitateľovi predstavuje (predvádza).

ako ryba vodu“ (s. 18), túži po sexe so Zuzanou

Správa sa ako hysterka. Jasné, že mu nemôže

Vytvára obraz seba ako básnika, pozorovateľa,

a po spánku „medzi jej mohutnými prsami archaic-

povedať, že sa hnevá, pretože zákonite by prišla

‘Ty sa hneváš? Pre tú noc?’ spýtal sa, kým si
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otázka prečo. Má mu odvetiť, že preto, lebo jej

no priznať remeselnú zručnosť písania príbehov.

nepovedal, že ju ľúbi?“ (s. 200).

Zaujímavé témy sa objavili rovnako v populárnej

Je to v rámci knihy len okamih, no mihne sa

literatúre, ako aj v dielach s vyššími umeleckými

v ňom motív samoľúbosti či hádam potreby do-

ambíciami. Už to všetko svedčí o nejednotvár-

minancie, keď sa protagonistka bezohľadne vrhá

nosti, slobode literatúry i prenikavosti pohľadu

do konfliktu, trestá muža za to, že sa nespráva

našich spisovateľov. Treba však povedať, že popri

podľa jej rozmarov. Škoda, že Pivarčiová sa viac

tejto jasnozrivosti hrali umelecké schopnosti začí-

nezamerala na túto vlastnosť svojej ženskej hr-

najúcich autorov zmocniť sa svojej témy väčšinou

dinky. O mužskej „ješitnosti“ ženy píšu veľa, ne-

až druhé husle.

opomenula ju vo svojej knihe ani jedna z našich

Ak sa snaží spisovateľ písať priamo, príde

debutantiek. Dokážu sa naše spisovateľky pozrieť

k podobnému záveru ako Bendzákov rozprávač,

aj na paletu deštruktívnych dôsledkov, keď tejto

a to, že slová jednoducho nestačia. Isteže, možno

povahovej črte podlieha žena? Ponúkne nejaká

písať aj o nemožnosti vypovedať o živote, o sebe,

prozaička svoju verziu odpovede na otázku, či

o druhých. S týmto problémom sa dôverne po-

žena ešte aj dnes naozaj dokáže byť len otrokom

známe takmer všetci. Azda však práve preto nás

alebo tyranom?

literárne dielo ako umenie slova priťahuje možnosťou, že v ňom takúto výpoveď nájdeme.

Iliada a Odysea

Ak prehovor rozprávača pripomína samoreč (a)

V prózach sa objavila aj téma „dobýjania Brati-

sociálnych solitérov, tak mu nie je rozumieť a opäť

slavy“ a návratov domov. Ešte stále sa v knihách

sa neodohrá tá jedinečná, subtílna komunikácia

môžeme stretnúť s protikladom malebného hor-

medzi spisovateľom a čitateľom. Veľmi dôležitá,

natého či východného Slovenska a nemalebné-

ak nie najdôležitejšia, je miera. Nájsť ju, spolu

ho juhozápadu. Pretrváva tento príkry kontrast

s formou pre svoje idey, vytvoriť si vlastný výraz

synekdochicky zastupujúci ľudí, zdôrazňujúci

zodpovedajúci vybraným témam; to je aktuálna

ich akúsi neprekonateľnú inakosť. V literatúre

úloha pre našich debutantov. Zatiaľ na to, ako

21. storočia pôsobí toto významové pole už značne

veľa hovorili, povedali príliš málo.

vydrancovane. Mohlo by priniesť plody v prípade,
ak by išlo o iné pomery; možno si predstaviť, že by
sa dal umelecky exploatovať šok a otrasenie Rusa,
ktorý sa prvýkrát v živote vydá na tisícekilometrovú cestu zo svojej „derevne“ so sto obyvateľmi,
stratenej kdesi v tajge, do 15-miliónovej Moskvy.
No v slovenských rozmeroch pôsobí takáto epopeja prehnane.
V minuloročnej súťaži fejtónov na Trnavskej
univerzite jeden študent opísal príchod do mesta
po železnici ako „divoké vlakové ródeo“. Dôvodom
bolo asi to, že nevedel, o čom vo fejtóne písať. Kto
totiž tú cestu pozná, vie, že sa to „divoké ródeo“ dá
bez problémov prestáť na nohách, a to bez držania.
Rozhodne môžeme len ťažko označiť cestu vlakom do Trnavy za akčnú a dramatickú, podobne
neproduktívne vyznieva dnes aj dramatickosť
„iliady a odysey“ bratislavských prisťahovalcov,
obzvlášť v dnešnej rýchlej technologickej dobe,
v ktorej sú naše slovenské vzdialenosti skutočne
maličké.
Záver
Pluralita poetík v slovenskej debutovej próze
za rok 2017 predstavuje dôvod na optimizmus.
Netreba pritom obchádzať kvantitatívne najširšie
zastúpenú oblasť masovej literatúry, čiže literatúry špeciálnych funkcií. O dôležitosti jej reflexie
písal už Mikuláš Bakoš s Alexandrom Isačenkom.
Poznanie týchto diel určuje ich pomer k centrálnej
oblasti literatúry. Navyše, mnohým z nich mož-
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ADEN, Nora

Viaz.

MIŠČI, Jakub

SARNOVÁ, Jana

Nina a Sabina

Próza novinára (1971) o nájdenom

Zvrátené mesto

Tigrom sa nesníva

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

živom dieťati a senzácii, ktorú okolo

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd.

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 264 s.

253 s. Viaz.

toho vytvoria médiá.

189 s. Brož.

Viaz.

Próza o dvojčatách, po ktorých krá-

ISBN 978-80-551-5210-3

Psychologický triler o bratoch

Próza ponúka príbeh o tridsaťroč-

se túžia mnohí muži.

Adamovi a Štefanovi, ktorí sa oci-

nej Sandre, ktorá utŕži niekoľko

HRČKA, Rudolf

tajú uprostred diania zvláštnych

tvrdých životných rán.

Všetko je raz prvý raz

udalostí.

ISBN 978-80-8164-116-9

ANDRAŠČÍK, Jozef

Bratislava, Slovenský spisovateľ

ISBN 978-80-89889-04-4

Kreslo

2017. 1. vyd. 286 s. Viaz.

Bratislava, Daxe 2017. 1. vyd. 183 s.

Autor (1950) sa vracia k rodinným

MUŽAK, Vlado

Mäso. Vtedy na východe

Viaz.

spomienkam na povojnovú Petr-

Príbehy iných aj tie moje

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 318 s.

Príbeh o obnovovaní vzťahu medzi

žalku, k chlapčenským bitkám

Košice, Copyvait 2017. 1. vyd. 260 s.

Viaz.

najlepšími priateľmi Pavlom a Do-

na Patrónke či k slobode rockovej

Brož.

Próza novinára, v súčasnosti poli-

minikou. Ich zbližovanie im kom-

Bratislavy.

Zbierka vtipných, smutných aj hro-

tického glosátora a komentátora

plikuje tajuplná minulosť rodičov.

ISBN 978-80-220-1982-8

zivých poviedok od známeho jazzo-

(1969). Román sa odohráva na vý-

vého hudobníka.

chode Slovenska, kde policajt a no-

ISBN 978-80-9720-173-9

vinár hľadajú pravdu, no stojí proti

ISBN 978-80-972884-0-2

ISBN 978-80-89429-62-2
JAKUBOVÁ, Martina

SOLTÉSZ, Arpád

BELEJ, Michal

Dotyky vášne

Smútok v srdci, falafel v placke

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 336 s.

PIVARČIOVÁ, Katarína

a mafia.

Bratislava, OZ Prvý plán 2017. 1. vyd.

Viaz.

Láska zvoní vždy dvakrát

ISBN 978-80-551-5645-3

Nestr. Viaz.

V próze podáva autorka príbeh

Bratislava, Slovenský spisovateľ

Zbierka statusov a zápiskov autora

o Kristíne a jej vášnivom vzťahu s Eri-

2017. 1. vyd. 231 s. Viaz.

STANKOVÁ, Mara

(1985) z rokov 2013 – 2017.

kom, ktorý je však aj plný utrpenia.

Próza autorky (1986) o Adriane, kto-

LottiNElásky

ISBN 978-80-972877-0-2

Uteká do zahraničia a pomoc hľadá

rá sa po dlhoročnom skrachovanom

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

u najlepšieho Erikovho priateľa.

vzťahu vracia do rodnej dediny.

155 s. Viaz.

ISBN 978-80-8164-124-4

ISBN 978-80-220-2018-3

Zbierka autorky (1989) obsahuje

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

KOČIŠ, Stano

PRASLIČKA, Martin – TRENČAN-

stratenej v sieťach vzťahov, pred-

54 s. Brož.

Otvoriť si mapu

SKÁ, Paulína

stáv, smútkov i radostí.

Novela rapera prináša vhľad do

Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2017.

Nasleduje zastávka…

ISBN 978-80-8114-876-7

ubíjajúceho sveta korporátnych

1. vyd. 120 s. Brož.

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd.

openspejsov.

Zbierka poviedok z ciest autora

148 s. Brož.

ŠRÁMKOVÁ, Hana

ISBN 978-80-9728-740-5

(1977) po New Yorku, Dubaji, Škót-

Autori mladšej generácie približujú

Smrteľne blízko

sku a Bratislave. Časť z nich bola

osudy niekoľkých postáv, ktoré sa

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 240 s.

BENDZÁK, Ľuboš

uverejnená v časopise Fragment

ocitajú v napínavých situáciách.

Viaz.

Samota je moja staršia sestra

v rokoch 2006 – 2014.

ISBN 978-80-89889-02-0

Próza s kriminálnym motívom.

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-89499-46-5

Bene

nim polícia, justícia aj tajná služba

Korporácio. Ilust. Erik Šille

krátke prózy o mladej žene Lotte,

100 s. Viaz.

Vincent Fiedler spácha čin, ktorým
REPOVÁ, Hana

dostane rodinu na okraj spoločnos-

Básnik (1966) je autorom piatich

MICENKOVÁ, Jana

Boh plače potichu

ti. Po rokoch chce jeho dcéra zistiť

básnických zbierok, toto je jeho

Sladký život. Ilust. Veronika Ko-

Bratislava, Meridiano 2017. 1. vyd.

pravdu.

prozaická prvotina.

rečková

351 s. Viaz.

ISBN 978-80-8164-128-2

ISBN 978-80-89545-59-9

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Prvá časť romantického príbehu

224 s. Viaz.

o ľuďoch zo súčasnosti, ktorých

WYETH, Ronald

DOKTOROVÁ, Kristína

Zbierka poviedok autorky, divadel-

spája priateľstvo.

Mafiánsky kuriér

Stratiť, no vyhrať

nej dramatičky a režisérky (1980).

ISBN 978-80-89808-73-1

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8114-937-5

458 s. Brož.

352 s. Viaz.
ROŠKOVÁ, Simona

Próza autora (1966), ktorý už publi-

Próza autorky o bývalej profesio-

MIHOKOVÁ, Michaela

Nechcem počuť tvoj plač

koval texty v mnohých periodikách

nálnej jazdkyni F1, ktorá sa snaží

Poškvrnená

Košice, Taktik 2017. 1. vyd. 220 s.

pod rôznymi menami. Napínavý

s jej jazdcom vyhrať titul a rieši tiež

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

Viaz.

príbeh o zásielke kokaínu a láske

komplikovaný vzťah s otcom.

316 s. Brož.

Román o psychickom prežívaní

dvoch ľudí z odlišných spoločen-

ISBN 978-80-89889-03-7

Samostatný debut autorky o rode

a zložitých zmenách v správaní žien

ských vrstiev.
ISBN 978-80-8114-934-4

Byronovcov, ich tajomstvách a mla-

trpiacich popôrodnou depresiou.

FRINDT, Miroslav

dej Grace Byronovej uprostred ruš-

ISBN 978-80-8180-070-2

Prípad Najdúch

ného života v Londýne.

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 245 s.

ISBN 978-80-8986-195-8

č. 07 – 08/18

TÉMA – NEDEBUTOVÁ POÉZIA 2017

Ge-ne-r ujten-text-!
Nedebutová poézia 2017
Mgr. Matúš Mikšík (1988)
vyštudoval slovenský jazyk
a literatúru na Filozofickej fakulte
UK v Bratislave, kde v súčasnosti
pôsobí ako interný doktorand
na Katedre slovenskej literatúry
a literárnej vedy. Aktívne recenzoval
(a dúfa, že ešte bude) pre rôzne
literárne časopisy a (občasne) pracuje
ako knižný redaktor. Od mája 2016
je šéfredaktorom Knižnej revue.

Foto Radka Komžíková

V

yužime korpus slovenskej nedebutovej

Vzdávaš hold lyrickým hrdinom a hrdinkám

asi iba tvorba Ivana Kraska, bol v minulom roku

poézie za rok 2017 na uskutočnenie va-

(KAT0)

výber z poézie Vladimíra Roya Vpísané do noci

riácie Turingovho testu: Človek_hodno-

Toto je Apendix A. V kontexte slovenskej poézie,

(FACE), ktorý zostavil Peter Trizna. Zostavovateľ

titeľ (ja) sa bude pokúšať zistiť, či danú zbierku

ktorá nevznikla v roku 2017, ale sa v tomto roku

do nášho časopisu napísal aj interpretáciu Royovej

napísal iný človek, alebo by túto úlohu zvládol aj

pripomenula, je vhodným aktualizačným mo-

básne Upír, text nájdete pod názvom Túžba po svetle

algoritmus „počítač_básnik“. Hypotéza: algoritmy,

mentom (ktorý mi zároveň umožní šalamúnsky

v básni Upír Vladimíra Roya (KR 7-8/2017). Ďalším

ktoré vedia veršovať (zatiaľ najmä v angličtine) sú

si splniť povinnosť informovania o reedíciách

dôležitým doplnením bielych miest slovenskej

už také sofistikované, že s nízkou pravdepodob-

bez toho, aby som sa pri týchto tituloch príliš

poézie je antológia Potopené duše. Z tvorby slo

nosťou dokážu vytvoriť aj nadpriemernú poéziu

„zakecal“) rubrika Interpretácia, ktorá fungu-

venských poetiek v prvej polovici 20. storočia

(KAT2), s vysokou pravdepodobnosťou zvládnu

je v Knižnej revue od začiatku môjho pôsobenia

(Aspekt), ktorú zostavila Andrea Bokníková. Bá-

napísať priemernú zbierku básní (KAT3) a malé

v redakcii. Poďme chronologicky:

seň Šáry Buganovej Svetlá vo vode sme nemohli

percento pokusov vie algoritmus sám vyhodnotiť

Mile Haugovej vyšli minulý rok až tri výbery

zveriť do lepších rúk než do rúk Ivany Hostovej, jej

ako „chybné“ – túto množinu môžeme pracovne

– Rastlina za ohradou sna (ETERNA PRESS) je

vynikajúcu interpretáciu sme publikovali pod ná-

nazvať „zlá poézia“ (KAT4). Samozrejme, predpo-

výberom z autorkinej poézie o láske; Paradiso

zvom Len svetlo. Len na vode (KR 9/2017).

kladáme, že ešte stále existuje poézia, ktorú by

(Ricordare) (Skalná ruža, občianske združenie)

Jednou z prvých lastovičiek rubriky vôbec

počítač_básnik nevedel zostrojiť (KAT1), resp.

predstavuje zaujímavý bibliofilský počin, v ktorom

bola interpretácia básne Rudolfa Dilonga od Jo-

náležite oceniť – ide o také verše, ktoré s pravde-

sa s Haugovej básňami kombinujú obrazy Jána

zefa Brunclíka – dilongovsky dôležitý bol aj rok

podobnosťou hraničiacou s istotou týmto Turingo-

Kudličku; najlepším (berme to ako hodnotenie)

2017, v ktorom sa upresnilo autorstvo básnic-

vým poetickým testom (TPT) prejdú stopercentne.

výberom však je publikácia Mila Haugová vo vý

kých zbierok Muškát a Môj sen o láske: výber

Zároveň nesmieme opomenúť básne, ktoré vznikli

bere Rudolfa Juroleka (Skalná ruža, občianske

z tvorby Dilongovej múzy a autonómnej poetky

ešte pred spustením inteligentných veršovacích

združenie), z ktorej si Stanislava Repar vybrala

Valérie Reiszovej, píšucej pod pseudonymom Ria

algoritmov (KAT0), tie by tiež veľmi pravdepodob-

báseň Magenta, ktorú interpretovala v texte s ná-

Valé, vyšiel pod názvom Môj sen o láske (Vyda-

ne testom prešli, pre anachronickosť vstupných

zvom Štyri skupenstvá básne (KR 4/2017).

vateľstvo Slovart). Výber zostavovala Kristína

parametrov však takto hodnotené nebudú – budú
iba pripomenuté v Apendixe A.

s. 30/31

Doplnením palety slovenskej moderny, z kto-

Pavlovičová, ktorej interpretáciu jednej z básní

rej sa v súčasnosti ako-tak v povedomí drží už

Rie Valé nájdete pod názvom Príbeh lásky v lyrike
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(KR 10/2017). Nemohli sme si nechať ujsť ani

Naozaj tým nechcem devalvovať čas a energiu,

tak, aby to znelo“. Problémom takejto poetiky je,

kánonickú súčasť slovenskej poézie prvej polo-

ktorú autor do skladby vložil, technicky i obsa-

samozrejme, miera, ktorú zavše (no dobre, tak

vice 20. storočia – Igricovské spevy Valentína

hovo (čo sa týka „štandardných“ prvkov, dikcie

skôr často) Dobrovodský ako básnik stráca – ak

Beniaka. Tie sa objavili pod názvom Slovenský

i výsledného výrazu) je to vynikajúco odvedená

by som mal byť literárny až do najdôslednejších

Igric sa búri aj žalostí. Tri básnické cykly

práca, treba však povedať, že takéto typy textov

dôsledkov, povedal by som, že Gusto Dobrovodský

(OZ Hlbiny) a úlohy výkladu básne Svedectvo Má-

aj v minulosti spĺňali okrem estetickej funkcie

by bol so všetkými svojimi vlastnosťami lepšou

rie o Igricovi z tejto publikácie sa skvelo zhostila

aj iné, mimoliterárne – väčšinou išlo o fanta

postavou vo filme než autorom autonómnych

Monika Kekeliaková, text je príznačne pome-

zijné zapĺňanie bielych miest, výsledkom čoho

poetických textov.

novaný Beniakovský génius úškľabku (pomalého

bola mýtizácia ústredných postáv textu. To sa

úsmevu) (KR 11/2017).

dá pozorovať aj tu, v súčasnosti však – z mimoli-

Vidíš náskok pred algoritmom (KAT1)

Osobne sa veľmi teším z toho, že vyšiel Spev

terárneho hľadiska – je dôležitejšia demýtizácia

Najlepšou zbierkou uplynulého roku je pre mňa

ník (OZ Laputa) s textami Deža Ursinyho. In-

a racionálne-komplexný prístup k našej histórii

Kráľ hlad (Skalná ruža, občianske združenie)

terpretáciu jednej z Ursinyho piesní – konkrétne

oproti monumentalizácii. Knižka zároveň nemá

Jána Gavuru. Je to zbierka prenikavého videnia

Prosby – sme zverili Tomášovi Strakovi, výsledok

poetologický aktualizačný moment (realizova-

vecí viditeľných i neviditeľných – toto videnie

hľadajte pod názvom Hľadanie odpovedí, nachá-

teľný napríklad formou subverzie – teda ak by

pritom nie je zneprístupňované prekomplikova-

dzanie otázok alebo Prosba Deža Ursinyho (KR

hrdina bol „neepický“, alebo by sa skladba písa-

nou obraznosťou, je podávané priamo, žiada sa

12/2017). Do nového roka sme sa preniesli opäť

ná v prastarom metre odohrávala v súčasnosti)

povedať, že až jednoducho, tým by sa však mohla

s etablovaným klasikom, tentokrát to bol básnik

a na základe vlastnej skúsenosti môžem povedať,

redukovať jeho hĺbka. Je vidieť, že lyrický subjekt

pôsobiaci v druhej polovici 20. storočia (pikoška,

že keď už ani študenti slovenskej literatúry nečí-

sa v týchto básňach svojím svetom pre-mýšľal

autor tohto textu je momentálne pôsobiaci v tom

tajú Svatopluka Jána Hollého, túto knižku vezme

dostatočne dlho na to, aby svoje pozorovania

istom kabinete ako zmieňovaný básnik) – Mila-

do rúk ozaj iba málokto.

a úvahy vedel vydestilovať do priezračnej podoby,

novi Rúfusovi vyšiel veľkoryso (až bibliofilsky)

Opätovne vyšiel básnický debut Viliama

ktorá sa prejavuje pre autora príznačným gnó-

urobený výber z tvorby A čo je krása? (Perfekt),

Klimáčka Karamelky (FACE), no zdá sa mi, že

mickým pointovaním, prípadne silným obrazom

kúsok z autorovej Ódy na radosť si vybrala Jaro-

knižka veľmi zostarla a čo bolo kedysi radikálne,

s alegorickým pôsobením alebo – v žiarivých mo-

slava Šaková a napísala o týchto veršoch text

je dnes… no, vo svojej podstate stále radikálne,

mentoch – odzbrojujúcou jednoduchosťou: „Ako

Radosť bolesťou vrúbená (KR 1/2018).

len o 25 rokov staršie, tak si predstavte, aký ra-

si vymýšľať, / keď všetko je tu“ (s. 10). Knižku som

Posledným reprezentantom prekrytia množín

dikálni asi tak budete o 25 rokov vy. Vyšiel aj

recenzoval pre SME (preto sa tu nad ňou neroz-

„interpretačná rubrika“ a „slovenské knihy s bás-

výber z poézie Ctibora Štítnického pod názvom

plývam), môj text nájdete pod titulkom Priamo

ňami vydané v roku 2017“ je čítanka/antológia

A predsa ide jar (Regent). Na meno autora vraj

na komoru.

Socialistický realizmus v slovenskej poézii

znalci poézie „buď obdivom ožijú alebo pohrdlivo

Víťazovi sekundujúca zbierka Veroniky Dia-

(Univerzita Komenského, vydavateľstvo), zosta-

ohrnú nosom“, tak sa píše v doslove. Ani zmien-

niškovej Správy z nedomovov (Modrý Peter) je

vená a sprievodnými textami doplnená Valérom

ka o tých, čo myknú plecom (možno iba nie sú

citlivou (nie sentimentálnou) výpoveďou o nepo-

Mikulom. Ide o cenný artefakt, ktorý je možno

znalci). Každopádne, verše sa mi nezdajú ničím

koji človeka v dnešnom svete. Tento hĺbkový po-

čitateľsky menej príťažlivý (hoci, ak viete tieto

výnimočné, sú remeselne dobre zvládnuté a nájdu

nor do skúmania vzťahov medzi jednotlivcom (ten

propagandisticky angažované minulorežimové

sa v nich aj svetlé momenty (najmä vtedy, keď sa

je často určovaný istým deficitom) a spoločnosťou

básne brať s nadhľadom, tak sa dobre zabavíte

ľúbostná téma mieša s fragmentmi vojnových zá-

dodáva zbierke obsažnosť, v kombinácii s reme-

– napríklad ja si túto publikáciu užívam, ja sa

žitkov), celkovo však v súčasnosti má predložený

selne dobre zvládnutým obrazivom a výrazivom

cítim dobre), o to viac je však neodškriepiteľná

výber iba malú šancu zaujať. Niečo podobné by sa

ide jednoznačne o prínos do domácej poézie.

potreba jeho začlenenia do (vysokoškolských)

dalo povedať aj o veršoch Jozefa Darma, ktoré

Melancholickosť (reprezentovaná najmä rôzno-

učebných osnov. Báseň Milana Lajčiaka Je jeden

vyšli v dvoch knižkách: Čas s tebou a Tmavý

rodým využitím motívu/symbolu vtáka v časti

svet, a predsa dva sú svety interpretoval Ján Ga-

Chlieb (Podoby domova) (obe Vydavateľstvo

Vtáčí atlas), ozvláštnená akýmsi postapokalyp-

vura a text nájdete pod názvom Červený dáždnik

Spolku slovenských spisovateľov) – ide o štylis-

tickým nádychom môj pozitívny dojem z veršov

socialistického realizmu (KR 2/2018).

ticky zvládnutú poéziu, emočne síce nie plytkú,

ešte umocňuje. Silným indikátorom charakteru

Z ostatných kníh, ktoré prvýkrát vyšli v pred-

ale ani nie príliš hlbokú, skrátka texty s hladinou

zbierky je jednak jej názov, jednak názov prvej

stihu pred algoritmami, ktoré by ich možno vedeli

takou, aby sa dali považovať za básne, bohužiaľ

časti: Uhádni, kto z nich prežije túto zimu. Práve tu

napísať, spomeniem ešte niekoľko. Gorazdov

však už značne zaprášené.

sa totiž vytvára onen pocit permanentného ohro-

odkaz (Spolok slovenských spisovateľov) Teofila

Kurič v letnom kine (OZ BRAK), ktorým

zenia, ktoré azda zasahuje celú spoločnosť, i keď

Klasa je ojedinelým úkazom nielen v kontexte

bol Augustín Dobrovodský, je knižka, ktorá

v zbierke je pars pro toto zobrazované prostred-

minuloročnej tvorby, ale aj v kontexte slovenskej

obsahuje hŕbu rozšafných, hravých, miestami

níctvom marginalizovaných skupín ľudí, najmä

poézie 20. a 21. storočia (to samo osebe je skôr

až infantilných (v dobrom) či insitných (v nie

bezdomovcov (Vychádzam stále z tých istých dverí,

konštatovanie ako hodnotenie). Ide totiž o imi-

až tak dobrom) veršov. Titul zhŕňa poetickú

s. 19; Volajú ho D’ Artagnan alebo Kocúr v čižmách,

táciu epickej skladby založenej na živote a učení

tvorbu autora, ktorý patril za minulého režimu

s. 28), čo je však tristnejšie, Dianišková správne

Metodovho žiaka Gorazda. Väčšina knihy je pí-

k „brízgalkovskej“ skupine umeleckého disentu/

naznačuje, že v našej spoločnosti sú margina-

saná v nerýmovaných alexandrínoch (šesťstopo-

undergroundu. Texty sú okrem už spomínaných

lizované aj ženy. Práve odkaz žensko-mužskej

vý jamb), čo je na jednej strane ozaj úctyhodný

adjektív vystihnuteľné istou roztržitosťou a vyu-

nerovnosti je v zbierke najsilnejším (i keď možno

výkon, na strane druhej však – ak prihliadneme

žívajú princíp automatizovanej, foneticky založe-

nie najvýraznejším) posolstvom, dobre je to vidieť

na všetky kontextuálne okolnosti – márna snaha.

nej poetiky nonsensu – „vravím, čo mi napadne,

v tomto úryvku z básne My zo stanice Nikde: „Sme
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v zátvorke, ženy ešte v jednej, ženy sú zátvorkou

pričom tieto ženy následne spochybňujú svoju

tateľne úžasnej hmote, / už ani zlomkovú šancu

v zátvorke“ (s. 21). Nemenej zaujímavé je aj synek

vlastnú identitu, ktorá sa pod týmto vplyvom bru-

/ vnútri sa vystrieť do krásy“ (s. 41); aj celé texty

dochické zobrazovanie vylučovania zo spoločnos-

tálne triešti. Výsledkom je redukcia žien na ob-

ako Vlaky medzi dvoma zábleskami (s. 119 – 125)

ti cez motív chýbajúcej nohy (napr. vynikajúca

jekt (ale už ani nie na objekt túžby) či dokonca

–, akokoľvek však chápem, že rozmach lyrického

báseň Kráčala som po schodoch zo šatníka, s. 25;

materiál – zaujímavé je potom, že na jednej strane

subjektu a jeho nadmerné rečnenie je zámerom,

či Mám ich obe, s. 27). Nedomovy a „poloobydlia“

až snová kvalita obrazov (napr. báseň Alexijevič

mám pocit, že v konečnom dôsledku je potom

potom vyjadrujú nemožnosť zakorenenia sa

o vojne (68), s. 8, sa dokonca otvára veršom „sníva

v zbierke viac konceptu ako obsahu, čo je trochu

do siete medziľudských vzťahov a atomizáciu

sa mi“) je vyvažovaná anestetizovaním výrazu,

škoda.

spoločnosti, čím sa ešte prevrstvuje bezútešný

drastickým zvecnením lyrických hrdiniek: „lebo

Veľmi osviežujúco pôsobia básne Pavla Gara-

ráz tohto (zatiaľ?) fiktívneho sveta. Zbierka je

to sme // nevyrovnané zuby / ktoré sa nemôžu

na v zbierke Šla Pavla šalviou (FAMA art). Auto-

veľmi premyslená a starostlivo koncipovaná,

presadiť“ (s. 41).

rovi totiž rýmovanie ide, takže využitie viazaných

postup lyrickej naratívnosti a uplatnenie žánru

foriem je pre zbierku prínosné, nie zbytočne zoš-

básne v próze ju sprehľadňuje, takže výsledkom je

Občas hlavou uznanlivo pokýveš (KAT2)

nurovávajúce – sem-tam sa síce niečo preženie,

niečo, čo má potenciál osloviť tak diskurzívneho

Poéziu Jána Buzássyho poznáme ako kultivo-

ale je to akceptovateľné. Výrazovo sú verše zavše

ako aj naivného čitateľa.

vanú a premýšľavú, rovnakým spôsobom autor

až frivolne privoľné, možno dokonca sexistické,

Miroslav Brück vo svojej zbierke Chýbajúce

pokračuje vo svojej básnickej púti aj v zbierke

básne však zámerne pripomínajú pijanské piesne,

strany (Skalná ruža, občianske združenie) nah-

Nábrežie (PETRUS). Pôdorys tvoria útvary zlože-

budiž im preto v rámci tohto žánru nekorektnosť

liada na okolitú realitu cez detaily, výseky sku-

né z dvoch kvartet s občasnou variáciou (tá je zau-

odpustená. Navyše, Garanova hravosť a systema-

točností, ktoré netrénované oko často zachytáva

jímavá napríklad pri básňach Uspávanka, s. 54; či

tické uplatnenie poetiky nonsensu jasne ukazuje,

automaticky a nepripisuje im väčšiu dôležitosť.

Útržky, s. 66). Prvé kvarteto je pritom expozíciou,

že tak, ako sa lyrický subjekt neberie príliš vážne,

Pre lyrický subjekt v zbierke sa však tieto okami-

ktorá je založená na postrehu – či už sveta okolo

by sme privážne nemali vnímať ani verše ako:

hy stávajú substrátom, základom reflexie sveta

nás (vtedy nadobúda podobu impresie, moment-

„Dievčatá, mestom zurčíte / rytmickým zurča-

a súvislostí v ňom. Uvažovanie na osi impresia

ky) alebo vnútorného sveta lyrického subjektu

ním, / inšpirované určite / Viliamom Turčánym“

– myšlienka sa preto nezriedka končí gnómicky,

(v takom prípade ide o načrtnutie myšlienky),

(s. 22). Oddychovka ako lusk (a neomrzí ani v tých

čo je azda výrazom toho, že s pointou završujeme

druhá polovica básne je potom prehĺbením, roz-

niekoľkých vážnych polohách, v ktorých sa dosť

skúmanie predmetného javu a môžeme sa teda

vinutím predmetu expozície. Sympatická je aj

ojedinele subjekt ocitne).

posunúť ďalej. Tento posun je aj jedným z princí-

istá dvojdomosť zbierky – lokálne je ukotvená

Zbierka Jaroslava Rezníka Keď stíchne naša

pov Chýbajúcich strán, zbierku otvára verš: „Pod-

do priestoru bratislavského dunajského nábrežia

krv (Vydavateľstvo Spolku slovenských spiso-

stata myšlienky vzniká v chôdzi“ (s. 11) a v súlade

s charakteristickým travertínovým múrikom,

vateľov) je mi v mnohých ohľadoch sympatická.

s týmto výrokom môžeme vidieť, ako sa panoráma

napriek tomu sa na tento priestor neobmedzuje

Ide o zaujímavého reprezentanta tradičnej, dalo

sveta, ktorý čitateľ i subjekt spoločne sledujú,

a táto konkrétna časť hlavného mesta sa pre lyric-

by sa povedať, že až staromilskej poézie. Rezník

utvára reťazením detailov. V konečnom dôsled-

ký subjekt stáva odrazovým mostíkom pre rozlet

je v tomto poli jeden z mála autorov, ktorí vyu-

ku tak verše poskytujú možno až prekvapujúco

do iných, fiktívnych či skutočných svetov. Medi-

žívajú rým tak, že nie je v básni na prekážku.

komplexnú krajinomaľbu (pod krajinou tu mám

tatívnosti a reflexívnosti zbierky sekunduje jej

Náznak konceptu sa dá odčítať aj z názvu zbier-

na mysli nielen priestor samotný, ale i to, čo ho

grafická úprava i typ použitého papiera, takže

ky – ide o výpoveď v istom zmysle generačnú,

vypĺňa – hoci táto Brückova poézia je relatívne

v konečnom výsledku – hoci básne samotné zrej-

v istom zmysle synekdochickú pre skupinu ľudí,

vyľudnená). Najsympatickejšia na zbierke je jej

me nie sú natoľko výrazné, aby vo svojej celosti

ktorí zdieľajú s lyrickým subjektom hodnotovú

striedmosť, vecnosť – lyrický subjekt sa neusiluje

ostávali čitateľom v pamäti – ide o veľmi príjemný

príbuznosť. Zbierka je členená na viacero tema-

triumfovať nad príjemcom výpovede, neohadzu-

a poetický zážitok.

ticky rôznorodých oddielov – čitateľ postupuje

je ho „veľkými“ slovami, len ho slušne (azda iba

Martinovi Solotrukovi vyšla v minulom roku

od príležitostných dedikovaných básní cez in-

kývnutím hlavy) upozorní na to, čo môže byť

básnická knižka Metafyzická domácnosť I (Ars

tímno-ľúbostné texty až k lokálpatriotickým

povšimnutiahodné.

Poetica). Ide o pomerne rozsiahlu zbierku, v cen-

a patriotickým pokusom. Knižku uzatvára časť

Aj Atlas biologických žien (Spolok sloven-

tre pozornosti ktorej stoja každodenné predmety,

Z básní Jána Literáta, ktorú považujem za zámer-

ských spisovateľov) Oľgy Gluštíkovej patrí

pozdvihnuté na úroveň objektov vyššieho záujmu,

ne monumentálne a pateticky štylizovanú, čo

k tomu lepšiemu, čo sa v domácej poézii za mi-

objektov s presahom z fyzickej reality do meta-

na jednej strane čitateľovi môže osobne prekážať,

nulý rok urodilo. Kompozíciou pripomína Imunitu

fyzickej (kozmickej) nadreality. Základný tón

na strane druhej sa to dá vnímať ako naplnenie

Márie Ferenčuhovej či Menoslov Alty Vášovej,

predstavuje akási uvravená výpoveď lyrického

autorského zámeru (ak to tak je). Oceňujem, že

výrazovo sa mi zdá byť najbližšie k poetke Anne

subjektu, v ktorej sa mieša (zhruba v pomere 1:1)

hoci v básňach vidíme starnúceho lyrického hr-

Ondrejkovej. Kľúčovou básňou pre pochopenie

spirituálne, resp. metafyzické a vedecko-tech-

dinu (reprezentovaný je implicitným motívom od-

zbierky je Sexuológ o Hane (29) (s. 53) či verše: „ma-

nologické. Výsledkom je nevážno-vážna poézia

chádzania, ktorý sa viaže na názov zbierky), verše

terstvo ako chodba / do kuchyne“ (s. 50). Gluštíko-

(prevažne nevážna), ktorá na občasný prienik

neskĺzavajú do apokalyptických vízií úpadku. Je

vej verše sú trýznivým čítaním, potešenie v nich

do hlbších rovín využíva transformáciu a aktuali-

škoda, že zbierka nemá aktualizačný moment,

nenájdete – naopak, na ploche celej zbierky sa

záciu frazém a ustálených slovných spojení – toto

preto je aj napriek svojej vnútornej kvalite skôr

budete stretávať s pocitom defektnosti lyrických

je viditeľné napríklad v básňach Kľučka (s. 22 – 32)

archaickým mementom než výpoveďou, ktorá

hrdiniek a z neho prameniacou deficitnosťou. Ide

či Vešiak (s. 35 – 39). Nájdu sa tu aj vskutku dobré

bude ovplyvňovať budúcich básnikov a poetky.

o zobrazovanie žien, nenapĺňajúcich archetypál-

verše – napríklad v básni Odpadky: „Nedali sme

Erik Šimšík pre mňa bol vždy zábavno-pro-

ne predstavy o žene v patriarchálnej spoločnosti,

im, / tej kope podivuhodných vecí, / v celku hma-

vokatívnym autorom, preto sa teším, že v zbierke

s. 32/33
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Čabajka a iné údeniny (OZ BRAK) svoju formu

slovenskej poézie čosi ako mierny, ničím nie vý-

je z autorkinho uhla pohľadu podávaný ako zápas

ešte vyladil. Hĺbkový pohľad odhalí pod poetikou

nimočný nadštandard. Každá „veľká“ báseň je

dobra a zla, prípadne lásky a nenávisti/smrti. Tre-

nonsensu a postmodernistickými poetickými

tu nasledovaná variantom (podtitul zbierky je

ba dodať, že oscilovanie okolo oboch extrémnych

postupmi možno až nepredpokladanú obsažnosť.

ostatne Básne a fragmenty), vytvoreným exten-

pólov predstavuje výrazné zjednodušenie chápa-

Obsahom zbierky je v konečnom dôsledku kri-

ziou niektorého z veršov – strohosť výrazu týmto

nia sveta, čo má svoje kladné i záporné stránky

tika spoločnosti, resp. jej kritické uvažovanie

poetickým fragmentom v niektorých prípadoch

– medzi tie kladné môžeme zaradiť ostrosť veršov,

o nej – našťastie nejde o kritiku nijak reduktívnu,

svedčí tak, že tvoria najlepšie miesta celej zbier-

teda ich jednoznačne odčítateľnú hodnotovosť,

Šimšík upozorňuje na nevyhnutnosť paralelného

ky: „vojaci prečesávajú krajinu / s istou dávkou

skôr negatívne však vnímam redukciu spektra

pohľadu na spoločnosť ako na celok, ale i na jej

nehy / takmer so smútkom v duši“ (s. 54). Celkove

farieb na čiernu a bielu, teda básnenie bez sivej

jednotlivé detaily. Je pravda, že človek sa v tom

je však Muž na peróne zbierkou prevažne nevý-

zóny (ktorá predsa len poskytuje lyrickému sub-

ľahko zamotá, ak sa však dostatočne sústredíte,

bojných, krotkých, nevzrušivých veršov, ktoré

jektu možnosť komplexnejšej výpovede). Táto

vytiahnete spomedzi zmesi textov a vizuálnej

príliš pohodlne spadajú do básnického výraziva

zbierka je teda osobnou spoveďou a aj rezonancia

poézie znepokojivú správu o stave sveta.

(napríklad obrazmi mesiaca-luny je zbierka vyslo-

s čitateľom prebehne skôr po osobnej než po univerzálnej línii.

Pästiarsky list (Drewo a srd – OZ Vlna) autora

vene presýtená). Vo výsledku teda básňam chýba

s pseudonymom Ä môžeme pripísať na vrub ďal-

iskra, konflikt alebo náznak problematizovania

Nakladanie svetla do octu (FAMA art) Jána

šiemu pseudonymu – údajný editor Agda Bavi

– niečo, čo by čitateľa prekvapilo, zasiahlo, trochu

Petríka je na prvý pohľad veľmi zaujímavá zbier-

Pain sa k svojmu autorstvu priznal v rozhovore

vykoľajilo, posotilo.

ka. Autorova remeselnícka finesa je na vysokej

pre KR 10/2017. Zbierka je úderná (ha!), treba však

Zbierku Divadlo (Norami) Zuny Chmúrnej

úrovni a miestami pripomína poetiku Miroslava

povedať, že pre svoj rozsah a nízku variabilitu tex-

považujem taktiež za ľahko nadpriemernú –

Válka či možno skôr Jozefa Mokoša – musel som

tov môžu verše čitateľa časom nudiť. Rozumiem

na jednej strane musím uznať, že popri oveľa

dlhšie rozmýšľať, kým som prišiel na to, prečo

tomu, že takáto šírka výrazu a uvravenosť sú

horších počinoch obstojí (to znamená, že som

intuitívne v porovnaní s týmito dvoma básnikmi

súčasťou autorského konceptu, v konečnom dô-

pri čítaní necítil frustráciu), na strane druhej

z toho vychádza Petrík v oboch prípadoch horšie.

sledku ich však vnímam skôr kontraproduktívne.

vidím niekoľko problémov. Ak vezmem zbierku

Problémom je to, že básne zbierky často nikam

Tak či onak, oceniť treba najmä nekompromisne

ako celok, mám pred očami obraz, ktorý je veľ-

nesmerujú, autor volí ako výstavbový princíp

protitotalitaristický postoj a vymedzenie sa voči

mi mdlý a skladá sa z monotónnosti, fádnosti

reťazenie obrazov, ktoré sú do textov nadhodené

konzumizmu, ďalej vydarené slovné hračky (napr.

a repetície. Príčina azda spočíva – po prechode

nezriedka anaforicky, teda začínajúc tým istým

„ľudová zlovestnosť“ na s. 98) a v neposlednom

na mikroúroveň – v tom, že v textoch absentuje

segmentom, čo po niekoľkých použitiach pôso-

rade aj vizuálne vložky z cyklu Výstražný exponát,

druhý plán, de facto som nenašiel nič, čo by ma

bí repetitívne. V celej svojej šírke potom básne

ktoré punkovo-undergroundovo-antiestabliš-

tak zaujalo, že by som bol túto knižku ochotný

pričasto predstavujú iba sled (hoci vydarených)

mentovú poéziu dobre dopĺňajú.

otvoriť ešte raz. Divadlo vajatá kdesi na neutrálnej

obrazov, ktorých spojenie však neposkytuje takú

Knižka Pavla Maloviča Tvar mojej tváre

úrovni, nejde ani do pozitívneho, ani do negatív-

pridanú hodnotu, akú by čitateľ mohol očakávať.

(F. R. & G.) je zložená z troch oddielov: Piesne,

neho extrému, a to v akomkoľvek zmysle, preto

Vo výraze cítiť isté príliš poetické staromilstvo,

Básne, Omrvinky. V prvej časti sa nachádzajú pies-

je zbierka nevýrazná až bezvýrazná. Ak by som

čo v súčasnosti už pôsobí veľmi nefunkčne – ak-

ňové texty, z ktorých však viaceré po separácii

mal predsa len vyzdvihnúť jednu báseň, bolo by

ceptovateľné sú potom zväčša tie texty, kde je táto

od hudobnej zložky ukazujú, že ako autonómne

to Spojenie (s. 14).

poetickosť vyvažovaná hravosťou cez (dô)vtipné

básne fungujú o čosi slabšie. Za vydarenejší po-

Zborník Básne SK/CZ 2017 (literarnyklub.sk)

obrazy alebo slovné hračky. Inak sa to môže zvrh-

važujem napríklad úvodný text Zabili, zabili (s. 11)

obsahuje básne debutantov i etablovaných,

núť na melodrámu, pričom priťažujúcou okolnos-

či Tri variácie na tému „sneh“ (s. 44). A čo poézia?

českých i slovenských autorov a autoriek. Náj-

ťou môže byť aj nadužívanie takých konotačne

Verše sú reprezentantom hovorovej poézie, ktorá

deme tu, samozrejme, texty lepšie a texty hor-

stabilizovaných (ba až lexikalizovaných) výrazov

je – podobne ako zo svojej podstaty piesňové texty

šie. Za lepšie celky považujem Noční převádení

ako „jeseň“ alebo „anjeli“. Samozrejme, treba po-

– veľmi operatívna, teda v konečnom dôsledku

mláďat Simony Rackovej, Přiblížení Petra Mezi-

vedať, že zbierka má aj veľmi dobré básne, k tým

nejde ani tak o sebarealizáciu subjektu, ale skôr

horáka, Nové básně Jana Těsnohlídka a cheppott

najlepším podľa mňa patrí Korešpondencia (s. 11)

o prehovor smerom k čitateľovi; základnou pre-

schramot Martina Vlada. Celkovo z toho vychá-

a Čakanie (s. 32) – aby som to zhrnul, jednotlivo

misou tu je myšlienka zdelenia istého naratívu.

dzajú lepšie české príspevky do súťaže, azda

vedia texty zaujať a azda i nadchnúť (no možno

Texty sú miestami zjednodušujúce, explicitné,

však ešte jednou vetou k Vladovi (áno, pretože

len v nich spomínaný objekt túžby), ako celok

nenechávajú čitateľovi toľko priestoru, aby v ňom

náleží do domáceho kontextu): jeho tvorba sa

však Nakladanie svetla do octu nenadchýna.

podnecovali dlhotrvajúcu odozvu. Ak chce niekto

vyznačuje (dô)vtipom, v tomto ocenenom cykle

Po prečítaní zbierky Emila Babína Čítanie

čítať tieto básne, musí ho zaujímať osud lyric-

je pozoruhodné, že autor dokázal byť ešte úspor-

tváre (PETRUS) mám zmiešané pocity – textom

kého subjektu – to sa dá, samozrejme, povedať

nejší ako obvykle, výsledkom čoho sú komplexné

sa nedá uprieť istá literárna zručnosť, viaceré

v podstate o hocijakej poézii, v tomto prípade

miniatúry na pobavenie i zamyslenie.

majú dobrý náboj, či už vo forme myšlienky, pointy, alebo hravého či poetického prevedenia,

je však problémom istá nevyhranenosť, ktorá
minimálne u mňa spôsobuje nezáujem, teda: ako

Prelistuješ, zatvoríš, zabudneš (KAT3)

málokedy sa však tieto atribúty stretávajú v tom

čitateľ som sa nedokázal nechať uniesť. Posledný

Básne už zosnulej Radky Berešíkovej vyšli

istom texte. Napríklad báseň Zaľúbený kat (s. 47)

oddiel Omrvinky je zbierkou sentencií, niektorých

v knižke s názvom Noc bielej fantázie (Ján Šin-

má myšlienku aj vtip, len prevedenie značne

viac, iných menej vydarených.

dléry – TESFO). Texty sa pohybujú na hranici vy-

kríva; alebo iný text má dobrú pointu: „A ešte

Muž na peróne Igora Hochela (Skalná ruža,

pätej existenciálnej situácie, zároveň je vypätosť

drobná závisť netopierom: / Človek visí inak“

občianske združenie) predstavuje v kontexte

azda ten výraz, ktorý ich vystihuje najlepšie. Svet

(s. 55) – lenže potom sú tu tie menej vydarené,

č. 07 – 08/18
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či dokonca nevydarené verše: „Dážď vytiahol

a niekedy dokonca trápne. Uvedené symptómy sa

„V opičom cirkuse klauni nemajú svoje bam-

svižné paličky / a bubnuje z oblohy“ (s. 26); „Ka-

najtransparentnejšie ukazujú pri tých básňach,

buľkovské nosy na gumičke. Ich nosy sčerveneli

mene… / Putujúce v putách. / Odkiaľ a kam?

ku ktorým je pripísané určenie „(Pesničky preš-

od pádov na zem, od prílišného pitia a pritrafe-

/ Ťaží ich zemská tiaž, / kým zádrapčivý prúd

porskej kofy)“. Aby som nebol vyslovene negatív-

ných pästí, ktoré presne trafili. Zvieratá občas

v potoku / ich stále kamsi postrkuje / a pred kaž-

ny, našiel som aj dobré texty – Run a poem (s. 38),

krotiteľom odhryznú hlavu a žongléri vymenia

dou notou vody huslový kľúč“ (s. 34); „Už praská

Kontrakultúra (s. 41), Pohoršená láska (s. 42 – 44)

loptičky za granáty“ – citovaná pasáž pochá-

krehký pancier súmraku“ (s. 37); „na nebi oblaky

či Veľký piatok (s. 47) – na dobrú zbierku je však

dza z najlepšieho textu zbierky Opičí cirkus

sa pasú“ (s. 69). Máme niečo považovať za dobrú

toho málo.

Maroša M. Bančeja (Vydavateľstvo Matice

poéziu iba preto, že je to pekné? A ešte k tomu

Vysoké očakávania nedokázala naplniť zbierka

slovenskej), ktorým je… doslov Petra Uličného.

iba gýčovo pekné? Viaceré obrazy v tejto zbierke

Sonáta pre zem Kataríny Mikolášovej (Vy-

Problém samotných veršov je v tom, že ich re-

majú totiž charakter preornamentalizovaných

davateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

belantsko-expresívny tón pôsobí skôr deklama-

impresií – resp. diskutabilné je už nazvať ich

– latku si pritom autorka nastavila sama, na pr-

tívne ako autenticky a skôr lacno ako ozajstne,

impresiami, keďže obraz s takouto kvalitou by

vých stranách zbierky sa totiž nachádzajú (aj) dve

posúďte sami: „Keď mykne riťou / ktorej je načim

mal vyvolať istý dojem pri spojení s čitateľskou

veľmi dobré básne: Chvíľa absolútneho ticha (s. 10)

vykať / prídu mi na um / výroky môjho strýka

skúsenosťou a nemal by byť zahádzaný „poeti-

a Tvárou k zemi (s. 11). Potom sa však verše príliš

/ Len veľká riť / vie očariť / (Ona má najväčšiu

zujúcimi“ prívlastkami. Autor často osciluje me-

sentimentalizujú a splošťujú – spovrchnievajú.

v chotári)“ (s. 28) – úryvok pochádza z básne,

dzi takýmito impresiami a básnením o veľkých,

Príkladom nech je tu báseň Bozk (s. 20): „tichý

ktorá nesie „originálny“ názov Koriťnačka. Treba

abstraktných veciach, teda vlastne skôr stavia

prienik svetov / a po ňom – // utajený tlkot srdca

povedať, že napríklad Rozprávka (s. 53) je vydare-

impresie a „veľké veci“ ako dva významové póly

/ na úteku“, alebo verše: „nespíš / lebo chvíľa sno-

ná miniatúra, a teda sa zdá, že čím viac lyrický

svojich textov, zriedka to však funguje, pretože

vaná snami sa ukladá / do tvojho lona ako spiaca

subjekt rozpráva, tým viac tára. A vlastne ide

oháňanie sa ohromujúcimi slovami namiesto na-

nevesta“ (s. 28). Nechcem tým však povedať, že

o také krčmové básne – dá sa na ne, hádam, aj

značovania hĺbky predstavuje veľmi nefunkčný

zbierka je zlá, len podľa môjho názoru nie je výni-

niekoho zbaliť, ak ale dotyčná nie je opitá, je to

prístup, občas ústiaci až do nechcene smiešneho

močne dobrá, pretože na poéziu nestačí pospájať

veľmi nepravdepodobné.

(upozorňujem na odlišnosť výrazov „smiešny“

poetické obrazy a tešiť sa z toho, aký je výsle-

Zbierka Silvie Gelvanicsovej Divé Maky

a „vtipný“) výsledku: „A bezbrannosť spiacej

dok poetický – takisto na krásu nestačí pospájať

(Spolok slovenských spisovateľov) ma o svojej

sýkorky / sa ma zrazu dotýka viac / než osud

krásne veci a tešiť sa z krásy krásy. Na margo

kvalite nedokázala presvedčiť. Štylizácia lyric-

celého lesa“ (s. 54).

doslovu Vlasty Krajčovej: trochu opatrnejšie by

kej subjektky do polohy divožienky či dokonca

som v súvislosti s predmetným titulom narábal

archetypu lesnej víly totiž ešte z riadkov textov

s výrazom „majstrovský“.

ozajstné verše básní nerobí – dokonca by som

Zbierka Krajina Kaina (FAMA art) Jozefa
Puchalu trpí nevyváženosťou obsahu a formy –
obzvlášť frustrujúco môže pôsobiť samoúčelné

povedal, že to vyznieva ako neúprimná póza

titulovanie básní slovnými hračkami: Záklonom

Chcel/a by si zabudnúť (KAT4)

(uznávam však, že to môže byť len nešikovné).

chránená (s. 18), Piata pieta (s. 28), Story z Tóry

Zbierku Jany Bodnárovej Uprostred noci sa

Vskutku nič objavné ani nekonvenčné – nič divé

(s. 34) či Mailovanie v husej koži (s. 54). Džízs. Čaro

chcem ísť prejsť (Perfekt) otvára zaujímavý text,

– v zbierke nenachádzam, iba už toľkokrát re-

nechceného spočíva v tom, že výsledné tvary pri-

ktorý vzdialene evokuje Pustatinu T. S. Eliota,

cyklované obrazy ako „vinič si šepká s vánkom“

pomínajú poetiku nonsensu, ale básne sú zrejme

aktualizovanú do tragicky konkrétnej podoby

(s. 21) či: „Som to ja / kto píše tieto riadky. / Len

myslené vážne; úsilie doplniť druhý člen rýmovky

alúziou na Divného Janka Kráľa. Ten, kto po ta-

v inom živote“ (s. 46).

pričasto vytvára ruptúru medzi tým, ako texty

komto úvode očakáva ponuré pásmo (zbierka

Veterné mesto (Vydavateľstvo Spolku sloven-

znejú po fonetickej stránke (dobre) a ako vy-

totiž nemá obsah a jednotlivé básne nedisponujú

ských spisovateľov) Kataríny Džunkovej pova-

znievajú po stránke sémantickej (nepatrične):

samostatným nadpisom, takže sa prirodzene zlie-

žujem za neúspešný pokus o oživenie poetiky,

„Vrháme tieň / na kaluže // Boh nemá fén / tma

vajú do väčšieho celku) imaginatívnych a emočne

ktorá už dnes azda ani nemôže fungovať. Epicky

neluže“ (s. 60). Puchalova poetika sa mi nezdá

nabitých obrazov, však bude sklamaný – výsledný

rozsiahle verše nemajú rovnakú epickosť v obsa-

úplne márna, zbierka má aj svetlé momenty, autor

tón totiž veľmi kazí spôsob vyjadrenia, a to až

hovej stránke (niežeby v nich nebolo veľkých slov,

by však k básneniu mohol postupovať striedmej-

do takej miery, že sa zbierka stáva v podstate

aj k tomu sa dostanem), výsledok pôsobí verba-

šie – takpovediac menej exhibične.

nečitateľnou. Ide predovšetkým o gramatické

listicky, samoúčelne ornamentalizovane a veľmi

Zuzana Szatmáry napísala zbierku veľmi

a rôzne iné rýmy, ktoré sú technicky na veľmi

sentimentálne a pateticky – dalo by sa to nazvať

rôznorodých básní, ktoré sa rozhodla spojiť

slabej úrovni a v kontexte tejto knižky akurát tak

superlatívnou či pompéznou poéziou, prípadne…

do knižky s názvom Čiernidlo (OZ Krásny Spiš).

kazia jej atmosféru. Tomuto nefunkčnému rýmo-

hm… áno, je to typ „božskej“ poézie, ktorá je tak

Práve heterogénnosť a absencia akéhokoľvek

vaniu sekunduje miestami prazvláštny slovosled,

vysoko, až na ňu smrteľník nevidí, vďaka čomu

jednotiaceho princípu či aspoň zrozumiteľného

nadužívanie abstraktných substantív a redukcia

sa stráca akákoľvek skúsenostná hodnota. Text

členenia na menšie celky podľa tematicko-sé-

počtu slovies – veršami sa treba doslova nasilu

potom nie je výpoveďou bytostne zaangažovanej

mantických okruhov je azda najslabšou stránkou

prehrýzť, napríklad: „stretla som modernú Evu

lyrickej hrdinky, ale iba prozaicky neosobným

titulu. Nájdu sa tu výrazovo vážne kúsky, ale aj

/ na javisku v Arche. / vzala si masku klaunky,

vyjadrením mohutnosti či monumentality. Šírke

pomerne insitné rýmovačky, ktoré sú skôr sim-

rebelky. / nie je v diaľke. / sníva o starom Ede-

výrazu pomáha nadmiera prirovnaní, básnických

plicitné ako jednoduché. Je mi jasné, že väčšina

ne, / dráždi Adama v župane / s fotoaparátom

prívlastkov, metafor a na seba sa vŕšiacich poetic-

básní sa nemá brať vážne, ale ich nevážnosť, ktorá

pre imidž“ (s. 14). Celkovému dojmu by určite viac

kých obrazov, takže zbierka je prepoetizovaná až

sa prezentuje ako nezáväznosť až rozšafnosť či

pomohla hovorovosť výrazu než snaha o takúto

príliš. Kde je skromnosť a neisté hľadanie pravdy

frivolnosť, pôsobí veľmi lacno, občas prvoplánovo

kostrbatú artistnosť.

a krásy vo svete? Tu rozhodne nie, no ani opačný
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pól – oslava pravdy a krásy – neznie čisto, skôr

taký silný, že ak sa zavše objaví básnický pro-

nekriticky kriticky (čiže až hejtersky) zameraný

falošne: „Ako len dupocú stáda sĺz po pustej zemi,

striedok, tak je buď lexikalizovaný (teda vyvo-

na to, čo si ešte stále najmä staršie ročníky pred-

/ keď zaniká a keď sa znovu rodí plač / a očistná

láva reakciu „toto som už niekde počul“), alebo

stavujú pod postmodernou.

jar nezarobí nič, / keď vietor ako črepiny / napo-

pôsobí príznakovo, nepatrične, ako päsť na oko.

Áno, generácie dospievajúce po roku ’89 majú

kon rozveje lupene kvetov“ (s. 12).

Predkladaný titul je teda ukážkou toho, ako sa

pred sebou otvorený svet, to však môže byť rov-

aj hlboké prežívanie dokáže sploštiť pri prepise

nako výzvou na jeho skúmanie, ako aj zdrojom

do slov.

paralýzy, nedá sa teda povedať, že by sme „neve-

Dve zbierky Jána Liteckého Švedu napísané
ešte pred rokom ’89 vyšli pod názvom Majstri
labyrintu a Majstri pokroku (Post Scriptum),

Lyrický subjekt zo zbierky Mariána Šidlí-

deli, čo so sebou“ – také vnímanie by bolo reduk-

doplnené sú o nové básne zhrnuté pod časť Maj-

ka Len tu žiť (Vydavateľstvo PECTUS) si žije

tívne. Milý starnúci_básnik (inak, aby bolo jasné,

stri Babylonu. Z týchto troch častí sa mi zdá byť

vo vlastnom svete – ten, pravda, neoplýva ani

naozaj nejde o vekovú hranicu, ale skôr istý typ

relatívne obstojná časť druhá, no celkovo pôsobí

ohromujúcou imagináciou, ani neukazuje trecie

ťažko pochopiteľnej zatrpknutosti), svet, v kto-

poézia v tejto publikácii prvoplánovo, zatrpknuto,

plochy v spojení s realitou. Ide o pateticko-sen-

rom žiješ a ktorý ešte stále zvykneš volať post

prvoplánovo zatrpknuto a miestami pózersky

timentálne-romantický svet, ktorý je mylne

modernou (hoci pomaly ale isto smeruje k post- či

či povrchne – rebelantstvo v prvej časti a kri-

považovaný za doménu poézie. Vzdušné zámky,

transhumanizmu), sa dá charakterizovať istou

tika spoločnosti vo zvyšných dvoch vyznievajú

stavané s pomocou básní nazvaných napr. inkon-

relativizáciou hodnôt, nie je to však ozvena bib-

plocho (hoci sa dajú považovať za autentické).

tinencia vášne (s. 50) či harakikirikí (s. 58), veršov

lickej Sodomy a Gomory – je to rýchlo sa meniaci

Popri umelecky nepresvedčivých textoch za veľký

ako „okrové kontúry neba / bronejú ako slivky“

substrát, v ktorom je ťažké sa ukotviť. To nezna-

mínus považujem niekoľko dedikovaných básní:

(s. 47); a melodramatických s veľkým začiatočným

mená, že sa o to nepokúšame. Teda takto: doba

14. marec (s. 77), 18. IV. 1947 (s. 78) a 11. IX. 2001

písmenom písaných výrazov „Čas“ (s. 50), „Túžba“

nie je zo svojej podstaty skazená a zlá, nie je ani

(s. 89) – áno, viažu sa k tým udalostiam, ktoré vám

(s. 59), „Neha“ (s. 71), sa rozpadávajú jedna radosť.

zo dňa na deň horšia, nie je to „to najhoršie, čo

zídu na myseľ, nie, v záujme veci z nich nebudem

No a na ilustráciu toho, akú poéziu môžeme

sme zažili“, je to jednoducho také, aké to je. Sťa-

nájsť v zbierke Viktórie Laurent-Škrabalovej

žuješ sa, milý starnúci_básnik, na to, že mladí

„Indivíduum nerozvíja seba, osobnosť áno“

Spiatočný lístok na západ (Art Floyd), azda po-

sú skazení preto, lebo ti nerozumejú, že nemajú

(s. 57), píše sa v zbierke Tibora Kočíka Rok za

stačí niekoľko názvov básní: Hľadanie spriaznenej

hodnoty preto, lebo stopercentne nezdieľajú tie

svätenca (Vydavateľstvo Spolku slovenských

duše, Žijeme pre moment, Neprestať snívať, Zahan-

tvoje – a ja ti hovorím, že to je neproduktívne, ne-

spisovateľov). Takýchto zábavných dichotómií

bená, Polnočná múza. Že nestačí? Pre otrlejších

konštruktívne a nefér, obzvlášť ak toto vyjadruješ

je v knižke viac – subjekt tu hovorí: „takto to je“,

ponúkam niekoľko veršov: „Od Seiny dobiehajú

vo veršoch. Postmoderna je totiž pre nás niečo,

no potom je zatrpknutý, pretože ak on tak skvelo

ma rybie prsty / Zastoknuté do tela utopencov“

čím sa musíme premyslieť – pomaly, zodpovedne

rozumie svetu, prečo ten zlý svet nerozumie jemu,

(s. 86), „Na medenej osnove tratí / uchvátil ju

a komplexne. Strata hodnôt nie je našou definujú-

(starnúcemu) básnikovi? Alebo inde – tiež s istou

pohľad / na zmŕtvychvstanie cieľov“ (s. 98). Ne-

cou hodnotou, sme síce stratení, ale to len preto,

dávkou bohorovnosti (či básnickej demiurgickos-

únosná je tu miera silene príznakových poetiz-

že svet je zložitejší ako jedna rovná cesta. Naše

ti?) – hovorí: „poézia je lovecká vášeň“ (s. 31). Teda

mov, obsedantné používanie prívlastkov, ktoré

cesty sú krivolaké, napriek tomu sme odhodlaní

zbytočný narcistický mačizmus? Lovecká vášeň

už dávno stratili atribút „básnický“ (samozrejme

po nich kráčať: vo vede, v spoločnosti, v poézii.

totiž nie je neprekonateľná túžba po celistvom

aj v genitívnej väzbe) a celkovo nič neprinášajúci,

poznaní alebo aspoň chvíľkovom uchopení sveta

vyprázdnene konvenčný výraz, ktorý nezachra-

a nie je to ani permanentne mučivé uvedomovanie

ňuje ani invokácia Paríža či veľkých francúzskych

si nemožnosti dosiahnuť počas života viac ako iba

básnikov.

citovať.

Matúš Mikšík

niekoľko momentov jasnozrivosti… Baudelaire
sa predsa nespíjal a nedrogoval z roztopaše, ale

Ešte čosi

práve pre toto – lenže autor má aj v otázke Bau-

Na záver ešte k jednému fenoménu, ktorý som

delaira jasno: „Rozžiaril sa neónový nápis: / Fin

pracovne nazval „algoritmus starnúci_básnik“

de siècle“ (s. 40). Možno je to celé iba grandiózna

(ASB). Ide o typ básnenia, v ktorom obvykle star-

subverzia – mne sa však zdá, že sa tu nebásni, ale

ší lyrický subjekt často prvoplánovo kritizuje

o básňach iba rozpráva, rozpráva, rozpráva…

súčasnosť, najmä mladšie generácie, prípadne

Zošitok s básňami Evy Bachletovej, ktorý

sa ešte nadôvažok obracia za „starými zlatými

nesie názov Vo večnosti slobodná (ViVit) a má

časmi“. Súčasne vo veršoch takéhoto subjektu

podtitul Výber z duchovnej poézie, obsahuje texty

silne rezonuje nekompatibilita so svetom dneška,

prevažne modlitebného charakteru. Bohužiaľ,

ktorá je však dotovaná nielen rýchlo sa meniacim,

publikácia nemá z čitateľského hľadiska žiad-

vyvíjajúcim sa prostredím, ale i veľkou neochotou

nu hodnotu – problémom je používanie takých

lyrického subjektu prispôsobiť sa – hrdina ta-

veľkých slov, ktoré nenechávajú priestor reci-

kýchto básní by neraz chcel (ach, keby len mal sily

pientovi nielen na imagináciu, ale dokonca ani

ako zamladi!) strhnúť svet smerom do blízkej či

na interpretáciu. Verše sú písané s istou defini-

vzdialenejšej minulosti, alebo mu aspoň zabrániť

tívnosťou, smerom k ich prijímateľovi sú neprie-

v ďalšom posune vpred, ktorý podľa neho nevy-

pustné, z uhla pohľadu Ecovej teórie by sa dalo

hnutne ústi do apokalypsy. Teda starnúci_bás-

konštatovať, že ide o uzavreté dielo. Povedanému

nik sa riadi heslom „dobre už bolo“. Samozrejme,

sekunduje deskriptívny rozmer – ten je dokonca

tento typ poetiky existuje odnepamäti, teraz je
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BABÍN, Emil

Bratislava, OZ Hlbiny 2017. 1. vyd.

synt 2017. 1. vyd. 67 s. Brož.

DARMO, Jozef

Čítanie tváre

104 s. Viaz.

Zbierka aforizmov, ktorú autor

Tmavý chlieb (Podoby domova)

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd.

Zväzok obsahuje tri básnické cykly

(1953) vydal k 80. narodeninám

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

69 s. Viaz.

Igricovských spevov významného

Tomáša Janovica.

slovenských spisovateľov 2017.

Zbierka poézie básnika (1960),

autora (1894 – 1973) v takej podobe,

ISBN 978-80-89916-08-5

1. vyd. 127 s. Viaz.

v ktorej predstavuje existenciálny

v akej doteraz nevyšli. Úvodnú štú-

pocit zo súčasného sveta.

diu napísal Július Pašteka.

BRÜCK, Miroslav

v ktorej predkladá obraz domova,

ISBN 978-80-89233-98-4

ISBN 978-80-8974-321-6

Chýbajúce strany. Doslov Marián

národa, rodiny.

Andričík. Foto Viera Palkovičová

ISBN 978-80-8061-988-6

Básnická zbierka autora (1932),

BACHLETOVÁ, Eva

BEREŠÍKOVÁ, Radka

Kordíky, Skalná ruža, občianske

Vo večnosti slobodná

Noc bielej fantázie. Predslov Anna

združenie 2017. 1. vyd. 67 s. Viaz.

DIANIŠKOVÁ, Veronika

Kežmarok, ViViT 2017. 1. vyd. 31 s.

Ondrejková

Edícia Poézia

Správy z nedomovov. Ilust. Jarka

Viaz.

Ružomberok, Ján Šindléry – TESFO

Zbierka veršov básnika a prozaika

Džuppová

Výber z duchovnej poézie je prvou

2017. 1. vyd. 48 s.

(1964), v ktorej rozvíja poetiku svo-

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

samostatnou básnickou zbierkou

Zbierka prináša básne a ilustrácie

jich lyrických denníkov.

64 s. Viaz. Edícia Mušľa

publicistky a spisovateľky. Reflek-

z pozostalosti ružomberskej poetky

ISBN 978-80-89816-07-1

Tretia zbierka básní autorky (1986)

tuje v nej cestu viery a svoj pohľad

(1981 – 2012). Jej verše sú dialógom

na život.

s vlastným životom, jeho možnos-

BRIŠKÁR, Juraj

v nocľahárni a neskôr ako opatro-

ISBN 978-80-8175-026-7

ťami a limitmi.

Prechádzka labyrintom. Ilust.

vateľka v zariadení pre chorých ľudí

ISBN 978-80-89253-83-8

Klaudia Kosziba

bez domova.

Košice, FACE – Fórum alternatívnej

ISBN 978-80-89545-61-2

BANČEJ, Maroš

vznikla v období, keď pracovala

Opičí cirkus

BILY, Jozef

kultúry a vzdelávania 2017. 1. vyd.

Martin, Vydavateľstvo Matice slo-

PaChute politiky mínus. Ilust.

28 s. Brož. Edícia Veršeonline

DOBROVODSKÝ, Augustín

venskej 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Helena Turčanová

Kniha originálnych sentencií autora

Kurič v letnom kine. Foto Juraj

Štvrtá básnická zbierka autora

Košice, Elfa 2017. 1. vyd. 126 s. Viaz.

(1964).

Bartoš a i.

(1960) je rozdelená na dve časti.

Zbierka aforizmov reflektujúca sú-

ISBN 978-80-89763-25-2

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd.

Prvá – Opičí cirkus – reflektuje ci-

časnosť.

tové peripetie človeka, druhá – Moje

ISBN 978-80-8086-261-9

obľúbené cintoríny – je inšpirovaná

184 s. Viaz.
BRTOŠ, Stanislav

Zbierka poézie básnika a osobnosti

Slávnostnému menu

bratislavskej neoficiálnej kultúrnej

historicky zaujímavými cintorínmi.

BODNÁROVÁ, Jana

Ružomberok, Literárny klub ružom-

scény (1947 – 1999) je sumárom zbierok

ISBN 978-80-8115-241-2

Čas a (bez)čas. Zost. Vladimír

berských spisovateľov 2017. 1. vyd.

Smútok je smiešok a Spoločnosť pr-

Petrík. Foto archív autorky

81 s. Brož.

votnopospolnospoločenských tancov.

BARTOŠ, Miroslav

Liptovský Mikuláš, Tranoscius

Básnická zbierka katolíckeho kňaza,

ISBN 978-80-8992-109-6

Deň, aký ti patrí. Ilust. autor

2017. 1. vyd. 232 s. Viaz. Edícia

v ktorej rozvinul do básnickej podoby

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Profily

litánie k najsvätejšiemu menu Ježiš.

DŽUNKOVÁ, Katarína

slovenských spisovateľov 2017.

Výber z literárnej tvorby autorky

ISBN 978-80-972043-3-4

Veterné mesto

1. vyd. 197 s. Viaz.

(1950). Sú doň zaradené poviedky,

Výber z prozaickej a publicistickej

úryvky z próz a poézia. Profilový vý-

BUZÁSSY, Ján

k u sloven sk ých s pi sovateľov

(fejtóny, besednice, minieseje) tvor-

ber doplnený o rozhovory a kritické

Nábrežie. Doslov Erik Ondrejička.

2017. 1. vyd. 142 s. Viaz.

by výtvarníka, prozaika a básnika

ohlasy, kalendárium a fotografie au-

Ilust. Pavel Vilikovský

Druhá básnická zbierka autorky

(1949).

torkinho života a diela.

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd.

(1987), jej debut Palica brata a palica

ISBN 978-80-8061-996-1

ISBN 978-80-7140-540-5

112 s. Viaz. Edícia Tilia

slnka vyšiel v roku 2010.

Zbierka veršov obsahuje 82 básní

ISBN 978-80-8202-005-5

Bratislava, Vydavateľstvo Spol-

Básne SK/CZ 2017. Predslov Mi-

BODNÁROVÁ, Jana

z posledného tvorivého obdobia vý-

chal Habaj

Uprostred noci sa chcem ísť

znamného básnika (1935).

GARAN, Pavol

Bratislava, literarnyklub.sk 2017.

prejsť. Ilust. Juraj Bartusz

ISBN 978-80-89913-00-8

Šla Pavla šalviou. Ilust. Milan

1. vyd. 105 s. Brož.

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 40 s.

Zborník víťazných básní 7. ročníka

Viaz.

DARMO, Jozef

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017.

česko-slovenskej literárnej súťaže

Zbierka básní prozaičky a poetky

Čas s Tebou

1. vyd. 82 s. Viaz.

obsahuje texty autorov: M. Lipavský,

(1950), v ktorej reaguje na spoločen-

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Tretia básnická zbierka autora

M. Grajciar, P. Jonák, S. Racková, M.

ské pohyby i osobný život.

slovenských spisovateľov 2017.

(1978). Predchádzajúce tituly: Smrť

Melicherčík, P. Mezihorák, M. Milčák,

ISBN 978-80-8046-794-4

1. vyd. 168 s. Viaz.

zahroteným prstom (2007), Jednotli-

Zbierka veršov básnika (1932), v kto-

vec (Trochejský kôň) (2009).

BRÖSTL, Alexander

rej sa venuje rôznym témam (vzťah

ISBN 978-80-89717-14-9

Tomášovo spomníkovatenie

medzi mužom a ženou, rodina, iden-

BENIAK, Valentín

Krásno nad Kysucou, Pod značkou

tita národa).

GAVURA, Ján

Slovenský Igric sa búri aj žalostí

Kalligram vydalo Vydavateľstvo Ab-

ISBN 978-80-8061-978-7

Kráľ hlad. Doslov James Suther-

J. Pecháček, J. Těsnohlídek, M. Vlado.
ISBN 978-80-972891-9-5

s. 36/37
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land-Smith

ženie 2017. 1. vyd. 82 s. Viaz. Edícia

Gorazda.

níka, priekopníka blues na Slovensku,

Kordíky, Skalná ruža, občianske

Solitudo

ISBN 978-80-8194-057-6

napísaná v 80. rokoch 20. storočia.

združenie 2017. 1. vyd. 67 s. Viaz.

Zbierka veršov básnika, prozaika,

Edícia Poézia

pedagóga a literárneho vedca (1953)

KOČÍK, Tibor

Štvrtá zbierka veršov básnika, pe-

s podtitulom Básne a fragmenty.

Rok zasvätenca. Ilust. Samuel Čar-

MALOVIČ, Pavel

dagóga, literárneho vedca a kritika

ISBN 978-80-89816-08-8

noký

Tvar mojej tváre

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Bratislava, F. R. & G. 2017. 1. vyd. 130 s.

(1975), v ktorej je prírodný a ľudský

ISBN 978-80-89567-71-3

svet zobrazený ako súhrn básnic-

HVIEZDOSLAV, Pavol Országh

slovenských spisovateľov 2017.

Brož.

kých sond a podobenstiev o krutosti

Hájnikova žena. Ilust. Martin Benka

1. vyd. 67 s. Viaz. Edícia Poézia

Umelecky vyzretá zbierka veršov

a kráse.

Dolný Kubín, Oravské múzeum P. O.

Básnické a úvahové texty, ktoré už

básnika, spisovateľa a lekára (1952).

ISBN 978-80-89816-09-5

Hviezdoslava 2017. Bez vyd. 239 s.

boli časopisecky uverejnené, no nie-

ISBN 978-80-8949-943-4

Viaz.

ktoré autor (1952) úplne prepracoval.

GELVANICSOVÁ, Silvia

Podľa vydania v Slovenských pohľa-

ISBN 978-80-8061-983-1

Divé maky. Ilust. Izabela Horňá-

doch v r. 1884 – 1886 v redakcii S.

ková

Hurbana Vajanského.

KOVÁČ ADAMOV, Štefan

Matláková. Foto Jozef Mihálik

Bratislava, Spolok slovenských spi-

ISBN 978-80-89564-15-6

Najkrajší kvet. Zbásnené invoká-

Suchá nad Parnou, RUAH 2017. 1. vyd.

cie Loretánskych litánií

58 s. Viaz.

sovateľov 2017. 1. vyd. 65 s. Viaz.

MIHÁLIKOVÁ, Ľubomíra
Kvitnúca oskoruša. Doslov Zlata

Básnická zbierka autorky (1976) pri-

CHMÚRNA, Zuna

Rybník, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 88 s.

Zbierka ľúbostnej a reflexívnej lyriky

náša motívy prírody, záhrady, Boha,

Divadlo

Viaz.

modranskej autorky (1954).

víl a iných bytostí.

Liptovský Mikuláš, Norami 2017.

Loretánske litánie.

ISBN 978-80-89604-26-5

ISBN 978-80-8194-053-8

1. vyd. 86 s. Viaz.

ISBN 978-80-972598-7-7

Básnická zbierka rozdelená do troch

MIKOLÁŠOVÁ, Katarína

GLUŠTÍKOVÁ, Oľga

častí – Narušiteľ, Púť, Šelest.

LAURENT-ŠKRABALOVÁ, Viktória

Sonáta pre Zem. Doslov Vlasta Kraj-

Atlas biologických žien. Ilust.

ISBN 978-80-972683-2

Spiatočný lístok na západ. Ilust.

čová. Ilust. Peter Uchnár

Ján Juhaniak

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-

Zuzana Mlynárčiková
Bratislava, Spolok slovenských spi-

JANKALOVÁ-VAŠKOVIČOVÁ, Mária

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd.

venských spisovateľov 2017. 1. vyd.

sovateľov 2017. 1. vyd. 61 s. Viaz. Edí-

Smädné studne. Ilust. Anna Dra-

126 s. Brož.

63 s. Viaz.

cia mladých slovenských autorov

gannová

Básnická zbierka slovenskej autorky

Piata zbierka veršov poetky a autor-

časopisu Dotyky

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017.

žijúcej v Paríži je inšpirovaná bohém-

ky literatúry pre deti a mládež (1963),

Druhá básnická zbierka autorky.

1. vyd. 67 s. Viaz.

skym životom v tomto meste.

ktorej členenie pripomína hudobný

Debut: Uložená do stromov (2014).

Kniha poézie autorky (1962). Pred-

ISBN 978-80-89889-05-1

útvar – sonátu.

ISBN 978-80-8194-067-5

chádzajúce zbierky básní: Zastávka

ISBN 978-80-8061-974-9

na znamenie (Smena 1990), Napospas

LEIKERT, Jozef

HAUGOVÁ, Mila

vetru, vode (Modrý Peter 1996).

Letokruhy očí. Ilust. Juraj Čutek

Mila Haugová vo výbere Rudolfa

Paradiso (Ricordare). Ilust. Ján

ISBN 978-80-89717-09-5

Bratislava, LUNA 2017. 1. vyd. 80 s.

Juroleka. Zost. Rudolf Jurolek. Doslov

Viaz.

Michaela Jurovská

Kudlička
Kordíky, Skalná ruža, občianske

KALAMÁR, Ondrej

Zbierka básnických miniatúr, v kto-

Kordíky, Skalná ruža, občianske zdru-

združenie 2017. 1. vyd. 29 s. Viaz.

Od O.K. do booka. Ilust. Daniel

rých centre stoja bytostné otázky

ženie 2017. 1. vyd. 83 s. Viaz. Edícia

Bibliofilské vydanie ilustrátora a po-

Hevier

človeka.

Poézia

etky obsahuje dvanásť básní o láske,

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

ISBN 978-80-97293-50-5

Básnik (1956) zostavil výber poézie

raji a rozpomínaní sa naň.

1. vyd. 64 s. Viaz.

ISBN 978-80-89816-11-8

Štvrtá kniha aforizmov básnika

LIPOVSKÝ, Peter

(1958). Predchádzajúce tituly: O.K.

Pre teba, láska moja

HAUGOVÁ, Mila

mihy (2012), Vypadnuté z O.K. (2013),

Bratislava, ORMAN 2017. 1. vyd. 67 s.

NINÁČ, Jaroslav

Rastlina za ohradou sna. Ilust.

O.K.om O.čom (2015).

Viaz.

Strapec z malých bobuliek

Elvíra Haugová

ISBN 978-80-8170-042-2

Zbierka textov piesní predčasne zo-

Sečovce, Pastel 2017. 1. vyd. 130 s.

snulého umelca – textára a scenáristu

Brož.

Bratislava, ETERNA PRESS 2017.

významnej poetky (1942).
ISBN 978-80-89816-04-0

1. vyd. 100 s. Viaz.

KLAS, Teofil

– , ktoré vytvoril pre manželku a he-

Reflexívna básnická zbierka autora,

Výber poézie o láske, ktorú popred-

Gorazdov odkaz. Doslov Ján Gallik.

rečku Szidi Tobias.

ktorý už vydal v roku 2015 knihu ci-

ná autorka (1942) sama zostavila

Ilust. Martin Kellenberger

ISBN 978-80-8950-414-5

tátov a poézie Pre príležitosti, ktoré

zo svojich zbierok.

Bratislava, Spolok slovenských spiso-

ISBN 978-80-969259-8-8

vateľov 2017. 1. v SSS vyd. 147 s. Viaz.

LITECKÝ ŠVEDA, Ján

Triptych zložený z textov Hlas svä-

Majstri labyrintu a Majstri pok-

HOCHEL, Igor

tého Gorazda (1999), Závet sväté-

roku

PAIN, Agda Bavi

Muž na peróne. Ilust. Alexander

ho Gorazda (2000) a Spev o Božom

Bratislava, Post Scriptum 2017. 1. vyd.

Pästiarsky list

Bugan

narodení (2009), ktorý prezentuje

96 s. Viaz.

Bratislava, Drewo a srd – Občianske

Kordíky, Skalná ruža, občianske zdru-

historický odkaz intelektuála sv.

Básnická zbierka spisovateľa a hudob-

združenie Vlna 2017. 1. vyd. Viaz.

(A-print).
ISBN 978-80-8989-801-5

č. 07 – 08/18
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Zbierka poézie básnika a prozaika

REZNÍK, Jaroslav

SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela

ŠTRPKA, Ivan

píšuceho pod pseudonymom. Debu-

Keď stíchne naša krv. Ilust. Mar-

Talitha kum: dievča vstaň! Foto

Fragment (rytierskeho) lesa.

toval prózou v roku 2006 (Koniec

tin Kellenberger

Peter Spusta

Ilust. Dorota Sadovská

sveta) a poéziou v roku 2002 (Kosť

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Suchá nad Parnou, RUAH 2017.

Levoča, Modrý Peter 2017. 2. rozšír.

& Koža).

slovenských spisovateľov 2017.

1. vyd. 161 s. Brož.

vyd. 88 s. Viaz. Edícia Mušľa

ISBN 978-80-89550-32-6

1. vyd. 95 s. Viaz.

Meditačné básne.

Druhé vydanie zbierky poézie vý-

Zbierka veršov básnika, prozaika,

ISBN 978-80-89604-30-2

znamného básnika (1944) rozšírené

PETRÍK, Ján

dramatika, autora literatúry faktu

Nakladanie svetla do octu. Ilust.

a literatúry pre deti a mládež (1942).

STANO, Dalimír

boli kiná, ktoré zanikli, Zachovajte

Jaroslav Čech

ISBN 978-80-8061-981-7

Láska je retro

paniku a Neznáme ústa.

Košice, FAMA art 2017. 1. vyd. 68 s.

ISBN 978-80-89545-62-9

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017.

o časť Trilok s básňami Miesta, kde

1. vyd. 80 s. Viaz.

ROY, Vladimír

Viaz.

Štvrtá zbierka veršov autora (1957),

Vpísané do noci. Zost. a doslov

Desiata kniha autora obsahuje

URSINY, Dežo

v ktorej nadväzuje na rodinné, spo-

napísal Peter Trizna. Ilust. Štefan

41 sonetov o láske a zmyslovosti.

Spevník. Zost. Juraj Havlík, Martin

ločenské a osobné témy svojej dote-

Papčo

ISBN 978-80-89717-15-6

Novák, Juraj Gažmerčík. Ilust. Elena

rajšej poézie.

Fintice – Košice, FACE – Fórum

ISBN 978-80-89717-13-2

alternatívnej kultúry a vzdeláva-

SZATMÁRY, Zuzana

Banská Bystrica, Občianske združe-

nia 2017. 1. vyd. 104 s. Viaz. Edícia

Čiernidlo. Ilust. Fero Guldan

nie Laputa 2017. 1. vyd. 173 s. Flexi

PUCHALA, Jozef

Rewind

Levoča, Občianske združenie KRÁS-

Edícia Musica

Krajina Kaina. Ilust. Helmut Bistika

Výber z poetickej tvorby básnika

NY SPIŠ 2017. 1. vyd. 101 s. Viaz. Edí-

Spevník k 70. výročiu hudobníka, fil-

Spišská Nová Ves, FAMA art 2017.

(1885 – 1936) slovenskej literárnej

cia Krásny spis

mového dramaturga, režiséra a tex-

1. vyd. 76 s. Viaz.

moderny. Sú tu zaradené básne

Druhá básnická zbierka autorky.

tára Deža Ursinyho (1947 – 1995).

Tretia zbierka veršov básnika priná-

vnútorného monológu, básnické

Debut: Rozumné srdce (2005).

ISBN 978-80-972815-1-9 (hrebe-

ša tému Boha, lásky, ale aj aktuálne

reflexie a mučivé otázky bez mož-

ISBN 978-80-972534-2-4

ňová väzba)

spoločenské témy.

nosti nájsť odpovede.

ISBN 978-80-89717-12-5

ISBN 978-80-89763-19-1

Čániová

ISBN 978-80-972815-0-2 (limiŠIDLÍK, Marián

tovaná edícia)

Len tu žiť. Ilust. Viki Janisová
RADOŠINSKÝ, Michal Titus

RÚFUS, Milan

Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2017.

VALÉ, Ria

Quo vadis, Titus?

A čo je krása? Ilust. Katarína

1. vyd. 75 s. Viaz. Edícia Domesticum

Môj sen o láske. Doslov Kristína

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaš-

Vavrová

Zbierka autora (1954) obsahuje bás-

Pavlovičová

ka 2017. 1. vyd. 263 s. Viaz.

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

ne z rokov 2006 – 2012, v ktorých

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Životný príbeh Titusa Zemana, mu-

116 s. Viaz.

zachytáva plynúce okamihy často

2017. 1. vyd. 184 s. Viaz.

čeníka za záchranu duchovných

Výber z básnickej tvorby barda slo-

prežívané vo vzťahu k nežnému

Zbierka poézie Valérie Reiszovej

povolaní.

venskej poézie (1928 – 2009) koreš-

pohlaviu.

(1917 – 2000, píšucej pod pseudony-

ISBN 978-80-7165-999-0

pondujúci s ilustráciami.

ISBN 978-80-89435-27-2

mom Ria Valé) s podtitulom Z poézie

ISBN 978-80-8046-858-3
RADZIWILL-ANOŠKIN, Juraj

múzy Rudolfa Dilonga so sprievodŠIMŠÍK, Erik

nými textami Denisy Fulmekovej

Melancholické fragmenty

SOLOTRUK, Martin

Čabajka a iné údeniny. Doslov

a Kristíny Pavlovičovej. Vo zväzku

Bratislava, Aristokratické združe-

Metafyzická domácnosť I. Ilust.

Boris Ondreička

sú zaradené zbierky Muškát (1940)

nie Slovenska 2017. 1. vyd. 97 s. Viaz.

Lívia Kožušková

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd.

a Môj sen o láske (1941).

Výber z tvorby autora z rokov 1956

Bratislava, Ars Poetica 2017. 1. vyd.

Nestr. Brož. Edícia Lentikular

ISBN 978-80-556-2993-3

– 2011.

125 s. Viaz. Edícia Artefakty

Básnická zbierka pozostáva z troch

ISBN 978-80-970189-2-4

Zbierka poézie básnika (1970). Au-

častí, obsahuje textovú i vizuálnu

VÁLEK, Miroslav

tor tu pracuje s predmetmi každo-

poéziu, synestetické koláže i projekt

Drobnosť a iné básne. Zost. Peter

REPAR, Stanislava

dennosti, ktoré transcendujú a opäť

vytvorený s anglickým básnikom

Tollarovič

Tieň súvislostí / Senza Povezav.

sa stávajú súčasťou kolobehu života.

Marcusom Sleaseom.

Trnava, KON-PRESS 2017. 1. vyd.

Foto Lado Jakša

ISBN 978-80-89283-89-7

ISBN 978-80-972028-7-3

28 s. Brož.

IKD Mariborska literarna družba

SOVIAR, Juraj

ŠTÍTNICKÝ, Ctibor

Miroslava Válka s úvodnou štúdiou

2017. 1. vyd. 29 s. Voľné listy

Nemaľuj ženu na stenu. Ilust.

A predsa ide jar (Ostaň tu ešte

P. Tollaroviča nazvanou Katolícky

Bibliofilské vydanie je výstupom

Dominika Veselá

chvíľku). Ilust. Dušan Nagel

básnik Miroslav Válek.

projektu Fraktály SK/SI medzi Slo-

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 96 s.

Bratislava, Regent 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-85413-97-7

venskom a Slovinskom. Obsahuje

Viaz.

160 s. Viaz.

haiku známej poetky a prozaičky

Zbierka poézie básnika a textára

Výber z ľúbostnej poézie autora

(1960) na listoch s fotografiami.

(1973), v ktorej reflektuje čas, kto-

(1922 – 2002, vl. menom Tibor Dör-

ISBN 978-80-89402-93-9

rý práve žijeme – rýchly a bláznivý.

ner).

ISBN 978-961-6850-57-5

ISBN 978-80-551-5303-2

ISBN 978-80-88904-97-7

Bratislava, Renesans , Maribor,

s. 38/39

Dosiaľ knižne nepublikované básne
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Od kroku
pre človeka
ku kroku
pre ľudstvo
Debutová poézia 2017
Doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. (1975) je
v súčasnosti riaditeľom Inštitútu slovakistiky
a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom
štyroch básnických zbierok Pálenie včiel
(2001), Každým ránom si (2006), Besa (2012)
a Kráľ hlad (2017) a literárnovedných kníh
Ján Buzássy (2008), Lyrické iluminácie: kritiky
a interpretácie 1997 – 2010 (2010) a Iné ja. Lyrický
subjekt ako objekt básnickej introspekcie (2016).
Je šéfredaktorom časopisu Vertigo – časopis
o poézii a básnikoch, venuje sa tiež prekladu
z angličtiny a knižnej edičnej činnosti.

N

Foto archív J. G.

ikdy by som si nepomyslel, že čítanie

vydavateľstiev ako sú Modrý Peter, Drewo a srd –

je „prázdny no pripravený“ (s. 14), teda dispono-

debutantov slovenskej poézie bude

OZ Vlna, EDPK, ale príjemné do ruky sú tiež knihy

vaný prijímať enormné kvantá podnetov, ktoré

výživnejšie ako čítanie ročnej tvorby

EMSA časopisu Dotyky či niektoré z ďalších edícií.

nachádza v introspekcii, ako aj v impulzoch –

autorov, ktorí už majú svoju knižnú iniciáciu

Priťažujúcich okolností takmer niet, a tak všetko

doslova a bez preháňania – celého sveta. Ten je

za sebou. Debutanti v súčasnosti, zdá sa, nena-

stojí a padá na individuálnom literárnom nadaní.

pre autora bez hraníc a zahrňuje vlastné skúsenosti, predstavivosť, jeho materiálnu podstatu

pĺňajú predstavu mladého človeka s problémovou pleťou, zasnívaného, uboleného či učítaného,

Víťazný triumvirát: básnik bez hraníc

a telesnosť (odvodené rovnako od slova telo, ako

s postojom zásadového ignoranta alebo rebela

Medzi tri najzaujímavejšie a umelecky najvy-

aj teleso), no zhodnou mierou sa ráta s duchov-

bez príčiny. Do literatúry dnes vstupujú autori

darenejšie knihy roka 2017 – bez ohľadu na ich

nosťou a spiritualitou.

s väčšími ľudskými aj literárnymi skúsenosťami,

debutový či nedebutový status – patria zbierky

Výnimočnosť Lipcseiovej knihy vychádza z toho,

hoci znaky mladosti z predchádzajúcej vety sa

Ladislava Lipcseia, Marcela Lacka a Viktora Su-

že preukazuje zmysluplne a dôsledne viaceré úko-

kde-tu sporadicky našli. Plusom debutovej lek-

chého. Každá reprezentuje iný koncept, metódu

ny, ktoré u iných autorov ostávajú iba vyprázd-

túry sa ukázalo aj minimalizovanie textov, ktoré

a vyžaduje si osobitý spôsob recepcie. Vo svojom

neným gestom. Okrem whitmanovsky bezbrehej

vznikajú v osobitej sub-societe (je potrebné sa

žánri sa im podarilo dosiahnuť vysokú mieru

schopnosti prijímať do seba všetko, aj prirodze-

vyhnúť slovu subkultúra, ktoré predsa len odka-

umeleckej dokonalosti, takže im niet veľmi čo

né protiklady, je básnik a jeho subjekt dôsledný

zuje na čosi „kultúrne“), kde grafomanskí gýčia-

vytknúť.

vo svojej úprimnosti, bezstarostnosti a sebastred-

ri a klišémantristi píšu pre fanúšikov pekných,

Moment najväčšieho prekvapenia využíva

nosti bez toho, aby „použitie“ ostatných pre vlastné

ale prázdnych slov a spolu tvoria jednu šťastnú

vo svoj prospech kniha Ladislava Lipcseia

účely bolo pre zvyšok sveta urážlivé a znevažujúce.

rodinu, ktorej náladu raz do roka kazia autori

Svätým mečom (Modrý Peter), ktorá spomedzi

Nie nadarmo sa dá pri Lipcseiovi viesť paralela

ročných hodnotení. Potešenie pri tohtoročnom

všetkých debutantských kníh najmenej nadvä-

s archetypálnym Waltom Whitmanom, Lipcsei

čítaní znásobuje aj vysoká úroveň estetického

zuje na literárne vzory a vzorce. Autor do centra

tiež píše svoj „song of myself“; hoci, na základe

spracovania kníh, najmä z dielne zabehnutých

knihy stavia chlapčensky slobodný subjekt, ktorý

ústredného motívu chlapca tancujúceho pre seba

č. 07 – 08/18
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a „hviezdy“ (s. 37), by sa dal tento aspekt modifi-

poézie Košice) nenavodzuje pocit už videného

kým (písmom) alebo využíva už len takú elemen-

kovať ako „dance of myself“. Tanec prináša radosť

a počutého, za čo zrejme vďačí sympatickému,

tárnosť, ako je možnosť neutrálne zalomený text

hlavne „holému chlapcovi“, ale od jeho energie sa

dobre namiešanému pomeru vážnosti a komiky.

vylepšiť pridaním novej úrovne vyjadrenia.

dáva do pohybu celý „svet“ (s. 18).

Mnoho autorov sa usiluje nájsť ešte neobjavenú

Na knihe treba oceniť, že v sebe zachováva

Určujúcou básnikovou predstavou je kozmos,

tému, spôsob videnia a metódu písania a ak sa to

vedomie tradičného písania, ktoré naráža na prí-

kde má ústredné miesto vševediaci Boh. Božia

nedá (čo býva častý výsledok snaženia), usiluje

tomnosť foriem nového tvorenia (často pomocou

prítomnosť je živá – a to má svoje konzekvencie:

sa písať o niečom a tak, aby to aspoň nepatri-

metódy „kopíruj a vlož“). Ostáva tu stále zápas, keď

je zbytočné a smiešne mať pred ním tajomstvá, dá

lo práve medzi najčastejšie kombinácie. Urobiť

niečo vzniká z ničoho, no zároveň to autor nebu-

sa s ním rozprávať ako s osobou, je v pozadí ako

z hľadania a hľadania sa pri písaní tému je ši-

duje na naivnej ilúzii, že sa to skutočne podarilo.

tvorca princípov sveta, kde ako večný antagonista

kovné: autor sa vyhýba pasci pseudo-originali-

Porozumenie situácii autorstva je vzácne a úprim-

zasahuje a preniká všetko svojou neviditeľnou

ty a z recyklovaného vie stále vyťažiť dostatok

né; v pokusoch vymaniť sa z prekliatia obmedzení

silou. Akákoľvek činnosť, akú subjekt robí, je

autentickosti. Odsúdenosť na čokoľvek znamená

tvorby sú záblesky katarzie. Veľkú zásluhu na tom

podrobená Božiemu videniu. Je láskavé, prísne,

zbavenie možnosti voľby, prináša smutné pozna-

má umné využitie dostupných prostriedkov, či už je

odsudzujúce? To subjekt nevie, ale neustále na to

nie o limitoch, a tak aj v odsúdenosti na hľadanie

to nápaditý dizajn, ktorý podčiarkuje vizualitu tex-

myslí, keď tancuje, kreslí, vymýšľa si či odchádza

je náznak tragickosti. Túto vážnu tému Lacko

tov, ale nepresunie ju ešte do kategórie vizuálnej

od svojho milenca.

obracia na niečo komické (smiechom cez slzy),

poézie (na akú sa viac hodia výtvarné parametre

akoby si povedal: keď to už s literatúrou vyzerá

hodnotenia), alebo metatextový ponor „písania

ako na Titanicu, nech je pritom aspoň veselo.

o písaní“, ktorý bohato rozvíjala skupina tzv. tex-

Lipcseiove básne nepoznajú hranice. Vôbec
to však neprekvapuje. Keď dôsledne prijmete
Boha za skutočnosť, všetky veci a javy naberú

Prednosťou Lackovej knihy je aktuálnosť; autor

tovej generácie a najmä P. Macsovszky. V kontexte

inú dimenziu. Slová ako obloha, more, planéta,

(povedané trefným klišé) „zasadzuje príbeh do sú-

slovenskej poézie je Lackova kniha výnimočná

večnosť, vesmír, anjeli, všetko a nič nie sú vďaka

časnosti“, teda do „digimoderny“ (A. Kirby), kde

ako vydarená kombinácia dvoch zásadných pozí-

metafyzickej perspektíve klišé, ale metonymiou

človek cez médiá a internet zahlcuje iných ľudí

cií (delenie podľa P. Markoviča): na jednej strane

nekonečna, ktorého malou čiastkou je aj básnikov

svojimi digitálnymi stopami a v tomto digitalizo-

vychádza zo „situácie subjektu“ ako väčšina tvor-

subjekt. Pod váhou takéhoto videnia sa Lipcseiova

vaní pretvárajú svet a literatúru na doteraz nepo-

cov tradičnej lyriky, ale pomocou témy a metód

poézia radikalizuje do veľkého nezmerateľného

znaný obraz (pravdepodobne na nejakom displeji).

„situácie textu“, ako to predviedli autori textovej

gesta. V tomto geste je priveľa slov, ale v tejto chvíli

S aktualizáciou (čo je mimochodom tiež digimo-

generácie. Možno sa touto jedinečnou kombiná-

mladý básnik nemá čo iné ponúknuť. Je to však

derné slovo) prichádzajú nové významy starých

ciou Lackovi podarilo nájsť (čosi pre) autora, hoci

v poriadku – a nielen preto, že slová sú v podstate

slov (napr. názov prvého oddielu rozlíšenie autora,

východisková premisa bola, že je to nemožné.

všetkým, čo majú básnici k dispozícii. Nemieni

ktorý okrem významu „odlíšenie od iných“ priberá

klamať, že je niekým iným, niekým veľkým: „veď

aj význam „jemnosť, podrobnosť zobrazenia auto-

Cestopis na správne miesta

som obyčajný debil / ale napriek tomu práve pre-

ra“, angl. resolution), nové úkony (komprimácia,

Iný žáner predstavuje zbierka krátkych veršova-

to / čítam celú oblohu z jej malého kúska / a ona

„zipovanie“, atď.) alebo nové diagnózy.

ných pozorovaní, zamyslení a situácií Viktora

je tam v ňom / celá“ (s. 12). To, čo má naozaj, je

„… to, k čomu sa približuješ, je iba (k /

Suchého Básne o počasí (Modrý Peter), ktoré

jeho mimoriadna disponovanosť, ktorou pretvára

pozornosti zvádzajúca) poézia; // útočí

tematicky dopĺňajú autorove fotografie. Trojveršia

všetko: „maľujem Kodaň // […] a keď na to príde

na sietnicu / vyzerá, / je na vrchole /

sa asi nevyhnú porovnaniu s inými známejšími

/ vymaľujem aj vás / všetkých / a nakoniec seba

všetkého; // príznak / prízrak optického

tercetami – haiku, ale prípadná podobnosť Suchého

dívajúc sa na všetky tie obrovské kodanské ruže

preťaženia.

textov je skôr náhodná. Básne si razia svoju cestu či

/ nič a nikto neujde môjmu štetcu / a hoci by farba

// Každý verš je zhmotnený čiernou,

lepšie napísané „necestu“, pretože nenútenosť a ne-

vybledla čo len za jeden deň / nič a nikto neujde

reprodukovaný / v čo najnižšom rozlíšení; /

kauzálnosť ich vzniku sa dá považovať za súčasť

môjmu červenému štetcu / lebo ja som večnosť /

budúci / sa vždy týka povrchu predošlého,

autorského plánu: „vybrali si rybu so zemiakmi /

a ten štetec držím pevne / vo svojich schopných

každý pôvodný / sa prepadá až na dno

hostinský ich varuje / zaútočia na vás čajky“ (báseň

rukách / maľujúc ruže sveta“ (s. 47).

konceptu.* // Medzi-tým // autor, ktorý

llandoger trow, s. 19). Na druhej strane to, čo si už

Lipcsei to vo svojom debute odpálil parádne

sa snaží ako / dyslektické dieťa,** (lebo /

našlo v knihe miesto, nadobúda pevnosť, pri ktorej

a môj opis len čiastočne dokáže sekundovať účin-

stupeň zatratenia / je vysoký) starostlivo

čitateľa prekvapuje pocit, že to tam musí byť.

nosti umeleckého slova. Jedným z dôsledkov sil-

ukladá roviny / všetkých možných

ného debutu, ale ešte viac použitej metódy je, že

významov [.zip]. / Aj keď báseň sublimuje

Básne o počasí napísaná ako jeden model. Nájdu

v tom „všetkom“ už bolo obsiahnuté všetko a ja

rýchlo, / zanecháva stopu. // … to, / k

sa tu impresie: „more pohadzuje vlasmi / češe

si úprimne neviem predstaviť, ako sa dá na takú

čomu sa iba približuješ.“

sa pieskom / vetry ho fénujú“ (v kaderníctve, s.

knihu nadviazať. Už teraz sa v tejto stostranovej

Báseň ešte pokračuje dvoma poznámkami,

39). Dôležité miesto majú paradoxy, prirodzene

knihe dalo vidieť, že niektoré básne zdupľovali

pri prvom asterisku je „//* postupne vzniká dojem,

vzbudzujúce pozornosť svojou zdanlivou proti-

už raz povedané a s pribúdajúcimi básňami ne-

že umelecký text skutočne existuje“ a pri druhom

rečivosťou a svojím „heuréka“ vysvetlením, no

pribúdalo úmerne ani poézie, ani poznatkov.

čosi, čo je názvom „//** ENFANT DYSLEXIQUE“.

ústrednú líniu tvoria lyrické telegramy z Brit-

Citát ukážky nie je presný, keďže Lacko využíva

ských ostrovov, stimulujúcich pozorovateľa no-

Analógové hľadanie v digitálnom svete

trojfarebné škálovanie (čierna, biela a žltá) a mení

vým, často prímorským prostredím, ktoré býva

Napriek tomu, že „hľadanie autora“ patrí medzi

vizuálnu kompozíciu textov na stranách. Aj táto

zdrojom náhlych zmien počasia a rovnako tak

bežné a inherentné témy a ciele básnických

dizajnová úprava je súčasťou autorského plánu,

zdrojom rozdielov v kultúre či kultivovanosti:

diel, Lackovo Hľadanie autora (Európsky dom

odráža silnejúci vplyv vizuálneho nad symbolic-

„uprostred florencie / v bazénoch húkajú / plas-

s. 40/41

Napriek minimalistickému prejavu nie je kniha
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tové loďky“ (cintorín Angličanov, s. 24). Nezabúda

básnická reč. To, že to autor niekedy neodhadne

neriskujú zbytočne a voľbou formátu smerujú k po-

sa ani na predstavivosť a hravosť presvetľujúce

a píše akoby bez filtra, však už problémom je: „[…]

myselnému zlatému rezu: básne majú strednú dĺžku,

dni cesty po cudzej krajine: „číhajú na čajky /

počul som o deťoch (a ďalších), čo na to makajú

dôsledne pracujú s horizontálnym a vertikálnym

kráčajú na čaj / v obyčajnej bájke“ (líšky, s. 22).

/ bane na koltán – celé dni pod zemou / nemohol

členením a smerujú k pointe. Rovnako k debutu

Suchého kniha je svojský cestopis. Nedá sa

som ďalej svoju teplú večeru si dávať / zamorené

patria aj pokusy o sebaidentifikáciu cez nielen napí-

podľa neho síce nikam trafiť, ale keď sa na da-

fabriky na handry / dostavuje sa silná nechuť,

sané (súkromná), ale aj publikované slovo (mediálna

nom mieste čitateľ ocitne, bude vedieť presne, že

odpor, hnus, nepokoj // (skutočná blízkosť smr-

prezentácia) a interakcia subjektu s okolím (odraz

je tam: „vplyvom poveternostných podmienok /

ti) // nehodil som im to do ksichtu, neoplieskal

hľadania svojho miesta vo svete). Do tretice debu-

kroky a vlny / menia svoju dĺžku“ (rozhlas na pláži,

o hlavy // nevyzliekol pestré handry dakde z Ázie

tantskú úroveň potvrdzujú aj básne, v ktorých sa

s. 21). Básne sú kompozične rozvrhnuté uvážlivo

a nekričal, že to nikdy nosiť nebudem // a nebežal

ukazujú prvé zisky, ale aj občasné straty.

– vždy jedna na stranu – teda s ponukou bohaté-

potom holý – skákajúci vtáčik / asi šťastný preč //

Kollárovej poézia je precízne vyberaná (žiadalo

ho bieleho priestoru. Nepriamo sa tým sugeruje

nekričal, že to už nikdy žrať nebudem, nekričal /

by sa povedať výberová), zaraďuje sa do dlhého

aj metóda čítania, ktorej základom by malo byť

na slnku, pod mrakmi, za oknami alebo v daždi

radu intímnej lyriky a poézie súkromia, kde sa

dávkovanie. Najväčšiu chybu urobí ten, kto knihu

/ do ľudí, že je to skurvený ojeb na nich (malých,

hlavnou témou stáva situácia subjektu (lyrickej

zhltne na jedno prelistovanie. Fyzicky sa to dá

žltých, čiernych, hnedých), / skurvený pohodlný

aktérky) odvodzovaná z partnerskej interakcie:

za pár minút, ale je to asi také logické, akoby ste

ojeb pre nás // moje kroky nemenia smer / vyhro-

„mala som sa vyzliecť pri svetle / chcel si si za-

sa rozhodli, že prechádzku absolvujete šprintom.

tené afekty dožívajú / divné záchvevy odseknutých

pamätať / ako vyzerám prvý raz nahá // a ja som

Najlepšie teda urobia tí, čo si knihu čítajú na po-

kusov tela / tie veci kupujem ďalej / pamätám si

zbierala / všetky popadané vlasy / na mne // ne-

kračovanie, a tí, čo sa k nej vracajú. Dá sa to.

na radosť / sú čisté druhí zamazaní cena malá /

budem chodiť / domov s cudzím telom“ (s. 30).

Táto kniha sa čítaním nevyčerpáva, najmä vďaka

okamžite moje v rýchlej radosti / splnia túžbu,

Kollárová ju ladí do melancholickej tonality,

veľkej miere otvorenosti mentálnych aj fyzických

splynú s radosťou […]“ (s. 74 – 75).

do splínu, ktorý zviditeľňuje prostredníctvom

priestorov, kde nevidieť kauzalitu odkiaľ, kam,

V knihe Skúsenosti týchto dní (zvierat) sú

objektovo-prírodno-ľudskej paralelizácie. Dlhá

prečo alebo prečo práve ja. Premenlivosť počasia

básne pripomínajúce vydarenú knihu A. Habláka

skúsenosť s písaním poetke pomáha bez ťaž-

sa prenáša do premenlivosti autorských postupov

Jazvyk o „zvykaní si na seba“ a aj v Brezňanovej

kostí udržať atmosféru, čistotu jazyka, kde to

a nespôsobuje únavu zo zotrvačnosti.

verzii vyznieva táto forma procesuálnosti ako

nezaškrípe, kde všetko lahodne plynie, azda až

opodstatnená metóda, napr. v básni domnienky:

príliš lahodne. Výnimku tvorí cyklus pri čítaní,

Hovorím, teda som

„neviem… / asi som bol len / prchavý / rozplývavý /

kde sa preskupujú subjekty, objekty, roly a poe-

Všetky tri predchádzajúce knihy využívali fyzické

neuchopiteľný / sebe // v nepamäti // visiac v bubli-

tka vystupuje zo zóny súkromia do zóny lektúry

a morfologické danosti poézie vo svoj prospech,

ne prítomnosti (ktorej som neprítomný odcudzený) /

a interakcie s ňou. Zbierka Premlčané ticho pou-

nech už si zoberieme úspornosť, metaforickosť či

ktorá svojou farbou rýchlo kreslí / svety tvory veci“

kazuje na jav poézie, kde sa aj pri nevyskytovaní

demonštratívny postoj, kniha Petra Brezňana

(s. 16). Zvláštnym spôsobom vstupuje Brezňanova

chýb stále pociťuje druh deficitu. Možno by sa

Skúsenosti týchto dní (zvierat) (Drewo a srd –

tvorba do porovnania s Lipcseiovou knihou, keďže

to dalo pomenovať ako malá odvaha riskovať,

OZ Vlna) ide proti typickým danostiam poézie

obe pracujú s hypertrofiou, rapsodickosťou a potre-

hľadať slová a situácie, ktoré akoby do poézie

a využíva to ako „svoj“ prvok ozvláštnenia. Naj-

bujú na svoje vyjadrenie veľa slov, lebo málo sa im

nepatrili, a preto si vyžadujú prácu a talent, aby

viditeľnejšími znakmi sú prvky rozprávacieho

máli. Z tohto porovnania sa ukazuje, akou výhodou

sa tam objaviť mohli. Pri použitej forme sa miera

módu, zámena procesuálnosti za rezultatívnosť

je využívať názorné slová s množstvom vizuálnych

súkromného do značnej miery nivelizuje, chýba

(slovesnosť dostáva prednosť pred pojmovosťou)

a zmyslových impulzov, ktoré pri Lipcseiovi čitateľa

v nej dištinktívny príznak jedinečnosti člove-

a s ňou súvisiaca abstraktnosť pred názornos-

vedú, no pri Brezňanovi zahmlievajú predstavu, až

ka-subjektu alebo prežívania vzťahu.

ťou. Na spresnenie treba dodať, že to samo osebe

si čitateľ ako ja kladie otázku, či ide o zámer alebo

Aj K. Grupač pri písaní začína od sebapozorovania

ešte nič neindikuje, že porovnanie je relatívne

neschopnosť, pretože odlíšiť jedno od druhého ide

a pozorovania seba v interakcii s prostredím; tiež si

a jestvujú uvravenejšie, procesuálnejšie a ab-

ťažko. Lipcseia drží aj „metafyzická“ línia, ktorou

cení svoju samotu a k poézii prichádza v mnohom

straktnejšie texty. Skôr sa z toho dá odvodiť

poľahky obhajuje, prečo potrebuje „to všetko“

ako samorast. Takýto postup je sľubný na osvoje-

poetologická preferencia autora, ovplyvňujúca

do poézie, zatiaľ čo pri Brezňanovi vzniká dojem,

nie si základných tvorivých impulzov, ale zvyčajne

následne čitateľskú stratégiu recepcie.

že tvorba prebieha ako impulzívne vyvrhovanie

stroskotáva na tom, že mnohé témy a spôsoby už

Nie všetky texty sú písané jednotnou poetikou

vnútra. U oboch autorov platí, že menší rozsah kni-

použili autori pred ním. Samozrejme, nikdy nie do-

a nájsť môžeme prozaické pasusy, ale aj klasické

hy by zbierkam ako artefaktom pomohol (napríklad

slovne, ale často tak, že vavrín prvenstva pripadne

texty s prísnejším vertikálnym členením. V oboch

časť odpad v Brezňanovej zbierke nezachraňuje ani

niekomu inému (námety so žobrákom, smejúce sa

však cítiť rovnaký tlak na tvorenie, ktorý bol na za-

zámerný subverzívny názov oddielu knihy).

stareny, návštevy pekla, nepochopenie okolím). Kým
Kollárovej poézii som pred chvíľou vyčítal nedosta-

čiatku celého tvorivého procesu a ktorý sa dostal
do cieľa už samotným aktom písania. Z hľadiska

Pán Výkričník a slečna Tribodky

tok odvahy narušiť farebný biely až staroružový

prenosu informácie, ktorá sa riadi zákonmi jazy-

Zbierky Kristiána Grupača Sme nevinní! a Niny

odtieň, u Grupača by sa škola farebnej kombinato-

kovej ekonómie a citlivosti na novosť, opakovanosť

Kollárovej Premlčané ticho (obe Spolok sloven-

riky zišla. Vo svojej tvorbe je razantný, expresívny,

a nepriamu úmernosť rozsahu (všeobecné) a ob-

ských spisovateľov, edícia Mladých slovenských

miestami však až nevyberavý. Táto poézia sa nedá

sahu (konkrétne) slov sa v Brezňanových textoch

autorov časopisu Dotyky) sú ako jang a jin. Kým

prehliadnuť, kontrasty sú výrazné a slová spôsobujú

viacej rozpráva, ako povie. Nemusí to ešte auto-

Grupač ide do sveta s výkričníkom a rozkazovacím

hluk ako cover verzie heavy metalu. Opäť tu však

maticky znamenať problém či negatívum. Ukazuje

spôsobom, u Kollárovej je ešte aj ticho „premlčané“.

dochádza k javu, keď sa efekt sily slov dosahuje

sa tak spôsob, ako autor myslí a na čo mu slúži

Obaja autori tvorbou potvrdzujú status debutantov,

uvádzaním už silných slov, čím si autor nemá za čo
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pripísať zásluhy za básnickú prácu. „Mám vybité

novších trendov digimoderny, dobre vie, že jeho nás-

čitateľ rýchlo odhaľuje, že poetka dôveruje silným

okná do duše / som posol zvrátených domnienok /

kokom sú odskúšané hodnoty, ktoré človek pochopí,

slovám, ktoré ďalej umocňuje prostredníctvom

Tam kde žijem | farby nemajú mená / a naše božstvo

až keď sa ocitne v koži iných. Farkašova poézia je

nečakaných spojení. Je to však trochu prihlasná

| nespadá pod patronát / žiadnej cirkvi // Nemôžeme

staromilsky príjemná a i keď sa v nej objavujú dobre

hudba, ktorá, ak sa upraví na primeranú hladinu

vzlietnuť | naše krídla nie sú z peria / kosti máme

známe námety a motívy (od Vianoc a kresťanského

zvuku, odrazu ukáže, že nie je až taká bohatá a ob-

vystužené | zmesou hriechov / a samotvrdnúceho

humanizmu až po prírodu a ľudskú introspekciu)

javná na komplexnejšiu výpoveď: „slovo sa pozvoľ-

betónu / Uctievame sochy z bahna a štrku / a pod

neurážajú čitateľa falošnosťou, vtieravosťou alebo

na zaoblilo / pravda zakopaná pod obzor / vystúpila

jazykom úpenlivo | ukrývame horúcu ihlu“ (s. 35).

nedovzdelanosťou (jav, aký často sprevádza tvorbu

ako žila / a napla všetky svoje zmysly // protest šitý

Kniha Sme nevinní! má nedostatkov viac než

ignorantských grafomanov). „Kostlivé kamene /

na mieru – biele rukavičky // hladkosť plynutia

len nebásnicky prístup k slovám. Chýba jej väčšia

Škeria krivé zuby // Do hluchých uší / Šušká suchá

/ ktorú nevieš zachytiť ani ostrým nechtom / ti

vyzretosť v celom rozsahu, hoci na niektorých

tráva // Mĺkva električka / Kvíli medzi nimi // Smut-

splynula so zobliekaním kože // ostych ustúpil o pár

miestach v dvoj-, trojveršiach alebo v obrazoch

né modlitby / Za mŕtvych strážcov (POD LESOM, s.

krokov / aby si ťa tak z odstupu premeral / od hlavy

sa poézia objavuje. Častejšie sú texty budované

69). V knihe sa ako vydarenejšie javia básne s uni-

po päty // forma sa naširoko rozkročila / a už to

ako kompilácia motívov okolo ústrednej témy,

verzálnym námetom a naopak pokusy o mravné

nešlo vysloviť“ (Brúsenie mramoru, s. 54). Niekedy

rozvíjajú sa okolnosti a košatejú príznaky (ad-

posolstvá a angažovanosť pôsobia neprirodzene

sa takejto poézii hovorí „plagátová“, ktorá – ako

jektíva, príslovky či genitívne metafory), ale viac

v tejto poézii. Možno sa niekedy autorom zdá, že

napovedá východiskové slovo plagát – potrebuje

ako odkrývanie pribúda v textoch prekrývanie,

sa mravný imperatív očakáva, opak je pravdou.

zaujať na prvé pozretie. Plagátovosť sa však po-

Podobný výsledný čitateľský zážitok poskytuje

važuje aj za negatívnu črtu, rýchlo sa vyčerpáva,

kniha Jany Melcerovej Žmúrim do tmy (Spolok

a tak ako klasický plagát má väčšinou iba plochú,

Generačné strety hluku, zvuku a ticha

slovenských spisovateľov), ktorá tiež dokáže navo-

dvojrozmernú dimenziu.

Niečo podobné by sa dalo napísať o knihe Dávida

diť atmosféru pokoja alebo zámernej dramatickosti,

Pašku V roztrieštenom procese (DuBari), ktorej

hoci cítiť, že ambície autorky sú vyššie a dôslednosť

A čo s tým má kritika?

názov presne vystihuje stav píšuceho subjektu.

pri prezentácii väčšia. Slovesná forma prvej osoby

Výpočet debutantov by nebol úplný bez niekoľ-

Špecifikom knihy je jej trojjazyčná podoba, keď

z názvu „žmúrim“ dobre vystihuje pohľad, ktorý je

kých príkladov autorov a autoriek, ktorí realizujú

sa autor pokúša o poéziu po slovensky, česky a an-

dvojsmerný a umožňuje vidieť – i keď obmedzene

svoju predstavu o poézii bez ohľadu či bez vedo-

glicky, no ani v jednom z nich sa neprekračuje tieň

– von a rovnako s istým obmedzením aj dovnútra.

mia toho, že literatúra má svoju históriu, tradíciu

klišé alebo bizarnosti. Sú básnici, ktorí nedokážu

Kľúčovým je priznanie spojitosti medzi píšucim

a metódy. Za všetky aspoň telegraficky spome-

písať poéziu inak ako v jednom (najčastejšie ma-

subjektom a autorkou, ktorá sa takmer vždy stáva

niem knihu Kataríny Demeterovej Zmyselné

terskom) jazyku, pretože si uvedomujú, že zostúpiť

nejakou zviditeľnenou súčasťou napísaného textu.

nežnosti (Perfekt), ktorá napĺňa slovníkovú

do hĺbok jazyka si vyžaduje absolútnu citlivosť,

Knihu ladí ako svoje súkromné pozvanie a ponúka

definíciu slova poézia, ale mýli si básnickú tvor-

ktorá sa nedá naučiť z pesničiek alebo na jazykovej

svoju spoločnosť. V nej je ľudsky útulne, hoci sa

bu s ornamentálnym opisom a za ideál omylom

škole. A fakt, že to Paškovi celkom ide v češtine

neraz spomína nepokoj či „zlomená doba“, v ktorej

považuje gýč: „Aké ľúbezné sú zrumenené líca, /

aj angličtine rovnako ako v rodnom jazyku, je

„doparoma, žijeme“ (s. 63). Ak by však čitateľ mal

planú ti na tvári ako svieca, / lampu zhasínam. /

podozrivý a symptomatický. Vo všetkých troch

záujem o básnicky inovatívny jazyk, myslenie ale-

Aké krásne je milovanie, / keď oheň v nás iskrou

sa totiž dostáva na úroveň, kde to znie zaujímavo

bo poetiku, mal by hľadať inde. I keď Melcerovej

vzplanie, / tichu sa odovzdám“ (Milovanie, s. 64).

a na prvý dojem lákavo, ale už akýkoľvek bližší

poézia nepatrí k najkonvenčnejším a usiluje sa vy-

Osobne sa považujem za nenáročného čitateľa,

pohľad prezrádza, že autor je stále na povrchu.

hýbať klišé, uspokojuje sa s ustáleným spôsobom

čo nebýva dobrou vlastnosťou literárneho kritika,

„Na druhém konci telefonu / Je slyšet její pláč / Asi

básnického zobrazovania: „Také leto – / dni zliate

a aby som nepoľavoval v nárokoch, pripomínam

opět kvůli mně / Nechci ji pokaždé rozbrečet / Asi

do pocitu / plynutia času / pomimo a naúzko / hľa-

si zakaždým slová skúsenejších kritikov. Otázku

jsem tyfus / A ona ode mne odejde / Nechci, aby šla

dia na mňa cez prsty / z písmen. // Až sa raz z tohto

Fedora Matejova „A bolo nám to treba?“, v ktorej

/ Utopil bych se / Ve čvachtavém křišťálu / Nic už

sna zobudím, / možno konečne prestanem brázdiť

sa odráža vedomie kontextu literatúry, ale aj jej už

bez ní neodletí – natož já“ (s. 50). Pri prečítaní celej

/ Mys dobrej nádeje, / vyženiem z paluby všetkých

dosiahnutých výdobytkov, a vetu Valéra Mikulu

knihy (vrátane záložiek) si možno čitateľ povie, že

duchov / a znova zakotvím vo vlastnom živote. // Až

„keď sú dobrí všetci, nie je dobrý nikto“, ktorá na-

na sedemnásťročného chalana nie zlé, ale pri po-

vtedy prežijem báseň, / ktorú si nebudem musieť

báda k prísnosti, pretože iba takýmto prístupom

rovnaní s tými lepšími sa už ukazuje, že i keď nie

napísať“ (Ako bludný Holanďan, s. 67).

odlíšime nielen kvalitu od nekvality, ale tiež vr-

až sa v hluku slov básnik nemôže počuť.

je začiatočník, do cieľa má poriadne ďaleko. Pritom

choly v kategórii najkvalitnejšej ročnej produkcie.

mnohé radikálne vyhlásenia proti stavu spoloč-

S bubnom na poéziu

V skupine debutov za rok 2017 preukázali dosta-

nosti a úpadku človeka majú ten správny mladícky

S väčšou razanciou sa do tvorenia poézie púšťa

tok talentu hlavne traja autori Ladislav Lipcsei,

esprit a opodstatnene sa pýtajú starších generácií

Mária Mikitová Janošková v knihe výsledok:

Marcel Lacko a Viktor Suchý, každý iný ako ten

a elít, v akom stave mladým zanechávajú svet.

bez riešenia (Vydavateľstvo Pectus): „môj šiesty

druhý a predsa presvedčivo a s náskokom. Či to

Protipólom uvravenej impresívnej knihy mladosti

zmysel / nabitý citom na prasknutie / uviazol

bude stačiť na to, aby sa dostali na úroveň, o ktorej

D. Pašku je úsečná zbierka Ľuda Farkaša Vŕba

v brázde / nízkeho tlaku vzduchu // púštne piesky

hovorí Mouninovo pozorovanie, že skutočný bás-

(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov),

v presýpacích hodinách / iskria ako pominuté // sa-

nický talent sa objaví raz za generáciu, si netrúfam

čerpajúca z nažitia človeka, čo už má za sebou viac

movznietením v pekle / nerozpútam vzburu // O čo

povedať. Ak sa to aj nepodarilo na prvý pokus,

než šesť desiatok rokov. „Starý začínajúci autor“,

mi ide?“ (s. 19). Správna otázka, poznamená čitateľ,

prinajmenšom už vykročili dobrým smerom.

ako Farkaš označuje sám seba, sa neplánuje pre-

ale nenecháva sa zaskočiť expresívnym a farbistým

sadiť v poézii založenej na invencii a sledovaní naj-

vyjadrovaním poetky. Podľa predvedenej koncepcie
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BREZŇAN, Peter

Básnická zbierka s motívmi sne-

MIKULKOVÁ, Miriam

WENZLOVÁ ŠVÁBEKOVÁ, Zdenka

Skúsenosti týchto dní (zvierat)

hu autorky (1969), ktorá získala

Nesmieš sa ich dotýkať. Ilust.

Roztavené putá

Bratislava, Drewo a srd – Občianske

množstvo ocenení na literárnych

Zuzana Lukáčová

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

združenie Vlna 2017. 1. vyd. 113 s.

súťažiach. Básne tematizujú prob-

Bez miesta, Vl. nákl. 2017. 1. vyd.

116 s. Viaz.

Brož. Edícia Poézia

lémy medziľudských vzťahov, no

64 s. Viaz.

Básnická zbierka autorky, v ktorej

Zbierka básní autora (1978), ktorý

autorka pracuje aj s prírodnými

Básnická zbierka autorky, v ktorej

poukazuje na putá medzi rodičmi

publikoval v časopisoch Vlna, Rom-

motívmi.

dominujú motívy lásky a vzťahov.

a deťmi, ženou a mužom, na ich silu

boid, Rak, Tvar. Svojou poéziou sa

ISBN 978-80-89913-12-1

ISBN 978-80-8925-382-1

i rozklad.

KOLLÁROVÁ, Nina

PAŠKA, Dávid

ISBN 978-80-8197-038-2

radí k experimentálnej línii.
ISBN 978-80-89550-36-4

Premlčané ticho

V roztrieštenom procese. Ilust.

DÁVID, Miroslav

Bratislava, Spolok slovenských spi-

Pierko

Rogalo, Veľryba a Kristus Pán

sovateľov 2017. 1. vyd. 69 s. Brož.

B. m., DuBari 2017. 1. vyd. 92 s. Brož.

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

Edícia Edícia mladých slovenských

Básnická zbierka autora (1999) ob-

1. vyd. 143 s. Viaz.

autorov časopisu Dotyky

sahuje verše v slovenčine, češtine

Knižný debut alternatívneho hudob-

Básnická zbierka autorky (1990).

aj angličtine.

níka a textára (1956) známeho ako

ISBN 978-80-8194-071-2

ISBN 978-80-970411-8-2

Salome.

LACKO, Marcel

PREKOPOVÁ, Libuša

ISBN 978-80-8170-036-1

Hľadanie autora. Doslov Peter

Spomienky v srdci hlboko ukryté

Šulej, Richard Kitta

Nemšová, Tlačiareň J+K 2017. 1. vyd.

DEMETEROVÁ, Katarína

Košice, Európsky dom poézie Ko-

87 s. Brož.

Zmyselné nežnosti. Ilust. Jozef

šice 2017. 1. vyd. 84 s. Viaz. Edícia

Neskorý debut 90-ročnej autorky.

Fábry

Newind

Prvú báseň v zbierke napísala ako

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 72 s.

Zbierka veršov básnika, filmára

20-ročná, poslednú 83-ročná. Prav-

Viaz.

a redaktora.

depodobne je najstaršou debutant-

Zbierka ľúbostných básní.

ISBN 978-80-971048-8-7

kou na svete (Guinessova kniha

Miroslav Dávid Moddivari a River

ISBN 978-80-8046-863-7

rekordov uvádza ako najstaršiu
LIPCSEI, Ladislav

85-ročnú poetku).

FARKAŠ, Ľudo

S vät ý m mečom. I lus t. Nicol

ISBN 978-80-89788-18-7

Vŕba. Ilust. Stanislav Waszek

Hochholczerová

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

SUCHÝ, Viktor

slovenských spisovateľov 2017.

104 s. Viaz. Edícia Mušľa

Básne o počasí. Foto autor

1. vyd. 89 s. Brož.

Básnický debut autora (1992).

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

Zbierka intímnej a prírodnej lyriky.

ISBN 978-80-89545-58-2

56 s. Viaz. Edícia Mušľa

Autor zameriava svoju pozornosť

Básnická zbierka autora (1976) ob-

na problémy jednotlivca, ľúbostné

MELCEROVÁ, Jana

sahuje básnické miniatúry, žánro-

motívy, spätosť s prírodou, peripetie

Žmúrim do tmy. Foto Renáta Čer-

vo pripomínajúce haiku, aforizmy

všedného dňa.

nayová

či hádanky.

ISBN 978-80-8061-980-0

Bratislava, Spolok slovenských spi-

ISBN 978-80-89545-60-5

sovateľov 2017. 1. vyd. 100 s. Viaz.
GRUPAČ, Kristián

Zbierka poézie prekladateľky a pe-

SUN SAJENKOVÁ, Soňa

Sme nevinní!

dagogičky, autorka ponúka pocitové

Tisíc podôb ženy

Bratislava, Spolok slovenských spi-

prežívanie sveta.

Hrnčiarovce nad Parnou, I Can Aca-

sovateľov 2017. 1. vyd. 56 s. Brož.

ISBN 978-80-8194-034-7

demy Slovakia 2017. 1. vyd. 125 s.

Edícia Edícia mladých slovenských

Viaz.

autorov časopisu Dotyky

MIKITOVÁ JANOŠKOVÁ, Mária

Básnická zbierka autorky je vyjadre-

Básne autora (1995) ponúkajú dra-

výsledok: bez riešenia. Ilust.

ním cesty k ženstvu a sebaprijatiu.

vosť, nekompromisnosť, vzdor, ale

autorka

ISBN 978-80-97225-88-9

aj túžbu po kráse a čistote.

Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2017.

ISBN 978-80-8194-075-0

1. vyd. 74 s. Viaz. Edícia Domesticum

VITÉZOVÁ, Zlata

Básnická zbierka autorky (1974)

Kto mi povie?

GRZNÁROVÁ, Gabriela

predstavuje prierez jej doterajšou

Košice, SION PLUS, n. o. 2017. 1. vyd.

Neha snehu. Ilust. Jana Kianičková

tvorbou. Básne vyjadrujú pohľad na

63 s.

Godálová

bežné udalosti, rekapitulujú to, čo je

Kresťansky orientovaná básnická

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd.

v nich dôležité pre človeka.

zbierka.

63 s. Viaz. Edícia Tilia

ISBN 978-80-89435-29-6

ISBN 978-80-89351-23-7
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Slovenské
fantázie
Fantastika 2017
Mgr. Juraj Búry (1991) vyštudoval
odbor estetika v Ústave umeleckej
a literárnej komunikácie na UKF
v Nitre, kde v súčasnosti pôsobí ako
doktorand. Jeho hlavným zameraním
je popkultúra, jej fungovanie, žánre
a ich patológia. Donekonečna dokáže
rozmýšľať nad výstavbou dokonalého
príbehu, nad žánrovými pravidlami
a nad monomýtom. Jeho záujem
o fantastiku nie je len odborný, ale
i civilný. Nie je teda len pozorovateľom,
ale aj aktívnym členom slovenskej
fantastickej komunity. Či už ako
čitateľ, autor, recenzent alebo
kamarát. Momentálne je aj členom
poroty literárnej súťaže Martinus
Cena Fantázie.

Foto Betty Blašková

A

čo slovenská fantastika? Ako je na tom?

2017 priniesol. Najskôr si však pripomeňme, že

vzorec rozprávania. Obe knihy Bohatiera majú

Je živá, aktívna a pestrá. Zdá sa však,

domácej fantastiky vychádza viac, ako by sa

svoje silné momenty, ale často pôsobia epizodic-

že kvantita prevažuje nad kvantitou.

mohlo zdať, a je veľmi náročné sa dostať ku každej

ky a repetitívne. Červenák to však dorovnáva

Minulý rok to vyzeralo, že slovenská fantasy si

knihe alebo ju podrobne prečítať. Ak sme teda

pestrým jazykom a atraktívnym prostredím.

žije vlastným životom, sama pre seba. Tento rok

na nejaký titul zabudli, ospravedlňujeme sa. Na-

Koniec-koncov, na to sme uňho zvyknutí.

to pôsobí podobne. Vlani dominovali zabehnutí

priek tomu je tento prehľad obšírny a pestrý.

Artis Omnis vlani vydalo aj Venile. Autorkou
knihy je mladučká Valentína Sedileková. Ide

autori známi vo fanúšikovských kruhoch. Tento
rok dominujú autori, ktorí síce stabilne píšu, ale

Hrdinovia s mečmi

o jej prvotinu a takisto prvý diel zamýšľanej triló-

nachádzajú sa „mimo“ fandomu. Na tom nie je

Začneme fantasy, tou, v ktorej lietajú draky

gie s názvom Pokrvní. Dej sa odohráva na vzdiale-

nič zlé, naopak, ide o vítané ozvláštnenie. Vy-

a máva sa mečmi. V nej, ako inak, dominuje i na-

nej magickej planéte Venile, kde prebieha tradičný

povedá to o tom, že vydavateľstvá na Slovensku

ďalej Ďuro Červenák. Vo vydavateľstve Artis

súboj dobra so zlom. Na túto planétu sa dostane

sa neboja vydávať žánrovú literatúru i pre širšie

Omnis mu v roku 2017 vyšli dve knihy – Oceľové

štrnásťročná Kathrine. Jej osudom je vládnuť

vrstvy čitateľov. Neboja sa experimentovať, čo

žezlo: Bohatier (Kniha prvá) a Dračia cárovná:

silám dobra, mladá dievčina však nie je na túto

sa nakoniec ukáže aj pri jednotlivých tituloch,

Bohatier (Kniha druhá). Červenák sa pri písaní

úlohu pripravená, a tak sa najskôr musí naučiť,

ktoré budeme spomínať.

inšpiroval Ruskými bylinami. Hlavným hrdinom

čo pod také vládnutie spadá. A pravidlá sveta.

Ani známi autori však nelenili. Tohtoročný vý-

ságy je Iľja Muromec. Bohatier pôvodne vyšiel

Venile je ambiciózna kniha a Sedileková má

ber je teda bohatý na nové mená, ktoré si k fantas-

v češtine približne pred desiatimi rokmi, toto je

obrovský potenciál. Sama však lavíruje medzi

tike zabehli oddýchnuť od svojich tradičných žán-

jeho prvé slovenské vydanie. Fanúšikovia Čer-

snahou neskĺznuť do absolútneho klišé a záro-

rov, vydavateľské experimenty, ale aj na pomerne

venáka sa tak môžu tešiť na návrat k jeho ranej

veň podať tradičný fantasy príbeh s presahom.

rozsiahly počet malých vydaní i nepodarkov.

tvorbe. V nej prevládali práve klasické fantastic-

Chce osloviť mladších čitateľov, ale vyhovieť

Úvahy o stave slovenskej fantastiky si však

ké motívy a epické bojové scény. Ide však o ešte

aj tým starším. Pokúša sa o presahy k politike

nechajme na neskôr a pozrime sa, čo nám rok

nevypísaného Červenáka, ktorý opakuje jeden

a do príbehu vkladá vlastný idealistický obraz
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sveta. V tom, našťastie, vie nájsť mieru, ale jej

skôr akési čakanie na nevyhnutné. Romantický

to najzaujímavejšia kniha, aká sa v minulom roku

svet napriek snahe o realistickosť pôsobí plocho

a fantastický element sú v tomto prípade v texte

v domácej fantastike objavila.

a jej kniha má mierne naivný nádych – žiadaný

v rovnovážnom vzťahu – oba zaberajú rovnaké

Mladším čitateľom je určená aj knižočka Ako

efekt je teda opačný. Autorka si na svoje plecia

množstvo deja – a tak kniha nakoniec vyznieva

sa netopier Badly stal letovým dispečerom

nabrala viac ako zvládla, ustála to ale so cťou.

nezaujímavo. Na romantický príbeh je tam priveľa

autorky Mary Roe. Ten pôvodne vyšiel v roku

Jej kniha možno nie je dokonalá, ale má čo po-

vaty a diania okolo. Pre fantastický príbeh nám

2016 ako e-book, vlani sa ho však ujalo vydava-

núknuť, a tak sme na pripravované pokračovanie

zase chýba poriadna hrdinka. Autorský koncept

teľstvo Elist. Ide o nové, mladé vydavateľstvo

zvedaví. Sedileková pristupuje totiž k písaniu

tak nakoniec podrazil knihe nohy.

zamerané na domácu tvorbu, ktoré sa ešte tro-

zodpovedne a priestor na rozvoj tu je, už len stačí

Na druhej strane tu máme Prehnité mesto

chu hľadá. Ich ponuka pripomína skôr ponuku

odhadnúť mieru použitých „ingrediencií“. Pri jej

od Lenony Štiblaríkovej (Hydra). Rozhodne

distribútora samovydaní, to je ale iba zdanie.

prvotine to úplne nevyšlo,

ide o vyzretejší text. Obsahuje tri dlhšie poviedky

Netopier Badly hraničí s rozprávkou. Ide o hravú,

no i tak v porovnaní s inými patrí medzi tých

odohrávajúce sa v blízkej budúcnosti a v Bratisla-

jednoducho napísanú knihu plnú jemného hu-

lepších.

ve, ktorá je skrz-naskrz prehnitá. Štiblaríková

moru, ktorú zvládnete deťom prečítať za jeden
večer.

Ani vydavateľstvo Hydra nezaháľalo. Na trh

sa nebojí, je explicitná a krvavá. Prehnité mesto

prinieslo štyri tituly, z ktorých hneď dva patria

má nádych drsnej školy, len škoda, že jednotli-

Elist však nemá v ponuke len fantastiku

do žánru mestskej fantastiky. Prvým z nich sú

vé príbehy sú trochu obohrané, no i tak jazyk

pre najmladších. V jeho ponuke nájdeme aj prvý

Príšery z prímestskej štvrte od Kataríny Soy-

a štylistika knihy čitateľa pohltia. Problémom je

diel trilógie Temní anjeli. Posolstvo od Emily D.

ky.

samotný fantastický element. Čarodejnice, upí-

Beňovej. Kniha je pomerne rozsiahla, má okolo

Kniha je o mladej blondíne Kláre – so všetkým

ri a démoni sú dobrý koncept. Svoje problémy

päťsto strán. Napísaná je však jednoduchým, sko-

čo k tomu patrí, vrátane vysokých topánok a ru-

však hrdinovia vyriešia vždy pomocou hrubej sily

ro až stredoškolským štýlom, v ktorom sa slová

žového oblečenia. Nedávno doštudovala, ovláda

a strelných zbraní, fantastické ozvláštnenie nemá

či frázy často opakujú. Celá kniha je repetitívna.

staré jazyky a kúpila dom na okraji Bratislavy.

na dej žiadny vplyv a nič by sa nezmenilo, keby

Nadôvažok je neoriginálna, funguje iba ako ďalšia

Za susedov má vlkolakov, čarodejnice a upírov,

tam nebolo. Takto to pôsobí, že ho tam Štiblarí-

variácia na Súmrak Stephenie Meyerovej.

pričom sama sa rozpráva s duchmi.

ková zakomponovala skôr zo zvyku. Kniha má

Je dobré, že tu vzniká ženská fantastika, v kto-

nadôvažok peknú obálku, ale vnútorná redakčná

rej romantika hrá prím a fantasy elementy slúžia

úprava je slabá.

ako metafory ľudských vlastností. Je dobré, že

Za touto knihou stojí zaujímavý autorský koncept, ktorý sa však vo výsledku javí ako problematický. Soyka sa pokúša prerozprávať príbeh

Vydavateľstvo Hydra teda zaexperimentova-

ženy všetkých vekov majú svoju literatúru, ktorá

ženskej hrdinky – takej, ktorá spĺňa archetyp

lo, ale nedotiahlo svoje pokusy do konca, čo sa

zachytáva a reprezentuje ich fantázie. Sexi a žia-

„dámy v ohrození“ alebo zajatej princeznej. Hr-

odrazilo na kvalite kníh. Ich celkové vyznenie je

dané ženské hrdinky slúžia pre nežné pohlavie

dinky, ktorá síce má schopnosti, ale v zásade je

v oboch prípadoch rozpačité.

rovnakému účelu ako svalnatí a akční bojovníci

pasívna a udalosťami sa nechá unášať. Nehýbe

Zaujímavý autorský koncept nájdeme aj v kni-

u mužov. Bolo by však lepšie, keby si slovenské

nimi. Z každého jej problému ju vyslobodí niekto

he Chymeros – Stopy vedú do temnoty 1 (TRIO

autorky našli vlastné témy a snažili sa ženské

iný, najčastejšie jej vyvolený. Tento koncept sa

Publishing). Autorom je Daniel Hevier, ktorý

fantázie prezentovať kreatívne a na úrovni. Keby

opakuje pri každej nebezpečnejšej situácii, čím

sa takto pokúša naštartovať vlastnú fantastickú

to neostalo len pri čítaní, kde jednoduchosť a dej

kniha razantne stráca na napätí. Čitateľ cíti, že

ságu určenú mladším čitateľom. V rámci kom-

dostávajú prednosť pred štylistikou a príbehom.

kdesi na pozadí dianie graduje, ale vyvrcholenia

pozície si však určil pevný počet strán i kapitol.

Treba dodať, že tento problém sa nevzťahuje iba

a ani premeny hrdinky sa nedočká, a tak záver

Tento rozsah vypĺňa niečím, čo má blízko k prúdu

na ženskú literatúru. Scénickosť a efektnosť

vyznieva do prázdna.

vedomia. Ide o elektrizujúcu kombináciu nespú-

na úkor logiky a koherencie rozprávania tvorí

Práve to je zásadný problém. Keďže hrdinka

tanej autorskej tvorivosti a prísneho spisovateľ-

problém väčšiny kníh tohto výberu.

nepodstupuje premenu, hoci okolnosti ju k tomu

ského remesla. Výsledkom je hravá kniha plná

Na trhu sa objavilo aj pokračovanie Legen-

vyzývajú, nedostaneme príbeh v pravom slova

rozmanitých vrstiev. V prvom rade ide o akčný

dy o Braslavovi od Ivany Jungovej. Druhý diel

zmysle. Hrdina, v tomto prípade Klára, nenazbie-

román pre tínedžerov, iniciačný príbeh a zároveň

jej trilógie má podnázov Za hlasom krahulca

ra nové skúsenosti a jej prežité dobrodružstvá ju

intertextuálnu hru, ktorá odkazuje na u nás me-

(Vydavateľstvo Slovart). Jungová sa tak vracia

nepoučia a nepoznačia. Záver je potom len ukon-

nej využívané druhy fantastiky – new weird či

do jej naivného zobrazenia slovanského sveta,

čením rozprávania, na ktoré sa dá kedykoľvek

literatúru nonsensu. Atmosférou má Chymeros

k jej trom hrdinom – Rodanovi, Bojanovi a Žiaro-

nadviazať. Kniha teda nemá skutočný príbeh, je

blízko k Alici v krajine zázrakov. Okrem samo-

vítovi. Tí putujú stredovekým svetom, aby našli

len sériou epizód, pri ktorých vieme, ako dopad-

statného príbehu sa usiluje byť aj prvou časťou

bojovníka Braslava.

nú, lebo archetyp musí byť zachovaný.

rozsiahlejšieho celku. V ďalších plánoch teda kni-

Jungová svoj koncept nezmenila. Nemala na to

Na tomto kúsku je najviac vidieť rozdiel medzi

ha musí predstaviť hlavných hrdinov, svet a jeho

dôvod, jej publiku jej prístup vyhovuje. Kniha

príbehom a rozprávaním – Príšery sú to druhé.

pravidlá i obšírnejšiu zápletku. Hevier je majster

je tak plná nádherných, ale statických opisov,

Obsahujú až tri rôzne zápletky, napätie nako-

pera, a tak všetky tieto ciele spĺňa na jednotku.

disneyovského zjednodušovania a epizodických

niec generuje len jedna – či sa Klára dá dokopy

Ak by sme titulu Chymeros chceli niečo vytknúť,

dobrodružstiev. Môžeme namietať, že príbehy sú

so svojím „princom“. Takže pod maskou fantas-

tak je to tempo. To pre kompozičný postup ská-

ploché, ale okruhu autorkiných čitateľov očividne

tiky dostávame romantiku. Čo v rámci širšieho

če – kniha je miestami uponáhľaná a zmätočná,

vyhovujú.

kontextu Soykinej tvorby nie je prekvapením.

inokedy pomalá bez ohľadu na naliehavosť diania.

Ivanou Jungovou uzavrieme rozsiahly celok

V romantickej zápletke však neexistuje prekáž-

Samotnú atmosféru to občas narúša, ale inak ide

žánru fantasy. Pred nami sú však ešte tri ďalšie

ka, ktorá by milencov mohla rozdeliť, takže je to

o solídny základ pre neskoršiu sériu. Zároveň je

celky a v zozname našich kníh sme len v polovici.
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Hrdinovia budúcnosti

prevažne romantické príbehy pre násťročné čita-

platí dvojnásobne. Žánrové zaradenie akoby sa

Slováci sa neobracajú len k minulosti a legendám.

teľky, doma je však skôr v kriminálnom prostredí,

k nim prilepilo nechtiac, ako vedľajší produkt

Máme i svoje vlastné vízie budúcnosti. V žánri

čo sa na tejto knihe aj odrazilo.

témy, a tak je to i širšou verejnosťou vnímané.

sci-fi sa toho urodilo menej, dokonca to pôsobí aj

Hlavní hrdinovia sú síce potomkovia mimo-

Nehovorí sa o nich ako o vedeckej fantastike, ale

trochu monotematicky. Jednou z obľúbených tém

zemšťanov a text obsahuje klasické sci-fi rekvi-

ako o artových spoločenských románoch, ktoré

je nespavosť. Tou druhou neradostná budúcnosť.

zity, ale ich fungovanie, popisy i použitie v deji

len zhodou okolností popisujú možné neradostné

S týmito témami sa stretneme i v románe

pripomína mágiu. Nehovoriac o tom, že Potom-

budúcnosti. Je to škoda, lebo by sa mohli stať

Na rozhraní dvoch svetov (Elist). Autorom je

kovia bohov trpia všetkými neduhmi zlej young

príkladmi toho, čo slovenská čitateľská a niekedy

Michal Škombár. Na Škombárovi je najzaují-

adult literatúry – od umelo vytvoreného vzťahu,

aj odborná verejnosť nevníma – fantastika ako

mavejší jeho osobný príbeh – je odkázaný na dý-

cez príliš dokonalú hlavnú hrdinku až po otrepa-

metafora, fantastika ako rozprávanie s presahom.

chacie prístroje. Svalstvo mu vypovedalo službu,

né klišé. Nefunguje to ani ako romantický príbeh

Mohli by byť príkladmi inteligentne napísanej

no to ho nezastavilo v písaní. Od svojej prvotiny

– vzťah hlavných postáv je neuveriteľný a veľmi

žánrovej literatúry. Takej, ktorá to žánrové vlast-

sa viditeľne zlepšil. Aj keď kus práce má ešte

plochý. Knihe navyše chýba uzavretie, preto pô-

ne nepotrebuje, ktorá stojí nad žánrom, ale ne-

pred sebou. Jeho svety – a nie je to inak ani v jeho

sobí ako začiatok série, ktorej pokračovania sa

hanbí sa za svoje korene. Niečo také v uvažovaní

poslednej knihe – trpia plochosťou. Postavy sú

asi nedočkáme.

o slovenskom sci-fi chýba (minimálne autorovi

prísne morálne zarámcované. Škombárove knihy

Sci-fi často slúži ako myšlienkový experi-

tohto textu). Odvaha priznať, že fantastika nie

sú alegorické, sú dlhšími podobenstvami. Logi-

ment – autori sa radi hrajú s možnosťami nielen

je len o dobrodružstvách a romantike. A snaha

ka i správanie jeho hrdinov je tomu podriadená.

vo vedecko-technickej oblasti, ale s možnosťami

nájsť knihy či autorov, ktorí to môžu potvrdiť.

Nie je to problém sám osebe, len v momente, keď

spoločnosti ako takej. Antiutópie, dystopie, al-

Metafora, symbolizmus a presah totiž k žán-

pochopíte symboliku, viete pointu, čo sa ľahko

ternatívne dejiny – to všetko sú okrajové žánre

rovej literatúre patria, rovnako ako k umeleckej

stane skôr, ako autor zamýšľal. Symbolika je ďal-

sci-fi. Veľmi provokatívne žánre, často čitateľsky

alebo tej umeleckejšej.

šie slovo, ktoré by sme si so Škombárovým štýlom

nevďačné.

mohli spájať. Vyžíva sa v explicitných alebo im-

Touto úvahou uzavrieme sci-fi sekciu.

Tak pôsobí i Antihrdina (Artforum) od Ale-

plicitných metaforách a symboloch na všetkých

xandry Salmely. Tento román zaujal predovšet-

Hrdinovia v temnotách

úrovniach textu, preťažuje ho tým a na úkor iných

kým mimo žánrových kruhov. Ide o cynický popis

Ako sa darilo slovenskému hororu? Čo sa týka

detailov. Je to autor s vlastnou víziou i štýlom. Už

(anti)utopického sveta, postaveného na našich

kvantity, dobre. Priam výborne. Kvalitatívne je

mu dopriať len zručného editora, aby sa dotiahli

súčasných predstavách o extrémoch. V hlavnej

však na tom už horšie. Začneme ale z lepšieho

postavy, štylistika, naučiť ho väčšej plastickosti

úlohe „sloboda“. Antihrdina je však náročná kni-

konca.

svetov a motivácii, a budeme tu mať spisovateľa,

ha, uvažovanie o spoločnosti dostáva prednosť.

Najviac pozornosti literárnej obce pritiahla

ktorý možno nesadne každému, ale bude mať

Pre čitateľa sa tak môže stať až príliš intelektu-

zbierka Čierny zošit (Marenčin PT) od Richarda

vlastný hlas.

álnou, príliš moralizátorskou, príliš nečitateľ-

Pupalu. Poviedky knihy totiž obsahujú výraz-

Nespavosti, respektíve jej opaku, sa venuje

nou. O Antihrdinovi písali za uplynulý rok mnohí

ný spoločenský presah. Až natoľko, že ten sám

aj Hypersomnia. Ide o druhý diel young adult

a ukázalo sa, že objektívne hodnotiť tento titul

osebe je zaujímavejší než hororové fantastické

trilógie Insomnia od Vladimíry Šebovej, ktorú

môže byť náročné. Bohatosť myšlienok je v knihe

ozvláštnenie. Alebo naopak – pre niekoho práve

uviedlo vydavateľstvo Citadella. Prvý diel vyvolal

prítomná na úkor jej „dostupnosti“. Je to škoda,

to fantastické môže byť zaujímavé a obrazy „bež-

rozporuplné pocity nedostatočnou editorskou

lebo takto si autorkine provokatívne idey nenájdu

ného“ života zbytočne zaťažujúce. Tieto dve veci

úpravou. Svojich fanúšikov si však našiel, naj-

cestu k širším masám, hoci by sme im to priali.

dokážu v pohode existovať bez seba, no Pupala

mä pre nezvyčajný nápad. Druhý diel je na tom

Hodnotiť Antihrdinu je teda otázka osobného vku-

ich spojil, čosi tým dokázal.

v podstate rovnako.

su. Ak čitateľ očakáva dobre napísaný príbeh,

O čosi horšie, nielen jazykovo, ale aj na poli

mal by hľadať inde.

Horor bol vždy o presahu, metaforách. Klasické
monštrá – upíri, vlkolaci, zombie a podobne sú

správania sa charakterov či logiky príbehu, je

Podobne depresívne, ale o niečo ústretovejšie

len hyperbolizovanými temnými ľudskými vlast-

na tom nevydarený Ostrov 2289, ktorý samo-

(voči čitateľovi), pôsobí novela Michala Hvorec-

nosťami. Nekontrolovaná sexualita, dehumani-

nákladom vydal autor s pseudonymom Bran-

kého Trol (Marenčin PT). Autor v knihe opisuje

zácia, sadizmus, šialenstvo… Horor vždy slúžil

don McYntire. Ide o vyslovene zlý text, kde sa

temnú budúcnosť, v ktorej hybridná vojna nabrala

ako nástroj na to, ako sa vyrovnať s odvrátenou

kombinuje paranoický triler s dystopiou. Celé to

nečakané rozmery a hlavný hrdina je v nej pe-

stranou ľudstva a existencie. Buď v ňom čelíme

však vyznieva ako školácka práca. Navyše ide

šiakom. Snaha vytvoriť paralelu medzi fiktívnym

nášmu strachu, alebo si z neho uťahujeme.

o voľné pokračovanie knihy od rovnakého autora

svetom a súčasným stavom slovenských diskus-

Pupala túto metaforu urobil očividnou. Pa-

V meste LOIST (vlastným nákladom 2016). Ak ste

ných fór (nielen tých virtuálnych) je očividná.

radoxne, miesto pokrčeného ramena (veď ide

ju predtým nečítali, budete v Ostrove stratení

Hvorecký si tu rozohráva vlastný experiment.

o bežnú vec) to vyvolalo záujem. Samozrejme,

– ale je dosť možné, že to budete aj tak. Práce

Kniha má teda podobné charakteristiky ako Anti-

mimo fanúšikov fantastiky, pre ktorých je podob-

McYntira sú dokonalým príkladom zlých, odflák-

hrdina, je však útlejšia a jednoduchšia. No stále

ný prístup bežný. Pupala akoby predstavil horor

nutých a nedotiahnutých samovydaní. Dokonalou

ide o intelektuálne čítanie pre náročnejších. Dej,

a jeho čaro širšej literárnej obci. Je už na nej, ako

ukážkou toho, prečo aj náš malý trh potrebuje

dianie a zábavnosť je až na druhej koľaji.

to prijme.

Obe tieto knihy sledujú tradíciu Orwella či

Medzi fanúšikmi fantastiky bol vlani headline-

Do žánrových vôd sci-fi prispela aj Hydra.

Bradburyho. O ich dystopických knihách máloke-

rom strašidelna Mark E. Pocha s jeho románom

Vo vydavateľstve vyšla knižka Potomkovia

dy uvažujeme ako o sci-fi, hoci sa do tohto žánru

Kontakt (Hydra). Jeho Krajina kanibalov (Hydra

bohov od Vity Jamborovej. Táto autorka píše

radia. Pri spomínaných slovenských tituloch to

2016) bola príjemným osviežením domácich žán-

profesionálne vydavateľstvá.
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rových vôd, Kontakt bol preto nesmierne očaká-

jednotlivé poviedky sa výrazne líšia kvalitou

vaný.

i prístupom k žánru. Mnohým autorkám horor

Autor o ňom navyše hovoril ako o metafore

nesadol. Ako spisovateľský experiment je teda

na všetky druhy ľudských kontaktov. Kniha sa

zbierka dobrým nápadom, čitateľ hororu v nej

ukázala ako sklamanie, nie však medzi fanúšik-

však, až na jednu poviedku (Dom hrôzy od Kristí-

mi. Želané emócie, želaný zážitok totiž vzbudzuje.

ny Ježovičovej a Michaely Mihokovej) nenájde nič,

Chyby však nájdeme, akonáhle nad ňou začneme

čo by ho zaujalo. Samotná zbierka v konečnom

premýšľať.

dôsledku pôsobí pomerne slabo a príliš tradične.

V Kontakte sa totiž nachádza len jeden druh

Horor uzavrieme prvotinou Margaret Raven

kontaktu – zneužívanie. Hrdinovia sa navzájom

(Vydavateľstvo Magna) od Barbory Šedíkovej.

zneužívajú na zábavu. Sú si zdrojom vtipov, alko-

Ide o temný detektívny príbeh točiaci sa okolo

holu, drog a sexuálneho potešenia. Každý jeden

vraždy mladej Raven. Prečo je v horore? Skôr než

z nich tým kryje nejaký osobný komplex. Bolo by

atmosférou sem patrí látkou – ide o duchársky

zaujímavé sledovať, či hedonizmus dokáže tieto

príbeh. Na knihe je však vidieť, že Šedíková je

komplexy vyriešiť, a kam by sa postavy mohli

mladá, začínajúca autorka. Text trpí všetkými

posunúť, keby do toho nevkročili mimozemšťania

nedostatkami neskúsenej spisovateľky.

a surovo ich nezavraždili. Samozrejme, pre zábavu. Ak toto autor považuje za obraz našich

Hrdinovia rôznych žánrov

vzťahov, jeho spoločenský život musí byť dosť

Náš text uzavrieme sekciou, v ktorej sa ocitli

monotematický. Necháme však autora autorom.

dve poviedkové zbierky. Prvá je česko- sloven-

Kontakt je síce zábavné čítanie, no po jeho

ská Žena s drakem (Nakladatelství Fortna). Ide

odložení aj tak ostáva pachuť nudy. Jednotlivé

o tretí diel série kníh, ktoré sa usilujú dokázať, že

scény sú bravúrne, odvážne a kreatívne, celkové

aj ženy píšu dobrú fantastiku. Autor tohto textu

vyznenie je však rozpačité. Kniha je pomerne

pochybuje, že je niečo také potrebné dokazovať.

krátka, no nesmierne dlho sa rozbieha. Samotný

Kniha tomu dokonca robí akúsi medvediu služ-

horor sa dostaví až v závere, aj to len na okamih.

bu. V snahe dať čo najväčší priestor autorkám

Vtipy sa opakujú a celkový príbeh knihy trpí ne-

sa v nej vyskytujú aj slabšie kusy. Zbierka je tak

logickosťami a neoriginalitou. Jednotlivé scény

kvalitatívne nevyvážená, ponúka však pekný

sú prepojené dosť surovo, bez hlbšieho zmyslu.

prierez česko-slovenskou tvorbou.

Kontakt je teda len plejádou zabehaných klišé,

Ak vás zaujíma len slovenská fantastická

ktoré sú síce svižne napísané, ale dokopy nič ne-

tvorba, reprezentatívnym prierezom je antológia

tvoria. Všetko (od logiky cez správanie postáv) je

Fantázia 2017. Ide o zbierku finálových poviedok

podriadené efektnosti a snahe šokovať. Kniha sa

zo súťaže Martinus Cena Fantázie. Poviedky pre-

tak vo vedomí čitateľa rozpadne iba na jednotlivé

šli dôkladným sitom a naozaj sa do knihy dostali

scény, pričom na mnohé zabudne. Dojem to uro-

iba tie najlepšie. Slabší je len jeden kúsok, všetky

bí, ale hovoriť o nej ako o „vydarenej“ by nebolo

ostatné disponujú silnou autorskou koncepciou

vhodné.

alebo zaujímavým príbehom či poňatím tradič-

Nepodarene pôsobí aj titul Krik nevinných
(Marenčin PT) od Romana Kulicha. Aj on je skú-

ných rekvizít jednotlivých fantastických žánrov.
Fantáziu 2017 môžeme len vrelo odporučiť.

sený hororový autor, táto kniha mu však nevyšla.
Jeho najväčšou slabinou v tomto prípade nie je

Aký bol teda rok 2017 v slovenskej fantastike?

dej (ten má premyslený a vygradovaný), ale jazyk.

Pestrý. Odvážny. Experimentálny. Ukázal však,

Kulich vo svojej snahe pôsobiť novo, sviežo a ori-

čím väčšina autorov trpí najviac – problémom

ginálne rezignuje na tradičné slovné spojenia či

skomponovať obšírnejší príbeh. Mnohí autori

prirovnania a vytvára si vlastné, často kostrbaté.

vedia napísať dobré scény, popísať zaujímavé

Jazyk postáv tiež nesedí s ich charakteristikami

myšlienky, ale udržať pevne v rukách rozsiah-

a text je preplnený prídavnými menami či nevhod-

lejší text bez zaváhania im robí problémy. Preto

ne zvolenými prirovnaniami. Autor sám narušil

sú najsilnejší už vypísaní autori ako napríklad

atmosféru vlastnej knihy a vytvoril text, ktorý

Hevier alebo poviedkári. No na nedostatok titu-

je takmer nečitateľný. Keď sa však premôžete

lov či žánrovej pestrosti sa nemôžeme sťažovať.

a prehliadnete kostrbatú štylistiku, nájdete dej,

Fanúšikovia si v tomto výbere tú svoju knihu ur-

ktorý nie je síce originálny, ale pekne vygraduje

čite nájdu. Dokonca nie jednu. A rok 2018 zatiaľ

a nikde neviazne.

vyzerá tiež zaujímavo.

Potom tu máme aj zbierku V zajatí strachu
(Marenčin PT), ktorá je zostavená z príspev-

Juraj Búry

kov ženských autoriek prevažne romantických
a kriminálnych príbehov. Na zbierke je to vidieť,
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BEŇOVÁ, Emília D.

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

POCHA, Mark E.

sveta.

Temní anjeli. Posolstvo

1. vyd. 208 s. Viaz.

Kontakt

ISBN 978-80-8201-004-9

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

Kniha populárneho spisovateľa

Humenné, Hydra 2017. 1. vyd. 184 s.

620 s. Brož.

(1955) o chlapcovi, ktorý sa ocitne

Brož.

ŠEBOVÁ, Vladimíra

Prepracovaná verzia titulu s rov-

v neznámej krajine.

Mysteriózny triler s podtitulom Zá-

Hypersomnia

nomenným názvom z roku 2012.

ISBN 978-80-8170-043-9

huba prichádza z nebies. Skupina

Bratislava, Citadella 2017. 1. vyd.

priateľov natrafí na havarované

360 s. Brož.

Hrdinka Madyne zisťuje, že nie je
úplne obyčajnou ženou.

HVORECKÝ, Michal

mimozemské plavidlo.

Druhá časť sci-fi trilógie Insomnia

ISBN 978-80-8986-167-5

Trol

ISBN 978-80-89840-42-7

pre mladých dospelých o spisova-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

teľke Sare, ktorá roky trpí nespa-

ČERVENÁK, Juraj

164 s. Viaz.

PUPALA, Richard

vosťou, no zrazu sa všetko zmení.

Oceľové žezlo: Bohatier (Kniha

Próza spisovateľa (1976) sa odohrá-

Čierny zošit

ISBN 978-80-8182-049-6

prvá)

va vo svete po hybridnej vojne, kde

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd.

sú pri moci tí, ktorí vládnu interne-

155 s. Viaz

ŠEDÍKOVÁ, Barbora

394 s. Viaz.

tovou propagandou.

Druhá kniha finalistu Anasoft lite-

Margaret Raven

Prvý diel historickej fantasy autora

ISBN 978-80-8114-553-7

ra 2015 (1972) je zbierkou strašidel-

T r nava, Vydavateľstvo Magna

ných poviedok.

2017. 189 s. Brož.

ISBN 978-80-8114-644-2

Debutový triler autorky o záhadnej

(1974) z čias Kyjevského kniežatstva
v 10. storočí, kedy na pozadí vojen-

JAMBOROVÁ, Vita

ských výprav kniežaťa Svjatoslava

Potomkovia bohov

vznikla legenda o bohatieroch.

Bratislava, Hydra 2017. 1. vyd. 262 s.

ROE, Mary

myslia, že spáchala samovraždu.

ISBN 978-80-89718-90-0

Brož.

Ako sa netopier Badly stal leto-

ISBN 978-80-89917-21-1

smrti Margaret, o ktorej si všetci

Dobrodružná fantasy próza. Na po-

vým dispečerom

ČERVENÁK, Juraj

zadí boja dvoch znepriatelených rás

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 112 s.

ŠKOMBÁR, Michal

Dračia cárovná: Bohatier (Kniha

sa rozvíja ľúbostný príbeh.

Brož.

Na rozhraní dvoch svetov

druhá). Ilust. Michal Ivan

ISBN 978-80-8984-045-8

Príbeh o netopierovi, ktorý sa do-

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 1. vyd.

stane do Britskej leteckej netopierej

220 s. Brož.

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd.
411 s. Viaz. Edícia Margo

JUNGOVÁ, Ivana

tajnej služby.

V sci-fi próze autor vystaval svet,

Druhý diel historickej fantasy.

Za hlasom krahulca (Kniha dru-

ISBN 978-80-8197-054-2

ktorý je naoko prekrásny, no ľudia

Veľkňaz Tugarin prenasledovaný

há). Ilust. Martin Schwarz

družinou kyjevského vodcu Svja-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

SOYKA, Katarína

toslava mieri na ostrov Bujan, ktorý

2017. 1. vyd. 230 s. Viaz.

Príšery z prímestskej štvrte

stráži Baba Jaga – matka hadov.

Druhá časť fantasy trilógie Legen-

Bratislava, Hydra 2017. 1. vyd. 224 s.

ISBN 978-80-8201-000-1

da o Braslavovi, ktorá sa odohráva

Viaz.

Prehnité mesto

v 9. storočí. Rodan, Bojan a Žiarovít

Fantasy próza s prvkami detektív-

Bratislava, Hydra 2017. 1. vyd. 200 s.

ČONKA, Igor

sa vydajú hľadať bojovníka Brasla-

ky. Klára pomáha vyšetrovať vraždu

Brož.

Nikomu nebudeš chýbať

va, aby získali pazúr nesmrteľnosti.

v kanalizačnej šachte.

Fantasy próza autorky o temnom

Liptovský Mikuláš, Elist 2017. 143 s.

ISBN 978-80-556-3197-4

ISBN 978-80-8984-044-1

svete, kde sa prelínajú osudy nie-

Detektívka začínajúceho autora.

Kolektív autoriek

SALMELA, Alexandra

V Dubline nájdu mŕtvolu slovenského

V zajatí strachu

Antihrdina

občana, v ktorého poznámkach obja-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Artforum, Bratislava 2017. 1. vyd.

Žena s drakem. Zost. Zuzana

via informácie o nebezpečnom víruse.

256 s. Brož.

385 s. Viaz.

Hloušková, Františka Vrbenská.

ISBN 978-80-8197-121-1

Prózy od kolektívu autoriek (D. Be-

Román spisovateľky (1980) zaujíma-

Predslov Zdeněk Rampas. Doslov

ňová, Blšáková, Braunová, Hraško-

vý grafickým spracovaním Martina

Joanna Czaplińska. Ilust. Jaroslav

Fantázia 2017. Antológia fan-

vá a i.), ktorých spoločným motívom

Mistríka. Kniha o cynizme a nádeji

Svoboda

tastických poviedok. Zost. Ivan

je strach.

v kolabujúcom svete.

Hradec Králové, Nakladatelství

Aľakša, Lucia Lackovičová

ISBN 978-80-569-0019-2

ISBN 978-80-8150-175-3

Fortna 2017. 1. vyd. 346 s. Viaz.

Aľakša 2017. 1. vyd. 432 s. Brož.

KULICH, Roman

SEDILEKOVÁ, Valentína

českých a slovenských autoriek

Finálové a ďalšie vybrané poviedky

Krik nevinných

Venile. Ilust. Karolína Sedileková

fantastiky.

z 15. ročníka literárnej súťaže Mar-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-905996-8-0

tinus Cena Fantázie 2017.

192 s. Brož.

301 s. Viaz.

ISBN 978-80-89823-06-2

Próza spisovateľa (1980). Miestny

Prvý diel fantasy trilógie Pokrvní

sú v skutočnosti nešťastní.

Viaz.

ŠTIBLARÍKOVÁ, Lenona

koľkých hrdinov.

Šaľa, Fantázia media – Mgr. Ivan

ISBN 978-80-8984-043-4

Tretí zväzok antológie poviedok

mladík a jeho priateľka vyšetrujú

pre mladých čitateľov od začínajú-

HEVIER, Daniel

záhadu barbarsky zabitých zvierat

cej autorky (2000). Stredoškoláčka

Chymeros – Stopy vedú do tem-

a zmiznutých mužov.

Kathrin má nezvyčajné vlastnosti

noty 1

ISBN 978-80-569-0003-1

a na jej pleciach leží osud celého
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Na cestách-necestách
sa knižky
strácajú,
iné objavujú
a k niektorým
sa oplatí
vracať
Literatúra pre deti a mládež 2017
Mgr. Timotea Vráblová, PhD. (1968) je
vedeckou pracovníčkou Ústavu slovenskej
literatúry SAV. Zaoberá sa slovenskou
literárnou kultúrou 17. – 18. storočia. Detskú
literatúru a Psychológiu detského diváka
prednáša na Vysokej škole múzických umení.
Venuje sa tiež projektom tvorivého čítania detí
a mládeže, je koordinátorkou Centra detskej
literatúry, čítania a SK IBBY. Je prezidentkou
Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie
pre detskú knihu IBBY.

T

Foto archív T. V.

ento rok bol na nové pôvodné tituly bo-

nás. Ponúkne niečo, čo sme predtým neskúšali,

a smelo nám ich predvádza vo svojských strihoch

hatý; čo do množstva i kvality. Vznikli

prípadne o čom sme ani nechyrovali. A sadne to

a farbách. Zabáva sa s tým, ako umne adaptovať,

viaceré pozoruhodné diela – obsahovo

ako uliate. Feldek spája moderné rozprávkarstvo

meniť, prestrihnúť a preložiť látku. Jeho múdre ino-

i formou. Zdá sa, že sa tiež upevňoval schematiz-

s klasikou. Otvára dieťaťu staronové horizonty

vácie sú pritom harmonicky zladené s pôvodným

mus; rozmýšľanie v koľajach, hra na prežívanie

príbehov od najstarších čias. V jeho rozprávkarskej

materiálom. Napríklad, keď pútavým a vtipným

a predstieraná fantázia. Pred niekoľkými deká-

klenotnici nájdeme výber z osvedčených majstrov,

spôsobom predvádza umenie filozofických rozho-

dami sme sa mu bránili a viac-menej úspešne sme

ktorí rozprávkové tkanivo doteraz tvorili – básnici,

vorov. Predstavme si weimarského vojvodu Karla

ho aj ako čitatelia dokázali obchádzať. S týmto

prozaici, dramatici (od bájkara Ezopa, Hendrika

Augusta v debate s Goethem o strelných zbraniach.

novým „prízrakom“ však bude treba ešte bojovať.

van Veldeke, Shakespearea, Perraulta, Puškina až

Nuž, brilantne odpovedať možno aj básňou, priam

napríklad k Ibsenovi, Rimbaudovi, Morgensternovi

„rozprávkovou“: nech sa páči, Čarodejníkov učeň.

Knihy, ku ktorým sa oplatí vracať

či k Názimovi Hikmetovi, Dimitarovi Stefanovovi

Výborný preklad básnika Feldeka! Feldekovo „čí-

Pri čítaní Veľkej knihy európskych rozprávok

alebo Jiřímu Žáčkovi, až, až, až po samotného maj-

tanie“ z dejín literatúry je dobrým príkladom toho,

(OZ Hlbiny) prichádzame k Ľubomírovi Feldeko-

stra Feldeka). Dnes sa ľahko zabúda. Na vzácne

koľko pôžitku čítanie i vzdelanie prináša.

vi po básničky a rozprávky ako k majstrovi. A ako

truhlice a klenotnice. Unesú látky z nej aj mie-

Bájky sú kráľovským žánrom. Už od najstar-

to už pri výnimočných majstroch býva, prekvapí

ry moderného človeka? Feldek ukazuje, že áno

ších čias sú v kultúre skúškou autorského dô-
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vtipu presne a analyticky postrehnúť správanie

čo-to harmonizuje. A tak sa do udalostného rámca

so zhmotneným vlastným strachom. Nabudúce

jednotlivcov i skupín, zložité sociálne vzorce,

dostáva nová osnovná niť – vedie z malebného,

s ním možno bude strategickejšie jednať. A kto

konštruktívne i deštruktívne modely správania.

prívetivého miesta – Troizény. Spája Aigea s nád-

sú skutočníci? Je ich svet založený na pravde,

Juraj Šebesta vo svojej zbierke Bájky 1 / Phu

hernou princeznou Aitrou. Dramatický protiklad

ako tvrdia? To všetko a omnoho viac musí hrdina

re vakeribena – o bajki 1 (Asociácia Corpus)

prológu sa podpíše na hrdinskom charaktere po-

objaviť a POMENOVAŤ. Pomáhajú mu v tom aj tí,

prichádza s inovatívnym zámerom. Nie v zmysle

tomka Tesea. Pozná oboje. Musí však vykročiť

čo už o svetoch hovorili či vlastne napísali – naprí-

toho, ako podá, prerozpráva tradičnejší mate-

a opustiť miesta pohodlia a pokoja, aby sa vydal

klad Čina Melvil (odkaz na spisovateľa Hermana

riál z ezopského či z iných bájkarských fondov,

za otcom. Jeho putovanie sa už nesie v znamení

Melvila), Dikensy Dikens (odkaz na Charlesa Dic-

ale v tom, že hľadá výrazové dimenzie bájky:

príbojov, ktorým musí čeliť. Autorka „vystavala“

kensa). Zmienky o nich čitateľovi otvárajú ďalšie

v modernom svete a v jeho symptomatickom

cestu hrdinu. Hrdinské udalosti pritom neopisuje,

možnosti putovania a tiež pomenovávania. Pri-

prostredí (na uliciach plných áut, v Carnegie

ale interpretuje ich prostredníctvom symbolic-

tom platí to, čo hovorí autor ústami veľaváženého

Hall), s modelmi správania hrdinov a s udalos-

kých príznakov. Tak vystihuje proces, v ktorom

soviňona (jedného z protagonistov): „Kto povie

ťami, ktoré príznakovo odkazujú aj na súčasný

sa formuje Teseov charakter. Dramatický konflikt

slovo, zároveň vysloví slabiky, ktoré obsahuje.

svet. Kľúčom k čítaniu nie sú vždy len vzorce

„človeka na útese“ sa prenáša aj do jeho živo-

Je zodpovedný za všetky písmenká.“ Chlapcovo

správania postáv, ale aj nečakaný stret udalostí.

ta. Panákovej rozprávanie je presné vo výraze,

„čítanie“ priestoru je teda zodpovedná životná

Nie osudovo nečakaný, pri ktorom rozmýšľame

premyslené, no prirodzene plynúce. Osvojila si

úloha. Pobyt vo fantazijnom svete môže byť i únik,

o metafyzickom význame náhody či nenáhody.

jazyk starobylých bájí a v ich súmernosti zručne

mnohokrát s deštruktívnym podtónom. Chlapec

Skôr neočakávaný, lebo sami hrdinovia nie sú

modeluje figúry hrdinov až po nuansy funkčne

však v tom svete neostáva sám. Do krajiny sa

schopní primerane reflektovať situáciu a pre-

a esteticky. S noblesou využíva dávnovekú po-

už vyberajú deti, ktoré v tom priestore aj vďaka

kuknúť stereotypy a škodlivé životné vzorce

etiku priestoru. Príznaky vonkajších udalostí

knihe začínajú čítať. Hevierovi sa majstrovsky

(širšie spoločenské alebo i vlastné). Napríklad

sú vlastne prívlastkami toho, čo žije vo vnútri

podaril mnoho-mnohonásobný presah – čitateľ-

kobylke (Kobylka), ktorá prechádza na prechode,

postáv. Je to jej autorská licencia, jej rukopis. Pev-

sky i literárne.

síce zastaví kanec v kabriolete, no zrazí ju kôň,

ný a svojský, podľa toho, ako jej ho predurčuje

Povesti a príbehy z medenej Bystrice a oko

ktorý sa učí jazdiť na kolieskových korčuliach.

látka. Toľko alebo až toľko sa skrýva za slovom

lia (Vydavateľstvo Matice slovenskej) Ondreja

Autor poznamenáva, že kobylka zabudla, že vo-

„prerozprávala“.

Sliackeho sú významným literárnym počinom

zovka má dva pruhy v jednom smere. No čitateľ

Román Daniela Heviera Chymeros – Sto

svojho druhu. Sprostredkúvajú povesťovú, nara-

si možno povšimne, že skutočnou zápletkou je

py vedú do temnoty 1 (TRIO Publishing) je

tívnu látku spojenú s bystrickým regiónom. No

životný štýl, povrchné prechádzanie životným

napísaný vo forme fantasy, pričom autor skú-

súčasne ju aj k čitateľovi prenášajú, interpretujú

priestorom, predvádzavosť hrdinov či koketé-

ma a pretvára výrazové i významové možnosti

ju tak, aby sa zblížil s ich vnútorným bohatstvom.

ria hrdinky. Žaba umiera na demagógiu. Pred

tohto žánru. Hlavným hrdinom je dospievajúci

Autorovi predsa nejde len o odkaz na problémy

bociana predstúpi ako aktivistka za práva žiab,

chlapec. Symptomaticky svojmu veku si v život-

a témy, ktoré sa s bystrickým regiónom spájajú,

presviedča ho, aby sa stal vegetariánom. Kde sa

nom priestore hľadá vlastné stopy, ciele, činy,

aby pripomenul tradíciu. Istou rukou znalca vedie

pritom podel zdravý rozum? (Žaba a bocian). Še-

vytyčuje si vnútorné hranice. Preto je mimo-

čitateľa k ich zažitiu, k osobnému spojeniu s ich

bestove bájky sú adresnejšie starším čitateľom.

riadne citlivý na to, keď sa strýko – populárny

obsahom. Svojím spôsobom poukazuje aj na to,

Otvárajú priestor pre diskurz rôznymi smermi.

reklamný textár – snaží vniknúť do jeho vnú-

že povesť je žánrom, ktorý treba doceniť. Sliacky

Napríklad analógie s tradičnou látkou podnecujú

torného sveta a „vykradnúť“ z neho inšpirácie

vie odkryť naratívne kontexty tak, aby nám to

k úvahám o posunoch (v hodnotách či životnom

pre svoju literárnu tvorbu. Naoko berie synovca

umožnil. Farbisto modeluje prostredie rozprá-

štýle) a o ich dôsledkoch. Možnosť otvorených

na predĺžený víkend na chatu. Chlapec to vníma

vania i v dôveryhodne podanej historickej per-

koncov či rôznorodých interpretácií odkazuje

ako únos. Tento pocit je impulzom k tomu, aby

spektíve. Postavy sú mu zrastené s príbehom, nie

zasa na zložitosť súčasného sveta a na potrebu

vkročil či vlastne prepadol sa do fantazijného

sú figúrkami deja. Funkčne pracuje s príznakmi

hľadať v ňom ľudsky oporný bod. Zbierka vyšla

sveta. Celkom opodstatnene. Hevier totiž nasle-

jazyka, dialektom i archaizmami. V jeho texte nie

bilingválne, vo výbere aj v preklade do rómčiny.

duje prirodzené dráhy psychických procesov,

sú dekoratívnou kulisou, ani informáciou – takto

Knižka Teseus a Ariadna (Perfekt) Beaty

ktoré človek pri spracovaní problému využíva.

sa kedysi hovorilo. Podobne ako iné prvky sú jeho

Panákovej je ďalším zo série autorských poda-

Fantázia je operačný priestor, v ktorom si človek

živou súčasťou, tvarujú ho na obraz pútavého

ní gréckych mytologických príbehov. Autorke

už od mala vnútorne prežíva kontakt s realitou.

rozprávania.

pritom nejde o to, aby len sprístupnila známe

Aj u chlapca sa poznané i nepoznané veci tvorivo

Z povesťovej látky, no len na úrovni prvotnej

rozprávanie. V štýle starých majstrov tvorivo

pretavia do podoby symbolických obrazov a dejov.

inšpirácie, vychádza i Ján Milčák v knihe Levoč

načiera do látky po obsahovej i formálnej stránke.

Veď človek v nich vyjadruje to, čo by nedokázal

ské povesti (Vydavateľstvo Matice slovenskej).

Buduje homogénnu scenériu, na ktorej v osobi-

priamočiaro pomenovať, presne určiť či identi-

Pre jeho autorskú stratégiu je podstatné doviesť

tostiach vyniká odkaz života hrdinskej dvojice.

fikovať. V nich sa učí o skutočnosti rozmýšľať,

čitateľa k hlbinnému vnímaniu mesta a toho, čo

Predurčuje ho dráma „človeka na útese“. V úvode

pozoruje ju, rozoberá a skladá detaily, dokon-

symbolizuje ako archetyp spoločenstva. Pouka-

aténsky kráľ Aigeus stojí neohrozene a nebojácne

ca môže aj čo-to vnútorné významne zmeniť.

zuje na to aj v iných svojich dielach. Poznáva-

na brale. Pod nohami sa mu rozprestiera rozkvi-

To pozorovanie, skúmanie a vyhodnocovanie

nie s Milčákom je objavovaním, pozorovaním

tajúca krajina, ako znak múdreho panovania,

v Hevierovom románe je súčasťou putovania

a vyžaduje rozmýšľanie nad detailom. Možno aj

a pred ním šírošíre more a príboje. Aj životné.

krajinou, teda vnútorným priestorom. Hu-bu-

preto, že životnú klímu mestského spoločenstva

„Človek na útese“ je oboje: osamelý, bezmocný,

bou je pre chlapca nebezpečným protivníkom,

utvárajú jednotlivé okamihy, rozhodnutia jednot-

ale aj pevný a monumentálny. V dráme sa však

no v boji s ním spoznáva časť seba – stretol sa

livcov. Do nich sa transformujú ich túžby, hlad
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po živote, spravodlivosti či skaze, ich láska alebo

Hodnotnou publikáciou je zbierka povestí Ka-

sú určené začínajúcim čitateľom; čím myslím aj

bezuzdnosť. Podobne (ako to býva v povestiach)

taríny Nádaskej a Jána Micháleka V Choči

batoľatá. Tieto knižky sú ústretové a zrozumiteľ-

je potrebné si všímať prostredie. Dominanty

je načisto čosi. Veľké i malé dejiny očami našich

né už deťom v ranom veku, pritom sú však dosta-

priestoru sú totiž symbolickými obrazmi. Od-

predkov (Fortuna Libri), ktorá pútavým spôsobom

točne podnetné aj pre starších. Autorka totiž nie

kazujú na kľúčové miesta spoločného životného

sprístupňuje folklórne podanie povestí. Detský

je prvoplánovo dejová a deskriptívna. Jej príhody

priestoru komunity. Mestská brána (od vekov)

čitateľ (staršieho školského veku) má príleži-

sú zdanlivo jednoduché, no ich naratív symbo-

vyjadruje miesto zásadných rozhodnutí. Tadiaľ

tosť zoznámiť sa nielen s ich bohatým fondom,

licky odkazuje na viaceré významové dimenzie,

sa totiž do mesta môže dostať dobro alebo skaza.

ale aj s historickými súvislosťami a s dobovým

zložité i menej zložité ľudské témy a zastupuje aj

Úrad strážcu je teda dôležitý aj v symbolickom

spôsobom života, ktoré boli impulzom k vzniku

širšiu škálu pocitov. A to je pre čitateľský kon-

význame. Rovnako richtár či kat sú obrazmi toho,

rozprávaní.

takt s dieťaťom podstatné. Ľahšie sa v príbehu

čo prevláda „v svedomí“ komunity. Aj profesie

Najmenším čitateľom je určená zbierka básní

nájde. Napríklad v knižke Lili a Momo autorka

miestnych ľudí majú aj symbolické poslanie. Sú

Gabriely Dittelovej Letí, letí, všetko letí…

hovorí o témach uchopiteľných aj na jednoduchej

v nich obsiahnuté hodnoty, ktoré by mali v meste

(TRIO Publishing). Vyšla síce v druhom, no v znač-

úrovni, trebárs o priateľstve. No odkrýva aj kom-

vytvárať zdravé podmienky pre blaho a pokojné

ne prepracovanom vydaní. Príznačne sa pre túto

plikovanejšie témy, ktoré dieťa dokáže vnímať len

súžitie. Podobne skupiny bohatých a chudobných

autorku nesie vo veselom naladení, je čitateľsky

sprostredkovane cez symbolický jazyk, napríklad

„vypovedajú“ za mesto ako symbolický obraz.

komunikatívna a podnetná. Čo to vlastne letí?

existenciálny pocit samoty alebo problém s tro-

Šebastián z domca pri križovatke ciest ochotne

Leto s letnou ozvenou, čas naprieč ročným cyk-

chu „strašidelným“ okamihom, keď nám niečo či

pomôže zdvihnúť voz z bahna a len za to, čím

lom, búrka i dážď. Epická línia básničiek má

niekto vstúpi zrazu do života. Možno pritom „za-

človek naplní jeho klobúk. Múdry však nezľah-

v tejto zbierke aktivizačný rozmer. Podnecuje

čujeme“ otázky Lily: Naozaj ku mne patrí? Bol mi

čuje plácu ochotného robotníka. Nezneužíva jeho

čitateľa ku kontaktu s prostredím. Dáva mu im-

určený? Veď Momo prichádza do života malinkej

dobroprajné srdce. Klobúk sa môže stať váhou

pulz k tomu, aby ho vnímal s väčším zaintereso-

Lily ako nadrozmerný balík. Symbolicky tak vy-

súdu, na ktorom sa ukáže, aké hodnoty kupec

vaním, aj pomocou predstavivosti. Veď podnety

jadruje aj okamih prekvapenia z toho obrovského

skutočne do komunity prináša.

z básničiek možno rozvinúť do vlastných nových

zážitku, možno až úzkostný: Čo to je? Kto to je?

Do klenotnice tohtoročných skvostov patrí

tém. Ako to vyzerá v lese, keď sa zvieratká veselia

Aký je? A čo s ním? Ako sa s ním priateliť? Ako

aj ABeCeDárik (TRIO Publishing), zbierka bás-

na lesnom bále? Na akúže hudbu tancujú, keď im

spolupracovať? To sú dôležité témy. Pre každú

ničiek Daniela Heviera. Je živým a nápaditým

vyhráva namiesto hudobníkov ozvena?

vekovú kategóriu adresné z iného zorného uhla.

sprievodcom dieťaťa po svete, ktorý otvárajú

Rozprávky zo starých čias (Varínska tlačia-

písmenká. Čitateľa povzbudzuje k tomu, aby ich

reň) Sary Nui (vl. m. Dagmar Slovákovej) vyšli

aktívne poznával aj prostredníctvom pozorného

z jej pozostalosti. Patrí k výnimočným autorským

Čaro detského mudrovania, vynaliezavosť,

čítania. Pozorného, veď v písmenku A sa možno

osobnostiam. Jej príbehy svojrázne odkazujú

hravosť a neskrývaná vrúcnosť z rozprávania – či

ukrývajú príbehy pozorovateľov. No tiež aktérov.

na vnútorný svet človeka. Nabádajú k citlivosti,

vlastne rozprávania sa – je zachytená v pôvabnom

Aj stabilita v živote prichádza s rovnovážnym

úprimnosti, hodnotám, ktoré človeku pomáhajú

príbehu päťročnej Lary a jej strýka Ruda Giveta

striedaním obidvoch rolí. Z Béčka zasa cítime

porozumieť, komunikovať a nadväzovať hlboký

v knižke Zbyňa Džadoňa a Jany Kalixovej

motiváciu k fyzickej sile a vitalite. V Déčku sa

vzťah. Nie mentorsky, ale cez skúsenosť. V roz-

Lara a nebo (OZ Slniečkovo). Na pohľad bežná

objaví priezor k dobru i dobrodružstvu, v slobode

právke o ihlovej víle Prašmilke je citlivosť suges-

prechádzka, výlet do lesa. A predsa aj vážne pu-

a hravosti, lebo čo ak sú nablízku priatelia? Hoci

tívne sprostredkovaná cez senzorické podnety.

tovanie, pri ktorom sa bytosť vnútorne posúva,

i medzi delfínmi. Je osviežením čítať básne, nie

V spôsobe rozprávania o sýkorke a vrabcovi za-

dozrieva. Aj v prežívaní vzájomnej blízkosti.

veršovačky (ktoré sa na knižnom trhu množia

znamenáme komunikačný nesúlad; ich hrdinovia

Autorom sa podarilo presvedčivo navodiť pocit

ako spóry). Básne, ku ktorým sa oplatí vracať

si nevedia vzájomne vyjadriť a opätovať cit. Star-

autenticity. Dialóg Lary a Ruda plynie nenúte-

a rozmýšľať si v nich, alebo sa s nimi zvesela za-

čekovia bývajú v rozprávkach múdri a otcovskí.

ne, zľahka, zvesela, v harmonickom emočnom

hrať ako ten slon na saxofóne. Možno aj preto, že

Čo ak sa ich vzácny generačný vklad nenaplní?

naladení. Navyše aj s pesničkami. Kľúčikom

abeceda (aj podľa Heviera) je tak trochu aj cesta,

Pre horkosť, zatrpknutosť, uzavretosť. Akoby

k vzájomnému porozumeniu je totiž citové puto,

plán, mapa, trasa. Ozaj, kam by vás mali odniesť

sme sa s autorkou pozerali na rembrandtovské

nie racionálne vedený dialóg. Rozmýšľala som

vaše „nohy nohaté“?

plátno. V presvetlenej scenérii je záber na prí-

nad adresátom knižky. Je nesporné, že nuansy

vetivého starčeka. Jeho poslucháči sú nablízku

jej pôvabu zachytí najmä dospelák. Kniha však

Výrazné na horizonte

a so zaujatím počúvajú. Obďaleč v tmavom tieni

je sama osebe pozvaním k rozhovoru. A tak veľký

Významným edičným počinom je publikácia

pozoruje skupinku iný starček. Je zachmúrený. Cíti

a malý čitateľ si spoločne na potulkách s Larou

Princezná v ježovej koži (Virvar), ktorá vznikla

sa odlúčený. Prežíva, že ľudia si starcov nevšímajú,

svoj kľúčik z neba ľahko objavia.

zo zbierok slovenských ľudových rozprávok jazy-

„to len ten tam vpredu sa rád počúva“. Rozprávky

Tri rozprávky Daniela Pastirčáka v zbier-

kovedca a folkloristu Sama Czambela. Do spisov-

z tejto zbierky sú autorkinými prvotinami, sú ešte

ke Starec a dieťa (Proti prúdu, o. z.) sú vlastne

nej slovenčiny ich majstrovsky upravila sloven-

poznačené hľadaním literárneho jazyka. A predsa,

meditáciou o ľudskom bytí. Volajú čitateľa k vnú-

ská textologička a literárna historička Marianna

rada sa k nim vrátim. Napríklad k tej o vtákovi

tornému hľadaniu a k rozmýšľaniu o tom, aká

Prídavková. Publikáciu edične pripravil Marián

Krikoriánovi. Čo tak odokryť mu klietku alebo

vzácna je identita človeka, ako sa prejavuje, ako

Minárik. Úprava rozprávok nenarúša charakter

mu ju i otvoriť, aby ho i druhí konečne počuli?

sa dá vnímať a cítiť. Hovoria o bytostných stra-

Macurovej spôsob rozprávania túto variabilitu
dieťaťu ponúka.

Czambelových zápisov. Archaizmy a nárečové

Obrázkovo-slovné knižky Kataríny Macuro-

choch, keď prežívame, že sme k niečomu volaní

prvky sú využité tak, aby čo najviac sprístupnili

vej: Ako naučiť Eda lietať? Kde je tá pravá lop

a bojíme sa cesty. Tiež o strachu z toho, že cieľ

charakter a kolorit ľudového rozprávania.

ta? a Lily a Momo (Albatros v Albatros Media)

plne nedokážeme pochopiť alebo z toho, že ľahko
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stratíme seba. Pastirčák však nachádza pre člo-

Próza Marty Hlušíkovej Len sa teš, Pam

veka úľavu. V rozhovore medzi dvoma bytosťami

púch (Perfekt) je rozprávaním o deťoch v mlad-

(ja – ty). V ňom môže nájsť oporu a navrátiť sa

šom školskom veku. Autorka sa pritom zameriava

Podnetnú náučnú publikáciu Nie je opica ako

k sebe. Náročné témy pre dieťa? Priestor príbehu

na dve tematické línie. Zobrazuje svet, v ktorom

opica (Egreš, o. z.) vytvorila Lucia Kršková,

je viac-menej zrozumiteľný. Autor vedie rozprá-

dozrievajú chlapci. Rozpráva o ich pestvách, vý-

povolaním etiologička, teda odborníčka na sprá-

vanie tak, aby v ňom čitateľ nielen z priebehu

zvach, súperení vo vzťahoch. Druhú líniu predsta-

vanie zvierat. Tvorivo zúročila svoj profesionál-

udalostí, ale aj zo spôsobu rozprávania prežil,

vujú otázky medzigeneračných vzťahov. Autorka

ny záber a našla príťažlivý spôsob, ako deťom

na čo autor kladie váhu. Napríklad opakovaním

sa usiluje odkryť čitateľom ich význam, najmä

mladšieho školského veku priblížiť rôznorodé

motívu ja – ty, ktorý Pastirčák funkčne vplieta

cez blízke prepojenie starého otca s chlapcami.

druhy opíc, poloopíc a ľudoopov na základe ich

do textu ako tvorivý princíp, a v látke rozprávania

Starý otec si vďaka nemu prežíva detstvo a reka-

správania a spôsobu života. Knižka je napísaná

ho zasa pútavo rozvíja. Sú to signály. Naša ľudská

pituluje zažité skúsenosti. Chlapcom zasa pomá-

i ilustrovaná svižne, pútavo a kultivovane.

podstata má predsa hlboký vzťahový rozmer, ur-

ha budovať ich vlastný vnútorný život. Rozpráva-

K skvelým počinom patrí aj náučná publikácia

čený vzťahom medzi bytosťami (aj v spirituálnom

nie má humorný ráz. Otázky rodinných vzťahov

Dariny Lalíkovej Ikony architektúry (Vyda-

zmysle). V protiklade k tomu znázorňuje autor

a medzigeneračného súžitia sú autorkinou silnou

vateľstvo Eurostav). Cieľom autorky je sprístup-

aj ten „objektivizovaný“, vzťahovo odcudzený

témou. Dokáže autenticky zobraziť harmonické

niť čitateľovi najmä staršieho školského veku

svet (zameraný na ľudí ako objekty, výkonných

vzťahy v rodine. O niečo slabšie sa jej darí v obra-

významné svetové i slovenské architektonické

aktérov či ciele). Zobrazuje ho cez akcie, výkon,

zoch školského prostredia. Tam sa z jej podania

pamiatky. Našla si pritom príhodný kľúč – prí-

neradostné, vyčerpávajúce činnosti bez životnej

udalostí vytráca príslovečná živosť a plastickosť.

stupným spôsobom zoznamuje s architektonic-

esencie a čitateľ z nich môže odčítať, ako sa v nich

Tohtoročnú skvelú úrodu sme zaznamenali aj

kým myslením. Predstavuje mu vývinové smery

ľudská podstata stráca. Ten pocit cudzoty a straty

medzi knižkami náučnej literatúry. Myšlienka

svetovej modernej architektúry. Pritom si vybe-

si napokon každý musí prežiť a pomenovať sám.

Ľudovíta Fullu, že „moderný maliar nemaľuje

rá tie, ktoré istým spôsobom súviseli s vývojom

Možno práve prostredníctvom príbehu.

chybne budú ľahšie riešiť i neľahké hádanky
a jazykolamy.

len o tom čo vidí, ale aj to, čo o veci vie,“ sa sta-

architektúry na Slovensku a tiež s „hrdinami

V próze Teta Agáta a jej mačacia sedmička

la lajtmotívom podnetnej publikácie Kataríny

slovenskej architektúry“, ktorí stáli pri jej zrode.

(Perfekt) Peter Karpinský siahol po obľúbenom

Kosánovej a Andrey Gregušovej a ilustrátor-

žánri zvieracích príbehov. Príhody zvieratiek

ky Nataše Štefunkovej Ako maliari vidia svet.

Na cestách-necestách predsa upútali

však nie sú jediným cieľom rozprávania. Dôležité

Zoznám sa s obrazmi slávnych slovenských

Významným edičným počinom Viery Benkovej

je tiež sústrediť sa na širšie súvislosti. Napríklad

maliarov. Galéria pre malých aj veľkých (Vyda-

a Etely Farkašovej je antológia slovenských

všímať si človeka, s ktorým sú zvieratá v spoje-

vateľstvo Slovart). Kniha približuje deťom mlad-

autoriek pre deti a mládež zo Slovenska, Srbska

ní. Pozorný čitateľ hneď „prečíta“ vlastnosti tety

šieho školského veku symbolický jazyk v maľbách

a Rumunska s titulom Pehavá hruška (Matica

Agáty v jej reakciách na mačacie prejavy, nemusí

niekoľkých slovenských autorov. Ide o reprezen-

slovenská v Srbsku). Čitateľ má možnosť spoznať

sa o nich ani hovoriť. Nielen to, že je láskavá, ale

tatívny výber od generácie nestorov slovenského

slovenskú intencionálnu poéziu v rôznofarebnej

aj to, že je dobrá strategička. Všímať si ju z toh-

moderného výtvarného umenia (Martin Benka,

škále. Kultúrne oblasti, v ktorých žijú slovenské

to uhla je celkom zábavné. Čítať však môžeme

Miloš Alexander Bazovský, Ľudovít Fulla, Mi-

komunity, sa totiž podpísali na kolorite veršov.

ešte hlbšie. V každodenných výčinoch mačacej

kuláš Galanda) až po súčasných predstavite-

Z literárneho hľadiska dosahujú rôznorodú

sedmičky akoby sa trochu odrážala aj Agátina

ľov (Erik Binder, Martin Knut). Nechýbajú ani

kvalitu. Cenné sú však najmä ako spoločný vý-

osobnosť. Alebo sa mi to len zdá? Detský čitateľ sa

významní súčasní autori, ktorých výtvarnícka

ber, ktorý dokumentuje kontinuitu slovenskej

pri takomto type príbehov zabaví. No tiež sa môže

dráha zažiarila už v 60. či 70. rokoch 20. storočia

literárnej kultúry pre deti a mládež na rôznych

naučiť sústredenejšie pozorovať a rozmýšľať.

(napríklad Miroslav Cipár, Milan Laluha, Ondrej

miestach Európy.

Plyšový zajko dokáže byť celkom komunika-

Zimka). Autorky postupujú premyslene, cielene.

Hodnotná dvojpublikácia Ako to naozaj bolo.

tívny rozprávač. Tiež citlivý spoločník a dobrý

Snažia sa nadviazať na tie typy podnetov, ktoré

Slovenskí zbojníci / Slovenskí zbojníci. Poves

pozorovateľ. Má priateľov v krajine ľudí i zvierat;

by dieťa mohlo poznať z vlastnej životnej skú-

ti a iné zvesti (AlleGro) Renáty Matúškovej

veď on sám je akoby rodom niekde na pomedzí

senosti, a ktoré by mu mohli byť blízke (fyzický

a Matúša Kučeru je spolovice náučnou knihou

obidvoch ríš. Diane Mašlejovej sa v knižke Stra

kontakt s mamou, priateľstvo, ale aj veselé hravé

a spolovice zbierkou povestí. V náučnej časti

tený Zajko v Paríži (Albatros v Albatros Media)

okamihy pri výrobe masiek, zábava s prekresľo-

historik prof. Kučera približuje detskému čita-

podarilo prostredníctvom plyšového hrdinu pre-

vaním, dokresľovaním a rébusmi). Ide tu najmä

teľovi fenomén slovenského zbojníctva, osobitú

niesť do príbehu vnútorný život detí. Raz radost-

o to, aby dieťa navodenú skúsenosť efektívne vy-

pozornosť venuje Jurajovi Jánošíkovi. K tejto časti

ných, raz smutných, vystrašených, stratených

užilo pri „čítaní“ výtvarného jazyka. Výrazové

je pridaná aj básnická skladba Jána Bottu Smrť

vo vlastných pocitoch, inokedy odvážnych, kto-

prostriedky jednotlivých autorov si môže samo

Jánošíkova. V druhej časti knihy Renáta Matúško-

rým záleží na tom, čo je dobré a správne. Oceniť

vyskúšať. Pomôžu mu k tomu tvorivé úlohy. Takto

vá predstavuje známych slovenských zbojníkov.

treba autorkinu snahu udržať tok sústredeného

má dieťa možnosť zamýšľať sa prostredníctvom

Uvádza ich krátkym životopisným profilom na zá-

rozprávania až do konca. Pritom akoby jedným

obrazov aj nad vlastným svetom a nad tým, ako

klade známych historických výskumov a súborom

okom sledovala čitateľa, či vidí a rozumie. Zajko

ho samo pozná.

povestí v jej autorskom podaní. Látku povestí

Knižka Jany Bžochovej-Wild Mámenia

spracúva ako živý, dynamický príbeh ľahko prí-

odovzdáva so zaujatím to, čo sám prežil a spoznal.

a preliezačky (Vydavateľstvo Európa) je ná-

stupný detskému čitateľovi. K textom sú pripo-

No miestami sa mu prihodí, že sa jeho jazýček

padná a provokatívna. Ako sa na prebale píše

jené aj fotografie, ktoré zachytávajú prostredie,

stane podrezaný. Rozpráva priveľa o veciach,

– divá. Pozýva dieťa do hry s jazykom, podnecuje

v ktorom zbojníci pôsobili, alebo dokumentujú

ktoré by si čitateľ aj sám v príbehu ľahko našiel.

ho k hlasnému čítaniu, v ktorom sa mu nepo-

dobový spôsob života.

prechádza príbehom ako dobrý sprievodca, ktorý
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Zbierka Trenčianske povesti (Vydavateľstvo

Knižka Barbory Lauckej Karkulkove roz

Trilógia o baníckych škriatkoch (Erad)

Matice slovenskej) zozbieraná Jánom Skovaj-

právky (Vydavateľstvo Mačička) je pôvabným

Zuzany Boďovej je zaujímavá ako koncept

som, v podaní Petra Mišáka odkazuje na hod-

veselým titulom ľahkého čítania. Autorka sa

knižného projektu. Približuje deťom mladšieho

noty, otázky, predmety úvah a sporov, s ktorými

o údajne skutočné humorné rodinné historky

školského veku miesta na Slovensku, ktoré sa

sa dlhodobo vyrovnával kolektív obývajúci tren-

delí s trochou sebairónie; dokonca vlastné príbe-

historicky spájajú s ťažbou drahých kovov (Krem-

čiansky región. V Mišákovom podaní je poves-

hy podáva cez rozprávača v tretej osobe. Pôsobia

nica, Banská Štiavnica) a medi (Spiš). Každý z die-

ťová látka zachytená v základnej podobe. Sú to

sviežo, autenticky. Laucká dokáže s čitateľom

lov je vhodne doplnený o pexesá, na ktorých je

rozprávania o postavách (napríklad Matúš Čák)

nadviazať kontakt a udržať si ho až do konca.

znázornené banícke náradie a zariadenia, ktoré

a udalostiach s priamočiaro vyjadrenými refe-

Rozprávanie Barbory Škovierovej Ako kolib

sa pri ťažbe používali. Literárne spracovanie prí-

renciami na témy a myšlienkové obsahy (ako

rík (Ikar) začína ako väčšina románov ľahšieho

behov má však slabšiu úroveň. Sú prvoplánové,

sú hodnoty, názorová orientácia špecifických

čítania pre deti staršieho školského veku – „rinie

stereotypne rozprávané bez hlbších významo-

skupín, predstavy o moci, o životných prioritách),

sa“ z úst protagonistu (tu dospievajúceho diev-

vých rovín. Edukatívny zámer nie je do nich

ktoré boli podstatné pre daný kolektív.

čaťa) ako horká sťažnosť. Predsa však nepôsobí

dostatočne zakomponovaný a bohatá „výprava“
knihy pôsobí nakoniec ako „komerčný prvok“.

V podobnom duchu postupoval aj Gejza Sá-

tuctovo. Je svieže, miestami príjemne prekvapi-

decký v zbierke povestí Bratia z Trenčianske

vé vývojom udalostí alebo i triezvym pohľadom

ho hradu. Historické príbehy, povesti, rozprávky

na život.

Elena Eleková v próze zo súčasnosti Môj
brat nemá brata (Vydavateľstvo Q111) približuje

a baladické príhody o hradoch a zámkoch nielen

Knižka Jozefa Slováka Rozprávky pre zve

z dvoch strán život súrodeneckej trojice Justíny,

od Trenčína (Georg). V jeho rozprávaní však občas

davé deti, zvieratá a dospelých (Verbarium)

Judity a Júliusa. V tej harmonickej polohe, keď sa

chýba vyváženosť, objavujú sa významové skoky,

je pokusom o hľadanie nového tvaru autorskej

v rodine riešia bežné veci, bežné pestvá, bežné

ktoré narúšajú plynulé vnímanie príbehu.

rozprávky. Možno aj ekvivalentu ku klasickým

radosti. A v adaptačnom režime, kedy sa pokoj-

Záslužným edičným počinom je titul Keď bu

rozprávkam, v ktorom by sa objavilo súčasné chá-

ná hladina naruší neočakávanými udalosťami.

dem mať pubertu (Perfekt) – zbierka próz súťaže

panie vzťahov a hodnotových dimenzií. Autor

Napríklad deťom uletí andulka. Neočakávaná

o najlepšiu poviedku pre deti a násťročných. Toh-

sa pritom akoby spúšťa na hladinu „magického

udalosť je akoby symbolická indícia. Stratená an-

to roku už vychádza po trinásty raz. Je zostave-

detstva“ ako do krajiny symbolov a obrazov, hry

dulka ich privedie k Jergušovi, ktorý dočasne po-

ná na základe výberu detských porôt z rôznych

a spontánnosti. Hravosť a spontánnosť ho však

trebuje domov. Prichýlia ho? Škoda, že aj rukopis

častí Slovenska. Čitateľ v zborníku nájde texty

miestami priviedli k prílišnej rozptýlenosti. Vtedy

neprešiel dôslednejším „adaptačným procesom“.

renomovaných i začínajúcich autorov. Výtvarne

rozprávka stráca svoje grády.

Silné stránky rozprávania prehlušuje autorkin

ho dotvárajú ilustrácie tvorcov, ktorí vystavovali

Dobrodružná próza Kristíny Baluchovej

sklon k detailizmu, zbytočnému vysvetľovaniu.

na medzinárodnej súťaži Bienále ilustrácií Brati-

Kapitán Padák 2 (Plutošop) je voľným pokra-

S podobným problémom zápasí aj Marta Hlu-

slava (BIB). Cenu dieťaťa 2017 získala poviedka

čovaním príbehov o leteckom pilotovi Boeingu

šíková v knižke Žiaden káčer navyše (Vydava-

Eleny Elekovej, jej názov sa už tradične stal aj

737 Danielovi Padákovi. Fiktívny príbeh prepája

teľstvo Slovart). Autorka sa zamerala na problémy

titulom zbierky.

so skutočnými príbehmi z letectva – napríklad

mládeže. Hrdinovia príbehu sa učia hľadať balans

Knižka Jozefa Kollára Keď ťa chytím, tak

s príhodou o Baničovom vynáleze padáka. Sú-

medzi osobným vnútorným životom a kolektí-

ťa zjem! (Ikar – Stonožka) je milým, hravým li-

rodo ich zapracovala do rozprávania. Ladia aj

vom, vlastnými názormi, pocitmi a prežívaním

terárno-výtvarným konceptom pre začínajúcich

s dobrodružným smerovaním príbehu. To však

skupiny. Kolízie (smrť spolužiaka Petra, kruté

školákov. Básničkovské dopĺňačkové hádanky

neplatí o častiach s pašerákmi. Pôsobia naivne

správanie voči Filipovi so zdravotnými probléma-

sú dômyselne zladené s ilustráciami. Rozprávko-

a vykonštruovane.

mi) poukazujú na úskalia povrchného prístupu

vý sprievodca veršíkmi, Cyril Veršovič Trieska

Rozprávanie Kataríny Škorupovej Anča

k životu zo strany kolektívu, v ktorom sa nepes-

Prvý je síce trochu „uvravenec“, no viaceré bás-

z pomaranča (Vydavateľstvo Slovart) je výpo-

tujú hlbšie vzťahy. Sú to témy, o ktorých treba

ničky, ktoré predstavuje, zaujmú hravou vtipnou

veďou osemročnej Aničky, vitálneho dieťaťa

hovoriť a autorka sa usilovala vytvoriť pozitívne

pointou.

s výraznou obrazotvornosťou. V jej podaní sa

ladený komunikačný priestor; problémy podsúva

V poviedkovej knihe pre deti staršieho škol-

reálne a vymyslené udalosti dramaticky pre-

bez mentorovania s istým humorom a nadľah-

ského veku Kufor na kolieskach (Regent) Jana

línajú. Kvôli kríze v rodine sa Anka a jej sú-

čením. Pritom sa usiluje dať im aj hlbší základ,

Šimulčíková nastavuje zrkadlo viacerým nega-

rodenci presťahovali spolu s mamou k babke

naznačiť ich súvislosti, vyslať k čitateľovi impulz

tívnym stránkam súčasného detstva. Hrdinami

(svokre) na vidiek, teda do odľahlejšej komunity

k zásadnejším úvahám. Tu sa však autorsky do-

poviedok sú mladší i starší školáci, zmätení, stra-

pod lesom. Musia sa adaptovať nielen na zmenu

stala na „tenký ľad“. Štýl ľahšej konverzačne

tení, ponechaní viac-menej „na seba“. Dôvody

miesta ale i na nové rodinné pomery. Autorke sa

ladenej prózy jej na to neposkytuje primeraný

komplikovaných situácií sú rôzne. Rozvrátené

podarilo vytvoriť pozoruhodnú škálu postáv. Au-

základ. Z textu je cítiť, že o niektorých témach sa

rodinné vzťahy, neľahké životné okolnosti spô-

tenticky sa prejavujú, rozmýšľajú, vyznačujú sa

len diskutuje, lebo sa k problému ideovo hodia, nie

sobené striedavou rodičovskou starostlivosťou,

svojským jazykom. Škoda, že rozprávanie ostalo

sú však prirodzenou súčasťou príbehu, postavy

alkoholizmus a strata rodiča, zdravotné prob-

na úrovni konverzačnej prózy. Tiež jeho tempo je

s nimi nie sú zžité. Cítia inak, ako hovoria.

lémy, ale aj súrodenecká rivalita. Šimulčíková

na celej ploche príbehu takmer konštantné; síce

Próza pre mládež Šepot dúhy (TRIO Pub-

mapuje situáciu, neposudzuje. Hrdinovia však

dynamické, rýchle, no bezo zmeny, čo napokon

lishing) Simony Kutišovej zaujme snahou autor-

presvedčivo vypovedajú za seba. Dostali na to li-

znižuje jeho pôsobivosť. Podobne ako v hlučnom

ky konfrontovať dva životné prístupy: konzumný

terárny priestor. Rozprávajú teda čo videli, počuli

prostredí čitateľovi môžu ujsť dôležité podnety,

a vzťahovo zameraný. Zápasí s nimi hlavná hrdin-

alebo prežili. Je na čitateľoch, ako si ich príbeh

ktoré by si pri dôslednejšej práci s tempom roz-

ka Kristína. Od svojich rovesníčok sa odlišuje pev-

či vlastne svedectvo zhodnotia.

právania všimol a lepšie prežil.

ným putom k rodine a stabilnejším hodnotovým
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zázemím. Preto v jej citovom životnom priestore

a štýl vyjadrovania jedenásťročného chlapca, ktorý

Próza Branislavy Hronskej Ťuki a strate

má dôležité miesto aj priebeh udalosti, ktorý sú-

má dobrý cieľ, je húževnatý, dobrosrdečný a sta-

ný psík (Ikar – Stonožka) je určená najmladším

visí s náhlym onkologickým ochorením dedeho

točne sa vyrovnáva so svojimi silnými i slabými

čitateľom. Hlavným hrdinom je odvážny kohútik

– dedka. Román by mohol mať hlbší psychologický

stránkami. Svojho hrdinu sa mu podarilo pomerne

Ťuki, ktorý sa vyberie hľadať do mesta stratené

záber, keby autorka nechala prirodzene plynúť

vierohodne stvárniť. V rozprávaní však sem-tam

šteniatko. Typický sujet „putovania“ a „hľadania“

to, čo sama celkom dobre rozohrala. Ľúbostná

skĺzol do prílišnej naivity a banálností, vďaka čomu

by mal byť vhodný pre zoznamovanie čitateľa

línia príbehu je najstrnulejšia, pôsobí umelo až

text miestami pripomína slohovú prácu.

s prostredím. Autorke sa však nepodarilo napl-

afektovane. Je vari dôvod, pre ktorý je Kristína

niť ho s dostatočnou účinnosťou. Jej rozpráva-

vnútorne rozpoltená (ako prežíva, koná a myslí)?

V neurčitých obrysoch

nie pripomína zjednodušené modelové situácie

Žeby to bolo len zamilovanosťou? Ak taký dôvod

V zbierke veršíkov Maje Kadlečíkovej Bodku

krátkych animovaných televíznych rozprávok

je, prečo práve o ňom nenapísať?

lienka (Marenčin PT) možno čítať snahu autorky

o zvieratkách na dvore (napokon kohútik Ťuki

Zuzana Štelbaská v zbierkach poviedok

podporiť v deťoch harmonický vzťah s prírodou.

je ikonickou postavičkou TV Ťuki a tento súvis

Trinásťroční a 14-roční (Nakladateľstvo Coo

Text komponuje ústretovo voči najmladšej veko-

je priznaný aj ilustráciami v knižke). Príbehy sú

Boo v Albatros Media) sa usilovala predložiť

vej skupine. Napríklad pozornosť čitateľa prí-

málo podnetné. Dieťa sa zoznamuje s prostre-

príbehový materiál, ktorý by bol hodnotovo za-

znakovo zameriava na detail, ktorý by sa mohol

dím i postavami skoro ako pri počítačovej hre. Sú

ujímavý. Navodzuje pocit, že aj postavy si vyberá

stať „bráničkou“ k vnímaniu väčšieho celku, prí-

do príbehu mechanicky priradené. Nemá preto

s osobitým kľúčom. Raz jej ho determinuje časové

rodného obrázku. Lepšie sa jej podarili lyricky

vytvorený dostatočne inšpiratívny priestor, aby

určenie (vo vzdialenej budúcnosti – rok 2157 ale-

ladené veršíky. Slabšiu úroveň majú epické básne.

sa s nimi zblížilo na emocionálnej úrovni a mohlo

bo minulosti – rok 8017 pred n. l.), inokedy je jej

Básnická zbierka Jany Necpalovej Zatúlané

si k nim hľadať vzťah. Príbeh je tiež príliš deskrip-

voľba špecifická problémom. Čas neurčuje len

papučky (Tanečné divadlo Alternatív) je urče-

tívny, zahltený detailmi. Troj, štvorroční čitatelia

rozprávanie udalostí, má hlbší významový roz-

ná najmenším čitateľom. Hľadanie papučiek je

sa nedokážu dostatočne sústrediť na takýto typ

mer. V poviedkach z budúcnosti sa dá uvažovať

impulzom k tomu, aby sa macko zoznamoval

rozprávania.

o dôsledkoch súčasných problémov. Napríklad

s prostredím a inými zvieratkami. Je to pekný

Prvoplánové a pre dieťa málo podnetné je aj

o negatívnom vplyve nevyváženého používania

nápad, blízky osobným skúsenostiam najmen-

rozprávanie Beatrice Čulmanovej Dobrodruž

technológií. Mladí ľudia prestávajú vnímať rea-

ších. Literárne spracovanie je však na slabšej

stvá ducha Fridolína (Taktik).

litu, čím prichádzajú nielen o krásu skutočného

úrovni. Vo všeobecnosti aj veršovačky podporujú

Dana Hlavatá v knižke Čo si šiši? Príbehy

prežívania, ale strácajú schopnosť prežiť. Návrat

rozvoj mnemotechnickej pamäti dieťaťa, no hĺb-

afrických zvieratiek (DAXE), určenej mladším

do minulosti je zasa pokusom motivovať čitateľov,

kou podnetov nikdy nenahradia kvalitnú báseň.

školákom, využíva formu zvieracieho príbehu

aby si vo vzdialených dávnych obdobiach hľadali

Príbehy Hany Lasicovej v knižke Pupo a fa

na sprostredkovanie poučných tém. Týkajú

spoločnú platformu hodnôt a prežitkov a z nej

zuľka (Ikar – Stonožka) odkrývajú predškolácky

sa medziľudských vzťahov a spolupráce. Tiež

smerovali k uvažovaniu o súčasnosti. K obidvom

svet. Rozprávaním v 3. osobe navodzuje autorka

na to, aby poukázala na negatívne vzorce ľud-

zbierkam mám výhrady. Autorke sa totiž nepoda-

pocit odstupu potrebný na zveličenie a humor,

ského správania. Príhody sú však banálne a ich

rilo vyhnúť schematizmu a ani vymaniť z neho.

s ktorým komentuje správanie detí, ale aj dospe-

zápletky sa riešia povrchne.

Postavy sú síce vzornými nositeľmi ideí, no prišli

lých. Príťažlivo stvárnila detských hrdinov, ich

O svojrázny variant modernej rozprávky sa

o vlastný život.

ostrovtip, príslovečné pozorovanie dospelých

pokúsil Pavel Uher v knižke Večera u kráľa.

Knižka Leny Riečanskej Sladkých štrnásť

(Fazuľka má „nos“ na dospelých). Príznakovo

Rozprávky pre múdre hlavičky (Ikar – Stonožka).

s horkou príchuťou (Vydavateľstvo Spolku

vyjadruje myslenie dieťaťa v spôsobe jeho ko-

Výberom niektorých motívov a postáv (princez-

slovenských spisovateľov) je zaujímavá trojge-

munikácie a reči. Kniha však značne stráca prí-

né, princovia, čarodejník) odkazuje na klasický

neračným pohľadom na prvé lásky. Autorka sa

lišnou opisnosťou. Tá pôsobí retardačne na dej

rozprávkový kánon. V rozprávaní ho však posúva

štylizuje do postavy babky a rozprávanie o vlast-

a oslabuje kontakt s čitateľom.

až do absurdity. Čitateľ teda (ako múdra hlavička)

nom ľúbostnom vzťahu obohacuje o spomienky

V knižke Anka a Adam. Chcemka a mudrlant

má identifikovať inšpiráciu klasickou predlohou

na dobu (s fotografiami) svojej mladosti. Spomína

(Vl. náklad) sa Silvia Okáliová pokúsila uká-

a posun. A možno sa zabaviť na zámene. Táto

na historické udalosti v roku 1968, na slávnosti

zať modelové situácie, v ktorých sa deti správajú

hra by mohla fungovať a rovnako aj zveličenie,

na Bradle, na okupáciu sovietskymi vojskami

panovačne, tvrdohlavo, neúctivo, sebecky. Tieto

s akým sú rozprávky podané. Len mi tu chýba

a smrť kamarátky, pätnásťročnej Danky Košano-

prejavy obyčajne súvisia s ich osamostatňovaním

miera. A vo všeličom. Rozprávanie je presýtené

vej, ktorú zavraždili okupanti. Tieto spomienky

a potrebou osobnostne sa prejaviť. Zámer knihy

verbalizmami, až sa dejová línia stráca. Aj tej

včlenila do príbehu celkom prirodzene. Neub-

je dobrý, menej jeho realizácia. Rozprávanie je

absurdity je nadmieru, prekrýva zámer. Akoby

ránila sa však mentorovaniu a schematickosti

málo koncentrované, uvravené a zaťažené príliš-

rozprávkar rozprával a rozprával, až sa preroz-

v iných častiach príbehu. Do veľkej miery aj preto,

ným detailizmom. Tak sa oslabuje jeho účinnosť.

prával ďaleko od svojho čitateľa.

že uviazla v konverzačnom štýle rozprávania.

Autorka tiež rozohráva priveľa myšlienkových

Pokusom o svojráznu modernú rozprávku je

plánov. Možno sa stačilo sústrediť na epizódy

publikácia Dagmar Inštitorisovej O slimáči

o chcemke a musímke.

kovi Filipkovi, trpaslíčkovi Imriškovi a nepo

Knižka Júliusa Belana Daj gól, Carlos! (Vydavateľstvo Slovart) je písaná v štýle osobných
zápiskov hlavného protagonistu Carlosa Alvaréza

Knižku Viery Švenkovej Anička má farbičky

sednom Dienku (Asociácia Corpus – NM Code).

z Uruguaja, žiackeho futbalového reprezentanta

(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

Spôsob rozprávania pripomína bábkové pred-

a člena víťazného tímu na majstrovstvách sveta

predstavuje súbor krátkych motivačných textov,

stavenie, ktoré si deti hrajú a vymýšľajú samy.

vo futbale. Kniha ľahkého a príjemného čítania.

ktoré opisujú aktivity predškolákov. Cieľ knižky

Napokon, jeden z protagonistov, slnko, aj píše

Autor sa usiloval napodobniť myslenie, konanie

však nie je celkom zrejmý.

scenár. Postavy symbolicky odkazujú na detský
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svet, aj konajú podobne ako deti – napríklad keď

životom“ na základe ich prirodzených vnútorných

neprimerane kolíše. To všetko výrazne sťažuje

spolupracujú na scenári. Lenže spôsob autorkin-

psychických daností. Šikanovaný Maťko nevie

recepciu textu a pritom je text určený mladším

ho rozprávania nie je voči detskému adresátovi

komunikovať a uzatvorí sa, ale keď autorka po-

adresátom.

ústretový. Ťažko sa vníma, je prešpekulovaný,

trebuje, aby sa zblížil s Tomášom alebo so spolu-

Hana Košková sa vo svojej knižke Repujúci

text je poznačený verbalizmom. Navyše, pôsobí

žiačkou Bibou, bez problémov sa otvára. Okamih

grep (Spolok slovenských spisovateľov) zamerala

veľmi uzavreto, akosi sám pre seba.

Maťovej úľavy pritom nevychádza z jeho vnútra,

na problém neekologického pestovania plodín.

Hlbšia podstata príbehu sa stráca aj v knižke

ale z potreby autorky priniesť pozitívne riešenie.

V autorkinej rozprávke preto ovocie a zelenina

Kataríny Kerekesovej a Vandy Rozenberge-

Prirýchle zmeny stavu a zmýšľania sú pre túto

utečú od zlého farmára Sršňa. Škoda, že sa pokus

rovej Websterovci (Vydavateľstvo Slovart). Mož-

prózu typické. Problém šikany možno literárne

nevydaril. Teda ten autorský. Veľa nápadov, no

no aj preto, že ide o zábavnú publikáciu ľahkého

spracovať na množstvo spôsobov (napríklad psy-

rozpracovaných povrchne. Ovocie a zelenina si

čítania. Príbeh plynie na povrchu, v prvoplánovej

chologicky, zo sociálneho hľadiska, filozoficky,

nájdu lepší „domov“ u strýka Jarného. Veľa nehľa-

dejovej línii, rozprávanie je zaťažené deskriptív-

symbolicky ako podobenstvo). Mravoučný príbeh

dali, trávili čas po „šoubiznisky“: súťažami v tan-

nosťou, detailizmom, je uvravené a schematické.

je tiež jeden z legitímnych spôsobov. Otázkou je,

ci, v speve (grep repoval) a rozprávaním príbehov.

Udalosti teda neprekvapujú. Dajú sa dopredu

akú podobu mu dať, aby čitateľa vnútorne oslovil

No Jarnému pomohlo „správne označenie“: pred

predvídať ako pri počítačových animáciách.

a vytvoril mu priestor pre skutočnú „katarziu“.

farmou mal umiestnenú tabuľku Dusičnanom

Aj knižka Milana Brčáka Amééérika (Me-

Stela Brix pokračuje vo svojej sérii dobrodruž-

diage) patrí k tým titulom, v ktorých sa autori

ných románov v poradí piatym titulom V zajatí

usilujú nájsť model autorskej rozprávky. Čitateľa

ilúzií (Equilibria). Výtvarné cítenie autorky sa

Do šoubiznisu nás uvedie aj próza Juraja Raý-

oslovujú cez humor, hyperbolizovanie a recesiu.

prejavilo i v rozprávaní. Mnohé scény sú naa-

mana Emil z hôr (Filmotras). V recesistickom

Nie je to ľahká cesta, pretože deťom mladších

ranžované (raz ako zátišia, inokedy ako krajino-

štýle, „nad vecou“. „Nad vecou“ je lesný muž Emil.

vekových skupín je intelektuálska hra na hu-

maľby či skupinové scény). Pre túto autorku je

Žije ďaleko od civilizácie, kým v lese nezachráni

mor vzdialená. Je to skôr dospelácky štýl. Detský

písanie skôr hra než rozprávačstvo. Zrejmé je to

Horáca Huberta Halapartňu, osvetovo-propa-

humor je srdečný a možno viac emocionálne než

pri „hrách“ s možnosťami či na možnosti, ktoré sú

gačného pracovníka. Horác zacíti „komerčnú“

racionálne založený. V recesii sa akosi utopili aj

často podstatným hybným impulzom deja. Takýto

príležitosť a rozhodne sa z Emila vytvoriť cirku-

kontúry Brčákovho rozprávania.

impulz ju odvedie doširoka-doďaleka a vo svojom

sovú osobnosť (Horácova produkcia je bizarná;

Knihy Branislava Jobusa sú príznačné ne-

románe mu potom venuje rozsiahly a čitateľsky

predstavuje vírusy a baktérie infekčných chorôb,

spútaným štýlom, v ktorom nápady a recesia

nezáživný priestor (ako v prípade hľadania po-

striekajúce akné a vredy dobre naplnené hni-

pulzujú na všetky svetové strany bez ukotvenia

dozrivých na fotografii). Nedocení totiž detaily

som). Emila by asi nepresvedčil, zaľúbil sa však

a motivovanosti. Až sám príbeh i jeho zmysel

v celkovej kompozícii diela. Hrdinom chýba hlbšia

do dievčiny na Horácovom obrázku a chce si ju

miznú z obzoru. Platí to aj o knihe Žubrienky

vnútorná motivácia k prejavu a činom (okrem

vyhľadať, preto súhlasí a opustí svoju divočinu.

inštalatérky (Vydavateľstvo Slovart). Na rozdiel

nadšenia pre hru), hlbšie vzťahové súvislosti.

Tieto impulzy rozhodia guľôčky rozprávania, kto-

od všetkých ostatných recesistických autorov,

Aj román-hra môže byť skvelým literárnym die-

ré sa už ďalej predvádza po svojom v recesnom

Jobusov spôsob je neprešpekulovaný. Kontakt

lom. Na kvalite však stráca, keď čitateľ prestáva

opojení. Slová, slová a potom už nič.

s čitateľom si udržiava podobne ako ľudový roz-

vnímať, že ide o „skutočný“ životný priestor.

právač. Je srdečný, a teda deťom bližší.

vstup zakázaný. Vážna téma sa teda stala súčasťou „(reality) šou“!

Dobrý nápad Hany Koškovej priblížiť deťom

Knižka Beatrice Čulmanovej Slovenské

slovenské kúpele prostredníctvom rozprávko-

V knižke Vandy Raýmanovej Drobci (Vy-

povesti o strašidlách (Ikar) trochu pripomína

vých príbehov v knižke Piešťanko a pani Nit

davateľstvo Slovart) sú predškoláci bratia Tom

voľakedajšie „jarmočné tlače“, v romantickom

ková (DAXE) sa míňa účinkom pre rozbiehavosť

a Ben v samom centre pozornosti, a to v pravom

štýle s ľahko plynúcou dejovou líniou. Škoda len,

rozprávania. Pekný úvod, v ktorom si dievčatko

slova zmysle. Rozprávanie sa totiž točí okolo ich

že sa pritom vytratil hlbší obsah.

nájde v mamičkinej kabelke prichystanú rozprávku, zostal len nápadom. Možno na ďalšiu knižku.

rozhovorov, hier, „artistných“ vystúpení. Vypadli

Kniha Zuzany Šinkovicovej Myšiak Samuel

z neho dokonca dospelí rodinní príslušníci. Au-

Strácajú sa…

torka zameriava pozornosť čitateľa na dobré spo-

Podobné platí o knihách Diany Lokšovej a An-

a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli (Vyda-

lunažívanie a spoluprácu. Škoda, že túto tému

drey Kováčovej Moji ovocní kamaráti a Moji

vateľstvo Matice slovenskej) má literárne slabú

rozpracovala len na povrchu a jej rozprávanie

ovocní kamaráti – aby každé dieťa našlo v ovo

úroveň. Je určená deťom mladšieho školského

pôsobí stereotypne.

cí priateľa (Čo dokáže mama). Nepochybujem, že

veku. Podáva prvoplánový príbeh o chudobnej

o knihu je záujem, vychádza z praktickej potreby

myšacej rodine, ktorá má v úmysle vyriešiť svo-

mamičiek, no veršovanie je na slabej úrovni.

je sociálne problémy tak, že sa zúčastní cyklis-

Knižka Jaroslavy Kuchtovej Keby som mal
brata (SPN – Mladé letá) prichádza so závažnou
témou školskej šikany. Ide o realistickú prózu,

Povrchné sú aj veršovačky – pesničky Mira

tických pretekov a vyhrá. Autorka takto chcela

no dieťaťu ponúka málo priestoru k tomu, aby sa

Jaroša Do školy sa teším (Ikar – Stonožka).

deťom sprostredkovať aj poznatky o Slovensku.

skutočne zžilo s problémom. Rozprávanie je zaťa-

Mechanické opakovanie „vzdelávacích cieľov“

Jej podanie je ako sám príbeh – nezáživné. Na prí-

žené polopatizmom, a tak má čitateľ nedostatok

má dieťa pozitívne naladiť na školu?

behovú líniu len „naliepa“ zmienky o turisticky

príležitostí na to, aby si sám „čítal“ situácie a sa-

Marka Staviarska sa vo svojej knižke Prí

mostatne ich analyzoval. Navyše autorka príbeh

šeráci! (Vl. nakl.) pokúsila objasniť deťom, čo sa

Dobrodružná próza Jany Necpalovej Zo Škru

podáva tak, aby didakticky ilustrovala isté tézy

deje v mozgu, keď rozmýšľame alebo keď si pred-

piny 2. Cesta do Austrálie (Artis Omnis) je „prí-

(roman à thèse), schematicky rozvíja myšlienky

stavujeme. Odkiaľ sa berú príšery, ktoré vyzerajú

behom“ bez výpovede. Jožko a Anastázia majú

k téme. Nepodarilo sa jej však udržať vnútorné

tak skutočne? Nápad je dobrý, no štýl podania je

rodičov služobne vzdialených v Austrálii. Žijú

spojenie s príbehom. Postavy nežijú „vlastným

rozvláčny, neusporiadaný, rytmus rozprávania

s babkou a pestúnkou Agnes. Náhle sa k nim

zaujímavých miestach.
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dostane krokodíl a treba sa oň tajne starať

stavmi. Z literárneho hľadiska pritom knižka

fungujú emócie človeka. Vnútorná premena pri-

a premiestniť ho domov, do Austrálie. Toto je

nepresiahla úroveň zbierky osobných záznamov.

chádza akoby zázrakom neznámych čarovných

príbehový rámec, v ktorom „poletujú“ udalosti

Za vážnejší problém považujem to, že sú príliš

piluliek. Človek, ktorý žije roky v dvojtvárnosti

bez hlbších súvislosti a bez zámeru. Ani postavy

opisné (najmä pokiaľ ide o detailné záznamy se-

a klamstve, je zo dňa na deň zásadový. Napokon

nemajú vyhranenejší charakter.

bapoškodzovania). Veď čitateľovi stačí udalosť

aj krádež je tu celkom „normálny“ spôsob, ako si

Knižka Tajomný mlyn v Karpatoch 2: Turec

naznačiť a z toho porozumie možno omnoho viac

mladý človek rieši svoje vnútorné problémy. Nuž

ký poklad (Vydavateľstvo Slovart) Pavla Weissa

a oveľa intenzívnejšie, než keď naňho „vylejeme“

a hlboký psychologický ponor do duše hrdinky

je písaná ako lacný koučingový ilustračný príbeh.

podrobnosti (v tom sa literárne spracovanie líši

v čase jej psychického vyčerpania a vnútornej

Rodičia potajomky vymyslia pre dcéru dobrodruž-

napríklad od terapeutického denníka). Prílišná

krízy vyzerá asi takto: „Balenie, odlet, Miláno

né prázdniny na rodinnom mlyne, aby ju nadchli

opisnosť niekedy pôsobí aj negatívne. Napríklad

a more. Zmes vzrušenia, strachu a radosť, to

pre dejepis, z ktorého dostala trojku. Dovolenku

môže čitateľa i nepriaznivo ovplyvniť pri vlast-

všetko Táňa prežívala“ (s. 115).

trávia s dcérinými kamarátkami (známou Akčnou

ných bojoch a posunúť ho nežiaducim smerom

Knižka Petra „Peťka“ Opeta Život Adama 2.

päťkou). Dievčatá „náhodou“ pri nútenom okopá-

k tomu, o čom sa v zázname píše. Napokon o po-

Rebel to má ťažké! (Ikar) je vlastne rozprávaním

vaní záhrady narazia na vzácny črep z habánskej

dobnej vlastnej skúsenosti z čítania webových

pre dospelých, ktorí sa chcú pozabávať na účet

keramiky a od miestnych sa dozvedia, že niekde

príspevkoch hovorí aj sama autorka.

dospievajúcich. Tiež je príkladom písania, ktoré

v lokalite jeho výskytu je údajne ukrytý turec-

Titul Hypersomnia (Citadella) Vladimíry

imituje jazyk a vonkajškové správanie mladých

ký poklad. To je vstup do „tímbildingovej“ hry,

Šebovej je druhou časťou zamýšľanej sci-fi tri-

ľudí, no nekladie si otázku, čo je za ním. Berie

pri ktorej sa z ignorantiek učenia, najmä dejepisu,

lógie. Z literárneho hľadiska slabšej úrovne než

obal, no nepozná obsah. Autor zaznamenáva kaž-

stávajú vášnivé hľadačky informácií (i samot-

bola prvá časť. Prostredníctvom konfliktných

dodenný život jedenásťročného Adama v kruhu

ného pokladu). No a popritom sa ešte trénuje aj

udalostí, v ktorých sa prelínajú normálne a pa-

rodiny a v škole. Pozornosť by mala byť možno

ich manuálna zručnosť a fyzická kondička. Nuž

ranormálne javy, autorka „skicuje“ existenciálny

upriamená na jeho správanie, „puberťácku“ nála-

príbeh ako z manažérskych príručiek.

problém ľudskej civilizácie (týka sa prázdnoty,

dovosť, neuváženosť, skúšanie hraníc a možností.

Knižka Leny Riečanskej Tiborove trapasy

hodnotového úpadku, ktorý je impulzom k zvrá-

To, čo však najviac trčí z príbehu, je citová plyt-

(TRIO Publishing) je voľným pokračovaním série

tenosti a u niektorých jedincov podnieti choro-

kosť či zo strany hrdinu alebo jeho dospeláckeho

Navždy kamošky. Hrdinom je Tibor Herman, kto-

myseľné predstavy „prestavať“ svet a nahradiť

okolia. Dielo má aj nízku štylistickú a jazykovú

rý v jednej z častí zachráni Soňu, ktorú napadol

slabnúcu civilizáciu elitnou skupinou insomia-

úroveň.

sexuálny deviant. Z toho činu vyšiel Tibor ako

kov). Na prvý pohľad dramatické rozprávanie.

hrdina. V tomto rozprávaní však autorka pouka-

Zdá sa, že autorka dokáže sústredene vykresliť

zuje aj na jeho krehké stránky. Na komplikovaný

udalosť, pracovať s tempom rozprávania i s napä-

život, zapríčinený náhlou stratou mamy. Aj kvôli

tím, no len na povrchu. Hrdinovia pôsobia totiž

otcovi, ktorý bolesť utápa v alkohole. Autorke

ako figuríny a primerane tomu sa aj v udalostiach

možno pripísať k dobru, že sa o zložitej situácii

správajú. Ako naprogramovaní. (Bol to zámer?

Tibora nehovorí len ako o nejakej téme. S istým

To je nečitateľné. Príbeh totiž akoby nemal myš-

citom sa snaží otvoriť problémy, ktoré zasiahli do-

lienkový presah.) Viaceré situácie sú v rozprávaní

spelých i dospievajúcich. Poukazuje na vzťahové

protirečivé, jednotlivo platia pre okamih deja,

piliere, ktoré sú oporou i majákom v kritických

v širšom kontexte sa však navzájom aj vylučujú.

okamihoch. Nepodarilo sa jej však vytvoriť roz-

Autorka príznakovo používa motív rozdvojenia

právanie, v ktorom tieto vzťahy skutočne existu-

osobnosti. Je to však len maniera bez hlbšieho

jú. Sú len súčasťou jej plánov a myšlienok, podľa

porozumenia, o aký spôsob ľudského problému

ktorých viac-menej riadi tok príbehu. Rozhovory

vlastne ide. Kvalitné sci-fi žánre sú zaujímavé

a reakcie postáv pôsobia umelo, nevychádzajú

tým, že používajú „jazyk“, ktorý zdanlivo odkazuje

z vnútorného života hrdinov. Prostredie školy,

k súvislostiam vzdialeným od prítomnosti, pritom

ktoré je pre tento príbeh podstatné, pôsobí vy-

je ich spätosť so súčasnou realitou zrejmá. Táto

konštruovane. Škoda, že postava Blahušiakovej

spojitosť však vo fikcii Šebovej chýba.

z dediny, v ktorej Hermanovci predtým žili, sa

Dva tituly Miroslavy Varáčkovej Drž ma,

objaví až v závere – táto epizóda je len prilepe-

keď padám a Grafitové dievča (oba Vydavateľ-

ná k deju. Veď na tom mieste sa možno skrýval

stvo Slovart) sa zameriavajú na problémy ľudí

dôležitý literárny materiál pre príbeh o smútení

z rizikových a sociálne slabých skupín. V prvom

za stratou blízkeho človeka. Prečo sa ani slovkom

románe sú protagonistami štyria súrodenci, ktorí

už skôr nespomína, že na dedinu chlapci tajne

žijú s otcom tyranom, gamblerom a alkoholikom.

chodievajú, a navštevujú mamin hrob? Mlčanie

V tom druhom prípade je hrdinkou Táňa. Žije len

(aj autorkino) má svoj význam. Aký malo v tomto

s mamou – alkoholičkou a prostitútkou. V oboch

príbehu?

prózach sú títo mladí ľudia nútení žiť dvojtvárne,

Knižka mladej autorky Dominiky Elizabeth

napríklad preto, aby sa uchránili pred sociálkou.

Hladíkovej Odtiene dúhy (Art Floyd) si zaslúži

V autorkinej „hre na emócie“ však na viacerých

uznanie za statočnosť, za to, že sa chce pode-

miestach chýba aspoň aká-taká súdnosť. Na-

liť so svojím problémom s manio-depresívnymi

príklad v tom, čo je únosne reálne, i v tom, ako
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ANOCA, Dagmar Mária – DRAGULO-

proti nečestným úmyslom zloduchov

na Lipnická

dobrodružstiev.

VÁ-FAKTOROVÁ, Danuša – SABOLO-

od autora (1957). Vhodné od 9 rokov.

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

ISBN 978-80-89092-82-6

VÁ, Paula – KOTVÁŠOVÁ-JONÁŠOVÁ,

ISBN 978-80-566-0177-8

1. vyd. Nestr. Viaz.

Mária – KEPŠTOVÁ, Ľubica – KO-

Knihu rýmovaných veršov pre naj-

FELDEK, Ľubomír

ŠKOVÁ, Hana – MAJEROVÁ, Anna

BRČÁK, Milan

menšie deti dopĺňa samostatná prí-

Veľká kniha európskych rozprá-

– PODRACKÁ, Dana – ŠIMULČÍKOVÁ,

Amééérika. Ilust. Dana Krsko-

ručka Čítame s porozumením z pera

vok. Ilust. Miroslav Cipár

Jana – WAGNEROVÁ, Dagmar

vá-Dolníková

Timotey Vráblovej.

Bratislava, OZ Hlbiny 2017. 1. vyd.

Pehavá hruška. Zost. a predslov

Bratislava, Mediage 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8170-035-4

159 s. Viaz.

napísali Viera Benková, Etela Far-

98 s. Viaz.

kašová. Ilust. Pavel Koza

Štrnásť veselých príbehov pre deti

DOBŠINSKÝ, Pavol

podnetmi rôznych národov. Kniha

Báčsky Petrovec, Matica slovenská

o Apačkovi a jeho kamarátovi – žreb-

Prostonárodné slovenské roz-

obsahuje 26 príbehov a medailóny

v Srbsku 2017. 1. vyd. 128 s. Brož.

čekovi Čaptavé kopýtko.

právky. Zväzok II. Doslov Jana

o každom autorovi (napr. H. Ch. An-

Edícia Matičné súzvuky

ISBN 978-80-972383-2-2

Pácalová. Ilust. Martin Benka

dersen, H. Heine, Ch. Perrault).

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran

ISBN 978-80-89743-22-3

Výber z poetickej tvorby pre deti

Rozprávky inšpirované folklórnymi

slovenských autoriek zo Slovenska,

BRIX, Stela

2017. 1. vyd. (v tejto úprave) 478 s.

Srbska a Rumunska.

V zajatí ilúzií. Ilust. autorka

Viaz.

GREGUŠOVÁ, Andrea – KOSÁNOVÁ,

ISBN 978-86-89009-26-2

Košice, EQUILIBRIA 2017. 1. vyd.

Druhý zväzok s pôvodnými ilustrá-

Katarína

416 s. Brož.

ciami obsahuje 27 rozprávok zo Slo-

Ako maliari vidia svet. Ilust. Na-

BALUCHOVÁ, Kristína

Piaty záverečný diel dobrodružnej

venských povestí Augusta Horisla-

taša Štefunková

Kapitán Padák 2

série, ktorá vychádza od roku 2010

va Škultétyho a Pavla Dobšinského

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Bratislava, Plutošop 2017. 1. vyd.

(Na kopci strašidiel, V hrobke bohov,

(1858 – 1861) a 24 rozprávok z Dob-

2017. 1. vyd. 74 s. Viaz.

144 s. Viaz.

Štôlne dvoch tvárí, Nástrahy pan-

šinského Prostonárodných sloven-

Náučná kniha prevedie deti galériou

Príbehy o lietaní a cestovaní s podti-

ského sídla).

ských povestí (1880 – 1883).

slávnych slovenských maliarov (M.

tulom Pašerácka spojka od autorky

ISBN 978-80-8143-207-1

ISBN 978-80-222-0835-2

Galanda, M. Benka, D. Fischer a ďal-

vensko-austrálskeho pilota a jeho

BŽOCHOVÁ-WILD, Jana

DOBŠINSKÝ, Pavol

tvarných diel.

mamu, ktorá chová zvieratko emu.

Mámenia a preliezačky

Prostonárodné slovenské roz-

ISBN 978-80-556-2977-3

ISBN 978-80-9721-303-9

Bratislava, Vydavateľstvo Európa

právky. Zväzok III. Doslov Jana

2017. 1. vyd. 63 s. Viaz. Edícia Terezka

Pácalová. Ilust. Martin Benka

HEVIER, Daniel

BELAN, Július

Prvá kniha pre deti literárnej ved-

Bratislava, Vydavateľstvo Tatran

ABeCeDárik. Ilust. Magdaléna

Daj gól, Carlos! Ilust. Lea Točeková

kyne a prekladateľky (1962). Zbierka

2017. 1. vyd. (v tejto úprave) 544 s.

Gurská

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

hravých básní, prešmyčiek a jazyko-

Viaz.

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

2017. 1. vyd. 263 s. Brož.

lamov pre deti od 6 rokov.

Tretí zväzok s pôvodnými ilustrá-

1. vyd. 64 s. Viaz.

Pokračovanie príbehu Prihraj, Car-

ISBN 978-80-89666-38-6

ciami obsahuje 66 rozprávok, ktoré

Básničky, riekanky, príbehy a há-

Pavol Dobšinský (1858 – 1861) uverej-

danky pre deti predškolského veku

(1983). Daniel Padák spoznáva slo-

ší) a rôznymi technikami tvorby vý-

los (2016). Hrdina začne študovať
na futbalovej akadémii. Pre deti

ČULMANOVÁ, Beatrica

nil v 3. a 8. zošite Prostonárodných

od populárneho spisovateľa a autora

od 10 rokov.

Dobrodružstvá ducha Fridolína.

slovenských povestí (1880 – 1883).

literatúry pre deti (1955).

ISBN 978-80-556-3094-6

Ilust. Anna Gajová

ISBN 978-80-222-0872-7

ISBN 978-80-8170-041-5

Košice, Taktik 2017. 1. vyd. 77 s. Viaz.
BOĎOVÁ, Zuzana

Príbeh o duchovi, ktorý žije v staro-

DŽADOŇ, Zbyňo

HLAVATÁ, Dana

Trilógia o baníckych škriatkoch

bylom hrade s ockom Hugom a mam-

Lara a nebo. Ilust. Jana Kalixová

Čo si šiši? Príbehy afrických zvie-

Bratislava, Erad 2017. 1. vyd. 368 s.

kou Margarétkou.

Prešov, OZ Slniečkovo 2017. 1. vyd.

ratiek. Ilust. Jana Homolová

Viaz.

ISBN 978-80-8180-069-6

85 s. Viaz.

Ivanka pri Dunaji, DAXE 2017. 1. vyd.

Príbeh o päťročnej Lare a jej strýko-

44 s. Viaz.

Tri knihy (Štiavnickí permoníci,
Kremnickí permoníci, Spišskí per-

ČULMANOVÁ, Beatrica

vi, ale aj o strachu a jeho prekonáva-

Vtipné zvieracie rozprávky s výchov-

moníci) a tri pexesá spoločne tvoria

Slovenské povesti o strašidlách.

ní. Hrdinovia si vymýšľajú pesničky,

ným podtónom pre deti v predškol-

poučnú rozprávku o malých bytos-

Ilust. Svetozár Košický

ktoré sú súčasťou priloženého CD.

skom a mladšom školskom veku

tiach, krásne slovenskej prírode

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 309 s.

ISBN 978-80-89314-36-2

prezentujú pozitívne hodnoty.

a ťažbe vzácnych surovín.

Viaz.

ISBN 978-80-8994-200-8

Zbierka slovenských povestí z rôz-

ELEKOVÁ, Elena

ISBN 978-80-89429-63-9

nych regiónov (Levice, Mar tin,

Môj brat nemá brata. Ilust. Marti-

HLUŠÍKOVÁ, Marta

BRAT, Roman

Bratislava a i.), v ktorých vystupujú

na Matlovičová

Len sa teš, Pampúch. Ilust. Juraj

Rozprávka o veštcovi a starej

strašidelné bytosti.

Bratislava, Vydavateľstvo Q111 2017.

Martiška

krivde. Ilust. Bystrík Vančo

ISBN 978-80-551-5270-7

1. vyd. 64 s. Viaz.

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 71 s.

Prvá kniha pre deti a mládež od spi-

Viaz.

Bratislava, Albatros v Albatros Media 2017. 1. vyd. 84 s. Viaz.

DITTELOVÁ, Gabriela

sovateľky. Príbeh o kamarátoch Julo-

Veselé príbehy Miša, Pipa Dlhého

Príbeh o veštcovi Jankovi a jeho boji

Letí, letí, všetko letí… Ilust. Zuza-

vi a Jergušovi, ktorí zažijú množstvo

Pančuchu a dedula Vincenta pre deti

č. 07 – 08/18

››

TÉMA – LITERATÚRA
SLOVENSKÁ LITERATÚRA
PRE DETI A MLÁDEŽ
PRE DETI
2017
A MLÁDEŽ 2017

››

od 8 rokov od známej autorky litera-

Emília Jesenská

kov obsahuje verše, v ktorých treba

testy, ľudové piesne a skrátená báseň

túry pre deti (1952).

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

doplniť slová, a iné úlohy.

Jána Bottu Smrť Jánošikova.

ISBN 978-80-8046-866-8

2017. 1. vyd. 128 s. Viaz.

ISBN 978-80-551-5444-2

ISBN 978-80-972615-3-5

Kniha pre čitateľov od 8 rokov od huHLUŠÍKOVÁ, Marta

dobníka a autora literatúry pre deti

KOŠKOVÁ, Hana

KUCHTOVÁ, Jaroslava

Žiaden káčer navyše

(1969). Vtipné príbehy o opraváren-

Piešťanko a pani Nitková. Ilust.

Keby som mal brata. Ilust. Viktor

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

ských schopnostiach žubrienok.

Daniela Ondreičková

Csiba

2017. 1. vyd. 190 s. Viaz.

ISBN 978-80-556-2764-9

Ivanka pri Dunaji, DAXE 2017. 1. vyd.

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017.

64 s. Viaz.

1. vyd. 158 s. Viaz.

Voľné pokračovanie knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (2015)

KADLEČÍKOVÁ, Maja

Príbehy nezbedného kúpeľného

Príbeh pre čitateľov od 9 rokov o pia-

od autorky pre deti a mládež (1952).

Bodkulienka. Ilust. Alexandra Luk-

škriatka Piešťanka, jeho kolegov

takovi Maťovi, ktorého rodičia odišli

Príbeh pre čitateľov od 13 rokov

nárová Kališová

škriatkov z iných slovenských kú-

na misiu do Afriky a istí dvaja chala-

o šestnásťročnej Petre, ktorá zme-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

peľov a kúpeľných hostí. Vhodné

ni mu robia zo života peklo.

ní školu a stretne svoju prvú lásku.

48 s. Viaz.

pre deti od 6 rokov.

ISBN 978-80-10-03102-3

ISBN 978-80-556-2767-0

Rýmované básničky o zvieratkách

ISBN 978-80-89429-61-5

od autorky (1972). Vhodné od 2 rokov.
HRONSKÁ, Branislava

ISBN 978-80-8114-864-4

Ťuki a stratený psík

KUTIŠOVÁ, Simona
KOŠKOVÁ, Hana

Šepot dúhy

Repujúci grep. Ilust. Martin Kel-

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017.

KARPINSKÝ, Peter

lenberger

1. vyd. 215 s. Viaz. Edícia FeelGood-

1. vyd. 96 s. Viaz.

Teta Agáta a jej mačacia sedmič-

Bratislava, Spolok slovenských spiso-

Books

Príbeh pre deti od 3 rokov o kama-

ka. Ilust. Peter Uchnár

vateľov 2017. 1. vyd. 64 s. Viaz.

Druhá kniha autorky (1992) ponú-

rátstve medzi kohútikom Ťukim

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 45 s.

Príbehy pre 7-ročných čitateľov, v kto-

ka príbeh o sile priateľstva a o láske

a psíkom.

Viaz.

rých sa prozaička, poetka a autorka

k rodine medzi študentkou Kristí-

ISBN 978-80-551-5824-2

Krátke príbehy autora literatúry

pre deti a mládež (1942) zameriava

nou, jej chorým dedkom a dvoma

pre deti (1971) pre čitateľov od 5 ro-

na ekologické poľnohospodárstvo.

bratmi – Michalom a Petrom. Próza

INŠTITORISOVÁ, Dagmar

kov o slávnej Agáte a jej štyroch

ISBN 978-80-89727-79-7

pre čitateľky od 13 rokov. Debut: Ado-

O slimáčikovi Filipkovi, trpaslíč-

kocúroch a troch mačkách.

kovi Imriškovi a neposednom

ISBN 978-80-8046-868-2

Dienku

nis v tričku (Motýľ 2014).
Kolektív autorov

ISBN 978-80-8170-040-8

Princezná v ježovej koži

Bratislava, Asociácia Corpus – NM

KEREKESOVÁ, Katarína – ROZEN-

Zohor, Virvar 2017. 1. vyd. 254 s. Viaz.

KYSELICOVÁ, Lenka

Code 2017. 1. vyd. 76 s. Viaz. Edícia

BERGOVÁ, Vanda

Súbor slovenských ľudových rozprá-

Láska a iné závislosti

Jahodová kolobežka

Websterovci. Ilust. Boris Šima

vok zo zbierok jazykovedca a folklo-

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 312 s.

Kniha pre najmenšie deti o dob-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

ristu Sama Czambela (1856 – 1909).

Viaz.

rodružstvách troch kamarátov od pe-

2017. 1. vyd. 168 s. Viaz.

ISBN 978-80-8969-312-2

Debutová próza autorky o dospieva-

dagogičky a teatrologičky.

Príbehy o pavúčej rodine pre čitate-

ISBN 978-80-9725-850-4

ľov od 8 rokov. V spolupráci s RTVS

KRŠKOVÁ, Lucia

nú kariéru tanečníčky, no zraní sa.

vzniklo aj seriálové spracovanie.

Nie je opica ako opica. Ilust. Bar-

ISBN 978-80-8164-136-7

ISBN 978-80-556-3098-4

bara Kršková

JANOVIC, Tomáš
Dínom – Dánom. Zost. Ondrej Sliac-

júcej Zoji, ktorá má pred sebou sľub-

Bratislava, Egreš, o. z. 2017. 1. vyd.

LACIKOVÁ, Zdenka

ky. Ilust. Tomáš Klepoch

Keď budem mať pubertu. Ilust.

Nestr. Viaz.

Zlatá loď. Ilust. Dana Sládečková

Bratislava, Literárne informačné

kolektív ilustrátorov vystavujúcich

Interaktívna encyklopédia predsta-

Kopčany, Forza Slovakia 2017. 1. vyd.

centrum 2017. 1. vyd. 52 s. Viaz.

na BIB

vuje deťom od 6 rokov jednotlivé

91 s. Viaz.

Výber veršov pre deti od významné-

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 125 s.

druhy poloopíc, opíc a ľudoopov.

Zbierka hádaniek a básničiek pre naj-

ho autora (1937).

Brož.

ISBN 978-80-972134-2-8

menšie deti.

ISBN 978-80-8119-097-1

Súbor próz 13. ročníka súťaže o naj-

ISBN 978-80-89884-02-5

lepšiu poviedku pre deti a násťroč-

KUČERA, Matúš – BOTTO, Ján – MA-

JAROŠ, Miro

ných. Cenu dieťaťa 2017 získala

TÚŠKOVÁ, Renáta

LALÍKOVÁ, Darina

Do školy sa teším. Ilust. Mária

Elena Eleková za text Keď budem

Ako to naozaj bolo. Slovenskí

Ikony architektúry. Ilust. Jaroslav

Nerádová

mať pubertu.

zbojníci / Slovenskí zbojníci. Po-

Lalík. Foto Matej Kováč

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017.

ISBN 978-80-8046-873-6

vesti a iné zvesti. Ilust. Juraj Mar-

Bratislava, Vydavateľstvo Eurostav

tiška. Foto archív Matúša Kučeru,

2017. 1. vyd. 98 s. Viaz.

1. vyd. 30 s. Viaz.
Rýmovačky, básničky a priložené

KOLLÁR, Jozef

Vladimír Fecko

Náučná publikácia pre deti o sloven-

CD s pesničkami pre deti od 5 rokov.

Keď ťa chytím, tak ťa zjem! Ilust.

Bratislava, AlleGro 2017. 1. vyd.

skej a svetovej architektúre.

ISBN 978-80-551-5380-3

Juraj Martiška

158 s. Viaz.

ISBN 978-80-89228-51-5

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017.

Povesti o zbojníckom živote a vy-

JOBUS, Branislav

1. vyd. 62 s. Viaz.

svetlenia historika, prečo sa zrodi-

LASICOVÁ, Hana

Žubrienky inštalatérky. Ilust.

Interaktívna knižka pre deti od 6 ro-

lo zbojníctvo. Publikáciu dopĺňajú

Pupo a Fazuľka. Ilust. Alena Wag-

s. 58/59
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nerová

MACUROVÁ, Katarína

Zbierka 13 básní pre deti od 2

1978), v ktorej ref lektuje vlastné

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017.

Lily a Momo

do 6 rokov o mackovi, ktorý pri hľada-

zážitky z detstva.

1. vyd. 119 s. Viaz.

Praha, Albatros v Albatros Media

ní papučiek spoznáva iné zvieratká.

ISBN 978-80-8156-104-7

Prvá knižka pre deti od 4 rokov. Vtip-

2017. 1. vyd. 40 s. Viaz.

ISBN 978-80-9711-582-1

né príbehy dievčatka a chlapčeka

Príbeh o sile a kráse priateľstva

citlivo poukazujú na ľudskú inakosť

pre deti od 3 rokov.

NIŽŇANSKÝ, Štefan

Emil z hôr. Ilust. Marta Prokopová

a potrebu vysloviť vlastný názor.

ISBN 978-80-566-0100-6

Záhorácki permoníci. Ilust. Mi-

Vištuk, Filmotras 2017. 1. vyd. 95 s.

roslav Knap

Viaz.

MAŠLEJOVÁ, Diana

Martin, Matica slovenská 2017.

Príbeh o prvej láske Emila, ktorý žil

LAUCKÁ, Barbora

Stratený zajko v Paríži. Ilust.

1. vyd. 119 s.

hlboko v divočine, ďaleko od civili-

Karkulkove rozprávky. Ilust.

Adela Režná

Voľné pokračovanie príbehov z kni-

zácie od prozaika (1972).

Maťo Vít

Bratislava, Albatros v Albatros Me-

hy O dvanástich trpaslíkoch (Perfekt,

ISBN 978-80-9713-695-6

Bratislava, Vydavateľstvo Mačička

dia 2017. 1. vyd. 76 s. Viaz.

2013) z prostredia Záhoria s CD,

2017. 1. vyd. 63 s. Viaz.

Druhá kniha pre deti od autorky

na ktorom je nahratá pesnička o tr-

RAÝMANOVÁ, Vanda

Príbehy zo života bratislavskej rodi-

(1987) o dobrodružstvách zajka, jeho

paslíkoch z osady Tomky.

Drobci

ny s veršovanými poučeniami. Vhod-

majiteľky Janky a jej ocka na prázd-

ISBN 978-80-8128-180-8

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

né pre čitateľov od 10 rokov.

ninách v Paríži.

ISBN 978-80-9726-720-9

ISBN 978-80-566-0185-3

ISBN 978-80-551-5446-6

RAÝMAN, Juraj

2017. 1. vyd. 128 s. Viaz.
NUI, Sara

Dobrodružstvá malých bratov Toma

Rozprávky zo starých čias

a Bena, prostredníctvom ktorých

LOKŠOVÁ, Diana – KOVÁČOVÁ, Andrea

MILČÁK, Ján

Varín, Varínska tlačiareň 2017.

spoznávajú svet. Kniha vznikla

Moji ovocní kamaráti

Levočské povesti. Ilust. Stanislav

1. vyd. 71 s. Viaz.

na motívy večerníčkového seriálu

Bez miesta, Čo dokáže mama 2017.

Lajda

Rozprávkovú knihu inšpirovanú

RTVS. Vhodné od 4 rokov.

1. vyd. 54 s. Viaz.

Martin, Vydavateľstvo Matice slo-

Dobšinským a Andersenom napísala

ISBN 978-80-556-2739-7

Básničky o rôznych druhoch ovocia

venskej 2017. 1. vyd. 56 s. Viaz. Edícia

autorka Dagmar Slováková pod pseu-

pre deti od troch rokov.

Povesťová mapa Slovenska

donymom.

RIEČANSKÁ, Lena

ISBN 978-80-972430-2-9

Výberová kolekcia levočských poves-

ISBN 978-80-971287-3-9

Sladkých štrnásť s horkou príchuťou. Ilust. Lucia Zajac Valová.

tí od spisovateľa a autora literatúry
LOKŠOVÁ, Diana – KOVÁČOVÁ, An-

pre deti a mládež (1935).

OPET, Peter

Foto archív Petra Pavla uhlíka, ar-

drea

ISBN 978-80-8115-244-3

Život Adama 2. Rebel to má ťažké!

chív autorky

Moji ovocní kamaráti – aby každé

Ilust. Tomáš Hasaj

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-

dieťa našlo v ovocí priateľa. Ilust.

MIŠÁK, Peter – SKOVAJSA, Ján

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 158 s.

venských spisovateľov 2017. 1. vyd.

Anna Černáková

Trenčianske povesti. Ilust. Milan

Brož. Edícia YOLi

142 s. Viaz.

Bez miesta, Čo dokáže mama 2017.

Stano

Pokračovanie prvého dielu Život

Próza autorky románov i diel pre deti

1. vyd. 54 s. Viaz.

Bratislava, Vydavateľstvo Matice

Adama. Zápisky rebela z piatej triedy

a mládež, v ktorej opisuje prežívanie

Druhá kniha zo série Moji kamará-

slovenskej 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

(2016). Vtipné rozprávanie šiestaka

prvej lásky v súčasnosti a v roku 1968.

ti obsahuje 46 krátkych básničiek

Edícia Povesťová mapa Slovenska

Adama z prostredia školy, rodiny

ISBN 978-80-8061-993-0

o jednotlivých druhoch ovocia.

Zbierka trenčianskych povestí. Ján

a kamarátov.

Vhodné od 3 rokov.

Skovajsa (1950) povesti zozbieral

ISBN 978-80-551-5648-4

ISBN 978-80-972430-2-9

a knihu zostavil, Peter Mišák (1950)

MACUROVÁ, Katarína

RIEČANSKÁ, Lena
Tiborove trapasy

literárne upravil a prerozprával.

PASTIRČÁK, Daniel

Bratislava, TRIO Publishing 2017.

ISBN 978-80-8115-246-7

Starec a dieťa. Ilust. Daniela Olej-

1. vyd. 136 s. Brož. Edícia Storky

níková

Záverečný štvrtý titul série Navždy

Ako naučiť Eda lietať? Ilust. Katarína Macurová

NÁDASKÁ, Katarína – MICHÁLEK,

Bratislava, Proti prúdu, o. z. 2017.

kamošky pre čitateľov od 11 rokov.

Bratislava, Albatros v Albatros Me-

Ján

1. vyd. 58 s. Viaz.

Príbeh o siedmakoch, ich radostiach

dia 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

V Choči je naisto čosi. Ilust. Sve-

Kniha obsahuje tri rozprávkové prí-

a starostiach, priateľstve, rodine

Obrázková knižka pre deti od jedné-

tozár Košický

behy kazateľa, výtvarníka a básnika

a prvých láskach.

ho roka o sile priateľstva.

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd.

(1959).

ISBN 978-80-8170-044-6

ISBN 978-80-566-0137-2

152 s. Viaz.

ISBN 978-80-971154-6-3

Bohato ilustrovaná publikácia et-

SÁDECKÝ, Gejza

MACUROVÁ, Katarína

nografov s podtitulom Veľké i malé

RAFAJOVÁ, Mária

Bratia z Trenčianskeho hradu.

Kde je tá pravá lopta? Ilust. Kata-

dejiny očami našich predkov.

O nespokojnej halúzke a iné roz-

Ilust. Martin Olšovský

rína Macurová

ISBN 978-80-8142-712-1

právky

Žilina, Georg 2017. 1. vyd. 119 s. Viaz.

Bratislava, Porta Libri 2017. 1. vyd.

Publikácia s podtitulom Historické

Bratislava, Albatros v Albatros Media 2017. 1. vyd. 32 s. Viaz.

NECPALOVÁ, Jana

98 s. Viaz.

príbehy, povesti, rozprávky a bala-

Ilustrovaný príbeh pre deti od 4 ro-

Zatúlané papučky. Ilust. autorka

Zbierka rozprávok česko-slovenskej

dické príhody o hradoch a zámkoch

kov o medvedíkovi a jeho lopte.

Žilina, Tanečné divadlo Alternatív

evanjelickej diakonky, spisovateľky,

nielen od Trenčína.

ISBN 978-80-566-0086-3

2017. 1. vyd. 32 s. Viaz.

novinárky a prekladateľky (1896 –

ISBN 978-80-8154-195-7

č. 07 – 08/18
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SLIACKY, Ondrej

1. vyd. 78 s. Brož. Edícia Jahodová

z ktorých každá rieši iný problém

Ilustrovaný príbeh o láske medzi

Povesti a príbehy z medenej

kolobežka

(závislosť na sociálnych sieťach,

aténskym princom Teseom a krét-

Bystrice a okolia. Ilust. Katarína

Súbor autorských bájok ako aj bájok

emigrácia…).

skou princeznou Ariadnou preroz-

Šimková

inšpirovaných Ezopom od spisovate-

ISBN 978-80-7544-287-1

právala podľa antických mýtov Beata

Martin, Vydavateľstvo Matice slo-

ľa (1964) v slovensko-rómskej jazy-

venskej 2017. 1. vyd. 184 s. Viaz.

kovej mutácii.

ŠTELBASKÁ, Zuzana

Edícia Povesťová mapa Slovenska

ISBN 978-80-972585-2-8

14roční. Ilust. Dana Ledl

Povesti a príbehy z Banskej Bystrice

Panáková.
ISBN 978-80-8046-857-6

Bratislava, Nakladateľstvo CooBoo

UHER, Pavel

a okolia zozbieral rozprávkar a zbe-

ŠINKOVICOVÁ, Zuzana

v Albatros Media 2017. 1. vyd. 171 s.

Večera u kráľa. Ilust. Katarína

rateľ povestí (1941). Obsahuje príbeh

Myšiak Samuel a jeho cesta okolo

Viaz.

Ilkovičová

o oltári Majstra Pavla, záhadu šikmej

Slovenska na bicykli. Ilust. Marek

Próza o pätici postáv, z ktorých

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017.

hodinovej veže či vysvetlenie, prečo

Mertinko

každá rieši iný problém. Titul voľne

1. vyd. 101 s. Viaz.

z neba pršali drevené kríže.

Bratislava, Vydavateľstvo Matice

nadväzuje na knihu Trinásťroční.

Kniha príbehov pre deti od 6 rokov

ISBN 978-80-8115-251-1

slovenskej 2017. 1. vyd. 96 s. Viaz.

ISBN 978-80-566-0089-4

s podtitulom Rozprávky pre múdre

Knižka pre čitateľov od 8 rokov obsa-

hlavičky.
ISBN 978-80-551-5310-0

SLOVÁK, Jozef

huje veselé príbehy o hlavnom hrdi-

ŠTELBASKÁ, Zuzana

Rozprávky pre zvedavé deti,

novi myšiakovi a jeho dobrodružnej

Zahráme sa s hocičím. Ilust. Ľud-

zvieratá a dospelých. Ilust. Noé-

ceste na bicykli z Bratislavy do Košíc.

mila Letkovská

VARÁČKOVÁ, Miroslava

mi Ráczová

ISBN 978-80-8115-248-1

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 80 s.

Drž ma, keď padám

Viaz. Edícia Stonožka

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Bratislava, Verbarium 2017. 1. vyd.
120 s. Viaz.

ŠKORUPOVÁ, Katarína

Hravý príbeh o veselých vydrách Ma-

2017. 1. vyd. 200 s. Viaz.

Veselé rozprávkové príbehy od sce-

Anča z pomaranča. Ilust. Jana Ma-

linke a Čučkovi pre deti od 4 rokov.

Próza spisovateľky (1981) pre mládež

náristu grotesiek Bud Bindi.

latincová

ISBN 978-80-551-5647-7

o troch súrodencoch a ich ťažkom

ISBN 978-80-89612-72-7

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

živote s otcom – alkoholikom a gam-

2017. 1. vyd. 210 s. Viaz.

ŠULKOVÁ, Jana

blerom.

STAVIARSKA, Marka

Próza pre deti od 8 rokov o malej

Oheň v duši

ISBN 978-80-556-3041-0

Príšeráci!

Anči, ktorá sa spolu s rodinou pre-

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 208 s.

Prešov, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 124 s.

sťahuje k babke, aby jej pomohli

Viaz.

VARÁČKOVÁ, Miroslava

Viaz.

s hospodárstvom.

Próza pre mládež o láske medzi dvo-

Grafitové dievča. Ilust. Ivana Jan-

Vtipné príbehy o farebných zubatých

ISBN 978-80-556-2976-6

ma mladými ľuďmi, ktorých vzťah

cíková

prechádza krízou.

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

ISBN 978-80-8164-135-0

2017. 1. vyd. 181 s. Viaz.

príšerách.
ISBN 978-80-972505-1-5

ŠKOVIEROVÁ, Barbora
Ako kolibrík

Sedemnásťročná Táňa má mamu

STOLIČNÝ, Peter

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 144 s.

ŠVENKOVÁ, Viera

alkoholičku, preto z reality uniká

Dobrý deň, opica Škorica. Ilust.

Brož. Edícia YOLi

Anička má farbičky. Ilust. Anna

pri drobných krádežiach. Vhodné

Sabína Liptáková

Príbeh pre mládež o 16-ročnej Sofii,

Gajová

pre čitateľky od 15 rokov.

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd.

jej láske k Patrikovi a rozpadajúcom

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-

ISBN 978-80-556-2711-3

128 s. Viaz.

sa manželstve jej rodičov.

venských spisovateľov 2017. 1. vyd.

Veselé rozprávky o slušnom správaní

ISBN 978-80-551-5701-6

63 s. Viaz.

WEISS, Pavol

Veselé a poučné príbehy o malej

Tajomný mlyn v Karpatoch 2:

ŠTEFÁNKOVÁ, Mária

Aničke od známej prozaičky (1937).

Turecký poklad. Ilust. Jozef Gert-

My už vieme všeličo. Ilust. Petra

ISBN 978-80-8202-004-8

li Danglár

pre chlapcov i dievčatá od 6 rokov.
ISBN 978-80-81426-09-4
SZABÓ, Slavomír

Štefanková

Trojkrajina

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

TAKÁČOVÁ, Magda

2017. 1. vyd. 117 s. Viaz.

Košice, EQUILIBRIA 2017. 1. vyd.

2017. 1. vyd. 61 s. Viaz.

Vlásky. Ilust. autorka

Príbeh o pätici kamarátok a ich

125 s. Brož.

Zábavné básničky učia čitateľa

Bratislava, Vydavateľstvo Fragment

dobrodružstvách pri mlyne pod Kar-

Kniha rozprávok z Nórska, Slovenska

od 5 rokov spoznávať písmenká,

v Albatros Media 2017. 1. vyd. 31 s.

patmi od autora (1962). Vhodné

a Ukrajiny.

číslice a tvary.

Viaz.

od 9 rokov.

ISBN 978-80-8143-195-1

ISBN 978-80-556-2782-3

Príbeh pre čitateľov od 3 rokov o Alici

ISBN 978-80-8143-197-5 (ukra-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

a jej starostiach s jej veľmi dlhými

jinsky)

ŠTELBASKÁ, Zuzana

vlasmi.

ISBN 978-80-8143-197-8 (anglicky)

Trinásťroční. Ilust. Dana Ledl

ISBN 978-80-564-0425-6

Praha, Nakladateľstvo CooBoo
ŠEBESTA, Juraj

v Albatros Media 2017. 1. vyd. 150 s.

Teseus a Ariadna. Ilust. Júlia Piač-

Bájky 1 / Phure vakeribena –

Viaz.

ková

o bajki 1. Ilust. Andy Motloch

Próza novinárky a autorky literatú-

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 48 s.

Bratislava, Asociácia Corpus 2017.

ry pre deti a mládež o pätici postáv,

Viaz. Edícia Múzy

s. 60/61
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V zrkadle
výročí
Literatúra faktu a esejistika 2017
PhDr. Jana Kičura Sokolová, PhD.
sa narodila v roku 1981, vyštudovala
slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Aktuálne pôsobí na Inštitúte slovakistiky
a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity
v Prešove. Odborne sa venuje výskumu
vývinu syntaxe v ranej ontogenéze dieťaťa
a štylistike.
Foto Peter Procházka

U

plynulý rok 2017 by sme mohli signovať

súčasnosť. Zato výrazne dominuje historický, kul-

a viac prostredníctvom silného emočného náboja

rokom jubilejným. Za výročie európske-

túrno-spoločenský slovenský kontext.

ako obsahom a formou.
Príbeh sninského rodáka Arnošta Rosina,

ho významu sa dá označiť výročie uve-

rejnenia 95 téz Martina Luthera vo Wittenbergu

Živá pamäť – (ne)poučenie z dejín?

väzňa, ktorému sa spolu s ďalším spoluväzňom

– päťstoročnica reformácie. Rezonovali výročia

Pred necelými osemdesiatimi rokmi otria-

Mordowiczom podarilo utiecť z Osvienčimu, vy-

historických osobností a osobností kultúrno-spo-

sol ľudstvom holokaust. Poslední preživší sú stá-

šiel pod názvom Útek z pekla (Marenčin PT) a je

ločenského života, viažucich sa k uhorským a slo-

le medzi nami a napriek hrôzam, ktoré prežili,

rekonštrukciou životnej cesty Rosina, priateľa

venským národným dejinám či významným udalos-

nemlčia a svoje spomienky celkom nevytesnili.

otca autora knihy Juraja Šeba.

tiam. 300. výročie narodenia cisárovnej Svätej ríše

Ivana Havranová zaznamenala ich čriepky

Rekonštrukcia príbehu začína detstvom, naj-

rímskej nemeckého národa, kráľovnej Uhorska,

spomienok v knihe rozhovorov Odvlečení (Ma-

podstatnejšia časť sa venuje pobytu vo vyhladzo-

Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyne

renčin PT). Autentické rozhovory majú relatívne

vacom tábore. Autor vykresľuje každodenný boj

Rakúska, vojvodkyne Parmy a Piacenzy a veľkovoj-

ustálenú kompozíciu. Autorka uvedie každého

o prežitie so smrťou za pätami. Zachytáva tábo-

vodkyne Toskánska – Márie Terézie; 150. výročie

partnera v dialógu krátkym sprostredkovaním

rovú hierarchiu, každodenný život v barakoch,

politika-lekára Vavra Šrobára a predstaviteľky

základných informácií a charakteristikou, kto-

vzťahy medzi väznenými, ako aj neľudskosť do-

kritického realizmu Boženy Slančíkovej Timravy;

rá sa opiera o spisovateľkine pocity a prežívanie

zorcov. Zároveň však formuluje cestu k prežitiu.

75. výročie prvého transportu tisícky slovenských

počas stretnutí. Zároveň je na protiľahlej strane

Vďaka svojmu pozorovaciemu talentu, mladosti,

židovských dievčat do nacistického koncentrač-

zobrazená aktuálna fotografia, čím sa sceľuje

psychickej a fyzickej odolnosti rýchlo pochopil

ného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime;

kolorit rozprávania. Koncepcia kladenia otázok

základné pravidlá: byť rýchly, neodvrávať, poslú-

550. rokov od založenia prvej univerzity na našom

je obsahovo podobná. Zameriava sa na detstvo,

chať, a najmä byť nenápadný. S dávkou šťastia sa

území Academie Istropolitany. Slovenská literatúra

rodinný život pred vojnou, prechádza k vojnovým

mu podarilo spolu so spoluväzňom ujsť. Kniha

faktu a esejistiky síce oslavovala, ale veľmi skrom-

rokom a životom po skončení 2. svetovej vojny. Ne-

vyúsťuje do prehľadu, do stručných charakteristík

ne a potichu, a tam, kde nie sú dôvody, sa ozývala

vyhýba sa existenčným, duchovným otázkam viery

páchateľov zla, ktorí sa spolupodieľali na vyvraž-

šeptom. Zo žánrového hľadiska šírkou záberu rok

v Boha. Pri ich kladení sa riadi citom, formuluje

ďovaní Židov v tábore a ako protiváhu uvádza aj

2017 prekvapil, objavujú sa biografie, početné roz-

ich opatrne s ohľadom na zdravotný stav a prežité

odporcov nacistického besnenia. Šebo sa snažil

hovory, denníkové záznamy, faktografické romány,

udalosti dialogických partnerov, pričom doká-

pojať Rosinove životné udalosti ako rozprávanie,

cestopisné príbehy, ako aj žánrovo nevyhranené

že na odpovede empaticky reagovať. Rozsahovo

no nie veľmi sa mu to darí. Výsledok sa ocitá nie-

formy. Tematicky sa literatúra faktu obracia do mi-

nie sú rozhovory rovnaké, čo vyplýva zo špecifík

kde na polceste medzi sugestívnym rozprávaním

nulosti, najviac rezonuje 20. storočie a obdobie

prostredia a okolností, v ktorých vznikali. Vo vše-

a faktografickým opisom, ktorý dokladá citáciami,

komunistického režimu, na ktoré sa zväčša nazerá

obecnosti majú skôr kratší charakter bez hlbšieho

fotografiami a dokumentmi. Práve koncepčné

cez biografickú či denníkovú prizmu, o niečo menej

ponoru do minulosti a problematiky holokaustu.

zaváhanie výrazne oslabuje celkový dojem z kni-

sa tematizuje holokaust a len okrajovo je námetom

Kniha funguje len vďaka svojej hodnovernosti,

hy, ktorá svojím námetom mohla byť prínosom
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k faktografickej literatúre reflektujúcej tematiku

priestor. Autor prehľadne spracúva a predkladá

povahové črty. Spomienky dokladá básňami, záro-

holokaustu.

informácie, vychádzajúc z dostupných zdrojov,

veň sa autobiografia stáva časovým sprievodcom

pričom si zachováva zrozumiteľný rozprávačský

autorovej tvorby, zachovávajúc si pečať literárnosti

Biografie sa zobúdzajú v príbehu

štýl. Na ústrednú postavu nazerá komplexne, čím

s dávkou majestátnosti a povznesenosti.

Rok 2017 priniesol kvantitatívne pomerne slušnú

sa mu darí vytvárať plastický obraz, snažiac sa

Meno Agnesy Buřilovej pravdepodobne nerezo-

biografickú, resp. autobiografickú tvorbu, ktorá

o objektívne zmapovanie jej života. Zároveň odkrý-

nuje tak ako meno Hildy Múdrej, ale priaznivcom

často nemá len osobný a osobnostný rozmer, ale

va politické a historické pozadie Československa

najestetickejšieho športu – krasokorčuľovania –

zrkadlí aj spoločenské podnebie. Autobiografic-

so snahou o kritické vyhodnocovanie dobových

určite nie je neznáme. Jej biografiu s názvom Ľad

ko-faktografický charakter má kniha Ľudia a doba

reálií, ako aj odborných prameňov. Kniha predsta-

je magnet (Perfekt) napísala Elena Smolinská.

z môjho života (Marenčin PT), ktorej autorom je

vuje komplexnú a čitateľsky príťažlivú biografiu.

Titul vznikol za pomerne kurióznych okolností,

Jozef Mikloško. Titul sa ohliada za celoživotnou

Zaujímavým počinom je výber Dany Podrackej

ako dôsledok vzťahu trénerky a žiačky na kur-

púťou autora. Ide o istú formu bilančného textu,

s názvom Timrava vo výbere Dany Podrackej

zoch krasokorčuľovania dospelých. Kniha má dve

ktorý je tematicky rozdelený do piatich častí.

(Literárne informačné centrum). Tento unikátny

kompozičné línie. Hlavnú, ktorá rozpráva príbeh

Základným stavebným článkom knihy sa stáva

text by sme mohli nazvať duševnou autobiografiou.

A. Buřilovej od detstva až po súčasnosť, a vedľajšiu,

spomínanie. Návraty do detstva, dospelosti a sta-

Predstavuje jedinečné prepojenie úryvkov z novely

predstavujúcu rozprávanie E. Smolinskej s repor-

roby, rozprávania o udalostiach z ciest po svete,

Všetko za národ, ktorá sa považuje za najautobio-

tážnym nádychom, v ktorom opisuje hodiny na ľade,

pripomenutia blízkych osobností, výber z rozho-

grafickejšiu Timravinu prózu, a obrazov z povie-

pričom sa snaží vytvoriť obraz trénerky cez osobnú

vorov a úvahy o aktuálnych témach plnia stránky

dok Ťapákovci a Skon Paľa Ročku, ako aj z úryvkov

skúsenosť. Druhá dejová línia, ktorá má oveľa men-

knihy. V krátkych reminiscenciách sa autor vracia

z korešpondencie. Timrava sa svojím autentickým

ší priestor, pokrivkáva. Miestami vyvoláva dojem

k miestam a mestám, historkám a zážitkom svojho

hlasom prihovára priamo z duše.

špecifickej infantilnosti. Naopak, životná cesta

detstva a mladosti, k zlomovým momentom, ktoré

Podrackej vyšiel „parádny“ kúsok. Mozaika

A. Buřilovej je zaujímavým kariérnym, ale aj osob-

ho formovali. Zaznamenáva okamihy impresiami,

úlomkov funguje ako jednoliaty celok, ktorý au-

ným príbehom krasokorčuliarky v športových dvo-

dojmami a pocitmi, pričom spomienky sa prelí-

tenticky reflektuje Timravin vnútorný svet plný

jiciach, ako aj mimoriadne úspešnej trénerky, ktorá

najú s prítomným časom písania. Presvedčivo, ale

prežívania, citov, sebahodnotenia a neistoty. Poda-

trénovala posledného slovenského olympijského

bez diktátu, predostiera svoje kresťanstvo, ktoré

rilo sa jej zachytiť univerzálny ženský svet, ktorý

medailistu Jozefa Sabovčíka. Spoveď vyznieva veľmi

je v rozprávaní prítomné. Aj keď sa snaží vyhýbať

je nemenný, varírujú sa len kulisy jeho prežívania.

priamo, úprimne, bez akéhokoľvek pátosu či hranej

politickým témam, v závere neodolá a hodnotí svoje

Podrackej výber je perokresbou psyché a ženskej

nostalgie, čo je zrkadlením samotnej osobnosti.

štvorročné poslanecké pôsobenie v rokoch 2012 až

dobovej inakosti.

Na pozadí životného rozprávania sa však odvíja aj

2016. Miestami však uvádza množstvo dobových

„Uvažovaním o autobiografii otvára Vladimír

faktografický príbeh začiatkov slovenského kraso-

údajov, mien, dátumov, skratiek, a to bez hlbšieho

Reisel svoju vlastnú s názvom Vidím všetky dni

korčuľovania, jeho historických úspechov, ako aj

prieniku, čo nezainteresovanému čitateľovi môže

(Marenčin PT). Svoje spomienky zaznamenával

postupný úpadok a dnešná stagnácia.

sťažovať orientáciu v texte. Zo žánrovej nesúrodos-

v rozmedzí rokov 1990 – 1993. Reisel vníma písanie

Štefan Krčméry sa svojím polyhistorickým

ti vyplýva aj časté opakovanie informácií, ktoré už

autobiografie v kontexte ľudí, ktorí ho obklopo-

poznaním a životným osudom stal inšpiračným

boli na inom mieste uvedené. Z tohto nazerania

vali, a historického času, toto chápanie sa snaží

zdrojom a zároveň ústrednou postavou románu

na text by ucelenejšie vnímanie samotnému spo-

prostredníctvom zachytenia atmosféry preniesť

Antona Baláža Povedz slovo čisté (Literárne

mínaniu len prospelo.

aj na čitateľa. Spomínanie otvára zážitkami z ra-

informačné centrum). Dej románu sa odohráva

Životný príbeh krajčíra, ktorý sa stal jedným

ného detstva. Postupne sa prepracúva k študent-

v období komunistického režimu v prvej polovici

z hlavných potentátov komunistického režimu,

ským rokom, pričom reflektuje svoje básnické

50. rokov 20. storočia, ktoré boli charakteristické

je výsledkom snaženia Petra Jašeka. Autor už

a prekladateľské počiatky. Kriticky sa vyjadruje

vykonštruovanými súdnymi procesmi a perze-

v samotnom názve Biľak s podtitulom Zradca alebo

k nástupu fašizmu, ktorý ho prinútil opustiť štú-

kúciami takmer všetkých spoločenských vrstiev.

kolaborant? (Marenčin PT) zaznamenal kontrover-

diá v Prahe a doštudovať na Slovensku. Približuje

Na tomto pozadí autor rekonštruuje mikrosvet

ziu, ktorá sa s touto osobou vynára. Počas svojho

formovanie Avantgardy ’38, ktorá sústreďovala

Š. Krčméryho, ktorý sa v posledných rokoch života

30-ročného pôsobenia v komunistickej strane ustál

predovšetkým surrealistických umelcov, vnímateľ

vyrovnáva s vážnou duševnou chorobou v psychiat-

V. Biľak takmer všetko. Jeho meno sa spája s dvoma

textu sa môže dotknúť bohémskeho prostredia

rickej liečebni Philippa Pinella. Prostredníctvom

diskurzmi. Na jednej strane je vnímaný ako ten, čo

literátov a umelcov v časoch, keď sa slovenská

denníkových zápisov mladej izbovej lekárky za-

sa podpísal pod pozývací list spriatelených vojsk

literatúra dostávala na úroveň svetovej. Reisel sa

chytáva život básnika, ktorý navzdory chorobe

Varšavskej zmluvy. Na druhej strane je prezento-

drží svojho presvedčenia a dotýka sa ľudí, ktorí

píše, cíti a svojím vedecko-duchovným poznaním

vaný ako ten, kto sa postaral o rozvoj východné-

ho formovali, boli mu priateľmi, neodpúšťa si však

fascinuje a priťahuje. Paralelne s hlavnou dejovou

ho Slovenska, najmä rodnej obce Krajné Bystré.

ani kritický náhľad. Z veľvyslaneckého pôsobenia

líniou autor rozvíja príbeh mladého osemnásťroč-

Tento rozpor vo vnímaní jeho osoby, aj vzhľadom

v Paríži autentizuje povojnovú atmosféru, zachy-

ného Jakuba, ktorý prichádza študovať literárnu

na pomerne nedávne konflikty (2015), ktoré súvisia

táva spomienky na stretnutia s predstaviteľmi

vedu na filozofickú fakultu do Bratislavy. V istom

s odhalením pomníka v jeho rodisku, je neustále

francúzskeho surrealizmu. Autobiografia Vidím

momente sa obe dejové línie spoja. Baláž vytvoril

prítomný. Hlavnou motiváciou k napísaniu knihy

všetky dni je životopisom Reisela – básnika, pre-

mohutný príbeh plný reálnych postáv a minipríbe-

o V. Biľakovi sa pre autora stala kontroverzia v spo-

kladateľa. Jeho rozprávanie končí nedopísanou

hov. Predstavil svet literárneho intelektuálneho

ločenskom vnímaní kariérneho komunistu. Kniha

kapitolou a návratom z Paríža v roku 1949 do atmo-

prostredia či literárnej tvorby. Vo faktografických

je koncipovaná od raného detstva cez učňovské letá

sféry tzv. buržoázneho nacionalizmu. Nezatvára oči

častiach odviedol precíznu a citlivú prácu s archív-

až po stranícke roky, ktorým sa venuje najväčší

pred svojimi umeleckými zlyhaniami a odkrýva aj

nymi materiálmi. Hutný román v závere dopĺňa do-
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kumentárna príloha, ktorá ozrejmuje viaceré fakty

Tento dialóg viac či menej tvorí kostru príbehu,

podmienenú košickým prostredím. Publikácia je

románu. Osobitým faktografickým uchopením sa

pôsobí však schematicky, miestami didakticky,

rovnako zrkadlením košickej moderny, ktorá za-

Balážovi podarilo vytvoriť literárnu rekonštrukciu

potláča románovú výstavbu a retarduje príbeh

ujímala špecifické postavenie v rámci slovenskej

posledných rokov jednej z najvýraznejších osob-

na úroveň interpretácie dejinných a životných okol-

výtvarnej scény. Spojenie Marenčin – Jakoby fun-

ností prvej polovice 20. storočia.

ností očami postavy. Slabší románový príbeh však

guje, kniha dýcha dobovou umelecko-estetickou

Bratislavský obchodník (Perfekt) vťahuje čita-

vyvažuje historická, faktografická zložka, ktorá

atmosférou, pričom sa podarilo vytvoriť komplex-

teľa do vzmáhajúceho sa Prešporku 20. – 30. rokov

detailne zachytáva zložité okamihy utvárajúcich

ný, veľmi vkusný portrét umelca.

minulého storočia. Ľubomír Horník sa pri písa-

sa slovenských dejín prvej polovice 20. storočia.

ní inšpiroval rodinným denníkom starého otca

Niekedy sa môže zdať, že slovenské národné dejiny

experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej fi-

Štefana Brezányiho. Román ponúka viacero ro-

sú koncentrované predovšetkým na pár zvučných

lozofie. Kniha Rozhovory s profesorom Jánom

vín čítania. Na jednej strane zaznamenal rodinnú

mien. O tom, že to tak nie je, sa snaží presvedčiť

Letzom s podtitulom V zrkadlení jeho života a mys-

históriu, ktorej predstaviteľom je bratislavský ob-

kolektívna monografia historikov autorského ko-

lenia (Post Scriptum) je súborom 23 rozhovorov

chodník, túto líniu obohatil o fiktívny kriminálny

lektívu v zložení Ján Golian, Rastislav Molda,

vznikajúcich v rozpätí rokov 1991 až 2016, vychá-

príbeh, na druhej strane môžeme sledovať príbeh

René Škandík a Roland Valko s názvom [ne]

dza pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.

Bratislavy, ktorá sa po prvej svetovej vojne mení

známe príbehy a podtitulom Osem zabudnutých

Pri viacerých príležitostiach sa s profesorom roz-

na moderné kozmopolitné mesto. Š. Brezányi,

osobností 19. a 20. storočia (Society for Human stu-

právali redaktori, priatelia či spolupracovníci. Z te-

sirota, si vďaka obchodníckemu talentu a túžbe

dies). Podrobne sa venujú osobnostiam, ako boli

matického hľadiska ich možno rozdeliť do dvoch

realizovať svoje sny otvorí obchodík s koloniál-

Mikuláš Dohnány, ktorý bol považovaný za naj-

skupín: osobnostné, ktoré sa orientujú na dielo

nym tovarom v okrajovej štvrti vinárov, robotníkov

talentovanejšieho štúrovského básnika, básnik

a život a vedecko-pedagogické, sústreďujúce sa

a železničiarov na Jaskovom rade. Práve k tomuto

a vydavateľ Andrej Trúchly Sitniansky, hudobný

na jeho vedecké a pedagogické pôsobenie. Z tohto

miestu sa viaže väčšina rozprávania, zachytáva

skladateľ Ľudovít Vansa, tlačiar Jozef Gašparík

pohľadu ide o komplexné dielo, v ktorom je presne

každodenný život obchodníka v stretnutiach so zá-

Leštinský, konštruktér Ján Hlavaj, polyhistor Karol

zaznamenané, kedy, pri akej príležitosti rozhovor

kazníkmi, veľkopodnikateľmi a továrnikmi, ale aj

Anton Medvecký, ekonóm Karol Markovič, riaditeľ

vznikol. Sú jednoznačne zamerané na osobnosť

intenzívny rodinný život. Živým rozprávaním kriesi

závodov Eduard Hrnčirík. Autori sa nesústredia

Letza, nie je možné identifikovať komunikačného

starý Prešporok a priamo pred očami čitateľa sa

len na biografiu, ale zameriavajú sa aj na dobové

partnera. Dialógy sú naplnené hlbokým poznaním,

vynárajú Bratislavčanom známe miesta Kalvárie,

reálie a interpretujú historické súvislosti pomocou

duchovnom, súcnom, výraznou akademickosťou.

Michalskej brány, dnes už neexistujúcej Vydrice,

zdrojových dokumentov. Jednotlivé portréty majú

V priereze zaznamenávajú vývin dvadsaťpäťroč-

ale aj novovznikajúce miesta s rozmáhajúcimi sa

podobu odbornej vedeckej štúdie, z tohto pohľadu

ného filozofického myslenia a sú predovšetkým

službami, podnikmi rozrastajúcej sa Bratislavy

sú určené skôr odbornej verejnosti, čomu zodpo-

sumárom, bilanciou vedeckého myslenia.

so svojím kultúrno-spoločenským, ale aj sociálnym

vedá aj samotný štýl, aj keď istá popularizačná

koloritom.

tendencia je prítomná.

Profesor Ján Letz je slovenský filozof, pôvodca

Dvadsaťpäťročné jubileum samostatného Slovenska využili novinári Tomáš Gális a Marián
Leško, ktorí prostredníctvom rozhovorov priná-

Práve hodnoverné zobrazenie dodáva Horníkovmu rozprávaniu ten správny kolorit. Napriek

Dobrý rozhovor preniká k duši

šajú ucelený pohľad na politické dianie po rozpade

prelínaniu žánrov a postupov pri koncipovaní ro-

Na rozhovore sa podieľajú najčastejšie dvaja, kniha

Českej a Slovenskej federatívnej republiky v knihe

mánu sa autorovi podarilo napísať dobový román

rozhovorov je spoločným dielom, vyžaduje si nielen

Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať

s prvkami autobiografie (nevyhol sa však idealizácii

príťažlivého respondenta, ktorý je dominantný,

ďalej (Vydavateľstvo Premedia). Chudák každý, čo

ústrednej postavy), v ktorom hybnú silu zastáva

ale aj fundovaného pýtajúceho sa. Tieto kritériá

po nich bude tú káru ťahať ďalej je ironickým konšta-

ambiciózna postava, ktorej významne sekunduje

bez výhrad spĺňa publikácia Alberta Marenčina

tovaním a zároveň odkazom na zaSVÄTEnú trojicu

tlkot Bratislavy 20. – 30. rokov.

Košický pustovník (Marenčin PT), ktorá okrem

viacnásobných premiérov MEČIAR – DZURINDA

150. výročie narodenia politika Vavra Šrobára

formálnych požiadaviek napĺňa aj tie vizuálne.

– FICO. Spoločným zámerom oboch autorov nie

vyvolalo reakciu na strane spisovateľa Ľubomíra

V knihe rozhovorov sa stretli názorovo blízki ľudia:

je prezentovať úspešný príbeh mladej stredoeu-

Olacha v románovom príbehu Vavro Šrobár – osu

Albert Marenčin, vtedajší pracovník Slovenskej

rópskej krajiny, ale poukázať na všetky podoby

dové prevraty 1918 – 1944 – 1948 (Marenčin PT).

národnej galérie so zákazom publikovania, a Július

zlyhania politických špičiek pri budovaní štátu. Žá-

Ťažisko trojdielneho románu predstavuje obdobie

Jakoby, košický výtvarník, ktorý s výnimkou rané-

ner rozhovoru obom tvorcom poskytuje unikátny

rokov, počas ktorých zohral V. Šrobár v našich de-

ho detstva a ročného študijného pobytu v Budapeš-

priestor na energické vyrozprávanie slovenského

jinách aktívnu úlohu. V samotnom autorovi koluje

ti nikdy neopustil rodné Košice. Marenčin veľmi

príbehu od počiatku 90. rokov po súčasnosť. Aj keď

„štipka“ šrobárovskej krvi, keďže jeho stará mama

priateľským až dôverným kultivovaným spôsobom

sa hlavná línia drží predovšetkým trojice premié-

bola politikovou neterou a matka krstnou dcérou.

kladie otázky, ktoré sa dotýkajú udalostí a prostre-

rov, ich vládnutie je zasadené do širšieho politic-

Pri písaní vychádzal z osobnej fascinácie touto

dia, ktoré formovalo na jednej strane Jakobyho ako

kého kontextu, nevynechajúc žiadnu relevantnú

osobnosťou a zároveň z rodinných spomienok, ako

človeka, na druhej strane Jakobyho ako osobitého

postavu (venujú sa aj dvojročnému vládnutiu Ivety

aj z rozprávania publicistu a diplomata Vladimíra

jedinečného výtvarného umelca, prirovnávaného

Radičovej) či stranu, ktorá zasiahla do politické-

Žabkaya. Autor si na vyrozprávanie príbehu zvolil

k Marcovi Chagallovi.

ho diania v priebehu jeho 25-ročnej existencie.

štylizované rozprávanie samotného Šrobára, uda-

Dialóg sa dotýka Jakobyho detstva, udalosti, keď

Komplexnosť, celistvosť a hĺbka sa rozhovorom

losti predostiera z pohľadu politika, čím sa vytráca

ako trojročný ochrnul na jednu ruku počas plav-

nedá uprieť. Zároveň pomocou perspektívnych

objektivita. Tú sa autor snaží vyvažovať otázkami

by do Ameriky, študentských rokov, maliarskych

a retrospektívnych konektorov porovnávajú pre-

netere Eleonóry, ktorá v príbehu často diskutuje

vzorov a samotného procesu tvorby. Rozhovorom

miérov a ich vlády, upriamujúc pozornosť na ich

so strýkom o prelomových dejinných súvislostiach.

Jakoby definuje svoju jedinečnú výtvarnú filozofiu,

spoločné črty a odlišnosti. Kniha Chudák ten, čo

č. 07 – 08/18
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po nich tú káru bude ťahať ďalej je trpkým čítaním

vzniká obraz kultúrno-spoločenských zmien

tlače (Times, Le Monde, Economist, Daily Telegraph,

so zvláštnou pachuťou.

v 20. a 21. storočí, priam núkajúci ďalšiu rovinu

Deutsche Welle). Alner pracuje s citátmi a faktami,

Rozhovory s luteránmi (Marenčin PT) pub-

čítania. Štrasser štruktúru otázok varíruje len

predovšetkým z cudzozemských denníkov. Tie

licistky Ivany Havranovej predstavujú sériu

minimálne. Napriek tomu s každým rozhovorom

neboli nikdy publikované a informovali o dianí

12 rozhovorov so zaujímavým zložením z osobností

vzniká ucelený profil osobnosti vydavateľa. Ako

v Československu a vyvažujú, dopĺňajú osobné

verejného, kultúrno-spoločenského a mediálneho

priateľ nemusí dodržiavať štandardný odstup

denníkové zápisy, útržky textov, ktoré publikoval

života, ktoré spája luteránska konfesia (Simona

od respondentov, rozhovory vyznievajú uvoľnene

v 60. rokoch na Slovensku. V úvode knihy sa nachá-

Bubánová, Deana Jakubisková, František Kovár,

a nenútene, udržujú si svoju dynamickosť. Nebojí

dza kalendárium Vedomie súvislostí, ktoré struč-

Tomáš Krčméry, Alexandra Kusá, Janko Lehotský,

sa pýtať na kontroverzné vydania (ako v prípade

ným heslovitým záznamom sumarizuje dôležité

Hanka Lasicová, Fedor Malík, Vladimír Petrík, Ja-

knihy Mikuláša Černáka Prečo som prelomil mlčanie

dátumy a dáva ich do súvislosti s rokom ’68, resp.

kub Pavlús, Iveta Radičová, Anna Šikulová). Úvodné

vydavateľstva Marenčin PT), rovnako neobchádza

60. rokmi. Jednotlivé zápisky sú chronologicky

slovo autorka ponúkla synovi teológovi Michalovi

pálčivé existenčné problémy súvisiace s vydávaním

spracované, pretkávané úryvkami zo svetovej tlače

Havranovi, ktorý v úvahovom texte priamo postu-

kníh, konkurenčné vzťahy či obchodné praktiky

a často doplnené komentárom, ktorý má vysvetľu-

loval problémy, ktoré „kvária“ slovenských evanje-

predajcov a kníhkupcov. Často v otázke formuluje

júci charakter. Publikácia prezentuje precízne de-

likov. Záver prenechala teológovi Ondrejovi Pros-

svoj postoj, nevyhýba sa sarkazmu, dovoľuje mu to

tailné zaznamenanie udalostí, ktoré ako mozaika

tredníkovi. Samotné rozhovory sú krátke, spája ich

jednak osobné priateľstvo, orientácia v knižnom

tvoria obraz diania československej jari.

základná premisa, čo v súčasnosti znamená byť

svete, ako aj vlastná autorská skúsenosť s publi-

„Dejiny nepíšu (vždy) len víťazi!“ Juraj Špitzer ne-

luteránom. Havranová sa však pýta pomerne jed-

kačnou činnosťou. Na škodu je len, že autor neoslo-

mohol lepšie definovať zápisy Alexandra Macha.

noducho, otázky sú málo otvorené, čím sa vzďaľuje

vil žiadneho vydavateľa detskej literatúry, ktorý

Denníkové záznamy slovenského ľudáckeho poli-

hlbším úvahám, ktoré si takto štylizovaná otázka

chýba do skladačky slovenského vydavateľského

tika a novinára Pred rozsudkom (Denníky 1945

žiada. Z predstavených rozhovorov je viditeľné, že

chlebíka.

– 1947) (Marenčin PT), ktorým pomohol na svet

je stále pomerne zložité verejne hovoriť o intimi-

Mal som (vždy) šťastie 2 (Perfekt) je voľným

v tejto podobe Anton Baláž, zachytávajú Machov

te prežívania a žitia viery. To všetko sa odráža aj

pokračovaním knihy Mal som (vždy) šťastie spolu-

životný údel od 30. marca 1945 do 16. júla 1947.

na dialógoch, ktoré smerujú len po povrchu, chýba

autorskej dvojice Eva Bacigalová a Ján Riapoš.

Zápisky formuluje ako listy na rozlúčku, v ktorých

im potrebná hĺbka, ktorá by čitateľsky rezonovala

Prostredníctvom rozhovoru predstavujú desať

sa lúči s rodinou – manželkou a deťmi, ako aj so sve-

a nútila k intenzívnejšiemu prežitiu percipienta,

partnerov v dialógu, ktorých na prvý pohľad nič

tom. Ich najväčšia časť pochádza z tzv. Čierneho

a tak pomerne jasne formulovaná otázka zostáva

nespája (Eva Bacigalová, Marián Kamien, Hilda

zošita a ďalší zdroj predstavuje zošit, v ktorom sú

len v rovine bežného rozhovoru, čo je najväčším

Múdra, Ladislav Bočkor, Alena Kánová, Robo Opa-

vedené záznamy zo súdu. Predstavujú takmer kaž-

nedostatkom publikácie, ktorá mala určite väčšie

tovský, Tomáš Masaryk, Radovan Kaufman, Martin

dodenné záznamy reflektujúce osobné myšlienky,

ašpirácie.

Barbierik, Imrich Béreš) a ktorí nie sú mediálne

vyznania, postrehy a opisy človeka očakávajúceho

Ján Štrasser sa od roku 2005 kontinuálne

známi. Za desiatimi životnými príbehmi sa však

rozsudok smrti. Najčastejšie myšlienky smerujú

venuje knižným rozhovorom s osobnosťami slo-

skrývajú osudy, ktoré dokázali vzdorovať úrazom,

k rodine, vypisuje si citáty a hodnotenia kníh, kto-

venskej kultúry. Tentoraz sa centrom autorovho

nepriaznivým životným okolnostiam, osobným

ré prečítal a sú mu veľkou útechou, rovnako ako

záujmu stáva dielo ducha – kniha. V knihe rozho-

tragédiám. Rozhovory sa nesú v pozitívnom du-

kresťanská viera, poznámkuje dianie vo väznici,

vorov Osem vytrvalých (Literárne informačné

chu, predstavujú inšpiračný náboj, ako aktívne

rozsudky a výsluchy. V myšlienkach, ktoré Mach

centrum) s podtitulom Rozhovory s knižnými vy-

odolávať rôznym životným údelom, dosiahnuť

venuje rodine, sa jej snaží na diaľku dodávať silu

davateľmi pátra po odpovediach na otázky: Kto

osobnú harmóniu a pocit šťastia. Prerozprávajú

a zároveň jednotlivých členov (najmä manželku)

zohľadňuje, ktorá z kníh je hodná vydania? Aká je

drobný životný príbeh, ktorý má síce emocionál-

usmerňuje ako a čo má podnikať. Vyjadruje sa

jej cesta k čitateľovi? Ako vydávanie kníh ovplyv-

ny náboj, ale nemanipuluje s čitateľovými citmi.

aj k svojim politickým rozhodnutiam, viackrát

ňuje, formuje slovenskú literárnu scénu? Odpo-

Každý dialogický partner je v úvode predstavený

sa vracia k svojej úlohe, ktorú zohral v súvislosti

vede hľadá v rozhovoroch s ôsmimi slovenskými

autormi stručnou vizitkou. Otázky sú kladené tak,

s transportmi slovenského židovského obyvateľ-

vydavateľmi. Štrasserov výber nie je mimovoľný,

aby kopírovali životnú cestu. Samotný rozhovor

stva. Obsiahle denníkové záznamy sú sprevádzané

vychádza z troch kritérií: história vydavateľstva,

je členený do krátkych tematických celkov, ktoré

veľkým množstvom vysvetliviek, ktoré ozrejmujú

kvalita literatúry a vydávanie pôvodnej slovenskej

uvádza výstižný titulok. Výsledkom je kniha, ktorá

najmä v denníku uvádzané osoby, resp. uvádzajú

tvorby. Autor však nijakým spôsobom nemasku-

nezasiahne, ale osloví.

do kontextu spomínané udalosti. Denníky A. Macha

je svoj osobný vzťah k jednotlivým vydavateľom,

sú aj po viac ako sedemdesiatich rokoch čítaním,

a tým aj svoju voľbu. Kniha Osem vytrvalých pred-

Denník – vlastný uhol pohľadu

ktoré núti čitateľa k formulovaniu vlastného postoja

stavuje Kolomana Kertésza Bagalu (KK Bagala),

Rok 1968 sa stal symbolom dúfania, viery v zmenu,

vo vzťahu k vojnovému slovenskému štátu.

Juraja Hegera (Vydavateľstvo Slovart), Petra Cha-

ale aj symbolom pochovaných nádejí a zrady, ktorej

Julo Rybák V prvom roku nového tisícročia

lupu (Petrus), Alberta Marenčina ml. (Marenčin

dôsledky trvali ďalších dvadsať rokov. Publikácia

(G-Ateliér) voľne nadväzuje na svoje predchádza-

PT), Vladimíra Michala (Artforum), Petra Milčáka

1968 – Polčas rozpadu komunistického režimu

júce tituly. Denníkové záznamy zachytávajú myš-

(Modrý Peter), Olega Pastiera (F. R. & G.) a Lászla

s podnázvom Denník novinára (Marenčin PT) vyšla

lienkové pochody, pocity a prežívania od januára

Szigetiho (Kalligram). Autor predstavuje životnú

pri príležitosti päťdesiateho jubilea od udalostí

do decembra prvého roka nového tisícročia. Publi-

filozofiu vybraných vydavateľov, ktorá predurčuje

roku ’68. Denníkové záznamy publicistu Juraja

kácia je venovaná Milanovi Rúfusovi k nedožitým

aj tú vydavateľskú, pričom každému z nich ponúka

Alnera zrkadlia rozpätie rokov 1963 až 1968, re-

90. narodeninám. Zápisky majú silné emocionálne,

rovnaký, pomerne rozsiahly priestor. Rozhovory

flektujú udalosti z pozície, z akej ich zaznamenal

duchovné a intímne zafarbenie, často sa dotýkajú

nie sú len osobným rozprávaním, na ich pozadí

samotný autor, a v odozvách dobovej zahraničnej

osobností kultúrno-literárneho priestoru. Sú spre-
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vádzané úryvkami básní, osobnými polemikami

ná do ôsmich častí v závislosti od osobnosti alebo

ako kat, bosorka, alchymista, pisár. Do faktogra-

s literárnymi recenziami, niektoré majú podobu

tematiky udalosti. Vedľa seba sa tak ocitajú para-

fických údajov sú vpletené rozprávania a starobylé

výrokov. Časté sú duchovné odkazy na konverti-

doxy. Prezieravý Reinhard Heydrich neprezieravo

pamiatky (Dóm sv. Martina, Stará radnica, Mi-

tu Pavla Straussa a Milana Rúfusa. Publikácia si

zahynul po atentáte Gabčíka a Kubiša, prototyp

chalská brána, Bratislavský hrad, kalvária), ktoré

však vyžaduje veľmi špecifický okruh čitateľov,

árijskej rasy, vysoký, modrooký blondiak oproti

autenticky dotvárajú dobový kolorit.

mnohokrát nie je možné denníkovému záznamu

realite najvyšších predstaviteľov nacistického Ne-

Z esejistickej tvorby najviac zarezonovalo troj-

porozumieť, chýbajú širšie súvislosti, zápisky majú

mecka. Babička, národná kniha Čechov, za ktorú

zväzkové dielo prozaika a esejistu Pavla Straussa

statický charakter a preniknutie čitateľa do textu

dostala Božena Němcová nižší honorár ako sadzač.

Mozaika nádeje / Ecce homo / Tesná brána 1948

ako celku je pomerne zložité.

Eiffelova veža, jedna z najpopulárnejších atrak-

// 1950 (G-Ateliér). Pred viac ako polstoročím pro-

cií Paríža, bola v dobe svojho vzniku označovaná

stredníctvom esejí zachytil svoju konverziu, kde

A iné…

za obludu. Kopernik za objav heliocentrickej sústa-

sa ako konvertita vyslovil k milosti Božej, ktorá ho

Jednou z mála publikácií, ktoré sa nevenujú slo-

vy zostal tristo rokov v nemilosti Katolíckej cirkvi.

priviedla na cestu viery a poznania. Hľadá odpo-

venskému historicko-kultúrno-spoločenskému

Zarážajúca náhoda, sekretárka prezidenta Lincol-

vede k otázkam pravdy, rovnako formuluje názory

prostrediu, je publikácia zahraničnopolitického

na sa volala Kennedyová a odrádzala prezidenta

na náboženstvo. Vykladá slová svätých, obhajuje

novinára Leopolda Moravčíka Čína na konci

od návštevy divadla. Na druhej strane sekretárka

konvertitov. Súbor obsahuje duchovné i svetské

Dlhého pochodu (Perfekt). Leitmotívom knihy je

prezidenta Kennedyho sa volala Lincolnová a rov-

témy. Polemizuje s Nietzschem, venuje sa literár-

búrlivá zmena, veľká premena, ktorou si najľudna-

nako odhovárala prezidenta od návštevy Dallasu.

nym témam, sledujúc Franza Werfela a Alfreda

tejšia krajina sveta prešla za posledných štyridsať

Obaja zomreli v piatok na následky atentátu. Švih-

Fuchsa, ktorí sa k viere približovali a spočinuli

rokov. Čínska civilizácia je jedinou na našej pla-

ranovi sa v knihe Absurdity dejín podarilo zozbierať

v nej. V poslednej časti sa nachádzajú prevažne

néte, ktorá sa vyvíja nepretržite, zažila obdobia

mnoho podobných príhod, ktoré svojím absurdným

listy, denníkové záznamy a úvahy o sebe, v ktorých

rozkvetu a úpadku. Príbeh, ktorý sleduje autor,

vyvrcholením vyplazujú jazyk dejinám, treba však

sa ozýva silný kresťanský humanizmus. Súbor

je príbehom polstoročnej premeny zaostalej, ag-

podotknúť, že niektoré viac a iné menej.

esejí má ambíciu čiastkovo obsiahnuť mysliteľskú

rárnej krajiny na modernú, vysoko produktívnu

Útla cestopisná kniha Miroslava Demáka

a literárnu tvorbu z rokov 1948 až 1950. Pôvodným

veľmoc, ktorá sa aktuálne drží na druhom mieste

Takmer niečo s podtitulom Medzi nami a dejinami

povolaním lekár P. Strauss chcel prostredníctvom

hospodárskeho rebríčka so snahou v čo najkrat-

(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov)

literárnej tvorby liečiť dušu formujúceho sa moder-

šom čase sa prepracovať na prvé miesto. Autor

je vyskladaná z príbehov z ciest a miest. Snahou

ného človeka.

prostredníctvom historických súvislostí, ktoré

autora je nachádzať vzájomné súvislosti a drobné

prezentuje cez významné kultúrno-historické pa-

kultúrne spojenia medzi Európou severu a juhu či

Na záver

miatky, sociologických sond, osobných zážitkov

Európou východu a západu. Do rozprávania zapá-

Väčšina diel literatúry faktu v minulom roku mala

z troch pobytov v Číne ponúka čitateľovi komplexný

ja vlastné poznatky o miestach, drobné príbehy,

ambíciu zažiariť, najmä v súvislosti s viacerými

plastický pohľad na Čínsku ľudovodemokratickú

legendy viažuce sa k historickým postavám, svä-

výročiami, mnohé z nich však len zablikali. Akoby

republiku. Veľkú časť venoval ženským predsta-

tým, pamiatkam. Opisuje stretnutia s priateľmi

jednotliví autori písali pre seba, svoje uspokojenie

viteľkám, ktoré „spoza závesu“ formovali Čínu.

a otázkami skúša pozornosť čitateľa. Autor sa vy-

či z dlhej chvíle. Chýbala publikácia, ktorá by vyni-

Nezabúda ani na slovensko-čínske vzťahy cez po-

žíva v hľadaní a odkrývaní drobných súvislostí,

kala nielen témou a jej uchopením, ale aj značnou

stavu významného architekta slovenského pôvodu

miestami však má tendenciu hrať sa na Indianu

dávkou espritu, ktorý by zanechal v čitateľovi au-

Ladislava Hudeca a nevyhýba sa ani formulova-

Jonesa, čo môže vyvolávať úsmev na perách.

tentický pocit z čítania či aspoň tajomný nepokoj
alebo zmätok v mysli.

niu prognóz o ďalšom vývoji a smerovaní krajiny,

Život každého človeka ovplyvňujú ľudia, z nie-

pred čím si ostatný svet zatvára oči. Kompozične

ktorých sa stávajú priatelia, ktorí sa navždy zapíšu

Chýbala kráľovná literatúry – dobrá esejistic-

v úvode každej kapitoly prináša krátku anotáciu

do života. V knihe Stretnutia – posledná cigareta

ká tvorba, z biografie zaujala najmä novátorským

alebo výrok, ktoré naznačujú, o čom bude autor pí-

(Marenčin PT) sa symbolicky lúči Ivana Havra-

uchopením témy Dana Podracká a Peter Jašek

sať v nasledujúcej časti. Moravčík poňal publikáciu

nová s priateľmi, ktorí boli v istej etape života jej

so svojou viditeľnou snahou o objektívny prístup.

veľmi moderne, má populárno-náučný, zážitkový

súčasťou. 24 posledných stretnutí s osobami-osob-

Z rozhovorov oslovil najviac estetickým nádychom

charakter, miestami s reportážnymi prvkami.

nosťami, ktoré zažiarili, opísaných s nehranou

Košický pustovník a, pravdepodobne, vďaka svoj-

V súčasnosti azda najpopulárnejší autor litera-

nostalgiou a citom. V úvode autorka každú z nich

mu zrozumiteľnému, jednoduchému a výrazne

túry faktu Ladislav Švihran ani v roku 2017 ne-

uvedie, vysvetlí svoj vzťah k nej a oživí svoje najin-

populárnemu štýlu a tematike zaujme Ladislav

zostal nečinným. Kniha Absurdity dejín (Perfekt)

tenzívnejšie spomienky, následne opíše posledné

Švihran. Tematicky sa vydarila aj publikácia Le-

ponúka neznáme podrobnosti o známych histo-

stretnutie. Rozlúčky sú krátke, môžu sa javiť ako

opolda Moravčíka, ktorý z pohľadu Slováka opísal

rických udalostiach. Vo viac ako 180 krátkych

povrchné, ale v konečnom výsledku predstavujú

krajinu draka a priblížil ju slovenským čitateľom.

textoch zaznamenáva minipríbehy od najstarších

úprimnú snahu o verejné lúčenie sa.

Rok 2018 bude opäť patriť k rokom významných

starogréckych príbehov až po príbehy z novove-

Ivan Szabó má podrobné skúsenosti s literatú-

výročí najmä v kontexte slovenských a česko-

kých dejín. Jednoducho neuveríš! Tak ako v kaž-

rou faktu, ktoré aj tentoraz využil. Vybral, upravil

slovenských dejín. Ako naň zareaguje literatúra

dodennom živote zohrávajú svoju úlohu náhody,

a napísal príbehy zo starých zápisníc mesta Brati-

faktu a esejistika, môžeme len očakávať a dúfať,

nepredvídateľné udalosti či absurdné informá-

slavy Ovidia Fausta pod názvom Príbehy zo sta

že odozvy v porovnaní s rokom 2017 budú nielen

cie, tak sa nevyhýbajú ani dejinám, panovníkom,

rej Bratislavy (Perfekt). Príbehy prinášajú kúsok

kvantitatívne honosnejšie, ale aj a najmä kvalita-

prezidentom, vedcom, filozofom a spisovateľom.

z bratislavskej histórie minulého storočia, ktorá

tívne vyššie.

Podstatná časť z nich je venovaná novodobým uda-

je známa už iba z archívnych záznamov. Kratšie

lostiam z novodobých dejín. Publikácia je rozdele-

príbehy sa dotýkajú konkrétnych miest, postáv

Jana Kičura Sokolová
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ALNER, Juraj

50 s. Brož.

DULLA, Matúš

FERKO, Tibor

1968 – Polčas rozpadu komunis-

50 rokov celoslovenskej prehliadky

Na konci cesty. Krematórium

Divadelné letopisy mesta Cas-

tického režimu. Denník noviná-

záujmovej umeleckej činnosti pedago-

v Bratislave / At the end of the

sa, Caschau, Kassa, Košice v sú-

ra. Foto archív autora

gických zamestnancov. Vydal Spolok

road. The Bratislava Cremato-

vislostiach dejín 1557 – 1945 –

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

slovenských spisovateľov pre organi-

rium. Foto Olja Triaška Stefanović

2015 (I. a II. diel). Predslov Peter

336 s. Viaz.

zátorov Chalupkovho Brezna.

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Himič, Ladislav Lajcha, Andrej

Kniha pedagóga, novinára a pub-

ISBN 978-80-81940-65-1

2017. 1. vyd. 127 s. Viaz.

Maťašík

Dvojjazyčná publikácia opisuje

Košice, EQUILIBRIA 2017. 2. rozší-

licistu (1937) obsahuje jeho denníkové záznamy a citáty z domácej

ČURA, Kristián

príbeh bratislavského krematória

rené vyd. 1059 s. Viaz.

a zahraničnej tlače z roku 1968.

NormálnAnima (Vzdych). Ilust.

a urnového hája (postavené v roku

Dejiny divadla v Košiciach od stre-

ISBN 978-80-8114-897-2

Sandrine Pelletier

1968) a tvorivú dráhu ich autora,

doveku po koniec druhej svetovej

Prešov, Bookman 2017. 1. vyd. 197 s.

architekta Ferdinanda Milučkého.

vojny (I. diel: 1557 – 1945) a od roku

BALÁŽ, Anton

Viaz.

ISBN 978-80-556-2985-8

1945 až po rok 2015 (II. diel) od te-

Povedz slovo čisté. Foto Peter

Druhá kniha ref lexívno-filozo-

Procházka, Literárny archív SNK,

fických úvah autora. Jeho debut

DUŠEK, Dušan – PUŠKÁŠ, Jozef

archív Vladimíra Petríka, pozo-

Pakult Nietzschéov vyšiel v roku

Písať príbeh

stalosť Pavla Bunčáka – súkromný

2015 vlastným nákladom.

Bratislava, Vysoká škola múzických

FILAN, Boris

archív dedičov

ISBN 978-80-8165-221-9

umení 2017. 1. vyd. 147 s. Brož.

Káva od Felliniho. Foto Oliver

Publikácia obsahuje rozhovory

Filan, autor

Bratislava, Literárne informačné

atrológa a publicistu (1932).
ISBN 978-80-8143-194-4

centrum 2017. 1. vyd. 493 s. Viaz.

Dalfar

a texty autorov – scenáristov a spi-

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart

Román prozaika a publicistu (1943)

Architektúra času

sovateľov.

2017. 1. vyd. 236 s. Viaz.

o významnej kultúrnej osobnosti

Bratislava, Občianske združenie

ISBN 978-80-8159-003-2

Textár, scenárista, spisovateľ a mo-

medzivojnového obdobia Štefanovi

HRONKA 2017. 1. vyd. 145 s. Viaz.

Krčmérym (1892 – 1955).

Zbierka úvah a esejí ponúka pohľad

Farebná India. Zost. Dušan Deák,

ky z návštevy Báčskeho Petrovca,

ISBN 978-80-8119-105-3

na každodenné veci života a ich

Róbert Gáfrik, Anna Rácová. Foto

Salzburgu, Mníchova, Zürichu, Kost-

spojitosť s bytostnou snahou ľudí

databáza Incredible India a India Is

nice a Ríma.

BALÁŽ, Anton

podmaniť si čas.

Global Photography Challenge 2012,

ISBN 978-80-556-2736-6

Tábor padlých žien

ISBN 978-80-89875-06-1

archívy manželov Lubošinských a i.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 4. vyd.

derátor (1949) opisuje svoje zážit-

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

FÜKÖ, Pavol

293 s. Viaz.

DANÍK, Jozef

208 s. Viaz.

Objektívne krásy a dokonalosti

Kultový a sfilmovaný román o pros-

Vzbura rokov. Ilust. Štefan Packa

Publikácia o histórii, kultúre, ná-

Bratislava, Knižnica Ružinov 2017.

titútkach v tábore nútených prác.

Žilina, Georg 2017. 1. vyd. 228 s.

boženstvách, jazykoch, literatúre,

1. vyd. 240 s. Brož.

Reedícia doplnená o autentické

Viaz.

vede a umení Indie.

Úvahy, postrehy a zamyslenia reži-

dobové materiály.

Kniha úvah a myšlienok, rozpráva-

ISBN 978-80-8046-827-9

séra, scenáristu a hudobníka.

ISBN 978-80-569-0074-1

nie o živote, láske, šťastí i smútku.
ISBN 978-80-8154-193-3

BALOHA, František

ISBN 978-80-89775-05-7
Filozofi v novembri. Zost. Valér
Mikula

GAVENDA, Marián

Jonatanova cesta. Ilust. Denisa

DEMÁK, Miroslav

Bratislava, Univerzita Komenské-

Fatima. Foto autor, archív autora,

Veljačiková

Takmer niečo. Foto Miroslav De-

ho, vydavateľstvo 2017. 1. vyd. 326 s.

archív múzea Luz y Paz, L’Osserva-

Bratislava, PARENTES 2017. 1. vyd.

mák a archív autora

Brož.

tore Romano

194 s. Viaz.

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Zborník o udalostiach Nežnej re-

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

Autorove úvahy o problémoch sú-

slovenských spisovateľov 2017.

volúcie 1989 ako sa odohrali na Fi-

167 s. Brož.

časného školstva i života.

1. vyd. 175 s. Viaz.

lozofickej fakulte UK v Bratislave –

Sprievodca pre putujúcich do Fati-

ISBN 978-80-972773-0-7

Cestopis novinára, spisovateľa,

svedectvá, spomienky a dokumenty.

my obsahuje množstvo fotografií,

prekladateľa a vydavateľa (1948)

ISBN 978-80-223-4229-2

informácií a údajov o zjaveniach

BÉREŠ, Imrich – VESELÁ, Táňa

s podtitulom Medzi nami a dejinami.

Keď život skúša

ISBN 978-80-8194-045-3

a ich odkaze.
FELDEK, Ľubomír

ISBN 978-80-8046-810-1

Prvá vodka po smrti

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 293 s.
Viaz.

DINKA, Pavol

Bratislava, Petit Press 2017. 1. vyd.

GAVENDA, Marián

Životopis Imricha Béreša (1962), kto-

Láska k moci a moc lásky

160 s. Brož.

Pozerať a vidieť. Foto autor

rý dlhé roky pôsobí v bankovníctve.

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku

Zbierka fejtónov z rubriky Dnes

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-551-5440-4

slovenských spisovateľov 2017.

píše v denníku SME z rokov 2014 až

175 s. Viaz.

1. vyd. 342 s. Viaz.

2016 významného autora (1936). Ob-

Úvahy a príbehy autora (1963) do-

BORGUĽOVÁ, Jana

Rozhovory, črty, reportáže, eseje,

sahuje aj nikdy nepublikované texty

plnené jeho vlastnými fotografiami

Chalupkovo Brezno v pamäti 4.

úvahy a mediálne analýzy spisova-

– rozprávku o Európe a rozprávku

z ciest.

Banská Bystrica, Spolok sloven-

teľa a publicistu (1942).

o Slovensku.

ISBN 978-80-8046-865-1

ských spisovateľov 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8061-984-8

ISBN 978-80-559-0217-3
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GAZDA, Imrich – RÁBARA, Pavol

sa poznala (Michal Dočolomanský,

okolo nás s úvodným komentárom

2. dopln. vyd. 239 s. Viaz.

Spovedal som Slovensko. Foto

Ernest Valko, Anton Srholec, Vero-

Petra Kuzmu.

Publikácia s podtitulom V pazúroch

Andrej Lojan a i.

nika Bednárová a ďalší).

ISBN 978-80-89775-04-0

Gestapa vykresľuje situáciu v ro-

Bez miesta, Postoj Media 2017.

ISBN 978-80-8114-985-6

1. vyd. 193 s. Viaz.

koch 1939 – 1945 a problematiku
HRÍB, Štefan

prípravy Povstania.
ISBN 978-80-8951-448-9

Rozhovor autorov s pátrom Micha-

HAVRANOVÁ, Ivana

Kde sa stratil Boh

lom Zamkovským o stave slovenskej

Rozhovory s luteránmi

Bratislava, W PRESS 2017. 1. vyd.

duše.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

144 s. Brož.

KAŠPARŮ, Max

ISBN 978-80-972814-1-0

122 s. Viaz.

Štefan Hríb vedie rozhovory o Bohu

Nebudem hrať divadlo pred Bo-

Publikácia obsahuje rozhovory s lu-

a svete okolo nás s Tomášom Halí-

žou tvárou (v rozhovore s Mar-

GOLIAN, Ján – MOLDA, Rastislav –

teránmi (napr. Simona Bubánová,

kom, Markom Orkom Váchom a Kar-

tinom Ližičiarom)

ŠKANDÍK, René – VALKO, Roland

Deana Jakubisková, Fedor Malík,

lom Satoriom.

B. m. 2017. 2. vyd. 205 s. Brož.

(ne)známe príbehy

Jakub Pavlús a i.) o intímnych a du-

ISBN 978-80-8987-908-3

Kniha rozhovorov s gréckokatolíc-

Bez miesta, Society for Human stu-

chovných veciach.

dies 2017. 1. vyd. 271 s. Viaz.

ISBN 978-80-8114-910-8

kym kňazom a psychiatrom.
HUBA, Peter

ISBN 978-80-972587-0-2

Architekt svitajúcich časov

Publikácia s podtitulom Osem zabudnutých osobností 19. a 20. sto-

HERČKO, Ivan

Martin, Matica slovenská 2017.

KERECMAN, Peter

ročia (Mikuláš Dohnány, Andrej

Banská Štiavnica na starých

1. vyd. 152 s. Viaz.

Advokáti Davisti – Vladimír

Truchlý Sytniansky, Ľudovít Van-

pohľadniciach

Bohato ilustrovaná monografia

Clementis, Ján Poničan, Daniel

sa, Jozef Gašparík Leštinský, Karol

Bratislava, Dajama 2017. 2. vyd.

historika o živote a diele architekta

Okáli

Anton Medvecký, Ján Hlavaj, Karol

96 s. Viaz.

Blažeja Félixa Bullu (1852 – 1919).

Bratislava, Slovenská advokátska

Markovič, Eduard Hrnčiřík).

Publikácia približuje život v Banskej

ISBN 978-80-8128-199-0

komora 2017. 1. vyd. 461 s. Brož.

ISBN 978-80-972913-0-3

Štiavnici v 1. polovici 20. storočia,

Advokátske pôsobenie Clementisa,

zachytáva najvýznamnejšie domi-

Ilustrovaná ústava Slovenskej

Poničana a Okáliho a ich životná

HARSÁNYI, Ladislav

nanty tohto obdobia. Druhé vydanie

republiky. Zost. Adam Berka

cesta.

Emil Pažický

nadväzuje na nové skutočnosti.

82 Book and Design Shop 2017.

ISBN 978-80-971218-78-4

Bratislava, ŠK Slovan Bratislava Fut-

ISBN 978-80-8136-079-4

1. vyd. 156 s. Viaz.

bal 2017. 1. vyd. 154 s. Brož.

Praktická publikácia oboznamuje

KISS-SZÉMAN, Zsófia

Príbeh futbalistu Pažického.

HLADÍK, Ján

čitateľa prehľadnou formou a zrozu-

Anton Jasusch – pútnici nebies

ISBN 978-80-972309-3-7

Bratislavská Šupka

miteľným jazykom s našou Ústavou.

Bratislava, Galéria mesta Bratislavy

Bratislava, Arseos 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-9726-860-2

2017. 1. vyd. 320 s. Viaz.

HAVRAN , Michal

238 s. Viaz.

Obesíme ťa

Publikácia obsahuje spomienky,

IVANČO, Matej

predstaviteľovi košickej moderny

Bratislava, Petit Press 2017. 1. vyd.

príbehy a fotografie profesorov

Denníky a spomienky z východ-

(1882 – 1965).

160 s. Brož. Knižná edícia autorov

a študentov, týkajúce sa umeleckej

ného frontu. Zost. Martin Lacko

ISBN 978-80-8934-085-9

denníka SME

školy a jej najväčšej osobnosti Jozefa

Partizánske, Múzeum ozbrojených

Publikácia spisovateľa a publicistu

Brimicha.

zložiek SR 1939 – 1945 2017. 1. vyd.

KOMPANÍKOVÁ, Michaela

s podtitulom Čo sa so Slovenskom

ISBN 978-80-968393-2-2

Nestr. Viaz.

BLOK – Sprievodca socialistic-

Spomienky a zápisník autora.

kou Bratislavou

ISBN 978-80-072515-0-5

Považská Bystrica, Vl. nákl. 2017.

vlastne deje? Výber autorových
článkov z denníka SME.

HORNÍK, Ľubomír

ISBN 978-80-559-0218-0

Bratislavský obchodník. Foto

Výtvarná monografia o významnom

1. vyd. 157 s. Viaz.

archív Pavla Čisárika a Ľubomíra

JAŠEK, Peter

Publikácia zaujímavá svojim dizaj-

HAVRANOVÁ, Ivana

Horníka, dobová tlač

Biľak – zradca alebo kolaborant?

nom sprevádza vybranými objek-

Odvlečení. Predslov Pavel Traub-

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

Foto archív ÚPN, ČTK, Štátny archív

tami hlavného mesta SR (Slavín,

ner. Doslov Martina Kotoučeková

276 s. Viaz.

v Prešove pracovisko Svidník a i.

Iuventa, Gottko, Hotel Bôrik a i.).

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Román vychádza z reálneho prí-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-972837-0-4

140 s. Viaz.

behu histórie rodiny bratislavské-

208 s. Viaz.

Rozhovory novinárky a spisovateľky

ho obchodníka, ktorý buduje svoj

Životný príbeh Vasiľa Biľaka (1917

KOSTROVÁ, Zita

s ľuďmi, ktorí prežili holokaust.

obchod s koloniálnym tovarom

– 2014), ktorý počas 50-ročného

Mikuláš Galanda

ISBN 978-80-8114-852-1

v 20. a 30. rokoch minulého storočia.

pôsobenia komunistickej strany

Bratislava, PALLAS 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8046-826-2

spoluvytváral jej politické vzostupy

450 s. Viaz.

aj prehry.

Reprezentatívna monografia v an-

ISBN 978-80-8114-900-9

glicko-slovenskej mutácii venova-

HAVRANOVÁ, Ivana
Stretnutia – posledná cigareta

HRDLIČKA, Lukáš

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Blogeek. Ilust. Adel

112 s. Viaz.

Bratislava, Knižnica Ružinov 2017.

KARVAŠ, Imrich

maliarovi slovenského moderného

Autorka spomína na posledné

1. vyd. 214 s. Viaz.

Moje pamäti

umenia (1895 – 1938). Obsahuje

stretnutie s osobnosťami, s ktorými

Autorove postrehy a úvahy o svete

Banská Bystrica, Múzeum SNP 2017.

1238 jeho diel – grafík, obrazov, kre-

ná významnému akademickému
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sieb, knižných návrhov a ilustrácií,

Priekopník slovenskej expedičnej

LEŠKO, Marián – GÁLIS , Tomáš

139 s. Viaz.

ex librisov a iných.

a diaľkovej turistiky predstavil Ne-

Marián Leško. Chudák každý, čo

Spisovateľ, surrealista a filmár

ISBN 978-80-968385-2-3

pál na konci monzúnového obdobia

po nich tú káru bude ťahať ďalej

(1922) vedie rozhovor s významným

s poznatkami o náboženských, fi-

Bratislava, Vydavateľstvo Preme-

slovenským maliarom Júliusom Ja-

KLEMENT, Martin – ZEMKO, Pavol

lozofických, historických a politic-

dia 2017. 1. vyd. 270 s. Viaz. Edícia

kobym (1903 – 1985).

Ludanický farár Pavol Jantausch

kých pohyboch krajiny.

Rozhovory

ISBN 978-80-8114-879-8

(1906 – 1922)

ISBN 978-80-971256-7-7

Kniha rozhovorov komentátora

Topoľčany, Tristanpress 2017. 1. vyd.

Denníka N Tomáša Gálisa s poli-

MAZÁR, Jozef

52 s. Brož.

KRNO, Svetozár

tickým komentátorom Mariánom

Svedectvo veliteľa. Foto Marek

Biografická črta.

Od Atlantického oceánu po Egej

Leškom (1954), ktorý v nej hodnotí

Čecho

ISBN 978-80-89173-62-4

ské more. Foto autor, Juraj Gele-

spoločenské a politické fenomény

Bez miesta, Enterprise 2017. 1. vyd.

neky, Ladislav Harmatha, Juraj

Slovenska za posledných 25 rokov.

224 s. Viaz.

KRAUS, Andy

Holec, Dalibor Lang, Jozef Oravec,

ISBN 978-80-8159-558-5

Monografia o Ivanovi Čiernom – tré-

Route 67

Branislav Štefánik

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 190 s.

Bratislava, Karpaty-Infopress 2017.

LICHNEROVÁ, Rút

športového centra.

Viaz.

1. vyd. 176 s + 32 s. príloha. Viaz.

Hlbiny bezpečia

ISBN 978-80-85342-40-6

Cestopis autora, herca, scenáristu,

Autor spracoval poznatky z piatich

Bratislava, Literárne informačné

ktorý sa naprieč Amerikou zamýšľa

výprav v stredomorských krajinách.

centrum 2017. 1. vyd. 170 s. Viaz.

MIKLOŠKO, Jozef

nad vlastným životom.

ISBN 978-80-971256-5-3

Edícia siete

Ľudia a doba z môjho života. Foto

Kniha esejí prozaičky a výtvarnej te-

Felici, Rudolf Ferko, Jaroch, L. Lesay,

KRNO, Svetozár

oretičky (1951), v ktorej predostiera

Estella Marcheggiano, Alexandra

KRIŠTÚFEK, Peter

Zo slnečného Balkánu do srdca

zdroje svojich literárnych inšpirácií

Miklošková a i.

Kornel Földvári: O sebe. Ilust.

Európy

aj mravných hodnôt a postojov. Časť

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

Daniela Olejníková. Foto Boleslav

Bratislava, Karpaty-Infopress 2017.

knihy tvoria listy Ivana Kadlečíka

336 s. Viaz.

Boška, Jaroslav Čeněk, Fero Jablo-

1. vyd. 167 s. Viaz.

autorke.

Bývalý podpredseda vlády, prorek-

novský, Ján Lőrincz, Pavel Kastl,

Zážitky zo štyroch výprav na Bal-

ISBN 978-80-8119-198-5

tor, poslanec a veľvyslanec vlády

Peter Krištúfek, Zuzana Mináčová,

kán.

Alexander Nagy, Tomáš Písecký, Mi-

ISBN 978-80-971256-4-6

ISBN 978-80-551-5805-1

roslav Polakovič, Peter Procházka,

nerovi, veliteľovi Dukly, vojenského

v Taliansku (1939) spomína na svoje
MAÁSZ, Jive – MILETIČ, Štefan

detstvo i dospelosť, cesty po svete

Čunovo. Osud Ondreja Štefan-

a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.
ISBN 978-80-569-0000-0

Anton Šmotlák

LENCZOVÁ, Terézia

csicha

Bratislava, Literárne informačné

Toľko dôvodov na vďačnosť

Bratislava, Chorvátsky kultúrny

centrum 2017. 1. vyd. 375 s. Brož.

Bratislava, Vydavateľstvo Nové

zväz 2017. 1. vyd. 285 s. Viaz.

MOJŽIŠOVÁ, Zuzana

Biografiu spisovateľa, publicistu,

mesto 2017. 1. vyd. 208 s. Brož.

Publikácia prináša korešpondenciu

Za rómskym ľudom

teoretika humoru a literárneho

Zamyslenia autorky rozdelené

Ondreja Štefancsicha z rokov 1908 –

Bratislava, Žudro – Ústav hudobnej

kritika (1932 – 2015) spracoval

do štyroch tém: Rodina; Nie je nám

1911 a 1912 – 1918 s dôrazom na uda-

vedy SAV 2017. 1. vyd. 221 s. Viaz.

autor podľa záznamu spoločných

jedno, ako žijeme v našej spoločnos-

losti prvej svetovej vojny. Dopĺňajú

Sociálny cestopis vznikol prepája-

rozhovorov v rokoch 2007 – 2011.

ti; Duchovné bohatstvo v kolobehu

ju fotografie Čunova.

ním denníkových zápiskov, textov

Súčasťou knihy je 8 karikatúr a CD

roka; Čo nám (mi) pomáha žiť naplno.

ISBN 978-80-970618-7-6

pesničiek a úryvkov z rozhovorov

s krátkym filmom a nahrávkou, kde

ISBN 978-80-8962-137-8

Földvári rozpráva o začiatkoch svoj-

v rómskych osadách.
MACH, Alexander

ISBN 978-80-9707-484-5

ho čítania.

LESNÁ, Ľuba

Pred rozsudkom (Denníky 1945

ISBN 978-80-8119-106-0

Únos. Čierna diera demokracie

– 1947). Predslov Anton Baláž. Foto

MORAVČÍK, Leopold

Bratislava, Inštitút pre verejné otáz-

archív dedičov A. Macha, Múzeum

Čína na konci dlhého pochodu.

KRNO, Svetozár

ky 2017. 1. vyd. 326 s. Brož.

SNP, TASR, Trenčianske Múzeum

Foto archív autora, Alžbeta Morav-

Cestou-necestou za polárnym

Dokument o únose Michala Kováča

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

číková, Fotolia

slnkom

ml., v ktorom pracuje investigatív-

447 s. Viaz.

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

Bratislava, Kar paty-Infopress

na novinárka s overenými faktami

Denníkové záznamy slovenského

288 s. Viaz.

2017. 1. vyd. 167 s. Viaz.

a poznatkami.

ľudáckeho politika a novinára (1902

Autor zaznamenáva premeny, kto-

Kniha prináša zážitky z putova-

ISBN 978-80-8934-564-9

– 1980), veliteľa Hlinkovej gardy za-

ré sa za posledné desaťročia v Číne

chytávajú jeho osud od 30. marca

udiali, spája osobné zážitky s rozho-

nia po škandinávskom kultúrnom
priestore.

LETZ, Róbert

1945 do 16. júla 1947.

vormi s miestnym obyvateľstvom.

ISBN 978-80-971256-6-0

Biskup Štefan Barnáš

ISBN 978-80-569-0038-3

ISBN 978-80-8046-821-7

Bratislava, Ústav pamäti národa
KRNO, Svetozár

2017. 1. vyd. 200 s. Viaz.

MARENČIN, Albert

MURÍN, Gustáv

Nepál v monzúnovom šate

Biografia biskupa Š. Barnáša (1900

Košický pustovník. Doslov Juraj

František Mojžiš a DRUKOS

Bratislava, Kar paty-Infopress

– 1964) a jeho dielo.

Mojžiš. Foto Martin Marenčin

proti mafii

2017. 1. vyd. 154 s. Viaz.

ISBN 978-80-89335-82-4

Bratislava, Marenčin PT 2017. 3. vyd.

Bratislava, Dixit 2017. 1. vyd. 256 s.
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Viaz.

OVIDIUS, Faust

– 2007) na ľudí a udalosti, ktoré for-

293 s. Viaz. Edícia Výber z diela

Kniha spisovateľa (1959) s podtitu-

Príbehy zo starej Bratislavy.

movali jeho život.

Pavla Straussa

lom Svedectvo spoza mreží vznikla

Zost. Ivan Szabó. Foto archív vyda-

ISBN 978-80-8114-903-0

Tri zväzky esejí významného pro-

na základe rozprávania Františka

vateľstva Perfekt

Mojžiša o jeho priamych stretoch

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd. 95 s.

RIAPOŠ, Ján – BACIGALOVÁ, Eva

napísal v rokoch 1948 – 1950.

s mafiou. Doplnená o dobové reálie.

Viaz.

Mal som (vždy) šťastie 2. Foto Ro-

ISBN 978-80-89739-07-3

ISBN 978-80-89662-25-8

Zápisy bratislavského mestského

man Benický, archív SVP, archívy

zaika a esejistu (1912 – 1994), ktoré

archivára (1896 – 1972) preroz-

respondentov, archív PSS

SUDOR, Karol – GÁL, Fedor

MURÍN, Gustáv

prával a doplnil autor literatúry

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

Fedor Gál. Ešte raz a naposledy.

Tajný denník mafiána – Róbert

faktu (1939). Publikácia nadväzu-

256 s. Viaz.

Koniec príbehu. Foto Róbert Gál,

Holub. Foto archív PZ SR, archív

je na Prešporsko-bratislavské his-

Publikácia obsahuje 10 rozhovorov

archív F. G., Tomáš Benedikovič a i.

Márie Holubovej, archív autora

torky a Prešporsko-bratislavské

(Alena Kánová, Martin Barbierik,

Bratislava, N Press 2017. 1. vyd.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

strašidlá.

Tomáš Masaryk, Radovan Kaufman,

296 s. Viaz. Edícia Denníka N

188 s. Viaz.

ISBN 978-80-8046-783-8

Marián Kamien, Ladislav Bočkor,

Novinár Karol Sudor vedie rozhovor

Robo Opatovský, Hilda Múdra, Eva

s Fedorom Gálom, ktorý vo svojich

Nový pohľad na mafiánskeho bossa
spísaný podľa jeho tajných zápiskov

PARÍK, Ivan

Bacigalová, Imrich Béreš).

odpovediach podrobne reflektuje

a svedectva jeho manželky.

Fragmenty a úvahy

ISBN 978-80-8046-824-8

svoj život, ale aj témy, ktoré v sú-

ISBN 978-80-8114-949-8

Bratislava, Hudobné centrum 2017.

časnosti rezonujú.

1. vyd. 222 s. Brož.

Rozhovory s profesorom Jánom

Neodpočívaj, pomáhaj. Zost. Pe-

Publikácia pozostávajúca z dvoch

Letzom

ISBN 978-80-972394-1-1

ter Slepčan

druhov textov hudobného skla-

Bratislava, Post Scriptum 2017.

SULAČEK, Jozef

Trnava, Dobrá kniha 2017. 1. vyd.

dateľa a pedagóga (1936 – 2005):

1. vyd. 227 s. Viaz.

Osudy židovských inžinierov

207 s. Viaz.

1. autorove poznámky k zamýšľa-

Súbor 23 rozhovorov emeritného

na Slovensku v rokoch 1938 –

Publikácia s podtitulom Fakty zo ži-

ným pamätiam, 2. úvahy napísané

profesora filozofie s podtitulom V zr-

1945 (2. časť)

vota blahoslaveného Titusa Zemana

pri rôznych spoločenských príleži-

kadlení jeho života a myslenia vy-

Bratislava, SNM – Múzeum židov-

a pohľady na jeho osobnosť.

tostiach.

chádza pri príležitosti jeho životné-

skej kultúry 2017. 1. vyd. 259 s. Brož.

ISBN 978-80-8191-089-0

ISBN 978-80-8942-729-1

ho jubilea. Rozhovory sa uskutočnili

Biografické črty.

v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných

ISBN 978-80-8060-407-3

OLACH, Ľubomír

PETRÍK, Borislav

príležitostiach.

Vavro Šrobár – osudové prevraty

Lexikón slovenských ekonómov

ISBN 978-80-89567-64-5

1918 – 1944 – 1948

Bratislava, Ekonomický ústav SAV

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

2017. 1. vyd. 136 s. Viaz.

RYBÁK, Július

bová. Foto archív autora, Slovenský

304 s. Viaz.

Posledné encyklopedické dielo au-

V prvom roku nového tisícročia

národný archív, Yad Vashem, Ján Bo-

Spisovateľ, básnik a redaktor napísal

tora (1952 – 2017) obsahuje heslá

Gelnica, G-Ateliér 2017. 1. vyd. 289 s.

cam, Martin Uher, Anton Šmotlák,

príbeh o politikovi, ktorý ovplyvnil

o 179 nežijúcich ekonómoch a ná-

Brož.

Zdeno Wiech

slovenské dejiny v troch prevratoch.

črt vývoja ekonomického myslenia

Záznamy zo Zápisníka január – de-

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

ISBN 978-80-8114-894-1

na Slovensku.

cember 2001.

182 s. Viaz.

ISBN 978-80-7144-277-6

ISBN 978-80-89739-06-6

Publikácia s podtitulom Príbeh Ar-

Reformácia po praslici. Výni-

Ploty, múry, hranice. Zost. Miro-

SMOLINSKÁ, Elena

podarilo ujsť z Osvienčimu.

močné evanjelické ženy 16. –

slav Pollák. Ilust. František Guldan

Ľad je magnet. Foto archív Agnesy

ISBN 978-80-569-0116-8

18. storočia na Slovensku

Levoča, OZ Krásny Spiš 2017. 1. vyd.

Búřilovej, Ester Erderlyi, Vladimír

Bratislava, Spoločenstvo evanjelic-

491 s. Viaz.

Derčalík, Jumping Joe, Marián Már-

ŠIMEČKA, Martin M.

kých žien na Slovensku 2017. 1. vyd.

Zbierka úvah, esejí, spomienok,

ton, Štartfoto – Peter Pospíšil, Ján

Medzi Slovákmi

327 s. Viaz.

poviedok a štúdií autorov rôznych

Súkup, dobová tlač

Bratislava, N Press 2017. 1. vyd.

Biografické črty žien, ktoré pôsobili

profesií (teológia, filozofia, umenie

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

155 s. Viaz. Knižná edícia Denníka N

na Slovensku.

a pod.) na tému hranice.

188 s. Viaz.

Publikácia komentátora Denníka N

ISBN 978-80-972687-9-4

ISBN 978-80-972534-3-1

Biografia o Agnese Búřilovej (1943),

(1957) s podtitulom Stručné dejiny

významnej krasokorčuliarke a prvej

ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi

ŠEBO, Juraj
Útek z pekla. Predslov Ivana Še-

OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta

nošta Rosina, väzňa, ktorému sa

ONDRÁŠEK, Ľubomír Martin

REISEL, Vladimír

Slovenke, ktorá sa zúčastnila

alebo ako som sa stal vlastencom.

Kresťanstvo, etika a verejný

Vidím všetky dni. Foto rodinný

na zimných olympijských hrách.

ISBN 978-80-972394-3-5

život

archív, Anton Šmotlák, Marion Her-

ISBN 978-80-8046-856-9

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaš-

zog-Hoinkis, Vladimír Hák, Filip Lašut

ka 2017. 1. vyd. 224 s. Viaz.

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd.

STRAUSS, Pavol

Stupaje

Zbierk a publ icis t ick ých esejí

266 s. Viaz.

Mozaika nádeje / Ecce homo /

Bratislava, Občianske združenie

od roku 2014 do roku 2017.

Spomienky básnika, prekladateľa

Tesná brána 1948 // 1950

HRONKA 2017. 1. vyd. 142 s. Viaz.

ISBN 978-80-8198-009-1

a člena skupiny nadrealistov (1919

Gelnica, G-Ateliér 2017. Bez vyd.

Úvahy na rôzne témy (politika, bar-

ŠOÓŠ, Mikuláš
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barstvo v staviteľstve a i.), niektoré

z politiky, vojenstva, vedy, kultúry

z nich boli uverejnené v časopise

a iných oblastí, ktoré prinášajú šo-

Slovo.

kujúce informácie od autora litera-

ISBN 978-80-89875-03-0

túry faktu (1931).
ISBN 978-80-8046-867-5

ŠTELBASKÁ, Zuzana
Reflex: Skutočné príbehy. Foto

TATARKA, Dominik

Markíza – Slovakia, Peter Žákovič,

Sám proti noci

Vlado Šimíček, súkromný archív

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd.

redaktorov

125 s. Viaz.

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 270 s.

Autobiografické zápisky spisovateľa

Viaz.

(1913 – 1989) o matke, ženách, lás-

Výber z publicistického magazínu

ke, o moci, priateľoch a kolegoch,

vo forme poviedok, reportáží a roz-

tvorbe, spoločnosti.

hovorov.

ISBN 978-80-8150-188-3

ISBN 978-80-551-5370-4
TURAN, Andrijan
ŠTRASSER, Ján

Osem osamelých. Foto archív

Osem vytrvalých. Foto Peter Pro-

autora

cházka

Martin, Vydavateľstvo Matice slo-

Bratislava, Literárne informačné

venskej 2017. 1. vyd. 192 s. Viaz.

centrum 2017. 1. vyd. 286 s. Viaz.

Životné príbehy, tvorba a inšpiračné

Spisovateľ a básnik (1946) vedie

zdroje ôsmich amerických spisova-

rozhovory s knižnými vydavateľmi

teľov (Ch. Bukowski, J. Kerouac, E.

na Slovensku – K. K. Bagalom, Jura-

Hemingway, E. Pound, A. Ginsberg,

jom Hegerom, Petrom Chalupom,

E. Ferlinghetti, G. Corso) od básnika

Albertom Marenčinom ml., Petrom

a prozaika (1962).

Milčákom, Vladimírom Michalom,

ISBN 978-80-8115-249-8

Olegom Pastierom, Lászlóm Szigetim.

VILČEK, Tomáš

ISBN 978-80-8119-104-6

Thomas World Expedition. Foto
autor

ŠŤASTNÝ, František

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 405 s.

Rozhovory s evanjelikmi rôz-

Viaz.

nych profesií

Skutočný príbeh autora (1990), kto-

Kežmarok, ViViT 2017. 1. vyd. 136 s.

rý prešiel stopom Turecko, Indiu,

Viaz.

Irán, Afganistan a ďalšie krajiny.

Rozhovory s evanjelikmi, ktorých

ISBN 978-80-551-5445-9

autor (1935) osobne poznal.
ISBN 978-80-8175-030-4

VOZÁR, Jozef
Vladimír Fajnor

ŠTÚR, Ivan

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 223 s.

Niečo vyššie

Viaz.

Bratislava, Millerka 2017. 1. vyd.

Biografia výraznej právnickej osob-

148 s. Brož.

nosti prvej polovice 20. storočia.

Eseje detského psychológa (1933 –

ISBN 978-80-224-1600-9

2015) zostavené z publikovaných
i nepublikovaných článkov.

VRAŽDA, Daniel

ISBN 978-80-9724-261-9

Kotleba
Bratislava, N Press 2017. 1. vyd.

ŠVIHRAN, Ladislav

207 s. Brož.

Absurdity dejín. Foto archív au-

Autor, novinár (1965) vykresľuje ob-

tora, archív vydavateľstva Perfekt,

raz Mariána Kotlebu, jeho myslenie

Wikipédia

a politické aktivity. Kniha má pod-

Bratislava, Perfekt 2017. 1. vyd.

titul Odkiaľ prišiel, a ako je možné,

273 s. Viaz.

že sedí v parlamente.

Publikácia obsahuje 180 príbehov

ISBN 978-80-972394-2-8
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Bohu dušu
a mne…
granty!
Literárna veda 2017
Mgr. Mária Klapáková, PhD.
(1989) pracuje ako odborná asistentka
na Filozofickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove. Venuje sa súčasnej
slovenskej i svetovej literatúre,
literárnej kritike a metakritike,
pôsobí tiež ako lektorka a porotkyňa
v literárnych súťažiach. Je redaktorkou
časopisu o poézii a básnikoch Vertigo,
detského literárneho časopisu Zips
a knižného portálu košickej verejnej
knižnice knihynadosah.sk.

N

Foto archív M. K.

ie je rozhodne novou informáciou, že

cionalizmus“. Napríklad i pri prehľade publikácií

vydávajú účelovo, súvisia a ktoré sa do istej

podobne ako aj iné druhy skúmania,

vydaných za ostatné roky pod hlavičkou Ústavu

miery odzrkadlili aj na tohtoročnej odbornej

či už humanitného, prírodovedného

svetovej literatúry SAV možno vnímať viac za-

spisbe (minimum textov zameraných na súčas-

alebo technického zamerania, je aj literár-

meranie sa primárne na mapovanie prekladateľ-

nú a zahraničnú literatúru). Zároveň by som

novedný výskum v ostatných rokoch závislý

skej činnosti či na parciálne prieniky slovenskej

prostredníctvom tohtoročného prehľadu chcela

od grantovej podpory. Hoci tento jav ovplyv-

a svetovej literatúry než na sledovanie samotnej

upozorniť na kontrast, ktorý sa ukáže, keď vedľa

ňuje prácu inštitucionalizovaných literárnych

zahraničnej literatúry, o tej súčasnej ani nehovo-

seba položíme napríklad knihu, ktorá vznikala

vedcov azda najviac a dá sa považovať za istú

riac. Bližší kontakt s inými literatúrami (ak ne-

počas dvoch desaťročí výskumu a autorka do nej

formu „diktátu“, budem ho pre potreby tohto

beriem do úvahy často skôr informačné recenzie

„potopila svoju dušu“ a textami, ktoré takýto čas

textu považovať za neutrálny, aktuálne nemen-

v literárnych periodikách), ktorý by mohol byť

na „dozrievanie“ nemali/nedostali, čo môže byť

ný fakt. Chcem však naznačiť aspoň niekoľko

pre našu literárnu vedu dôležitý, teda takmer

tiež dôsledok trojročnej či štvorročnej časovej

z množstva dôsledkov, o ktorých sa často neho-

absentuje. Podobne okrajový je tiež výskum sú-

dotácie vyčlenenej grantovým projektom.

vorí, no odrazili sa na literárnovednej produkcii

časnej domácej literatúry, a to napriek tomu,

(nielen) za rok 2017. Ako príznakové už dlhšie

že je potrebný a má potenciál byť progresívny.

V našom literárnovednom kontexte nie je úplne

vnímam napríklad to, že podporené granty sú

Nemyslím si, že recenzie v literárnych a kul-

zaužívané písať odborné texty a formulovať aj

zamerané prevažne na výskum slovenskej lite-

túrno-literárnych periodikách sú postačujúce.

vedeckú prácu, povedané trocha nadnesene,

ratúry, ešte konkrétnejšie slovenskej literatúry

A práve odsúvanie reflexie aktuálnej literatúry

„s dušou“ (hoci, samozrejme, existujú výnimky).

pred rokom 1989 (predovšetkým obdobia roman-

môže byť do istej miery dôsledkom dlhodobého

Jednak je to určite preto, že výskum si vyžaduje

tizmu, realizmu či literatúry 20. storočia). To sa

preferovania historických tém pri schvaľovaní

striktnosť, systematickosť, presnosť a odstup,

dá, samozrejme, logicky vysvetliť tým, že sloven-

projektov. Nechcem grantový systém ako taký

čo najistejšie autor dosiahne aj primeraným ja-

ská literárna veda by sa mala primárne zaoberať

kritizovať ani negovať, keďže je to v aktuálnej

zykom a jasnou metodológiou. Takýto postup

slovenskou literatúrou (kto povolanejší by to mal

situácii jediná možná cesta, ako sa profesionálne

nekritizujem, práve naopak. No len zriedka sa

mať na starosti?), zároveň to však považujem

(literárnej) vede venovať. Chcela by som však

podarí skĺbiť tieto odborné atribúty a ľudský,

za formu uzatvárania sa a aj v rámci literárnej

poukázať na možné nástrahy a problémy, kto-

bytostný záujem o danú tému bez toho, aby si

vedy a grantového výskumu vnímam istý „na-

ré s tým, že sa literárnovedné publikácie často

vzájomne neškodili, neobmedzovali sa, aby koo-
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perovali. V prípade knihy Andrey Bokníkovej

takýchto nazeraní a tiež v zámere publikácie.

literatúry či estetiky starosvetské, do istej miery

Potopené duše s podtitulom Z tvorby slovenských

Zatiaľ čo Bokníkovej výber má aj historickú

až bohémske „maniere“, vyžíva sa v krásne vecí,

poetiek v prvej polovici 20. storočia (Aspekt) sa to

hodnotu, vypĺňa „biele miesto“ v našej litera-

no zároveň dokáže k okolitému svetu pristupo-

však podarilo. Ide o dvanásť portrétov poetiek,

túre, Podracká si prostredníctvom knihy mohla

vať aj racionálne, s odstupom. Texty sú prevažne

napríklad Ľudmila Groeblová, Bela Dunajská,

dovoliť realizovať vlastný „dialóg“ s Boženou

nositeľmi konkrétnej myšlienky zhutnenej do prí-

Zora Jesenská či menej známych, resp. úplne

Slančíkovou Timravou ako autorkou aj ako člove-

behu, „vlastnej skúsenosti“, napr. porovnanie

neznámych ako Šára Buganová, Elena Kame-

kom, pričom výsledkom je nový (umelecký) text.

fungovania vydavateľstiev či (alternatívnych)

nická alebo Viera Szathmáry-Vlčková, ktoré

Jej výber totiž predstavuje akúsi koláž vyskla-

kníhkupectiev na Slovensku a v zahraničí. No

počas svojho života z rôznych dôvodov, či už

danú z úryvkov z Timraviných próz a zároveň

do knihy boli zaradené aj mikropoviedky, kto-

osobných alebo spoločensko-politických, do-

z jej korešpondencie, čitateľ má teda možnosť

ré sú prevažne introspektívnym záznamom či

stali publikačný priestor iba sporadicky či ho

vnímať Timravu Podrackej očami: „V Timrave

impresiou a smerujú aj k literárnej pointe, napr.

nedostali vôbec. Ocitli sa tak na okraji záujmu

sa pre mňa skrýva niečo samoobnoviteľné, čo

mimoriadne vydarený text Ospravedlnenie majite-

a ich písanie nijako výrazne nezasiahlo do ob-

nachádza svoj tvar v každej dobe“ (s. 68). Takáto

ľom domu (s. 59). Objavia sa tu však aj texty, ktoré

razu dobovej poézie. A. Bokníková ich knihou

forma publikácie, keď autor podáva tvorbu iného

svojou formou či žánrom narúšajú konzistentnosť

„oživuje“, sprítomňuje a dôsledným výberom

autora cez vlastné čítanie, nie je nová, možno

výberu, hoci obsahovo sa z knihy nevymykajú.

textov poukazuje na kvality, ktoré dobová kri-

tu spomenúť napríklad nedávny výber z poézie

Jedným z nich je napríklad úvaha nazvaná Posta-

tika prehliadla. Že sa výskumníčka týmto au-

Mily Haugovej, ktorý pripravil Rudolf Jurolek.

viť hrad, ktorá je primárne kurátorským textom

torkám venuje dlhodobo, dokazujú napríklad

Takéto osobné čítanie a vôbec to, že podobná

k výstave fotografa Petra Župníka. Celkovo je

aj príspevky publikované v časopise Aspekt

kniha vznikla, považujem za v istom zmysle

však kniha vydareným a inšpiratívnym výberom,

pred takmer dvomi desaťročiami, ktoré vznik

„aristokratické“, keďže ide o vyslovene sub-

ktorý, podobne ako aj vyššie spomenuté texty,

knihy predznamenali. Už to naznačuje, že vyda-

jektívne podanie tvorby a života B. S. Timravy.

dokazuje, že o umení, kultúre či hodnotových

niu čítanky predchádzal dlhodobý výskum, zber

Prepojenie Timravy s Podrackou možno vnímať

rámcoch sa dá písať prístupnou, dokonca zážit-

a triedenie materiálu, čo sa ukázalo aj na kvali-

napríklad i cez voľbu motívov a problémov, ktoré

kovou formou.

te (i vizuálnej) výberu. Okrem špecifickej témy

poetka na zachytenie Timravy vybrala. Popisuje

knihe azda prospelo aj to, že vyšla v správnom

ju cez autorkino vnímanie ženy, jej roly a po-

Vo vydavateľstve Modrý Peter vyšla aj monografia

čase. Jednak totiž nie je uponáhľaná, no neza-

stavenie v dedinskom prostredí, cez jej postoj

Zoltána Rédeya Od „poézie vecí“ k „poetike

nedbateľné tiež je, že vychádza v období, keď si

k národu a ľudu, viere a náboženstvu. Podobné

vecnosti“ (Lyrika Štefana Strážaya). Tvorba

umelecká literatúra a osobitne poézia vydobýja

okruhy otázok však nenachádzame len u Timra-

Štefana Strážaya, napriek tomu, že je jeho poézia

stále viac priestoru aj medzi širšou verejnosťou

vy, v ktorej tvorbe sú, samozrejme, výrazne prí-

osobitá a najmä v 70. a 80. rokoch patril k najvý-

– vnímam to najmä v súvislosti so staršou po-

tomné, ale i v básnickej tvorbe D. Podrackej, kde

raznejším a najinvenčnejším autorom domáceho

éziou, ktorá je všeobecne ľahšie zrozumiteľná

sú často rozšírené o rôzne mýtické motívy. Kniha

kontextu, nebola doteraz monograficky reflek-

a komunikatívna a tiež má v sebe istý nádych

teda môže byť napríklad inšpiráciou pre čitate-

tovaná. K autorovi vychádzali skôr parciálne

vznešenosti či pátosu, ktorý sa medzi širším

ľov, ktorí tvorbu B. S. Timravy nepoznajú. Ak ju

štúdie, zborníky, prípadne v roku 2011 vyšlo

čitateľstvom s (kvalitnou) poéziou spája. Navyše

však čítame s tým, že Timravina tvorba nám nie

jeho súborné dielo, no monografia chýbala. To

v kultúre i médiách stále viac priestoru dostá-

je cudzia, kniha neprináša výraznejšiu nadstav-

môže byť azda spôsobené aj tým, že Strážayova

vajú osobnosti našej histórie, ktoré počas života

bovú informáciu a zaujať môže skôr prelínanie

poetika je často mnohoznačná a interpretačne

neboli docenené či sa na nich zabúda, osobitne

Timravinho a Podrackej myslenia.

nejednoznačná. To implicitne dokazuje aj autor

v prípade žien (tu možno spomenúť vynikajúcu

monografie, keď si pri Strážayovej poézii nevolí

minisériu RTVS Prvá). Dôkazom toho, že kniha

Výber z úvah Petra Milčáka, ktorý vyšiel pod ná-

cestu komplexného spracovania, pri ktorej by

zasiahla odbornú aj širšiu verejnosť, môže byť

zvom Mŕtve kvety medzi živými (Štyridsaťpäť

ho snaha o systematickosť a najmä prehľadovosť

napríklad aj to, že za ňu bola zostavovateľka

neliterárnych a literárnych úvah) (Modrý Peter) je

mohli obmedziť, ale k tvorbe básnika pristupuje

nominovaná na ocenenie Krištáľové krídlo či

pre mňa zosobnením a konkretizáciou predstavy,

detailne interpretačne. Ako vo svojej recenzii

nadšené reakcie kritiky (odborná fundovanosť,

ktorú si mohol percipient o autorovom uvažovaní

konštatuje Ján Gavura, „Zoltán Rédey kombinuje

citlivý prístup, pôsobivosť, originalita, novátor-

doteraz postupne utvárať cez čítanie jeho vyda-

diachrónne hľadisko s kritériom relevancie, začí-

sto, „esencia veľkej dokumentárnej hodnoty“ –

vateľskej, básnickej, odbornej či prekladateľskej

na prvou a končí poslednou zbierkou Š. Strážaya

J. Šaková, Slovenská literatúra 6/2017). Nazdá-

práce. Ide o súbor krátkych zamyslení, ktoré

a pri motivickom výskume sa zasa zameriava

vam sa preto, že pôjde o text, ktorého hodnotu

pokrývajú viacero tematických okruhov. Dajú

na tie najčastejšie, resp. významovo najväčšmi

vnímame jednak v súčasnosti, no potvrdzovať

sa čítať ako zápisník cestovateľa, popisovanie

zaťažené“ (J. Gavura, Fraktál 2/2018). Tiež fakt, že

sa bude i plynutím času.

skúseností vydavateľa a spisovateľa, najčastejšie

Rédey s dostupnou sekundárnou literatúrou pra-

cez zážitky a stretnutia s osobnosťami pôsobiaci-

cuje len okrajovo, prispieva k tomu, že monografia

V čom s i podobný m tex tom a ko č ít a n k a

mi v kultúre z pobytov v zahraničí. P. Milčák sa

je primárne individuálnou interpretačnou sondou

A. Bokníkovej je kniha Timrava vo výbere Dany

v nich ocitá aj v pozíciách (kritického) obyvateľa

do tvorby Š. Strážaya. Rédeyova práca je o to po-

Podrackej (Literárne informačné centrum).

mesta či krajiny a prípadne aj kazateľa, ktorý

trebnejšia, že básnikova poetika pomaly napĺňa

Z oboch textov je totiž zrejmé zaujatie zostavo-

však skôr popisuje a nemoralizuje, čitateľovi svoj

i hodnotové kritérium nadčasovosti – dôkazom

vateliek témou, akýsi druh spojenia s autorkami,

názor nevnucuje. Narátor týchto úvah by sa dal

môže byť napríklad tiež to, že viacero súčasných

ktorým sa venujú, dá sa možno hovoriť až o istej

tiež charakterizovať ako človek 21. storočia, ktorý

začínajúcich básnikov sa vo svojej tvorbe, najmä

fascinácii. Rozdiel však vnímam v „produktivite“

však má, najmä v otázkach kultúry, architektúry,

v jej začiatkoch, viac či menej produktívne, od-

s. 72/73
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voláva práve na poéziu Š. Strážaya (napr. Peter

druhá kapitola Socialistický realizmus, v ktorej

(uzatvorenejšie) – súčasné (otvorenejšie) vní-

Prokopec či v debute Chlapec Radoslav Tomáš).

Mikula identifikuje a interpretuje jednotlivé as-

manie a percepcia realistických textov. Týmto

Pozitívum je, že sa Z. Rédey Strážayovej poézii

pekty typické pre socialistickorealistickú poé-

vymedzením sa autor, zjednodušene povedané,

venuje dlhodobo, čo sa odrazilo aj na kvalite

ziu. Mentálnu situáciu dobového básnika autor

konfrontuje so zaužívaným tvrdením, že rea-

monografie, ktorá, napriek tomu, že to nebolo

charakterizuje ako ‘stav medzi dvoma vojnami,

lizmus je mimetický, čo si všíma aj aktuálny

autorovým primárnym zámerom, špecifickým

alebo možno ešte presnejšie, stav permanentnej

výskum tohto obdobia (I. Taranenková). Cie-

spôsobom sleduje celú Strážayovu tvorbu a ktorá

vojny’ (s. 28), teda ako ‘socialistický panmilita-

ľom autora je teda „vymedziť systém vzťahov

vypĺňa doteraz prázdne miesto v domácom vý-

rizmus’ (s. 28), pričom vďaka ďalšej analýze je

medzi estetickým koncipovaním témy […], jej

skume. Ako konštatuje samotný monografista,

potom možné ako centrálny modus správania

výrazovou aktualizáciou a umeleckou konk-

kniha by chcela byť „aspoň jedným z možných

v tematickom pláne socialistickorealistických

retizáciou“ (s. 16). Jadrom monografie sú prípa-

interpretačných pohľadov na poéziu Š. Strážaya,

básní identifikovať násilie (s. 126). V tejto poézii

dové štúdie, v ktorých si autor cez texty napr.

resp. jednou z možností jej výkladu“ (s. 8), čím

ďalej možno zaznamenať ‘drastickú redukciu

P. O. Hviezdoslava, Ľ. Kubániho, B. Slančíkovej

ešte viac roztvára priestor pre výskum a najmä

sféry ľudského bytia’ (s. 32) a oslabený ‘vzťah

Timravy či J. G. Tajovského všíma jednotlivo

interpretáciu Strážayovej poézie. Básnikova

znaku ku skutočnosti’ (s. 33).“ Mikula však

korelácie rôznych plánov textu (napr. jazyk

poetika totiž bude neustále vzbudzovať záujem,

neuverejňuje len básne „príležitostných“ auto-

a motivický plán, logická a estetická myšlien-

keďže sa, možno podobne ako napríklad básne-

rov, ktorí inak do domácej tvorby nezasiahli,

ka, zapojenie postavy, priestoru do rozvrhnutia

nie Jána Buzzásyho, dá interpretovať neustále

ale publikuje aj texty básnikov, o zaváhaniach

tvaru či aspekt rozdvojenia). Aj cez to možno

a bez vedomia istoty, či je naša interpretácia

ktorých sa síce vie, ale aj tak sú v našej kultúre

vidieť, že nielen vo východiskových, ale aj v sa-

presná alebo správna.

zapísaní predovšetkým ako („príčetní“) tvorco-

motnom Kendrovom texte korešponduje forma

via umelecky hodnotnej poézie (napr. M. Válek,

s obsahom, voľba metodológie s výsledkom. V sú-

Poézia socialistického realizmu, najmä obdo-

V. Mihálik, J. Stacho, Š. Žáry či niektorí autori

vislosti s písaním M. Kendru sa zvyknú objavovať

bia 50. rokov, by sa zjednodušene dala označiť

katolíckej moderny). Tým sa dotvára čitateľov

komentáre týkajúce sa náročnosti autorovho

za príležitostnú, plochú, spolitizovanú, písa-

obraz aj o týchto autoroch a čiastočne sa takto

odborného štýlu a obsahovej nasýtenosti (či

nú s tendenčným cieľom a aj na základe toho

demýtizujú aj ich osobnosti. Význam knihy navy-

presýtenosti) textu, ktoré môžu komplikovať

by sa mohlo zdať, že ide o jasné a pre domáci

še okrajovo vnímam aj v tom, že tiež v súčasnej

komunikatívnosť štúdií. Kendra si síce podobný

hodnotový kontext ničím nevýznamné obdobie.

poézii sa objavujú texty so znakom angažova-

štýl zachováva aj vo svojej ostatnej monografii,

Preto by sa aj uvažovanie o takejto poézii mohlo

nosti a aj cez návrat k „režimistickým“ básňam

považujem to však za funkčné, keďže cieľom

javiť ako zbytočné – načo predsa komentovať

možno implicitne sledovať podoby a posuny

bádateľovho textu je podať uvažovanie o slo-

prvoplánové verše. Antológia Valéra Mikulu

pojmu angažovanosť.

venskom realizme ukotvené v systéme, nie byť

Socialistický realizmus v slovenskej poézii

ohľaduplný voči čitateľovi či otvárať svoj text

(Univerzita Komenského, vydavateľstvo) spre-

Po monografii Kontúry slovenskej prózy obdobia

širšej verejnosti. Aj v tom možno u Kendru badať

vádzaná autorovými komentujúcimi štúdiami je

realizmu ponúka Milan Kendra na svoj dlhodo-

istý konzervativizmus, ktorý však neznamená

však, ako v úvode konštatuje aj samotný zosta-

bý výskum nadväzujúcu publikáciu Korelácie

ustrnutie v čase, ale, ako dokazuje aj monografia,

vovateľ, určená primárne vysokoškolským štu-

témy a jazyka v slovenskom literárnom rea

môže priniesť relevantné výsledky a zistenia.

dentom či mladším čitateľom (s. 4), pre ktorých

lizme (Filozofická fakulta PU v Prešove). Autor tu

sa môže stať sprievodcom „červeným“ obdobím.

dokazuje poctivý a minuciózny prístup k textu,

Výsledkom tradície kriticky reflektovať súčas-

To je teda prvý význam publikácie, zjednodu-

ktorý je podporený jasne vymedzenými metodo-

nú slovenskú literatúru bol minulý rok zborník

šene by sa dal definovať ako taktika „spoznaj

logickými východiskami, charakteristickými

K poetologickým a axiologickým aspektom

svojho nepriateľa“. Ako však vo svojej recenzii

pre výskum tzv. prešovskej školy: „Metodolo-

slovenskej literatúry po roku 2000 IV (Filo-

píše Ivana Hostová, „Socialistický realizmus v slo-

gickú platformu uplatnenej perspektívy pred-

zofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

venskej poézii sa dokázal k textom aj literárnym

stavujú predovšetkým východiská semiotiky,

ktorý zostavila Marta Součková. Konferencie

pohybom postaviť s adekvátnym kritickým od-

štrukturálnej a komunikačnej estetiky, pričom

a následne zborníky spočiatku sledovali domácu

stupom bez toho, aby pohľad na zvolený výsek

sú zohľadňované predpoklady, ktoré interpretá-

tvorbu po roku 1989, pred šiestimi rokmi však

znásilňoval do druhého extrému“ (I. Hostová,

cii ponúkajú teoretické postoje k textu (fenome-

zostavovateľka reagovala na zmeny, ktoré sa po-

plav.sk). Autor sa teda vydal síce preňho charak-

nológia, hermeneutika), a zároveň interpretačné

stupne diali v slovenskom literárnom kontexte

teristickou, no, ako naznačuje aj recenzentka,

rámce a konkrétne koncepty literárnovedných

a dolnú hranicu posunula na rok 2000, ktorý býva

v našom kontexte stále málo využívanou cestou

metodológií (formalizmus, štrukturalizmus)“

pomocne vnímaný ako prelomový a naznačujúci

kritického čítania, ktoré je pridanou hodnotou

(s. 4). No zatiaľ čo v prácach iných autorov z tohto

nové trendy v písaní. Štvrtý zborník z tejto série

antológie. Kniha je rozdelená do troch častí,

okruhu sú naznačené metodologické prístupy

je rozsiahlym, takmer päťstostranovým korpu-

troch období – proletárska poézia, ako priamy

prítomné viac-menej implicitne, M. Kendra

som štúdií od autorov z domáceho, ale aj českého

predchodca socialistického realizmu, socialistic-

s nimi funkčne pracuje i priamo. Kendra pra-

(L. Machala, J. Pátková), srbského, resp. vojvo-

ký realizmus nastupujúci po februári 1948 a ob-

cuje najmä so zaužívanými pojmovými dvojicami

dinského (M. Šimáková-Speváková, Z. Spevák) či

dobie normalizácie (70. a časť 80. rokov), reha-

jazyk – téma, forma – obsah, výraz – význam,

poľského (R. Majerek) kontextu, čím sa výskum

bilitácie socialistického realizmu, ktoré autor

jazyk – skutočnosť, estetická hra – životný zá-

obohacuje aj o iný prístup k textu, iné metodolo-

označuje pojmom angažovaná literatúra. Možno

žitok, komunikácia – kontext, korešpondencia

gické, názorové a hodnotové kritériá. Špecifikom

sa prikloniť k tvrdeniu I. Hostovej, podľa ktorej

– komutácia, referencia – reprezentácia a pod.

zborníka je už dlhodobo fakt, že je otvorený. Otvo-

„Ťažiskom – tematicky aj rozsahom – knihy je

a nadstavbovo k tomu pridáva aj dvojicu dobové

rený jednak príspevkom vedcov nepôsobiacich

č. 07 – 08/18
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aktívne na akademickej pôde, ale otvorený tiež

a Anastasia Vladimirovna Byrina, obaja čítajú

lematika týchto období zdá často vzdialená, je

rôznym generáciám bádateľov, otvorený výskumu

Vilikovského cez postmoderné tendencie. Tomáš

zámer kolokvia dobrý. Jedným z pozitív tohto

populárnej literatúry, literatúry pre deti a mládež

Horváth sa ako teoretik detektívky interpretač-

„seriálu“ publikácií je v tejto súvislosti i to, že

či prienikom s filmom, divadlom alebo rozhlaso-

ne zameral na postupy tohto žánru prítomné

knihy sú predajné, môžu sa tak dostať napríklad

vou tvorbou (čím sa konfrontujú nielen príspevky,

v autorových prózach. Zora Prušková sa zaoberá

i k študentom. Možno by v tejto súvislosti stála

ale často aj účastníci priamo na konferencii, čo

repetičným motívom utvárania krajiny, ktorý

za zváženie aj možnosť pripraviť učebnicu či

tiež vedie k rozširovaniu hraníc stále pomerne

vníma v ikonickom význame. Postave Iľju Mu-

komentovanú antológiu, akou bola napríklad

uzavretej literárnej vedy). Príspevky sú metodo-

romca sa venuje Lenka Macsaliová a zborník

vyššie spomenutá publikácia V. Mikulu.

logické a teoretické (napr. J. Šrank), v prevažnej

uzatvára genealogicky ladený text Gabriely Mi-

miere však interpretačné, venujúce sa jednému

halkovej reflektujúci premeny žánru poviedky.

Na rozdiel od mapovania tvorby autorov ume-

konkrétnemu dielu či autorovi, na čom sa pravi-

Tento zhustený obsah implicitne dokazuje kva-

leckej literatúry nie je úplnou samozrejmosťou

delne ukáže napríklad i to, ktoré texty aktuálne

litu a podnetnosť Vilikovského tvorby, a hoci

a zvykom venovať pozornosť dielam literárnych

výskumníkov najviac zaujali (v roku 2017 to boli

niektoré štúdie sú primárne drobnými príle-

vedcov. Reflexia literárnej vedy nemá v súčasnom

napr. R. Jurolek, P. Krištúfek, P. Balko či R. Pupa-

žitostnými výskumami bez možnosti ďalšieho

výskume žiadnu výraznejšiu systémovosť ani

la). Nájdeme však aj podnetné a potrebné kritické

produktívneho skúmania, je zborník ako celok

tradíciu. Podobné príspevky majú preto primárne

príspevky reflektujúce súčasnú literárnu prax

konštruktívnym príspevkom do reflexie tvorby

spomienkový charakter, čoho realizáciou je aj

a literárny život (S. Chrobáková Repar). Pri ta-

P. Vilikovského.

publikácia Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfri
ková (Ústav slovenskej literatúry SAV), ktorú

kom veľkom rozsahu azda nie je možné absolútne
ustriehnuť kvalitatívnu vyrovnanosť príspevkov,

Ústav slovenskej literatúry SAV vydal minulý rok

edične pripravila Erika Brtáňová. Pozitívom je,

čo je možno na škodu, na druhej strane však aj

tri, aj grafickým spracovaním (na ňom by azda

že hoci sa v knihe nachádzajú aj „životnejšie“ tex-

vďaka väčšiemu množstvu textov možno spätne

bolo načim ešte popracovať) podobné, publikácie

ty, ktoré reflektujú i spoluprácu s G. Gáfrikovou

odčítať, ktoré z analyzovaných diel sa skutočne

venujúce sa staršej slovenskej literatúre. Na po-

na ľudskej rovine, kniha si primárne zachováva

osvedčili a či výhrady alebo afirmácie súčasníkov

kračovanie vychádza séria Literárnohistorické

odstup. Práce G. Gáfrikovej sa tak okrem všeobec-

boli na mieste.

kolokvium, konkrétne to teraz bolo jeho tretie

ne známych textov týkajúcich sa najmä tvorby

a štvrté, uzatvárajúce, pokračovanie: III. Barok

Hugolína Gavloviča, ktorému sa vedkyňa veno-

Konferenčným zborníkom je tiež publikácia

a IV. Klasicizmus. Obe pripravila a zostavila

vala dlhodobo, dostávajú aj do iných kontextov,

K dielu Pavla Vilikovského. Pri príležitosti

Erika Brtáňová. Keďže ide o nadväzujúce pub-

konkrétne kultúrnohistorického a muzikologic-

75. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa

likácie, možno ich reflexiu spraviť súčasne. Obe

kého. Osobnosť autorky sa v knihe sprítomňuje

(Univerzita Komenského, vydavateľstvo). Pavel

knihy totiž nadväzujú na už skôr publikované

aj autorkinou štúdiou Literárno-estetické názory

Vilikovský je jednou z najvýraznejších osobností

kolokviá venujúce sa stredoveku, renesančnému

A. F. Kollára, rozhovorom s autorkou, ktorý vyšiel

slovenskej literatúry ostatného polstoročia, čo

humanizmu a baroku. Ako sa dočítame na zad-

ako súčasť ankety časopisu Slovenská literatúra

dokazuje aj pomerne široké spektrum otázok

nom prebale knihy, „Podnetom k pravidelnému

a tiež Gáfrikovej (pre mňa doteraz neznámou)

a problémov nastolených jednotlivými prispie-

stretávaniu sa slovenských literárnych histo-

básnickou tvorbou, ktorá pochádza najmä z kon-

vateľmi, v prevažnej väčšine pôsobiacimi v Ústa-

rikov v rámci platformy Literárnohistorického

ca 60., zo 70. a začiatku 80. rokov. V nej sa tiež

ve slovenskej literatúry SAV. Zborník otvára

kolokvia […] je úsilie oživiť vedeckú diskusiu

odzrkadľuje bytostný záujem autorky o staršiu

štúdia Jany Kuzmíkovej, ktorá na Vilikovského

venovanú interpretačným možnostiam diel

literatúru.

tvorbu aplikuje postupy kognitívnej literárnej

staršej slovenskej literatúry. Obsahový rámec

vedy a sleduje vzťah cítenia a myslenia autoro-

tohto podujatia predstavujú tri základné dis-

Za minulý rok jedinou publikáciou, ktorá sa sys-

vých postáv, cez čo dokazuje efekt Vilikovského

kusné okruhy, ktoré sa dotýkajú stereotypov

tematicky venuje svetovej literatúre, je súbor

próz na čitateľa. Interpretačný charakter má

v doterajších interpretáciách konkrétnych tex-

esejí (k tomuto žánru zaraďuje texty autorka)

štúdia Fedora Matejova, ktorá sa venuje po-

tov, inšpirácií literárnohistorických výskumov

Jany Bžochovej-Wild Shakespeare. Zooming

viedke Eskalácia citu I. Podnetným je príspevok

pri výklade textov a významu sprístupňovania

(Vydavateľstvo Európa). Kniha bola priprave-

Valéra Mikulu, ktorý nazerá na Vilikovského

literárneho umenia v rámci vysokoškolského

ná pri príležitosti štvorstého výročia úmrtia

rané dielo cez optiku literárnej kritiky, najmä

vyučovania.“ Ako dokazujú aj viaceré príspevky

W. Shakespeara (1616) a vznikala v prostredí

Milana Hamadu, čím poukazuje na generačné

z dvojice publikácií (napr. texty E. Brtáňovej,

Divadelnej fakulty VŠMU, čo naznačuje, že

odlišnosti, ale aj na hodnotové a poetologické

P. Markoviča, L. Riškovej či M. Taneski), „oživo-

pôjde primárne o teatrologický prístup k téme,

premeny prózy a s tým spojené odlišné prístupy

vanie“ výskumu staršej literatúry nie je umelé

hoci J. B.-Wild nadväzuje aj na translatologický

k textu. Porovnáva prvky lyriky v epike a nao-

(iné zdroje poukazujú na to, že v staršej litera-

výskum či vníma dramatikovu tvorbu v širšom

pak, prostredníctvom čoho možno podľa autora

túre dokonca možno nachádzať intertextuálne

kultúrnom kontexte. Ako sama konštatuje v úvo-

vnímať aj ako lyrika. Do svetového kontextu

či poetologické napojenia na súčasnú literatú-

de: „Eseje nazerajú na Shakespeara vo viacerých

dostáva Vilikovského prózy Peter Zajac, keď ich

ru), hoci sa v porovnaní so staršími obdobiami

kontextoch: v kontexte slovenskej kultúry […],

napríklad porovnáva s písaním Juliana Barnesa.

jeho výskumu veda venuje menej. Nadväzuje sa

ďalej výberovo v kontexte svetového anglofón-

Motívy duše, psychickej choroby, staroby, umie-

tu predovšetkým na výskum z druhej polovice

neho divadla a napokon v kontexte súčasného

rania, smrti či pamäte reflektuje Peter Daro-

20. storočia, keď sa vo výskume aktivizovali au-

myslenia a kritiky“ (s. 9). Autorka, shakespea-

vec. O preklade prozaikových próz do češtiny

tori ako R. Brtáň, M. Minárik a, samozrejme,

ristka, sa tvorbou najznámejšieho renesančného

v skratke píše Lubomír Machala. Zahraničnými

G. Gáfriková. Tiež vzhľadom na to, že predo-

dramatika zaoberá dlhodobo, okrem prípravy

účastníkmi konferencie boli Charles Sabatos

všetkým vysokoškolským študentom sa prob-

publikácií a konferencií tiež spustila stránku
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www.shakespeare-slovakia.info, ktorá má

týchto výstupov pre ďalšie obdobia výskumu, ak

momentálne skôr prehľadový charakter, no

ale cez ne charakterizujem to aktuálne, zdá sa

pre záujemcov o tvorbu W. Shakespeara môže

mi často smutné a ťažkomyseľné, hoci to píšem

byť vhodným východiskom. Samotná publiká-

s vedomím toho, že vedeckí pracovníci, najmä tí

cia je zaujímavá najmä tým, že Shakespearovu

univerzitní, sú obmedzení jednak požiadavkami

tvorbu predstavuje v rôznych kontextoch či už

grantových komisií, ale tiež ďalšími úlohami,

slovenskej drámy, alebo aj svetového odborného

popri ktorých sa často vedecké uvažovanie stáva

výskumu a divadelníctva (napr. Shakespeare

skôr doplnkovou než primárnou súčasťou ich

vo feministických spracovaniach), ale aj prekla-

práce. Druhou tendenciou sú naopak texty ne-

du autorových textov. Interpretačné kapitoly sú

podliehajúce „objednávke“, majúce charakter dl-

presvedčivé a aj vzhľadom na to, že Shakespeare

hodobého výskumu a záujmu o prácu. Evidentná

je pre divadlo neustálou, hoci často len implicit-

je tiež okrajovosť výskumu svetovej a súčasnej

nou, inšpiráciou, má kniha určite i dokumentár-

domácej literatúry (o súčasnej svetovej ani ne-

nu hodnotu. Recenzentka Miroslava Košťálová

hovoriac). Preto sa na záver síce klišéovito, no

o publikácii okrem iného napísala:

s pravdivým záujmom pýtam, ako sa nastolená

„Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Shakespeare. Zooming je titul, určený len pre úzky

situácia vyvinie ďalej a akou sa (zreformovaná)
domáca veda stane v budúcnosti.

okruh ľudí, zaoberajúcich sa teatrologickým
výskumom. Jednotlivé eseje a štúdie sú však

Mária Klapáková

čitateľsky pútavé predovšetkým vďaka autorkinmu štýlu písania, v ktorom sa snúbi vášeň spolu
s odborným vzdelaním. Každý riadok sprevádza
nadšenie z témy, ktoré automaticky „preskočí“ aj na čitateľa“ (M. Košťálová, Knižná revue
12/2017). Ak Košťálová oceňuje autorkin štýl
písania, mne sa, naopak, práve ten zdá problematický. Často pôsobí až príliš hovorovo a popularizačne, niekedy až bulvarizačne, čo ale súvisí aj s tým, že autorka ponúka tiež informácie
„zo zákulisia“ predstavení. Že si však Shakespeare aj po takom dlhom čase zaslúži pozornosť,
dokazuje výskum neustále (odkazuje na to aj
prínosná, hoci útržkovito spracovaná ostatná
kapitola knihy, v ktorej autorka sprostredkúva zážitky z medzinárodnej shakespearovskej
konferencie konanej v Paríži. U nás síce výskum
Shakespearových diel nie je, logicky, v centre
pozornosti, napriek tomu existuje, čo dokazuje
práve predovšetkým systematický záujem Jany
B.-Wild či v posledných prácach napríklad aj
Matúša Marcinčina.
Prehľad minuloročnej literárnovednej produkcie
dokazuje, že aj napriek nevyhnutnosti prispôsobovať sa grantovým požiadavkám vznikajú
stále aj relevantné a kvalitné práce. Ukazujú
sa však najmä dve tendencie. Jednou z nich je
uzatvorený výskum predovšetkým historických
období slovenskej literatúry, ktorý autori robia
preto, že si to z pozície inštitucionalizovaných
pracovníkov môžu dovoliť. Nechcem polemizovať
s odborným zázemím podobných príspevkov, evidentná je však pri nich, obrazne povedané, istá
zaprášenosť, len z minima textov možno odčítať
zápal pre prácu či povestnú barthovskú rozkoš
z textu (či už na úrovni autora alebo percipienta). Momentálne sa nedá posúdiť relevantnosť
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Aspekty literárnovedné a jazy-

verzitného profesora pri príležitosti

Monotematický súbor štúdií.

KOTULIČ, Izidor

kovedné III. Zost. Dana Baláková,

jeho nedožitých 95. narodenín.

ISBN 978-80-89489-30-5

Historické hláskoslovie a tva-

Viera Kováčová

ISBN 978-80-8152-503-2

Ružomberok, VERBUM – vydavateľ-

roslovie východoslovenských
Jozef Miloslav Hurban – osob-

nárečí (1957)

stvo KU 2017. 1. vyd. 208 s. Brož.

DOLNÍK, Juraj

nosť v spoločnosti a reflexii.

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 269 s.

Zborník Katedry slovenského jazy-

Jazyk v sociálnej kultúre

Zost. Daniela Kodajová, Peter Macko

Brož.

ka a literatúry Filozofickej fakulty

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 246 s.

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 446 s.

Kandidátska dizertačná práca.

Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Viaz.

Viaz.

ISBN 978-80-224-1582-8

ISBN 978-80-561-0461-3

Autor objasňuje spätosť jazyka so

Kolektívna monografia dvadsiatich

sociálnou kultúrou.

autorov skúma život a dielo J. M.

K poetologickým a axiologickým

ISBN 978-80-224-1584-2

Hurbana (1817 – 1888) v historickom

aspektom slovenskej literatú-

priereze až do súčasnosti.

ry po roku 2000 IV. Zost. Marta

ISBN 978-80-224-1607-8

Součková

BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana
Čas činohry našich čias
Bratislava, Vysoká škola múzických

Dráma duše v pokojnom živote.

umení – Centrum umenia a vedy

Božena Slančíková-Timrava v ži-

2017. 1. vyd. 367 s. Brož.

vote a diele. Zost. Július Lomenčík

KAPRÁLIKOVÁ, Monika

šove 2017. 442 s. Brož.

Štúdie a články divadelnej vedky-

Lučenec, Spolok Milana Rastisla-

Za hranice provincie. Ilust. Miloš

Zborník obsahuje metodologické,

ne z obdobia rokov 1989 – 2013 re-

va Štefánika – Ing. Ján Sivok – JSS

Kopták

teoretické, no predovšetkým in-

flektujú našu divadelnú scénu a jej

2017. 1. vyd. 212 s. Brož.

Bratislava, Elán 2017. 1. vyd. 318 s.

terpretačné štúdie autorov (napr.

osobnosti.

Zborník z odborného seminára

Viaz.

L. Machala, J. Pátková, Z. Spevák,

ISBN 978-80-8195-010-0

(6. október 2017, Lučenec) o živote

Monografia historičky o publicistic-

R. Majerek a i.).

a diele Boženy Slančíkovej Timravy

kej tvorbe spisovateľa Jána Smre-

ISBN 978-80-555-1879-4

BRUNCLÍK, Jozef

pri príležitosti 150. výročia naro-

ka (1898 – 1982) s podtitulom Ján

Introvertnosť ku katarzii

denia tejto významnej slovenskej

Smrek a jeho E/elán.

Literárnohistorické kolokvium

Nitra, Univerzita Konštantína filo-

spisovateľky.

ISBN 978-80-969591-5-0

III. Barok. Zost. Erika Brtáňová

zofa 2017. 2. dopln. vyd. 228 s. Brož.

ISBN 978-80-971805-5-3

Dopracované vydanie publikácie

Prešov, Filozofická fakulta PU v Pre-

Bratislava, Ústav slovenskej literaK dielu Pavla Vilikovského. Zost.

túry SAV 2017. 1. vyd. 176 s. Brož.

o básnikovi slovenskej katolíckej

Frekvenčný slovník slovenčiny

Peter Darovec

Súbor štúdií k problematike baroko-

moderny (1920 – 2013) s podtitulom

na báze Slovenského národné-

Bratislava, Univerzita Komenského,

vej poetiky a kultúry. Obsahuje jede-

Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka.

ho korpusu. Zost. R. Garabík, B.

vydavateľstvo 2017. 181 s. Brož.

násť statí o literatúre zo 16. storočia.

ISBN 978-80-558-1154-3

Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík

Publikácia obsahuje súbor štú-

ISBN 978-80-88746-35-5

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 562 s.

dií (Peter Zajac, Jana Kuzmíková,

BŽOCHOVÁ-WILD, Jana

Viaz.

Valér Mikula, Zora Prušková a i.)

Literárnohistorické kolokvium

Shakespeare. Zooming. Foto

Slovník zachytáva slovnú zásobu

venovaných životnému jubileu

IV. Klasicizmus. Zost. Erika Br-

Pascal Victor, Armin Bardel

súčasnej slovenčiny ako sa použí-

významného slovenského literáta

táňová

Bratislava, Vydavateľstvo Európa

vala v rozpätí 25 rokov z prelomu

a prekladateľa.

Bratislava, Ústav slovenskej litera-

2017. 1. vyd. 239 s. Brož.

20. a 21. storočia a je založený na

ISBN 978-80-223-4319-0

túry SAV 2017. 179 s. Brož

Zbierka esejí predstavuje anglic-

textových a jazykových zdrojoch

kého dramatika Williama Shake-

Slovenského národného korpusu

KENDRA, Milan

venskej literatúre z obdobia prelomu

speara (1564 – 1616) vo viacerých

Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Korelácie témy a jazyka v sloven-

18. a 19. storočia.

kontextoch a pohľadoch.

ISBN 978-80-224-1630-6

skom literárnom realizme

ISBN 978-80-88746-37-9

ISBN 978-80-8195-001-8

Súbor interpretačných štúdií o slo-

Prešov, Filozofická fakulta PU v PreHAJKO, Dalimír

šove 2017. 143 s. Brož.

MIKULA, Valér

Cestujúce bábky

Básnický svet Jozefa Leikerta

Monografia obsahuje prípadové

Socialistický realizmus v slo-

Košice, Bábkové divadlo 2017. 1. vyd.

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 248 s.

štúdie, v ktorých si autor cez texty

venskej poézii

149 s. Brož.

Viaz.

napr. P. O. Hviezdoslava, Ľ. Kubáni-

Bratislava, Univerzita Komenské-

Zborník príspevkov z medzinárod-

V publikácii literárny vedec a kritik

ho, B. Slančíkovej Timravy či J. G.

ho, vydavateľstvo 2017. 1. vyd. 225 s.

nej konferencie Príbehy spod Karpát

(1944) posudzuje a komentuje roz-

Tajovského všíma korelácie rôznych

Brož.

(Užhorod – Košice).

siahlu básnickú tvorbu spisovateľa

plánov textu.

Štúdie o preferovaných témach

ISBN 978-80-972523-4-2

a básnika (1955).

ISBN 978-80-555-1936-4

socialistického realizmu, inter-

ISBN 978-80-224-1563-7
Cesty (k) textu: inšpirácie Fran-

pretácie básní a prehľadové state
KOPIN, Rudolf

literárneho vedca a kritika (1949).
ISBN 978-80-223-4322-0

tiška Mika. Zost. Iveta Bónová,

Historický a sociolingvistický

Zemplínčina ako prvá sloven-

Marián Gladiš

kontext kodifikácie slovanských

čina

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafá-

jazykov. Zost. Juraj Glovňa

Michalovce, OZ Zemplínska spoloč-

MILČÁK, Peter

rika 2017. 1. vyd. 123 s. Brož.

Bratislava, Slavistický ústav Jána

nosť 2017. 1. vyd. 175 s. Viaz.

Mŕtve kvety medzi živými

Zborník príspevkov o osobnosti

Stanislava SAV 2017. 1. vyd. 183 s.

Príspevok k dejinám slovenčiny.

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

a výrazovej koncepcii štýlu uni-

Viaz.

ISBN 978-80-89925-04-9

96 s. Brož. Edícia Sivá brada
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Štyridsaťpäť literárnych a nelite-

– 20. storočia (K – Ž). Zost. Oľga

rárnych úvah básnika, prekladateľa

Kovačičová, Mária Kusá

a teoretika literatúry (1966).

Bratislava, Veda , Bratislava, Ústav

ISBN 978-80-89545-41-4

svetovej literatúry SAV 2017. 1. vyd.
512 s. Viaz.

Pamäť literárnej vedy. Gizela

Portréty takmer 400 prekladateľov

Gáfriková. Zost. Erika Brtáňová

a ich výberových bibliografií.

Bratislava, Ústav slovenskej litera-

ISBN 978-80-2241-617-7

túry SAV 2017. 241 s. Brož.
Súbor príspevkov z vedeckého semi-

ŠTUBŇA, Pavol

náru (24. november 2015), ktorý bol

Psychológia literatúry

venovaný tvorbe pracovníčky Ústa-

Bratislava, Univerzita Komenské-

vu slovenskej literatúry SAV Gizele

ho, vydavateľstvo 2017. 2. vyd. 225 s.

Gáfrikovej (1945 – 2014), znalkyne

Brož.

literárneho baroka a textologičke.

Revidované vydanie publikácie.

ISBN 978-80-88746-36-2

ISBN 978-80-223-4317-6

Potopené duše. Zost. a úvodnú

Timrava vo výbere Dany Podrac-

štúdiu napísala Andrea Bokníková

kej. Zost. a doslov napísala Dana

Bratislava, ASPEKT, záujmové zdru-

Podracká

ženie žien 2017. 1. vyd. 471 s. Viaz.

Bratislava, Literárne informačné

Publikácia s podtitulom Z tvorby

centrum 2017. 1. vyd. 83 s. Brož.

slovenských poetiek v prvej polo-

Esejistka a poetka (1954) zostavila

vici 20. storočia obsahuje medailóny

z úryvkov diel a korešpondencie

a výber básní Ľudmily Groeblovej,

Boženy Slančíkovej Timravy (1867

Šáry Buganovej, Zory Jesenskej,

– 1951) plastický obraz autorky.

Henny Fiebigovej a iných.

ISBN 978-80-8119-107-7

ISBN 978-80-8151-048-9
VOJTECH, Miloslav
RÉDEY, Zoltán

Slovenská klasicistická a prero-

Od „poézie vecí“ k „poetike vec-

mantická literatúra

nosti“ (Lyrika Štefana Strážaya)

Bratislava, Univerzita Komenské-

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd.

ho, vydavateľstvo 2017. 1. vyd. 185 s.

220 s. Brož. Edícia Sivá brada

Brož.

Interpretačný pohľad na poéziu Šte-

Publikácia o literatúre z obdobia

fana Strážaya (1940).

klasicizmu a preromantizmu.

ISBN 978-80-89545-63-6

ISBN 978-80-223-4391-6

Rétorika dnes. Zost. Zuzana Lau-

ŽEŇUCH, Peter – ZUBKO, Peter

rinčíková

Liturgické jazyky v duchovnej

Banská Bystrica, Akadémia umení

kultúre Slovanov

2017. 1. vyd. 69 s. Brož.

Bratislava, Slavistický ústav Jána

Zborník referátov z konferencie

Stanislava SAV 2017. 1. vyd. 367 s.

(12. apríl 2017, Banská Bystrica).

Viaz.

ISBN 978-80-89555-77-2

Súbor štúdií.
ISBN 978-80-89489-34-3

Spytovali ste sa. Zost. Sibyla
Mislovičová, Iveta Vančová

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – KITANO-

Bratislava, Veda 2017. 1. vyd. 293 s.

VA, Marija – ŽEŇUCH, Peter

Viaz.

Jazyk a kultúra v slovanských

Odpovede na otázky, ktoré prichá-

súvislostiach. Zo slovanskej et-

dzali do jazykovej poradne Jazyko-

nolingvistiky

vedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Bratislava – Sofia, Slavistický ústav

ISBN 978-80-224-1615-3

Jána Stanislava SAV – Institut za bolgarski jezyk 2017. 1. vyd. 319 s. Viaz.

Slovník slovenských prekla-

Monotematický súbor štúdií.

dateľov umeleckej literatúry

ISBN 978-80-89489-32-9
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Prieniky do sveta
V roku 2017 vyšlo s podporou Komisie SLOLIA Literárneho informačného
centra 51 titulov slovenských autorov v preklade do cudzieho jazyka.

BALLA

BEŇOVÁ, Jana

Pilum Literatur Verlag 2017. 160 s.

Bloomington, Slavica Publishers

In the Name of the Father and

Seeing People Off. Do angličtiny

Brož.

2017. 185 s. Brož.

Other Stories. Do angličtiny prel.

prel. Janet Livingstone

ISBN 978-3-902960-64-1

ISBN 978-089357-466-6

Julia a Peter Sherwood. Predslov Gá-

Two Dollar Radio 2017. 126 s. Brož.

bor Németh. Doslov Marta Součková

ISBN 978-1-937512-59-0

FELDEK, Ľubomír

JANOVIC, Tomáš

Bajka o Andersenu i Dunavskoj

Zatvori očičky. Stichove za deca.

London, Jantar Publishing 2017.
129 s. Brož.

BODNÁROVÁ, Jana

vili. Do srbčiny prel. Martin Prebu-

Če i prikazky. Do bulharčiny prel.

ISBN 978-0-9933773-5-8

13. Do slovinčiny prel. Andrej Ple-

dila. Ilust. Miroslav Cipár

Dimitar Stefanov

terski. Ilust. Daniela Olejníková

Nový Sad, Prometej 2017. 53 s. Brož.

Sofia, Haini 2017. 73 s. Brož.

BALLA

Hlebce, Založba Zala 2017. 99 s. Brož.

ISBN 978-86-7103-475-3

ISBN 978-619-7029-49-9

Ve jménu otce. Do češtiny prel.

ISBN 978-961-6994-18-7

Michal Šanda.

HAUGOVÁ, Mila

JURÍK, Ľuboš

Brno – Levice, Větrné mlýny – Ko-

BRENKUS, Radovan

L a ngs a me Bogen schüt z i n .

Oleksandr Dubček/Rik dovšyj

loman Kertész Bagala 2017. 125 s.

Snienie z bestią. Do poľštiny prel.

Do nemčiny prel. Slávka Rude-Po-

niž stolittja. Do ukrajinčiny prel.

Brož.

Marta Pelinko

rubská. Ilust. Renáta Mussett

Ivan Jackanin

ISBN 978-80-7443-237-8

Rzeszów, Wydawnictwo Abilion

Ulm, Danube Books Verlag e. K.

Užhorod, Timpani 2017. 511 s. Brož.

ISBN 978-80-972777-2-7

2017. 60 s. Brož.

2017. 185 s. Brož.

ISBN 978-617-7372-06-5

ISBN 978-83-941911-8-4

ISBN 978-3-946046-09-7

Zóna nadšenia. Do arabčiny prel.

CAY, Eleni

HVORECKÝ, Michal

Rok delší než století. Životní

Ghias Mousli

A Butterfly’s Trembelings in the

Dunaj v Amerike. Do hindčiny

příběh Alexandra Dubčeka.

Lattakia, Dar Al Hiwar Publishing

Digital Age. Do angličtiny prel.

prel. Amrit Mehta

Do češtiny prel. Miroslava Poláková

and Distributing 2017. 414 s. Brož.

John Minahane

Dillí, Saar Sansaar 2017. 236 s. Brož.

Praha, Vydavatelství Ideál 2017.

ISBN 978-9933-523-77-0

Cardigan, Parthian 2017. 62 s. Brož.

ISBN 978-81-933295-3-5

545 s. Brož.

BANÁŠ, Jozef

JURÍK, Ľuboš

ISBN 978-80-86995-30-4

Edícia Parthian Poetry
BEŇOVÁ, Jana

ISBN 978-1-91-090194-6

Café Hyena. Do nemčiny prel. An-

HYKISCH, Anton
Věřte císaři. Do češtiny prel. Mi-

KAPITÁŇOVÁ, Daniela

drea Reynolds

DOBRAKOVOVÁ, Ivana

roslav Zelinský

Samko Tále: Kniha o cintoríne.

Salzburg, Residenz Verlag 2017.

Toxo. Do maďarčiny prel. Norbert

Brno, Host – vydavatelství, s.r.o.

Do amharčiny prel. Hailemelekot

172 s. Brož.

György

2017. 437 s. Brož.

Tekesteberhan

ISBN 978-3-7017-1682-1

Budapešť, Lector Kiádo 2017. 139 s.

ISBN 978-80-7577-041-7

Addis Abeba, Hohe Publisher 2017.

Brož.
BEŇOVÁ, Jana

ISBN 978-615-5667-46-6

Café Hyena (Programma di ac-

145 s. Brož.
Into the Spotlight. Autori: Balla,

ISBN 978-99944-70-34-1

J. Beňová, Z. Cigánová, I. Dobrakovo-

compagnamento). Do taliančiny

GROCH, Erik Jakub

vá, M. Hvorecký, M. Kompaníková,

KEPPLOVÁ, Zuska

prel. Alessandra Mura

Tuláček a Klára. Do češtiny prel.

U. Kovalyk, L. Luk, P. Macsovszky,

57 Kilometer von Tashkent.

Rím, Atmosphere libri 2017. 113 s.

Yvetta Ellerová. Ilust. Zdeněk Jano-

D. Mitana, P. Rankov, V. Šikulová,

Do nemčiny prel. Veronika Széhe-

Brož.

šec Benda

V. Staviarsky, M. Vadas, A. Vášová,

rová

ISBN 978-88-6564-218-4

Ostrava (Česko), Protimluv 2017.

P. Vilikovský.

Klagenfurt/Celovec, Drava Verlag

59 s. Brož.

Do angličtiny prel. Magdalena

2017. 119 s. Brož.

ISBN 978-80-87485-54-5

Mullek, Julia Sher wood, Peter

ISBN 978-3-85435-841-1

BEŇOVÁ, Jana
Dvanásť poviedok a Ján Med.

Sherwood.

Do arabčiny prel. Ayman Saad

FARKAŠOVÁ, Etela

Zost. Magdalena Mullek, Julia

KOLLÁROVÁ, Ivona

Káhira, Ibn Roshd 2017. 106 s. Brož.

Herbstfreundschaften. Do nem-

Sherwood. Predslov Magdalena

Freier Verleger ~ denkender Le-

ISBN 978-977-6519-87-6

činy prel. Elena Ehrgangová

Mullek. Ilust. Ivana Šáteková.

ser. Do nemčiny prel. Peter Zigman
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Gera, Garamond Verlag 2017. 430 s.

LICHNEROVÁ, Rút

ŠIKULOVÁ, Veronika

VILIKOVSKÝ, Pavel

Brož.

Hostina. Do arabčiny prel. Khalid

Tulipánból paprika. Do maďarči-

Pas na cesti. Do chorvátčiny prel.

Das typografisches Medium in jo-

Biltagi

ny prel. Mészáros Tűnde

Sanja Milićević Armada

zephinscher Zeit im Kontext des

Káhira, Ibn Roshd 2017. 161 s. Brož.

Budapešť, L’Harmattan 2017. 188 s.

Záhreb, Hena com 2017. 212 s. Brož.

slowakisch-oberungarländischen

ISBN 978-977-6510-85-2

Brož.

ISBN 978-953-259-187-3

ISBN 978-963-414-286-7

Umfeldes
ISBN 978-3-946964-10-0

MITANA, Dušan

ŽUCHOVÁ, Svetlana

Konets igry. Do ruštiny prel. Nina

ŠULEJ, Peter

Bilder aus dem Leben M. Do nem-

KOMPANÍKOVÁ, Monika

Shulgina

Prikazka. Do macedónčiny prel.

činy prel. Andrea Reynolds

A cincea corabie. Do rumunčiny

Moskva, Book centre Rudomino

Slavica Gadjova Sviderska

Klagenfurt/Celovec, Drava Verlag

prel. Heliana Ianculescu

2017. 350 s. Brož.

Bitola, Vostok 2017. 257 s. Brož.

2017. 130 s. Brož.

Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta

ISBN 978-5-00087-121-8

ISBN 978-608-4885-17-7

ISBN 978-3-85435-837-4

MITANA, Dušan

TRANOVSKÝ, Juraj

ŽUCHOVÁ, Svetlana

Nočné správy. Do macedónčiny

Pieśni duchowe. Do poľštiny prel.

Jelenetek M. életéből. Do maďar-

KOMPANÍKOVÁ, Monika

prel. Slavica Gajdova Sviderska

Zbigniew Machej

činy prel. Tímea Pénzes

Peti brod. Do chorvátčiny prel.

Skopje, Vostok 2017. 117 s. Brož.

Cieszyn, Ofycina Efemeryczna

Budapeš ť, Nora n L ibro K iadó

Maria Vuksanović Kursar

ISBN 978-608-4885-07-8

2017. 221 s. Brož.

2017. 109 s. Brož.

ISBN 978-83-946873-1-1

ISBN 978-615-5667-38-1

2017. 185 s. Brož.
ISBN 978-606-17-1229-8

Záhreb, V.B.Z. d.o.o. 2017. 193 s.
Brož.

ŠTRPKA, Ivan – REPKA, Peter – LA-

ISBN 978-953-304-759-9

UČÍK, Ivan

VADAS, Marek

ŽUCHOVÁ, Svetlana

Osamělí běžci. Do češtiny prel. Mi-

Uzdrowiciel. Do poľštiny prel.

Zloději a svědkové. Do češtiny

KOVALYK, Uršuľa

roslav Zelinský. Zost. Ivan Štrpka.

Małgorzata Dambek. Ilust. Daniela

prel. Miluše Krejčová

Fe m m e d e S e c o n d e M a i n .

Doslov Zoltán Rédey

Olejníková

Praha, Vydavateľstvo Motto v Albat-

Do francúzštiny prel. Nicolas Guy,

Ostrava (Česko), Protimluv 2017.

Wroclaw, K sią żkowe K l i mat y

ros Media 2017. 254 s. Brož.

Peter Žila

287 s. Brož.

2017. 154 s. Brož.

ISBN 978-80-267-0655-7

Paríž, Editions Intervalles 2017.

ISBN 978-80-87485-41-5

ISBN 978-83-65595-54-6

PÚČEK, Ján

VADAS, Marek

267 s. Brož.
ISBN 978-2-36956-059-3

Przez ucho igielne (Sploty).

¡Huye! Do španielčiny prel. Alejan-

KOVALYK, Uršuľa

Do poľštiny prel. Weronika Gogola

dro Hermida de Blas. Ilust. Daniela

Krasojazdkyňa. Do arabčiny prel.

Wroclaw, K sią żkowe K l i mat y

Olejníková

Khalid El Biltagi

2017. 332 s. Brož.

A lbote, Barbara Fiore Editora

Giza, Sefsafa Publishing House

ISBN 978-83-65595-33-1

2017. 48 s. Brož.
ISBN 978-84-16985-01-2

2017. 114 s. Brož.
ISBN 978-977-821-011-8114

RAKÚS, Stanislav
Telegram. Do češtiny prel. a doslov

VADAS, Marek

KRAJŇAK, Maroš

napísal Lubomír Machala

Na útěku. Do češtiny prel. Ondřej

Entrópia. Do maďarčiny prel. Péter

Brno – Levice, Větrné mlýny – Ko-

Kavalír. Ilust. Daniela Olejníková

Böszörményi

loman Kertész Bagala 2017. 134 s.

Praha, Labyrint 2017. 45 s. Brož.

Târgu Mureş, Lector Kiádo 2017.

Brož.

ISBN 978-80-86803-39-5

151 s. Brož.

ISBN 978-80-7443-236-1

ISBN 978-606-94183-5-2

ISBN 978-80-972777-3-4

KRIŠTÚFEK, Peter

RANKOV, Pavol

Do ruštiny prel. a zostavila Natalia

Kščata na gluchija. Do bulharčiny

Accadde il primo settembre (o un

Shvedova

prel. Asen Milchev

altro giorno). Do taliančiny prel.

Moskva, Mass Information Commu-

Sofia, Geia Libris 2017. 536 s. Brož.

Alessandra Mura. Ilust. Mirko Fort

nications („MIC“) 2017. 206 s. Brož.

ISBN 978-954-300-166-8

Pordenone, Safarà Editore 2017.

ISBN 978-5-87902-361-9

VÁLEK, Miroslav
Sireň už boľše ne vzorvetsya.

415 s. Brož.
LICHNEROVÁ, Rút

ISBN 978-88-97561-56-9

Gozba. Do srbčiny prel. Martin

VILIKOVSKÝ, Pavel
Letmý sneh. Do arabčiny prel.

Prebudila

ŠIKULOVÁ, Veronika

Ghias Mousli

Nový Sad, Prometej 2017. 186 s.

Mjesta u mreži. Do chorvátčiny

Lattakia, Dar Al Hiwar Publishing

Brož.

prel. Sanja Milićević Armada

and Distributing 2017. 189 s. Brož.

ISBN 978-86-515-1299-8

Záhreb, Hena com 2017. 359 s. Brož.

ISBN 978-9933-523-87-9

ISBN 978-953-259-182-8
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Foto bb

Loď bláznov alebo
román o duši

zo súčasnosti kombinovanej s modernou verziou

nulého režimu. V druhej (Metrosexuáli a breta-

stredovekej morality. Na jednej strane kriticky

riáni) sa Tomáš už ako dospelý muž nelegálne

a s hnevom zobrazuje absurditu a zvrátenosť sú-

usídli vo veľkom nákupnom centre a v tretej

časnej spoločnosti, na druhej originálne uvažuje

časti (Stratená ruka admirála Nelsona) v útulku

Lady Xanax, pán Snehulienka a ja / Peter
Krištúfek / Marenčin PT 2018

o duši a zmysle ľudskej existencie a tvorby. Je

pre bezdomovcov Labré.

Posledný román spisovateľa a režiséra Petra

výrazom frustrácie z dnešného sveta v duchu sa-

Rozprávanie plynie v slede kaleidoskopických

tirickej grotesky s anarchistickým vyústením.

záberov bizarných banalít každodenného živo-

Kontrast medzi spoločnosťou založenou

ta, príbehová línia je redukovaná na minimum

Krištúfka Lady Xanax, pán Snehulienka a ja

na moci, násilí a predstieraní v porovnaní so sve-

a jednotlivé postavy pred nami defilujú v pomer-

vyšiel za smutných okolností približne mesiac

tom bezmocných nájdeme v literatúre od antiky

ne rýchlom tempe ako apoštoli v orloji. Sú viac

po autorovej predčasnej smrti. Okolnosti doprav-

cez Chválu bláznivosti Erazma Rotterdamského,

symbolickými nositeľmi určitých vlastností než

nej nehody diaľkového autobusu až zarážajúco

romány F. M. Dostojevského, Prelet nad kukučím

reálnymi živými bytosťami. Odohrajú svoj krátky

pripomínajú obľúbené motívy Krištúfkových

hniezdom Kena Keseyho až po súčasnosť.

výstup a na scénu prichádza niekto nový.

prvých poviedkových zbierok. Náhody, zhody

Krištúfkova Lady Xanax viacnásobne odka-

Tomáš sa narodil s nenápadnou a ľahko od-

okolností, nečakané súvislosti, zaujímavé detaily.

zuje na fakt, že pre spoločnosť nie sú nebezpeční

strániteľnou odchýlkou od normálu – šiestimi

Pre poetiku Petra Krištúfka bol typický ši-

tzv. blázni, ale práve naopak tí „úplne normálni“,

prstami na nohách. Jeho rodinní príslušníci majú

roký tematický rozptyl, originálna obraznosť

trpiaci chorobnou túžbou po moci a peniazoch.

takisto svoje zvláštnosti – nijako ich však ne-

a jedinečný zmysel pre zachytenie absurdných

Autor s úškrnom pripomína, koľko je v našej

odlišujú od priemeru štandardnej (slovenskej)

a bizarných momentov ľudského života. Auto-

„normálnej“ spoločnosti bytostnej nenávisti

rodiny. Otec (pán Snehulienka) trávi väčšinu času

rov román Šepkár rozvinul tieto fenomény bliž-

a akou výhodnou komoditou je stará dobrá

na rybách a pravidelne zvykne odjedať z tanierov

šie k trpkej satire a alegorickému zobrazeniu

ľudská hlúposť. „Šialenstvo môže mať mnoho

svojich príbuzných. Menej neškodná je už jeho

súčasnej spoločnosti. V prozaických dielach

podôb: veľa rozprávaš alebo naopak málo, robíš

záľuba v sexuálnom zneužívaní Tomášovej sestry

z posledných rokov sa Peter Krištúfek zameral

čudné veci, alebo si príliš normálny, ako naprí-

Moniky. Tá potláča depresiu užívaním Xanaxu

predovšetkým na zobrazenie fenoménov pamä-

klad ja.“

a postupne sa stáva militantnou vyznávačkou

ti, zabúdania a paradoxov dejín. Tých veľkých,

Hlavná postava (s biblickým menom) Tomáš

najrôznejších protichodných ideológií. Od dobro-

rodinných, aj osobných. Esenciou tejto línie je

sa už v detstve rozhodne predstierať duševnú

voľníctva a politického aktivizmu cez budhizmus,

napr. konceptuálne ladená kniha Atlas zabúda-

poruchu. Snaží sa vymaniť zo všetkých výchov-

jehovizmus a islamizmus až po anarchizmus či

nia, novela Ema a Smrtihlav či skvelá memoárová

ných spoločenských štruktúr a uchovať si pozí-

nihilizmus. Mala fázy, v ktorých bola rockerka,

próza Kornel Földvári – O sebe.

ciu nestranného profesionálneho pozorovateľa.

hipisáčka, pankerka, intelektuálka, hipsterka,

Román Lady Xanax, pán Snehulienka a ja

V prvej časti knihy (Lady Xanax) sa zoznámime

napokon končí ako rezignovaná partnerka syna

je návratom k rozhnevanej alegorickej satire

s Tomášovou rodinou a detstvom prežitým za mi-

bohatého otca…
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Tomášov bratranec Bezmozgovec takisto

tu predovšetkým ide. A najmä pre túto tému sa

nie príliš, že sa deje čosi divné. Divné je nový

s prehľadom pláva medzi mafiánstvom, vášni-

oplatí Lady Xanax prečítať. Záverečná pasáž

normál.

vým nacionalizmom a antisemitizmom, potom

patrí k najpoetickejším obrazom života, nesmr-

Kvalitatívne je zbierka vyrovnanejšia než na-

sa dostáva k vyznávaniu slovanskej vzájomnosti

teľnosti a tvorby, s akými som sa kedy v literatúre

príklad debutová Chuť zabiť, do tohto výberu sa

a konšpiračných teórií. Ómama je bývalá učiteľ-

stretol. „Kráčam po popraskanej asfaltovej ceste

nič vyslovene slabé nedostalo. Pozastavila by som

ka matematiky, momentálne alkoholička na dô-

a znenazdania sa ku mne pripojí zhúžvaný kus

sa skôr, zjednodušene povedané, nad autorským

chodku a obdivovateľka starého režimu. Všedná

umelej hmoty, odpad […] Kráčam a on pri mne

postojom a otázkou interpretácie.

slovenská rodina. A práve z tohto sveta sa Tomáš

umelohmotne šelestí, chce ma dobehnúť. Možno

V kratučkom texte Ukážte knižky! sa stretáme

rozhodol vystúpiť a prijať status blázna a pozo-

takto vyzerá duša. Duša, ktorú väčšinou nevidím,

s tromi postavami, ktoré z dlhej chvíle chodia

rovateľa. Nenávratne. A nič na tom nezmení ani

ale občas, náhodou sa zmení na lesklý skrkvaný

do parku hádzať kamene. Veľa sa o nich nedozvie-

zmena režimu. Práve naopak.

celofán. Odpad, pretože to sladké vnútro už dáv-

me, nemajú žiadnu vyhranenú identitu v rámci

Tomáš obracia svoju iróniu a skepsu na všetky

no ktosi zjedol, vycucal, vylúpol a mne zostala

prostredia ani v rámci svojej skupinky, jediným

strany: „Je super pozerať sa na svet ako na veľké

iba prázdna lastúra. Niečo do čoho všetci kopú,

ich diferencujúcim atribútom sú knižky, ktoré si

múzeum napchaté exemplármi každého druhu

čo si nevšímajú, lebo to roky leží v tráve, niečo

údajne išli požičať do knižnice, a aj o tejto infor-

– len sa nesmiete príliš dotýkať vystavených

čo je vlastne večné, ako stratená ruka admirála

mácii sa dá dôvodne pochybovať. Schematickosť

exponátov! Mohli by sa totiž poškodiť alebo

Nelsona. Pokrčená fólia sa zastaví zaseknutá

je namieste, Kostelanski sa nepokúša o nejakú

rozplynúť. Prípadne, poškodiť, naopak vás – to

medzi dvoma steblami trávy. Vyzerá ako ruka

psychologickú sondu. Dej je tiež prostý – trojica

je pravdepodobnejšie. Preto – opatrne! Chodia

so šiestimi prstami. Som to ja.“

pri hre trafí kameňom a následne zmasakruje

si svetom obťažkaní svojimi životmi a veria,

Dado Nagy

že všetko má nejaký zmysel. Hľadajú ho alebo strácajú a bohovsky veľa o tom rozprávajú,
píšu a natáčajú filmy. Uctievajú tých, čo umreli

a vzápätí začne vinníkov prenasledovať. Text

Antiliteratúra?

násilnou smrťou, alebo takých, čo sú o niečo
vyšinutejší ako ostatní.“
Druhá časť románu je alegóriou radostné-

náhodného chodca v parku, ktorý útok prežije
je temný aj humorný a – k tomu zrejme vyzýva
práve tá vonkajšia jednoduchosť – iste by sa dal
interpretovať hlboko symbolicky. Podobne by sa

Virtuóz / Václav Kostelanski / KK Bagala
2018

ho príchodu „slobodného“ konzumného sveta.

asi symbolika ľahko dala nájsť v Jožovi. A ďalej,
celá úvodná poviedka Žiadosť rozhodne vyzerá
ako veľmi výstižný satirický komentár na adresu

Odohráva sa v nákupnom centre a dala by sa

Vincent Šikula sa

umelcov prežívajúcich na grantovom systéme

charakterizovať biblickým citátom: „Márnosť

na jednom mieste

a nadmerná konzumácia alkoholu a násilie, mo-

nad márnosť, všetko je iba márnosť.“ V podstate

vo svojej Požehnanej

tivické konštanty Kostelanského tvorby, by sa

ide o nekonečný výpočet atribútov konzumu,

taktovke zamyslel,

dali vnímať ako poukaz na stav spoločnosti či

nad ktorým sa vznáša Tomášov odsudzujúci po-

čo to vôbec zname-

povahu človeka.

stoj. Reklama, zábava, relax, hľadanie hojnosti,

ná, keď sa vraví, že

Ak tvorbe tohto autora tieto hĺbky nepripíšeme,

príležitostí, ambícií… Tomáš sa vracia k spomien-

spisovateľ postupne

možno len preto, že už dávno všetci vieme, že

kam a názorom svojho bývalého spolupacienta

dozrieva. Aké do-

vedome nič také nebuduje.

pátra Augustína a sleduje celú plejádu očarených

zrievanie? „Možno

Kostelanski bol nedávno hosťom rozhlasovej

návštevníkov. S jemnou iróniou opisuje aj filo-

čakať od maliny,

relácie Pena dní. Prišiel tam pochopiteľne ako

zofujúcich bezdomovcov Urgenta a Abibasa či

že budú na nej dozrievať z roka na rok krajšie,

autor, ako spisovateľ, a pritom sa zdalo, že z väč-

milovníka kníh Knihára. Aj život tohto na prvý

sviežejšie a chutnejšie maliny? Možno očaká-

šiny otázok týkajúcich sa literatúry je skôr v roz-

pohľad vzdelaného človeka sa bez kontaktu

vať od hrušky alebo od jablone, že na nej budú

pakoch. Nepracuje podľa plánu, nemá bližšiu

so svetom mimo komerčnej bubliny prepadáva

z roka na rok inakšie hrušky?“ Mladý slovenský

predstavu o tom, čo chce svetu povedať a proces

do ničoty. Peter Krištúfek demonštruje nielen

prozaik Václav Kostelanski, ktorému nedávno

písania očividne tematizuje len pod nátlakom.

nadhľad a sebaironickú skepsu, ale aj schopnosť

vo vydavateľstve KK Bagala vyšla tretia knižka,

Svoju pracovnú metódu s prispením moderátora

tvorivo pracovať s odkazmi na známe diela sve-

túto poznámku výborne ilustruje; neprináša

zhrnul slovom „vyletelo“. Sadneš, napíšeš. Re-

tovej literatúry – Homérovu Odyseu či myšlienky

nám nič, čo by sme ešte nepoznali z jeho pre-

daktora podľa všetkého nemal, preškrtal mu to

sv. Augustína. Najmä v druhej časti pôsobí Tomá-

došlej tvorby. Človeku sa takmer žiada dodať

vydavateľ a ten aj zostavil zbierku. Zmenám sa

šova nekonečná kázeň síce adekvátne ubíjajúco,

– chvalabohu.

autor nebránil, bol rád, že ho niekto upozorní,

mnohé motívy sa však začínajú opakovať a znies-

Aký je Kostelanského Virtuóz? Opäť ide

keď sa opakuje alebo má čosi trochu krivé. Keď

la by výraznejšiu redukciu. Tretia časť románu je

o zbierku poviedok, opäť sú to veľmi vtipné,

sa ho moderátor spýtal, prečo si pre svoju prózu

exkurzom do útulku pre bezdomovcov. Prináša

groteskne ladené, rozsahom aj tematicky rôz-

vyberá hrdinov z okraja spoločnosti, odvetil:

viacero presvedčivých príbehov a formálne celý

norodé texty s prekvapivými zápletkami. Keby

„Lebo asi neviem napísať nič intelektuálne.“

príbeh uzatvára.

sme nasilu chceli hľadať nejaký posun, zdá sa mi,

K okrídlenej poznámke Marcela Reicha-Ranic-

Medzi riadkami tohto až agresívne klipového

že kým doteraz sa rozprávač voči bizarným uda-

kého, že mnohí autori vedia o literatúre asi toľko,

zachytenia tyranie našej „šialene rýchlej doby“

lostiam, ktoré ho postretli či strhli, vymedzoval

koľko bežný vták o ornitológii, môžeme mať svoje

môžeme vycítiť jednoduchú túžbu po ubránení

reflexiou, tu už ho svojský svet zväčša pohltil, už

výhrady, ale na Kostelanského tuším platí. (Opäť

si vlastnej osobnej slobody. A duše. Lebo o tú

je jeho organickou súčasťou. Nečuduje sa, alebo

sa skoro žiada dodať to úvodné: chvalabohu…)

č. 07 – 08/18
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Zaujímavé je, že nato moderátor vytiahne výraz

témy, sú považované za umelecké a ak sa zao-

ruka v ruke po medziach, lúkach a horských strá-

„antiliteratúra“, ktorý vraj v súvislosti s Koste-

berajú osobnými dojmami, neurózami autora

ňach“ (s. 81). Ako vidno aj z citovaného úryvku,

lanského tvorbou ktosi kdesi použil. Možno mal

a podobne, patria k populárnym žánrom. Z tohto

výraznou vlastnosťou románu Stromy rastú

v skutočnosti na mysli „antiliterátske gesto“, slo-

hľadiska by sa kniha Ivony Gallovej Stromy rastú

do neba je sentimentálnosť. Autorka sa jej ne-

vá Radoslava Matejova z jeho recenzie na Incident.

do neba mala radiť medzi umelecké prózy, pre-

vyhýba pri charakterizácii vnútorných pochodov

Ale pomýlené je zrejme oboje. Na to, aby adre-

tože na 191 stranách sa autorka dotýka obdobia

postáv prostredníctvom fyzického detailu, ktorý

soval nejaké gestá, sa Kostelanski o literátsky

Česko-Slovenska, Slovenského štátu, 2. svetovej

je podávaný erárnymi spôsobmi červenej knižni-

svet očividne primálo zaujíma, a keby išlo o ten

vojny, socializmu, spomína sa emigrácia – všetko

ce: „keď v kuchyni osamela, pokropila horkými

prvý výraz, na čo vlastne naráža? Prečo antilite-

teda spoločensky významné momenty slovenskej

slzami vankúš“ (s. 16), „tvár jej zalial rumenec“

ratúra? Ide o to, že Kostelanski tak málo teore-

histórie 20. storočia. Do týchto kulís sú zasadené

(s. 17), ani pri citovo exponovaných pasážach, na-

tizuje, že sa nehrnie do interpretácii vlastného

životné osudy protagonistu Milana Kasanického

príklad pri opise línie lásky medzi hlavnými hrdi-

diela? (Pretože „nevie, čo robí“?) Pretože nie je

a jeho rodiny.

nami, Milanom a Paulou. Tieto časti by pre svoju

dosť „intelektuálny“? Pre mňa otázku definície

Téma teda má potenciál, aká je však jej reali-

významovú zaťaženosť mohli byť vyvážené stried-

literatúry otvárajú skôr tie dnes také rozšíre-

zácia? Z hľadiska štýlu sú pre prozaičku typické

mejším jazykom, metaforou či skratkou – ale nie

né introspektívne prózy, kde napokon žiadnu

košaté, nákladné vety plné prívlastkov. Azda sa

sú; prozaička sa cieľavedome vrhá do vĺn gýču:

hlbšiu úvahu o tom, čo je to vlastne literatúra,

za tým skrýva autorkino prihlásenie sa k Margite

„S nedostatkom telesnej lásky silnelo ich duchov-

tiež nevidno. Kostelanského próza je naproti nim

Figuli prostredníctvom úvodného citátu a Figu-

né puto a spojenectvo sŕdc posúvalo hranice lásky.

jednoznačne a zreteľne štylizovaná a má silnú

li sa volá aj matka

Švitorili si ako dve hrdličky, v snahe dozvedieť

dejovú linku. Kým iní sa v súlade s trendom poná-

protagonistu. Gal-

sa o sebe všetko a spojiť dve mysle do jednej sa

rajú do vlastných svetov, pitvú a referujú o sebe

lová možno chcela

vydržali rozprávať celé hodiny a dni. Vytvorilo sa

(často, bohužiaľ, bez akéhokoľvek umeleckého

evokovať biblickú

medzi nimi pevné, neviditeľné puto dvoch bytostí,

presahu či literárnej zaujímavosti), Kostelanski

š t yl izáciu T roch

dvoch vtáčat, ktorým životný víchor lámal krídla

sa díva na svet a v hutných príbehoch o ňom po-

gaštanových koní,

a ony sa stále pokúšajú vzlietnuť“ (s. 90).

dáva správu. „Obyčajným ľuďom sa stávajú zázra-

lyrický pátos a me-

Zadná strana knihy hovorí, že tento román je

ky,“ dodáva ešte v súvislosti s výberom svojich

taforizáciu výrazu.

kniha „plná ľudských drám, nešťastia, zúfalstva,

hrdinov. Antiliteratúra? Mne to pripadá skôr ako

Tá nad mer nosť

nenávisti, lásky aj radosti“. Ak sa čitateľ sústredí

návrat k literatúre, literatúra par excellence.

vo výraze by sama

len na tieto prvky a iné si nevšíma, próza ho môže

Samozrejme, fakt, že autor nám nepovie nič

osebe nemusela byť

uspokojiť – máme však dočinenia s literatúrou

o svojich zdrojoch inšpirácie a tvorivých kŕčoch,

nedostatkom, keby

špeciálnych funkcií, žánrovou literatúrou. V tom-

môže byť mätúci. A napokon aj tá „neintelektuál-

také vety neboli u Gallovej takmer všetky. Text

to prípade ide o literatúru pre ženy, ktorá má

nosť“ a možno ešte väčšmi humor, ktorý akoby sa

sa preto nijakým spôsobom nedynamizuje, ne-

rekreatívnu funkciu – čitateľka si môže pri čítaní

pre mnohých s kvalitnou literatúrou vylučoval.

rytmizuje, štýl prózy je nesmierne jednotvárny

oddýchnuť a zároveň sa dojať. Gallovej jedno-

Ale nemýľme sa. To, čo Kostelanski robí, robí

a ťažkopádny.

ducho chýba umelecký fortieľ písať problémovo

výborne.
Michaela Rosová

Rekreatívne čítanie

Postavy románu sú kontrastne odlíšené, čitateľ

a nepovrchne, a to je azda rozhodujúcim kľúčom,

ľahko identifikuje dobrých a zlých. Zápornosť

podľa ktorého sa rozlišuje literatúra žánrová

postáv sa prejavuje pri vnútorných i vonkajších

a umelecká. Téma nestačí.

charakteristikách, ak sa v románe vyskytne
gardista, musí to byť „chudý dlháň s vyrážkami,

Tamara Janecová

čo mu špatili tvár“ (s. 145) alebo iný muž, ktorý
Stromy rastú do neba / Ivona Gallová / Slovenský spisovateľ 2018

„pod čiapkou skrýval plešinu, leskla sa mu tvár,
pri chôdzi sa mu triaslo brucho aj dvojitá brada.
V malej okrúhlej tvári mal zasadené dve prasacie

V súčasnej fáze vývoja slovenskej literatúry

oči“ (s. 126). Spisovateľka sa takýmto spôsobom

môžeme pozorovať tendenciu preferovania

poisťuje, aby si čitateľ dokázal postavy hodnotovo

spoločensky závažných tém najmä autormi

zaradiť, ak by tak nezvládol podľa ich konania.

Mechanika
ľudského srdca
Lomová mechanika / Martin Vlado / Vydavateľstvo PECTUS 2017

tzv. žánrovej literatúry. Mnohí spisovatelia sa

Protagonista románu Milan stelesňuje všetky

bránia rozdeľovaniu kníh do kategórií umelec-

klady rozprávkového princa. Gallová dáva nazrieť

Zbierka poviedok Lomová mechanika od Mar-

kej a populárnej literatúry, keďže táto opozícia

do psychiky dospievajúceho mladého muža, v kto-

tina Vlada už svojím názvom ukazuje a hovorí,

koreluje s opozíciou vysoká – nízka, a teda v dô-

rom sa prebudil erotický cit: „Stále bol zaľúbený

v akom svetle sú v nej opísané ľudské vzťahy.

sledku, kvalitná – menej kvalitná. Jozef Karika

do Paulínky. Túžil po nej oveľa viac ako kedysi

Automaticky si spomenieme na fyziku a pred-

v nedávnom rozhovore s Róbertom Kotianom

po torte. Vlastne sa ta nedalo porovnať, boli to

stavíme si nejaký pracujúci mechanizmus alebo

(Kaviareň na Patrónke) uviedol, že v zahraničí

dva úplne odlišné pocity. Paulínka mu v živote

stroj. Správnou asociáciou je však v tomto prí-

sa pri rozdeľovaní literatúry uplatňuje najmä

chýbala tak bytostne, až mu zvieralo srdce. Tak

pade iba spomenutý obraz mechanizmu, ktorý

kľúč vážnosti a dôležitosti tém, ktorými sa diela

rád by ju vystískal, vybozkával, hľadel jej úprimne

je v niečom podobný psychike človeka. Hoci sa

zaoberajú. Ak tematizujú spoločensky závažné

do očí… S ňou by aj tancoval alebo len tak bežal

pre túto psychiku niekedy zdá byť existencia v re-

s. 82/83
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alite príliš ťažká, vždy sa môže ukryť vo svete

tateľovi možnosť nakresliť si vo fantázii vlastné

– v zrozumiteľnom jazyku – môžete prečítať,

svojich neskutočných výmyslov – tie sú však

pokračovanie. Príkladom tu môže byť poviedka

sú v češtine. A aj v takom prípade je komiks

zároveň obrazom autentických myšlienok. Iba

Susedka, v ktorej iste nejeden čitateľ nezvládne

mnohými považovaný za záležitosť pre deti.

v tomto vnútornom svete sa dá byť najčestnej-

vysledovať smerovanie autorových myšlienok.

Preto som bol milo prekvapený, keď som dostal

ším, nehanbiac sa za vlastné pocity i názory, ale

Zmysel celej poviedky spočíva v úvahách dušev-

možnosť niečo napísať o slovenskom preklade

takisto aj najviac falošným, schovávajúc sa pred

ne chorého muža, ktorý stratil ženu a snaží sa

komiksu Nick Cave: Mercy on Me Reinharda

skutočnosťou v nereálnom svete. Pred postavami

ju nájsť aspoň vo svojich spomienkach. Smutný

Kleista.

z poviedok sa tým vynára naliehavá otázka: dá

námet určite vyvoláva patrične zodpovedajúce

Toto nie je prvý komiks Reinharda Kleista

sa vôbec žiť v takomto protirečivom vesmíre?

pocity a dovoľuje fantázii čitateľa pridať k textu

vydaný v preklade. Predchádzali mu príbehy

niečo svoje – veď táto poviedka neponúka ani

Boxer, Johnny Cash a Sen o olympiádě v českom

logický začiatok, ani konkrétne zavŕšenie.

jazyku. A v roku 2017 bol v Amerike vydaný

Podobne ako v skutočnom živote, aj vzťahy
medzi Vladovými postavami sú zložité, niekedy
úplne neproduktívne ba až zničujúce, a každá po-

Do sveta výmyslu poháňa vedomie postáv

Kleistov životopisný príbeh o Nickovi Caveovi

stava musí nájsť nejaký spôsob, ako to zvládnuť.

bezohľadná realita, v ktorej sú ich ozajstné myš-

s podnázvom Mercy on Me. Ak vám meno Nick

Zostáva im pritom len vychádzanie zo situácie

lienky pre ostatných ľudí tajomstvom a všetky

Cave nič nehovorí, nasledujúci odsek je pre vás.

a podmienok, ktoré už vedľa seba majú, alebo

trápenia musia byť prežité hlboko vo vlastnom

Nick Cave je austrálsky hudobník, spevák,

ktorými sa sami obtočili. Čo vlastne vieme o ľud-

vnútri. Nie je to ani ľahké, ani zdravé, hoci sa

skladateľ, multiinštrumentalista, spisovateľ

ských vzťahoch? V poviedkach sme sa zoznámili

to pre postavy po nejakom čase stáva obvyklé

a herec. Hudbe sa začal venovať začiatkom

s učiteľom, spisovateľom, detektívom, doktorom.

a úplne normálne – tak ako sa hlavnej postave

70. rokov, keď spolu s multiinštrumentalistom

Hoci majú úplne rôzne zamestnania, spája ich to,

poviedky Susedka nezdá nič bizarné na tom, že

Mickeym Harveym založil svoju prvú skupi-

že – tak ako hocijaký človek v reálnom živote –

zdanlivo pravidelne komunikuje so svojou mŕt-

nu, The Birthday Party. Tá sa rozpadla v roku

môžu byť náchylní voči psychickým problémom.

vou ženou.

1983, ale Cave spolu

Autor sa tematicky dotýka vraždy, zrady, smrti

Zbierka je napísaná moderným, niekedy expre-

s Harveym založili

a iných skutočností, ktoré majú vážny dosah

sívnym jazykom, čo zároveň priťahuje fanúšikov

skupinu Nick Cave

na formovanie ľudského vnútra.

súčasnej literatúry a ľahkého čítania, ale môže

and the Bad Seeds,

odháňať prívržencov klasickej formy a vyššieho

v k tor ej p ô s obí

jazykového štýlu.

dodnes. Jeho hudba

Už prvá poviedka zásadne mieša realitu s vymysleným svetom, čo je vlastne charakteristické
pre celú zbierku. Martin Vlado tým pre čitateľa

Autorovi zbierky sa podarilo vytvoriť naozaj

je emocionálna,

vytvára priestor na rozmýšľanie nad textom a hy-

pútavé spektrum bežných aj celkom netypických

pl n á elementov

potetické pridávanie vlastného postoja k napí-

situácií, z ktorých svojim postavám ponúkol aj

smrti, viery, lásky

sanému. V knihe dochádza k dvom spôsobom

pohodlné útočisko – svet nádejí a tajomných tú-

a násilia. Medzi naj-

dosahovania takýchto situácií. Prvou z nich sú

žob. Tam sa rado chodí a odpočíva, ale konečný

známejšie piesne patria Henry Lee, Red Right

sporné, nepresné momenty a prípady, v ktorých

záver je vždy ten, že byť trvalým obyvateľom tohto

Hand (ktorú poznáte z filmu Hellboy a seriálu

rôzni čitatelia pochopia ten istý aspekt inak,

vymysleného priestoru je nemožné. Človek si

Peaky Blinders) a Where the Wild Roses Grow

uplatňujúc svoj vlastný názor. Takýto prípad

môže dovoliť zahĺbiť sa do svojich ilúzií, ale skôr

s Kylie Minogue.

vidíme napríklad v poviedke Jablká, v ktorej ne

či neskôr sa táto neskutočnosť náhlym dotykom

Okrem toho sa Caveove pesničky objavili

existuje presná hranica medzi dvoma realitami:

pravdivej a surovej reality zničí. Tieto momenty

vo filmoch Tak ďaleko, tak blízko!, Vreskot 3

realitou, do ktorej je hlavná postava autorom

sú vo veľkej miere tým, čo zbierke zabezpečuje

a hudobník sa podieľal aj na soundtrackoch

dosadená, a tou, ktorú si táto postava sama vy-

ohlas u čitateľa; veď príležitostné utiekanie sa

k filmom Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Ro-

mýšľa. Hlavnou postavou je tu spisovateľ stre-

do svojich tajomných snov je vlastné každému

bertom Fordom, Cesta, Zem bez zákona a Hell or

távajúci postavy, ktoré

človeku. Všetci sme predsa komponentmi lomovej

High Water. Teraz – keď už niečo viete o Nickovi

sám vytvoril. A tak aj

mechaniky a všetci máme v sebe takisto vložený

Caveovi – si povedzme dačo o komikse.

študentku, ktorú stre-

zložitý systém fungovania ľudského srdca.

s ňou, nakoniec nazý-

Jevhenia Pekar

va iba výplodom svojej
fantázie. Teda kam až
siaha hranica priamo
podaného v ýmyslu

Ak očakávate priamočiary príbeh, budete
sklamaní. Mercy on Me je komiks plný polo-

tával a komunikoval

právd a výmyslov. Toto nie je pravdivý príbeh
o Nickovi Caveovi, aký sme videli v dokumen-

Cesta do hlbín
rockerovej duše

autora a kam hranica

toch 20 000 Days on Earth a One More Time with
Feeling. Príbeh sa potáca niekde medzi halucináciami spôsobenými drogami a útržkami
pravdivých udalostí z Caveovho deštruktívneho

výmyslu, vyjadreného

Nick Cave: Mercy on Me / Reinhard Kleist /

vzostupu so skupinou Birthday Party.

prostredníctvom jeho hlavnej postavy? Každý

Preklad Michal Hvorecký / Vydavateľstvo
Monokel 2018

o Johnnym Cashovi, Kleist stvárňuje Caveovu

čitateľ asi odpovie inak.
Druhou z dvojice spomínaných situácií je úplná

Podobne ako pri komikse, ktorý napísal
cestu ku spáse – zobrazuje, ako sa z drogového

absencia logického zavŕšenia deja alebo výskyt

Komiks v slovenskom preklade je u nás neexis-

závisláka stal jeden z najmilovanejších a najreš-

nezakončených myšlienok, ktoré nechávajú či-

tujúca vec. Jediné komiksy, ktoré si v preklade

pektovanejších moderných hudobníkov. Kleist ››

č. 07 – 08/18

RECENZIE

››

sa však vyhýba priamemu rozprávaniu a skôr

val, ani by som ju nedočítal. Možno je to iba

tvoria logicky na seba nadväzujúce celky, ale

dáva prednosť postavám z Caveových pesničiek

niečo veľmi osobné, súvisiace s legendárnym

kusy textu odseknuté často v polovici vety. Je

a kníh. Zlynčovaný Euchrid Eucrow z jeho knihy

argentínskym spisovateľom Juliom Cortázarom

pravda, že aj tento prístup sa ukáže ako funkč-

And the Ass Saw the Angel, zavraždená Elisa

(hneď vysvetlím), možno to má istú všeobec-

ný, ale keďže je to len na jedinom mieste (s. 85 –

Day z duetu s Kylie Minogue Where the Wild

nejšiu platnosť, každopádne však nechcem

86), hodnotím ho negatívne. Apropo, keď už sa

Roses Grow, zločinec z The Mercy Seat – všetci

potenciálnych záujemcov o Peixotov Cintorín

rozprávame o konštruovanosti: sexuálne scény

sú súčasťou skladačky Caveovej legendy.

klavírov úplne odradiť, a preto pred výpoč-

sú v Cintoríne klavírov „riešené“ ako trigono-

Niekedy sa Kleist až príliš oddáva fantázii.

tom negatív musím uviesť jednu vec – román

metrické príklady o uhloch a trojuholníkoch

Namiesto toho, aby vyrozprával príbeh aj os-

sa skutočne zlepší zhruba po sedemdesiatich

zostrojených z dvoch ľudských tiel a jedného

tatných členov skupiny, ktorí pomohli stvoriť

stranách. Ako som už naznačil vyššie, napriek

tela klavíra (nie, to nie je kompliment).

Nicka Cavea – Blixa Bargeld, Warren Ellis, Mick

tomu v ňom pre mňa až do konca ostáva príliš

Generátorom deja je v podstate takmer vždy

Harvey a Tracy Pew –, urobil z nich skôr kari-

veľa polien, hodených pod nohy čitateľa, na to,

nejaká forma fyzického násilia alebo zhoršenie

katúry alebo sa objavujú iba letmo ako filmové

aby som ho považoval za dobrý.

situácie niektorej z hlavných postáv – zdá sa

cameo. Navyše tí, ktorí nepoznajú život Nicka

Teda k tomu Cortázarovi – úvodná kapi-

mi, že autor sa občas na svojich hrdinoch až

Cavea, budú zmätení, pretože Kleist rád ská-

tola Cintorína klavírov pripomína Argen-

vŕši, a hoci to aj môže byť zámer (veď život ni-

če v priestore a čase. V jednu chvíľu vidíme

tínčanovu poviedku Liliana plače, čo by sám

kdy nebol výlučne ľahký a príjemný), neschop-

Cavea ako osamelého astronauta, ktorý pošle

osebe problém nebol, ale kto ma pozná, vie,

nosť posúvať udalosti iným spôsobom ako stá-

papierové lietadielko s vyznaním lásky dievča-

že môj život s literatúrou sa delí na obdobie

le novým a novým konfliktom medzi postavami

ťu na zemi. Potom sme zrazu svedkami toho,

pred Cortázarom a po ňom, vďaka čomu pô-

Peixotovi pripisujem ako ďalšie mínus. Ani to,

ako bola založená austrálska skupina, ako táto

sobí recenzovaný Peixotov román ako slabý

že v podstate na pozadí celého románu znie

skupina prerástla svoje publikum a jej členovia

odvar z cortázarovského spisovateľského

hudba z klavíra, situáciu nevylepšuje – práve

sa presťahovali do Londýna.

umenia. Portugalský autor však pohorí aj

naopak, v súčinnosti s osudmi protagonistov

Najväčšou silou Mercy on Me je čiernobie-

pri porovnaní s ďalšími boomistami – cyklic-

to skôr vytvára dojem melodrámy na spôsob

la kresba. Keď Kleist kreslil komiks o živote

ké prevrstvovanie

Johnnyho Casha, bol v pokušení stvárniť Casha

postáv (štvorčlen-

Skrátka mám pocit – hoci do istej miery ro-

ako vychudnutého dlháňa (namiesto šviháka) –

ná mužská línia

zumiem tomu, prečo je štruktúra Cintorína

pri komikse o Nickovi Caveovi nemusel hlavnú

rodiny Lazárovcov,

klavírov zámerne taká komplikovaná –, že

postavu vôbec pretvárať, keďže Cave je vychud-

v ktorej sa všetci

by sa to všetko dalo podať oveľa jednoduch-

nutý dlháň. Okrem toho je Kleist fascinovaný

vol aj ú F r a n c i s -

šie, navyše bez zbytočných banalít (ktoré asi

Caveovou tvárou a perfektne vystihuje jeho

co; bezmenný

autor používa na vyvažovanie negatívnych

charizmu. Kresba je dostatočne dynamická

s t r ýk o v je d nej

vnemov, pôsobia však ako samoúčelné orna-

na to, aby nenudila a výborne dopĺňa príbeh.

línii rozprávania

menty) a prázdneho filozofovania, na aké sme

Pri čítaní máte neustále pocit, že ste v pohybe

a brat Simão v lí-

si zvykli u brazílskeho autora Paula Coelha.

rovnako ako hlavné postavy.

mexickej telenovely.

n i i d r u h e j; d v e

Niežeby Cintorín klavírov nebol interpretačne

Prekladu niet veľmi čo vytknúť, až na sem-

bezmen né ženy,

bohatý, aj cez jeho komplikovanú štruktúru

tam pokrivkávajúce slangové výrazy. Samot-

do ktorých sa Francisco starší zaľúbi, a pod.)

je zreteľne vidieť, o čom by čitateľ mohol či

né vydanie je výborné. Pevná väzba takémuto

evokuje Buendíovcov z Márquezovho romá-

mal uvažovať (najvýznamnejším je asi princíp

komiksu prospela a titul sa bude krásne vyní-

nu Sto rokov samoty, u Peixota však tomuto

linearity/cyklickosti času a naň nadväzujúci

mať vo vašej poličke medzi beletriou, prípadne

výstavbovému princípu textu chýba akási

princíp opakovania), samotný román však

literatúrou faktu. Nick Cave: Mercy on Me

kvalita; na iných miestach (najmä v pasážach

pre mňa bol takou únavnou skúsenosťou, že

si zaslúži vašu pozornosť – ak ste fanúšikovia

o Lisabone) cítim stopovú prítomnosť Najprie-

ma na akékoľvek dotváranie textu naozaj pre-

Nicka Cavea alebo komiksu, prípadne ak sa len

zračnejšieho kraja Carlosa Fuentesa; vysoko

šla chuť.

chcete presvedčiť o tom, že komiksy naozaj nie

nastavenú latku všetkých vyššie spomína-

V Cintoríne klavírov je postava slepého

sú iba pre deti.

ných diel však Cintorín klavírov vyslovene

ladiča a tak nejak som sa pri čítaní cítil aj ja:

podlieza.

miestami človek netuší, čo sa okolo neho deje.

Marek Baranyi

Ak v tomto aj nespočíva úplné jadro prob-

Nedobrý prstoklad

lému, ide o výrazný symptóm. Nasledovaním

neúspešne by som ho ladil dodnes.

tejto linky sa však k tomu, čo je achillovou pätou románu, dostaneme: pôsobí ako konštrukt.

Cintorín klavírov / José Luís Peixoto / Pre-

Teda – nielen ako postmoderný konštrukt s po-

klad Lenka Cinková / Portugalský inštitút

náškami na iných autorov, ale konštrukt naj-

2017

mä vzhľadom na prílišnú prekomplikovanosť
kompozície. Udalosti sú rozprávané v dvoch

Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a poviem

líniách, pričom jedna z nich je vyskladaná

to rovno – ak by som túto knihu nerecenzo-

z poprehadzovaných fragmentov, ktoré ne-

s. 84/85

Akurát teda keby ste mňa posadili ku klavíru,

Matúš Mikšík

PRIPRAVUJEME

V ďalšom čísle si prečítate:
reportáž z banskoštiavnického festivalu Cap à l’Est
v téme interpretácie tri texty o básňach slovenských klasikov a rozhovor s literárnym vedcom Jánom Zamborom,
ktorý sa venuje interpretovaniu poézie
titulnú recenziu na knihu Andreja Bána Slon na Zemplíne (Absynt)
reportáž o literárno-kníhkupeckom prostredí v Banskej Bystrici

Prajeme príjemné leto. S ďalším číslom sa ohlásime 27. septembra.
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Prečítané leto 2018

Porazme prázdninový
útlm mladých čitateľov!
Učitelia so smiechom vravia, že v septembri sa im do škôl
a škôlok vracajú prázdne hlávky. Čo je horšie, podľa výskumov
sa letá bez knižiek sčítavajú a deti ich dobehnú len ťažko!
Zabojujme spolu s prázdninovým útlmom vďaka kvalitným knižkám,
kám,
ktoré zabavia deti aj rodičov.
Viac info na martinus.sk/precitaneleto
Útek
Marek Vadas

Nečakané priateľstvá
Pavla Hanáčková

Chlapec a jeho pes Alan
putujú naprieč mestami,
krajinami a kontinentmi,
na ktorých sa stretávajú
s priateľstvom i odmietaním.
Odkrývajú zdanlivo ďaleké,
exotické krajiny a ich ľudí.

Antilopa a pavián.
Čo je to za nesúrodý pár?
Nielen zvieratá, ale aj
rastliny si môžu navzájom
pomáhať. Vydaj sa na cestu
prírodou, na ktorej
sa dozvieš, že priateľstvo
môžeš nájsť úplne všade!

Muflón Ancijáš
a jeho spanilá jazda
Braňo Jobus

Veľká kniha o morských
tvoroch
Yuval Zommer

Príbeh Angelina Browna
David Almond

Ancijáš nie je hocijaký
muflón, ale dobrosrdečný
kamionista. Nadovšetko
miluje svoje tepláčiky
a rád robí druhým radosť.
Spolu s kamarátkou
dážďovkou Milicou
precestuje celý svet.

Prečo chodí krab bokom?
Majú medúzy telo z medu
a fúzov? Ako to, že tučniaky
nezamrznú? Vedia lietajúce
ryby skutočne lietať? Krásne
ilustrovaná kniha odpovie na
všetky otázky :-)

Mapy
Aleksandra Mizielińska
a Daniel Mizieliński
Pre malých aj veľkých,
ktorí sa radi dozvedia
najzaujímavejšie infošky
o našich blízkych
aj vzdialených susedoch.
Mapy sa radia medzi
najkrajšie knihy sveta.

Počas jazdy v autobuse
objavil Bert Brown vo svojom
náprsnom vrecku anjela.
Čarovný príbeh, ktorý je
trochu realistický a trochu
rozprávkový ako všetky knihy
Davida Almonda.

Maja Lunde: Príbeh včiel
Iba v Martinuse darček pre prvých 1000 čitateľov:
jedinečná záložka, z ktorej vyrastú kvety!
www.martinus.sk/pribehvciel

navštívte
kníhkupectvá
martinus

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Banská Bystrica
OC Terminal
Štefánikovo nábrežie

Bratislava
OC Cubicon
Staré grunty

Lučenec
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Námestie republiky

Nitra
OC CENTRO
Akademická 1

Považská Bystrica
M-Park
Centrum 8

Bratislava
Obchodná 26
Staré mesto

Košice
OC Galéria
Toryská 5

Martin
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Poprad
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Žilina
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

Foto Radka Komžíková
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AKTUALITY
02 Sedem dní a sedem nocí – niečo ako denník organizátorov (správa,
Rado Sloboda, Slavo Sochor) / Cap à l’Est smeruje na západ (správa, red)
// 03 La ville invitée (správa, Diana Mašlejová) // 04 Pohoda: Nech žije
multižánrovosť (reportáž, Soňa Uriková)

Na pláž!

ROZHOVOR

Na prednej obálke vidíte mňa a 36 kníh, ktoré spomínam v hodnotení slovenskej nedebutovej poézie za rok

06 31 dní, 62 autorov (rozhovor s Ivetou Hurnou, Katarína Gecelovská)

2017 – teda, v samotnom texte je ich, myslím, rovných
40, a to som zámerne obišiel aforizmy a sentencie, nie-

TÉMA – SLOVENSKÝ KNIŽNÝ ROK 2017

ktoré knižky som fyzicky ani elektronicky nezohnal,
ďalšie sa nepomestili ani do anotačného zoznamu (vymyslite niekto elastický papier!). Ide o to, že napísať

NEDEBUTOVÁ PRÓZA

takýto text vôbec nie je sranda – ak v niektorých uvidíte

09 Na margo jedného literárneho roku (Karol Csiba)

„srandovné“ momenty, tak vedzte, že to je skôr v rámci
psychohygieny toho-ktorého hodnotiteľa či tej-ktorej
hodnotiteľky; sám viem, že keby som si nemohol aspoň
z niečoho uťahovať, písanie tohto textu takmer v rozsahu bakalárskej práce by ma položilo.
Keď teda pomenúvam jeden zo segmentov môjho
hodnotenia „poctou lyrickým hrdinom a hrdinkám“,
mám na mysli nielen lyrické subjekty a subjektky, ale
aj subjekty a subjektky, ktoré o týchto lyrických sub…
hrdinoch píšu – ostatne, preto siaham po referenciách
k rubrike Interpretácia, ktorá patrí v Knižnej revue k naj-

DEBUTOVÁ PRÓZA
24 Hovoriť veľa, povedať málo (Tamara Janecová)
NEDEBUTOVÁ POÉZIA
30 Ge-ne-ruj-ten-text-! (Matúš Mikšík)
DEBUTOVÁ POÉZIA
39 Od kroku pre človeka ku kroku pre ľudstvo (Ján Gavura)

rozsiahlejším a jej doménou je výlučne poézia (niežeby
písanie o próze, fantastike, literatúre pre deti a mládež,
literatúre faktu či literárnej vede bolo jednoduchšie).
Vďaka patrí všetkým tým, ktorí to ešte nevzdali a pustia
sa aj do takej sizyfovskej práce, akou je písanie o literatúre.
Samotná redakcia tohto časopisu je totiž maličký tím,
ktorý by toto všetko bez pomoci ďalších ľudí pripraviť

FANTASTIKA
44 Slovenské fantázie (Juraj Búry)
LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
49 Na cestách-necestách sa knižky strácajú, iné objavujú
a k niektorým sa oplatí vracať (Timotea Vráblová)

nedokázal (obzvlášť v momentoch, kedy šéfredaktorovi
začne prepínať z práce, tepla, a tak vôbec a začne si
spievať – kto ma počul spievať, vie si asi predstaviť, ako
to ovplyvňuje úroveň morálky v celom tíme), takže sa
dobre pozrite na hrdinov a hrdinky tohto čísla →
To bola prvá polovica poďakovania za zvládnutie tohto
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„dovolenkový“, úvodzovky sú tam preto, lebo nič nie je
ďalej od pravdy – s oboma kolegyňami, Beou Belákovou
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aj všetky ostatné stoja na práci rovnako trojčlennej
redakcie, ako aj desiatok externých prispievateľov. Ešte
raz vďaka obom stranám mince.
Spomeňte si na týchto mimoknižných (a predsa aj
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