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AKTUALITY

Laureátkou 13. ročníka Ceny Anasoft litera sa stala Etela Farkašová za knihu Scenár (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). Foto Juraj Starovecký

Predstavenie fantastiky na Istrocone
Prvý jesenný víkend patril v Dome

Do publikácie prispeli autori ako A. Olejárová, H. Veselá, F. Vrbenská,

kultúry Ružinov v Bratislave fanúši-

J. Lupečka, a iní. Táto knižka sa krstila sprievodcovskými klieštikmi.

kom hororu, fantasy a sci-fi. V rámci

Naopak fantasy antológiu autoriek z Česka a Slovenska Žena s labutí

literárnej sekcie festival Istrocon po-

(Fortna), čo je štvrtý zväzok projektu „Žena s…“, predstavili F. Vrbenská

núkol priaznivcom popkultúry hneď

a Z. Hloušková. Titul tak dopĺňa ich koncepciu knižiek ľahkého fantazijna.

niekoľko krstov knižiek z domácej

K najnovšej knihe Juraja Červenáka Hradba západu (Vydavateľstvo Slo-

scény, ale aj besedy s renomovaný-

vart) si autor pripravil prednášku o jej procese prípravy, ktorá zahŕňala

mi autormi, ktorí hovorili nielen

štúdium histórie obliehania protitureckej pevnosti Nové Zámky, pričom

k svojím vydaným publikáciám, no

do svojej prezentácie Červenák zahrnul aj zaujímavý dobový obrazový

prezradili čo-to aj k pripravovaným

materiál. Jana Plauchová na svojej besede hovorila o reálnej vede, skrytej

knižným novinkám.

za jej knihami (raketové inžinierstvo a kvantová mechanika). Debutant

Žilinské vydavateľstvo Artis

Martin Hatala mal besedu venovanú svojej knihe Whiskey, krv a striebro

V rámci festivalu prebehlo aj vyhlásenie

Omnis na jeseň prišlo len s jednou

(Artis Omnis), opísal svoj tvorivý proces a nezabudol pritom zdôrazniť, že

súťaže Poviedka Istroconu. Prvé miesto

novinkou, a to s trilerom V tieni

omnoho ľahšie sa mu zisťoval americký dobový kontext ako ten domáci.

získal Tomáš Dostál s poviedkou Muž

Zeme, v ktorom mladý autor Roland

Keďže M. Hatala je aj komik, predviedol improvizované číslo svojho progra-

Oravský vytvára sci-fi s kriminálnou

mu, hlavnou náplňou však bola tvorivá skúsenosť začínajúceho autora.

zápletkou, no pokúša sa i o ľahký

Besedový blok uzatvoril Daniel Hevier s jeho ambicióznym projektom

spoločenský presah. Krstným otcom knižky bol Juraj Červenák, ktorý

Chymeros, pričom okrem prvej časti prezradil svojim priaznivcom pár

v tomto programe nefiguroval ako autor fantastiky, ale ako pisateľ kri-

informácií k chystanému druhému dielu s názvom „Tajné miesto“. Jeho

minálok. Zaujímavosťou je, že sa krstilo glukózovým roztokom, keďže

základ bude tvoriť škola, kde deti budú učiť dospelých.

odnikud. Foto Tomáš Kubovič

autor je povolaním doktor. V rámci žánru hororu bola predstavená zbierka
českých a slovenských poviedok Koleje smrti (Hydra), ktorá mala pôvodne
niesť názov „Hrôza na koľajniciach“. Súbor textov spája motív koľajníc.

s. 02/03

Istrocon teda ukázal, že slovenská fantastika neumiera, plodí nových
autorov a starí spisovatelia nezaháľajú.
Lenka Macsaliová / Juraj Búry

AKTUALITY

Mila Haugová bola jednou zo zúčastnených poetiek a básnikov na festivale Versus 2018 v Literárnej bašte v Banskej Bystrici. Foto Eva Rácová

„Deti, užite si posledné dni chudoby.
Idem domov.“

Súčasná slovenská literatúra (2017 – 2018)

Vetou, ktorou pôvodne mala ukončiť svoj

vili Vladimír Barborík (próza), Viliam Nádaskay (poézia) a Lenka Macsaliová

prejav po získaní ceny Anasoft litera 2018

(literatúra na webe) z Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Na pôde Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky sa konala
prednáška pre širokú verejnosť k súčasnej slovenskej literatúre, ktorú si pripra-

Vanda Rozenbergová okomentovala jej

Prvý blok bol venovaný aktuálnej próze, pričom literárny vedec Vladimír Bar-

vyhlásenie behom besedy tykajúcej sa au-

borík predstavil také tituly, ktoré majú schopnosť viesť so súčasníkom rozhovor

torkinho najnovšieho románu Tri smrtky

o jeho situácii. Od Ľuboša Bendzáka, Rudolfa Juroleka a Petra Macsovszkého ako

sa plavia (Vydavateľstvo Slovart).

autorov prózy subjektu, cez Antona Baláža – próza minulosti – a Janu Micenkovú,

Román ukazuje históriu rómskeho
dievčatka Karolky, ktorá sa ocitá v no-

Richarda Pupalu a Vandu Rozenbergovú ako reprezentantov prózy dneška, až
po literárnu mystifikáciu zastúpenú Danielom Majlingom.

vej rodine. Rozenbergovej nová próza sa

V bloku o súčasnej poézii boli predstavené básnické zbierky, ktoré boli označené

líši od toho, na čo je zvyknutý čitateľ jej

za pozoruhodné. Od sociálnej inovatívnosti Veroniky Dianiškovej, priamočiarosti

tvorby. Ako hovorila sama autorka, je to jedna z mála jej kníh, ktoré

Jána Gavuru, cez explozívnosť výpovede Ladislava Lipcseia, problém sebaur-

nadväzujú na jej osobné skúsenosti. Hlavná postava je inšpirovaná

čenia Petra Brezňana, až po Martinovu Lackovu víziu poézie ako svojbytného

rómskym dievčaťom, ktoré mala možnosť stretnúť v tábore pre deti

intelektuálneho produktu, básnické glosy Agdu Bavi Paina a impresionistické

zo sociálne slabších rodín.

trojveršia Viktora Suchého.

Podujatie bolo uzatvorené čítaním pasáže z knihy, ktorá je v pod-

Posledná časť bola zameraná na slovenskú reflexiu literatúry z dielne book-

state rozprávkou pre deti zahrnutou do deja románu. Už z besedy

tuberov, knižných influencerov a literárnych publicistov na Youtube. Prednáška

je možné predpokladať, že to nie je jej posledná próza, ktorá bude

bola rozdelená do štyroch kategórií: na povrchu, niekde na pomedzí, do hĺbky

nominovaná na ceny a veľmi autorke želám, aby tentoraz mohla

a subžánrová odbočka. Okrem slovenskej booktube scény boli predstavené aj

použiť svoju výbornú uzatváraciu vetu. Všetci sa pripravme na po-

knižné YT relácie, publicisti zameraní na literárnu kritiku, esejistiku či subžáner

sledné dni chudoby.

„angry review“ v slovenskom prostredí.
Agnieszka Słowikowska

Lenka Macsaliová

č. 09/18

V predvečer storočnice
Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila vo svojich priesto-

Foto Jana Plavec

AKTUALITY

Stodoliště

roch výstavu Emil Kumlik – príbeh výnimočného knihovníka.
Výstava k 150. výročiu narodenia E. Kumlika priblížila odbornej i širšej verejnosti osobnosť zakladateľa a prvého riaditeľa
knižnice Alžbetínskej univerzity v Bratislave. Jeho činnosť úzko
súvisí s históriou „univerzitky“ a knihovníckej profesie a s jeho
novinárskou, spisovateľskou, bádateľskou či organizačnou prácou v meste. Na paneloch a vo vitrínach sa tak striedali texty,
dokumenty i publikácie z fondov Univerzitnej knižnice i tie vydané E. Kumlikom.
Knižnica tak venovala pozornosť dnes menej známej osobnosti
a predstavila verejnosti knihovníka (aj) formou komentovaných
prehliadok. Zároveň vydala katalóg, ktorý prináša náčrt vzniku,
vývoja knižnice Alžbetínskej univerzity, jej osud po vzniku Československej republiky, kópie dokumentov spätých s jej činnosťou,
prehľad príspevkov o knižnici a jej riaditeľovi, Kumlikove príspevky v dobových periodikách i publikácie, ktoré vydal. Výstava
sa tak stala poctou knihovníkovi a je (ako zdôraznila súčasná
generálna riaditeľka UKB S. Stasselová) „zároveň prvou zo série
podujatí k oslavám stého výročia vzniku Univerzitnej knižnice“.
Lýdia Čelková

Ačkoli jsou Turčianské Teplice hodně staré lázně a bylo o nich napsáno
několik dlouhých elegií, nemám z nich dobrý pocit. Je mi smutno – ale
do elegie by se mi nechtělo. Spíš bych zašel za nějakým raperem, udělal
mu komentovanou prohlídku a nechal ho, aby Teplicím pořádně zatopil.
Připadá mi, že lázně a jejich manažeři si tady dělají, co chtějí: zbourali
secesní koupaliště a postavili aquapark, kácejí stromy, zabavili kus
krásného parku a oplotili ho (přejdeš lávku přes potok a na druhé
straně narazíš na pletivo, fuj!), vitráž v průčelí jednoho z lázeňských
hotelů zabalili do plexiskla a nad to napsali Royal Palace. Večer řve
z lázeňských domů Michal David a Dalibor Janda (pouští Dj Pavlík)
a vyhrávají kapely, které by dělaly čest československé lidové televizi
Šlágr. Některé taky nejspíš dělají. A dál: poblíž lázeňského bulváru stojí
tři supermarkety (čtvrtý je schovaný kousek stranou), nové restaurace
a penziony jsou neobyčejně hnusné a jmenují se tak, aby do kraje vhodně zapadly: Frizzante a Anesis. Odér Itálie, chutě Řecka: a jsme znovu
u Šlágru. V rodném domě Mikuláše Galandy nevisí žádné Galandovy
obrazy a vystavují tu třeba studenti Studia pro dospělé z místní ZUŠ-ky.
Nové obchodní centrum Kocka sestává z jedné drogerie, jednoho tabáku
a obrovského vietnamského tržiště, které zabírá celé patro. A tak dál.
Kolem Turčianských Teplic je ale všechno nádherné: vesnice, doliny, hory, lesy, révaiovská stromořadí, meandrující potoky. Já a moje

Košické rozhlasové štúdio RTVS
vás pozýva začítať sa ušami
do týchto relácií:
30. 9. o 7:30 v Rádiu Regina Východ Príbeh pre toto miesto z pera
Slávky Otčenášovej o Leonardovi Coxovi v levočskej mestskej
škole.
30. 9. o 15:00 v Rádiu Devín pásmo spomienok Viery Lubošínskej
z rokov 1938 – 45 na svoj život na panovníckom dvore v Indii
pod názvom Indický denník.

žena dnes nepůjdeme daleko. Hned za Teplicemi, v Dolní Štubni je
místo, kterému říkáme (našli jsme si to) stodoliště. Dlouhá, velice
dlouhá řada stodol obrácených k táhlým úzkým polím, za nimiž už
je jen klesající slunce.
Skoro každý má nějakou zkušenost se starou stodolou, skoro každému
se líbí stodolní štíty s prkny poskládanými různými směry. A všechny ty
staré rozličně tvarované otvory, otvůrky a škvíry (větrací, zásobovací,
pro zvířata a co já vím, nač ještě) ve vyšisovaných prknech. Podivné
zárubně, věšáky, výstupky, ohmatané petlice, pukliny. Skoro každý si
někdy povšiml, že staré stodoly mají obličeje a dělají obličeje. Skoro
každý má také rád kámen, který k tomu letitému dřevu patří, kamenné
podezdívky, zídky, překlady a prahy. Skoro každý.

1. až 5. 10. o 13:30 v Rádiu Devín čítanie na pokračovanie z knihy
Jany Bodnárovej Náhrdelník/Obojok.

„To se teda pleteš,“ říká moje žena. „Skoro nikdo si toho nevšímá.
Natož, aby to měl rád. Vyfoť si to, než to zbouraj!“

6. 10. o 8:00 v Rádiu Regina Východ pásmo Jozefa Žarnaya o tvorbe
pre mládež francúzskeho spisovateľa Julesa Verna pod názvom
Jules Verne – známy i neznámy.
6. 10. o 15:00 v Rádiu Devín čítanie z knihy Dany Kušnírovej
a Petra Annu Košické „dostaveníčka“ (Historický sprievodca
košickými pohostinstvami 1918 – 48)

„To se pleteš,“ odpovídám. „Když člověk vidí strom, nad kterým z nějakýho důvodu visí otázka, jestli skácet, nebo neskácet, jako první si
pomyslí neskácet. Vlastně ani nemusí myslet!“
„Jako první si řekne, že skácet – a taky to vzápětí udělá,“ říká moje
žena.
„Jo, tomu říkám víra v lidský rod!“
Jdeme po tvrdé cestě mezi stodolami a poli. Ona jde tím, co už téměř

11. 10. o 20:00 v Rádiu Devín pásmo prekladovej poézie Stanislavy

není, a ukládá si to do hloubky, kam příliš dobře nevidím. Skoro se bojím

Chrobákovej pod názvom Barbara Korun – poetika empatie

toho, jak temně dovede taková místa milovat. Já se procházím tím, co

a vhľadu.

zatím nekončí, co ještě vydrží – lehkovážný, hlučný a povrchní. A pak
Príjemné počúvanie!

si sedáme u jedněch vrat (jsou pootevřená a za nimi je vidět rozlehlý,
světlem nakrájený prázdný prostor), sedáme si spolu do stodoliště,
do několika různých stodolišť, do řečí o nich, do toho všeho. Už nemluvíme.
Petr Borkovec

s. 04/05

AKTUALITY
knihovnícky

barcamp
2018

skrytá krása

piaty knihovnícky

Barcamp

18.10.2018
Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
www.knihovnickybarcamp.sk

'18

Katarzyna Surmiak Domańska (PL)
Daniel Majling
koncert WWW
(krst nového albumu)
Pjoni/Burgr
Tomáš Ulej
Divadlá Útek
(Robert Mankovecký)
Koniec Koniec
(Petra Fornayová)
Slam poetry SK/CZ

Prípad Pavel Juráček
(ﬁlmy a diskusia)
Pecha Kucha

Mediálni partneri

Básne SK/CZ
Marek Šindelka (CZ)

Košice 1918-2018
komentovaná prechádzka
Výstava Pohyb v nehybnosti

19. - 20. október
Tabačka Kulturfabrik * Kino Úsmev * Kotolňa
Košice

#
festival
súčasnej
literatúry

Festival z verejných zdrojov
podporil hlavný partner Fond
na podporu umenia

Organizátor festivalu

Partneri festivalu

a veľa iného

č. 09/18

AKTUALITY

Spisovateľka Petra Nagyová Džerengová si detských čitateľov získala trilógiou o Kláre, ktorá

Bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková na podobných festivaloch

jej vyšla vo Vydavateľstve Slovart.

a podujatiach pre deti nikdy nesmie chýbať.

Slovenskí
tvorcovia v Prahe

FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY
PRE DETI (A NIELEN TIE) POTRVÁ
DO 31. DECEMBRA 2018.

Mestská knižnica mesta Piešťany svojimi aktivitami s nadšením zareagovala i na tohtoročné oslavy 100. výročia založenia Československej republiky. Medzi podujatia venované tejto výnimočnej udalosti práve preto zaradila tri česko-slovenské projekty: jubilejný 10. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe,
10. ročník festivalu Keď čítanie je čtení, a takisto Festival slovenskej tvorby pre deti.

N

adväzuje tak na výstavy, ktoré mohli

tor Jaroslav Vodrážka, ktorí vložili do Slniečka

grafického stvárnenia výstavy a jej realizácie je

návštevníci Městské knihovny v Praze

niečo, čo v dovtedajšej didaktickej literatúre

dizajnér Peter Gála, súčasný predseda Asociácie

vidieť od 10. júla 2018. Tou prvou bola výstava

pre deti nemalo obdobu – umeleckú literatúru

ilustrátorov – ASIL. Jej súčasťou bude i prezen-

ocenených prác detí medzinárodnej výtvarnej

plnú láskavého humoru a fantazijného dob-

tácia umelecko-literárneho mesačníka Slniečko.

súťaže s názvom Neodíď nám, rozprávočka ve-

rodružstva. Tak vznikol na stránkach prvých

Na podujatí Planetárium Slniečka sa návštevníci

novanej literárnej a zberateľskej tvorbe Pavla

ročníkov Slniečka aj kreslený seriál o Smelom

stretnú s redaktormi najstaršieho slovenského

Dobšinského a Boženy Němcovej. Do súťaže

Zajkovi, ktorého autorom bol Jaroslav Vodrážka.

časopisu pre deti na literárnom a výtvarnom

prišlo 1332 súťažných prác zo 79 slovenských

Tento legendárny ilustrátor mal korene v Česku,

workshope. Ich hosťom bude spisovateľka Toňa

a 5 českých škôl. Práce posudzovala odborná

ale srdce na Slovensku. Ako stredoškolský učiteľ

Revajová, ktorá predstaví Johankine príbehy

porota, v ktorej boli známi slovenskí ilustrá-

pôsobil v Benešove a v Tábore, v roku 1923 pri-

v českom knižnom vydaní.

tori Martina Matlovičová a Bystrík Vančo

šiel ako učiteľ po prvý raz na Slovensko, ale

a redaktorka časopisu Slniečko, ilustrátorka

v roku 1939 bol nútený vrátiť sa aj s rodinou

Vzbudiť záujem o slovenskú literatúru

Kristína Kubáňová. Porota udelila viac ako

do Česka. Po roku 1945 začal znovu ilustrovať

Festival slovenskej tvorby pre deti je urče-

50 cien v dvoch kategóriách, v súčinnosti s po-

pre slovenské vydavateľstvá, hoci onedlho pri-

ný predovšetkým obyvateľom Česka, deťom

prednými slovenskými vydavateľstvami det-

šla ďalšia, politicky vynútená, dvadsaťročná

všetkých vekových kategórií, ich rodičom,

skej literatúry a spoločenskými organizáciami.

odmlka. Napriek tomu Jaroslav Vodrážka položil

starým rodičom, pedagógom, návštevníkom

Druhá výstava – Slniečkové planéty – je ve-

základy umeleckej detskej ilustrácie a komi

kultúrnych inštitúcií, v ktorých bude projekt

novaná 90. výročiu vzniku časopisu Slniečko,

ksovej tvorby na Slovensku, a tú dnes rozvíjajú

prebiehať, turistom i slovenskej komunite ži-

ktorý moderným a tvorivým spôsobom zveľa-

súčasní talentovaní mladí autori a ilustrátori.

júcej v Prahe. Podujatia projektu sú zamerané

ďuje a rozvíja historické a hodnotové tradície.

Aj o tom je výstava Slniečkové planéty, ktorú si

nielen na spoluprácu so škôlkami, školami,

Pri jeho začiatku stála invenčná redaktorská

záujemcovia môžu pozrieť v priestoroch Měst-

knižnicami, ale rovnako poskytujú priestor aj

dvojica – spisovateľ Jozef Cíger Hronský a ilustrá-

skej knihovny do 15. októbra 2018. Autorom

pre spoločné aktivity rodičov s deťmi.

s. 06/07

AKTUALITY

Chymeros je najnovší projekt spisovateľa Daniela Heviera, v podobe

Tento rok sa nesie v znamení osláv 90. výročia založenia časopisu Slniečko, ku ktorému

knihy ho vydalo vydavateľstvo Trio Publishing.

ilustrátorka Martina Matlovičová neodmysliteľne patrí.

Náplňou festivalu je prezentácia sloven-

ilustrátora Matúša Maťátka s názvom Fareb-

svet ilustrácií ponúkne návštevníkom tvorbu

skej literatúry a jej tvorcov prostredníctvom

ný svet kučeravého Sebastiána a Lapinovci

ilustrátorov Martiny Matlovičovej, Kataríny

pestrých multikultúrnych aktivít, ako je

na návšteve v knihovně. Vďaka bábkoherečke

Ilkovičovej a Matúša Maťátka. Bystrík Vančo

napríklad prezentácia klasickej i súčasnej

Barbore Krajč Zamiškovej zistia, kto je Guľ-

predstaví svoju tvorbu v rámci výstavy Z roz-

slovenskej literárnej tvorby a jej tvorcov (spi-

ko Bombuľko. Spisovateľ Peter Karpinský im

právky do pohádky a svoj fantastický svet

sovateľov, ilustrátorov, vydavateľov), prezen-

predstaví svoju knižku Ako sme s Ťukťukom

predstaví i Vladimír Král výstavou Tisíc fa-

tácia slovenských kníh pre deti preložených

ťukťukovali, a to v novom šate – s ilustráciami

rieb rozprávky. Nebudú chýbať ani workshopy

do českého jazyka, divadelné dramatizácie

Martiny Matlovičovej. Nebude chýbať ani Petra

Kúzlo rozprávkovej ilustrácie či Alžbetka a jej

a scénické čítania na motívy prezentovaných

Nagyová Džerengová či literárno-výtvarná

cesta časom. Študenti odboru Propagačnej

knižiek, čítania slovenských a českých tvor-

dielňa s názvom Rozprávkový svet Kataríny

grafiky Školy úžitkového výtvarníctva pred-

cov, literárno-výtvarné workshopy, výstavy

Ilkovičovej.

stavia svoje priestorové ilustrácie, komiksy

ilustračnej tvorby významných slovenských

V programe Slovensko číta deťom vystúpia

a objekty na motívy diela Boženy Němcovej

ilustrátorov či výstavy výtvarných prác slo-

aj spisovatelia Ján Uličiansky a Roman Brat,

a Pavla Dobšinského v rámci výstavy Duel:

venských a českých detí a študentov na tému

herec Richard Trsťan a bábkoherec Martin

Němcová – Dobšinský/Knižné tvorenie. No

rozprávok Pavla Dobšinského a Boženy Něm-

Kollár. Čestným hosťom čítania bude známa

a ak sa nájde niekto s dušou básnika, určite

covej. Školáci sa zoznámia s ocenenými kni-

česká herečka Ivana Chýlková. Básnik, textár,

ho zaujme poetické rozprávanie za účasti spi-

hami a ich tvorcami, porovnajú príbuznosť

výtvarník, scenárista, prozaik a dramaturg

sovateľa Petra Šrámka a ilustrátora Vladimíra

i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostred-

Daniel Hevier predstaví svoj fantastický pro-

Krála s názvom Jako by tu tisíc dětí bylo.

níctvom klasických rozprávok sa prenesú

jekt Chymeros plný príbehov, záhad, hádaniek

Spomínané podujatia budú prebiehať pre-

do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí

a tajomstiev. Neskôr, v rámci literárneho pod-

dovšetkým v Městské knihovně v Praze a jej

žili v spoločnom štáte.

večera s názvom Ako som písal knihy dospe-

pobočkách, Slovenskom inštitúte v Prahe, Pa-

lákom, priblíži svoju tvorbu.

mátníku národního písemnictví v Praze, Mu-

Mestská knižnica mesta Piešťany tak chce
pestrými a pútavými podujatiami vzbudiť

Malí aj veľkí milovníci divadielka si budú

zeu hlavního města Prahy a základnej škole

záujem českej verejnosti o slovenskú lite-

môcť pozrieť dramatizáciu na motívy knižky

s materskou školou v Karlíně. Hlavným part-

ratúru a slovenský jazyk, zvýšiť povedomie

Márie Ďuríčkovej s názvom O Janíčkovi a Jan-

nerom projektu je Mesto Piešťany, Občianske

o slovenskej literatúre a umení, prispieť k pod-

kovi Hraškovi v podaní divadla KBT. Mladšie

združenie Celé Slovensko číta deťom, Občian-

pore myšlienky multikultúrneho chápania

i staršie deti sa určite zabavia i poučia na be-

ske združenie Bona Fide, Literárne informačné

spoločnosti a zlepšiť vnímanie príslušníkov

sede s Romanom Bratom, pri výstave ilustrácií

centrum, časopis Slniečko, Asociácia ilustrá-

iných národností medzi slovenskými i českými

Daniely Olejníkovej s názvom Obrázky Háved-

torov ASIL.

deťmi.

né či stretnutí s českým spisovateľom Jiřím
Dvořákom.

Matúš Nižňanský / Mestská knižnica mesta

A čo presne budú môcť zažiť návštevníci

Piešťany / Ľubica Kepštová /

Festivalu slovenskej tvorby v Prahe?

Na svoje si prídu i tí výtvarne založení

Už od 1. októbra ich čaká beseda so spisova-

Čaká na nich totiž niekoľko veľmi zaujímavých

teľom Danielom Rušarom, autorom knižky

výstav toho najlepšieho, čo na slovenskej ilu-

Jaro Kriplů či literárno-výtvarné workshopy

strátorskej scéne vzniklo. Výstava Tajomný

Foto archív Mestskej knižnice mesta
Piešťany / Waldemar Švábenský

Festival sa môže konať vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

č. 09/18
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Edícia rešpektujúca
detského čitateľa
Janko Hraško / O Janíčkovi / Mária Ďuríčková /
Buvik 2018

Edíciu literatúry pre deti predškolského veku
ponúka vydavateľstvo Buvik. Vychádza už
tretia kniha s najznámejšími rozprávkami
a ilustráciami Vladimíra Krála.
Foto bb
Foto archív M. Ž.

Z

ameranosť na detského čitateľa je už de-

Zlatý fond detskej literatúry

rebnosti. Autor ako dobrý znalec symboliky

saťročia doménou vydavateľstva Buvik.

Menované vydavateľstvo sa už dlhé roky ve-

a psychológie farieb, ako aj detského príjemcu

Systematické, premyslené a profesionálne

nuje detskej knihe, siaha po osvedčených hod-

a jeho bohatej fantázie, volí často tmavé farby,

vydávanie kníh pre deti od najnižšieho veku

notách z dielne našich i zahraničných autorov.

ktoré dobre kontrastujú buď s pozadím alebo

až po tie školopovinné supluje a zároveň za-

Tentokrát sa zameralo na predškolský vek,

s charakterom postáv. V jednotlivých roz-

chraňuje tú vzdelanostnú a emocionálnu sféru,

ktorému ponúka krátke klasické rozprávky,

právkach základná farba vychádza z motívu,

ktorú predstavuje literatúra v živote dieťaťa.

opatrené výbornými ilustráciami Vladimíra

predmetu, postavy, takže v Jankovi Hraškovi

Nemožno povedať, že sa pre deti vydáva málo

Krála. Keďže už tretíkrát bol oslovený ten

(podľa hrášku) dominuje zelená vo viacerých

kníh, ale často ide iba o náhodné či ekonomicky

istý ilustrátor a zopakoval sa rovnaký spô-

odtieňoch, v Janíčkovi zase bordovo-hnedá,

zaujímavé aktivity. Do rúk dnešných rodičov

sob výberu textov i zameranosť na najmenších

ryšavá podľa líšky. Deti takýto štýl ilustrácie

a učiteľov sa hlavne pred vianočnými sviatkami

„čitateľov“, možno máme pred sebou zárodok

vzrušuje, zaujíma a inšpiruje ku komunikácii.

dostáva veľa vychytených a reklamou odporú-

novej edície. Takýto zámer by mala čitateľská

Králove obrázky totiž nie sú iba statickým

čaných kníh domácej i zahraničnej produkcie,

verejnosť privítať, pretože uvedené publikácie

doplnením textu. Žijú si svoj vlastný život, kto-

ktoré často nemajú adekvátnu umeleckú úro-

spĺňajú všetky hodnotové atribúty kladené

rý im nadelila autorova fantázia. A nie sú to

veň. Malá vzdelanosť, literárna nepripravenosť

na detskú literatúru.

obyčajné tvory – voly sú fialové a hnedé, pán má

mladých rodičov, nedostatok času a vplyv me-

Základným princípom kníh je rovnaká for-

modrozelenú parochňu a klobúk s lietajúcim

diálnych produktov vedú k uprednostňovaniu

ma, to znamená, že obsahujú iba dve rozpráv-

perím, ruky a tvár má fialové, neskôr je kôň

komerčne úspešných knižných titulov, ktoré

ky. Keď sa dieťa dostane na koniec rozprávky,

modrý, fialový atď. Voľné, pritom kontrastné

následne ponúkajú svojim deťom.

knihu otočí a začne čítať druhú. Prvé dve kniž-

narábanie s farbami vytvára bizarný rozpráv-

Danú situáciu má čiastočne na svedomí aj

ky vyšli v rokoch 2013 a 2015, tretia v tomto

kový svet. Ale nie je to iba bezúčelná hra. Cha-

nedostatočné a nekvalitné reflektovanie det-

roku – s rozprávkou Márie Ďuríčkovej Janko

rakter postáv je vždy podporený istým znakom,

skej literatúry, lebo sa často stáva, že knihu

Hraško a s ľudovou rozprávkou O Janíčko-

napr. líška je parádnica, preto má skladaný

odporúčajú mamičky či príbuzní autora, ktorí

vi. Tieto, ako aj predchádzajúce texty (Ako

golier, a falošnica, čo vyjadrujú jej oči. Niektoré

ani netušia, čo je to hodnotná detská kniha.

šlo vajce na vandrovku / O troch prasiatkach

prvky ilustrácií inšpirujú čitateľa k vytváraniu

Ale reklama je to dobrá! Naznačenú situáciu

a Kozliatka. Rozprávka o kozliatkach, ale posluš-

vlastného príbehu, napr. o postave rytiera,

vnímajú odborníci ako veľmi nebezpečnú nie-

ných / Kozliatka. Rozprávka o kozliatkach, ale

ktorý je v bubline nad Janíčkovou hlavou, alebo

len pre tvorcov, ale hlavne pre detského čitate-

neposlušných) patria do zlatého fondu detskej

o žabkách plávajúcich na krajcoch chleba či

ľa, ktorého vkus a záujem o čítanie sa formuje

literatúry (ide o autorské i ľudové rozprávky)

o žltom vtáčikovi ukazujúcom cestu a podobne.

od útleho detstva, teda od prvého leporela.

a malo by ich poznať každé dieťa.

Pritom všetky ilustrácie rešpektujú detského

A navyše – dnešnú detskú knihu číta aj dospelý,

čitateľa, jeho psychiku i záujmy.

teda už hovoríme o akejsi rodinnej knihe, ako

Ilustrátor – znalec psychológie farieb

napr. o rodinnom programe v televízii. Ale ako

O grafiku, dizajn a ilustrácie sa postaral Vla-

tri knihy vydavateľstva Buvik dostali k malým,

zaujať dieťa, zvyknuté na pohyblivé obrázky

dimír Král. A práve tejto stránke kníh je po-

ale aj budúcim čitateľom dobrej knihy.

primitívne kreslených či animovaných postavi-

trebné venovať väčšiu pozornosť, lebo knihy

čiek v laptope či mobile? Toto je otázka, ktorá

poslúžia aj ako hračka. Všetky ilustrácie sú

nedáva spať ilustrátorom detskej literatúry.

celostranové. Rozprávkové postavy a predmety

Preto sme privítali tri knižočky, kde je práve

sú zreteľné, veľké a zaujímavo štylizované,

táto prekážka úspešne prekonaná.

čo sa netýka iba tvaru, ale predovšetkým fa-

s. 08/09
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Nakoniec dodám iba prianie, aby sa všetky

Všetky tri knižky, ktoré spomína autorka v článku,
nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Marta Žilková

ESEJ

Dvadsať dôkazov,
že sa dá učiť lepšie
Dvadsať inšpiratívnych učiteľských príbehov. Ako meníme školstvo zdola // Škola podľa našich predstáv / Preklad Katarína
Labašová / obe Komenského inštitút – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2018

Odkedy si pamätám, počúvala som slová: „Nevymýšľaj, je to
vymyslené najlepšie.“ Nevymýšľanie ma nebavilo a tvorivo
rozmýšľať, čo by sa zlepšiť dalo, napríklad v škole, ma napĺňalo spokojnosťou.

M

Foto bb
Foto archív Ľ. P.

yslím, že väčšinu učiteľov motivovala

mito slovami: „Len si predstavte, že by sme v škole

Zmena škôl zdola

k práci pedagóga práve snaha zlepšiť,

mali predmet sebapoznávanie. To by bolo super.

Kniha Škola podľa našich predstáv by sa mala

zjednodušiť priebeh vyučovania, priblížiť uče-

A ak to človek zistí v školských rokoch, učitelia

stať povinnou literatúrou pre tých absolventov

nie žiakom či študentom. Možno si mnohí tiež

by ho mali povzbudzovať, podporovať i pripomínať

pedagogiky, ktorí so svojou prácou učiteľa celé

dali v detstve sľub − ak by raz mali vyučovať,

mu, aby nezabudol na svoje sny a aby nebol sám

roky nepočítali a na vlastné zážitky a postre-

budú to robiť inak.

sebe neverný. Odporúčame tento učebný plán:

hy z lavíc už možno i zabudli. Autorky knihy,

Odstrániť ten zbytočný stav nudy a pocit, že

Sebavedomie. Rozhodnosť. Sebakontrola. Opti-

študentky Evanjelickej školy Berlín Centrum,

v škole vlastne len strácam drahocenný čas, sú

mizmus. Zvedavosť. Oceňovanie. Pozornosť“ (s.

hovoria za mnohých súčasných študentov aj

možno základné atribúty, pre ktoré sa mladí ľudia

79). Tvorivosť a originálny prístup detí i pedagógov

v slovenských laviciach: „Celý čas len posedá-

rozhodnú prekročiť prah základných a stredných

sú v ITV vyučovaní naplno podporované, inými

vate a nepočúvate, čo hovorí učiteľ. Vypnete,

škôl aj v dospelom veku v pozícii učiteľov. Záro-

slovami: čím viac vymýšľaš, tým lepšie.

nastavíte sa na prievan a rozmýšľate iba o tom,

veň je u týchto ľudí veľká snaha zlepšiť budúcim

kedy sa to už konečne všetko skončí a čo bu-

generáciám život tým, že skôr ako my objavia

Celoročný brainstorming

dete robiť po vyučovaní“ (s. 27). Upozorňujú

samy seba, ako to priliehavo vyjadril v publikácii

Neskôr som mala príležitosť aplikovať teoretic-

na paradoxy vo výchove i vzdelávaní. Od mladých

Dvadsať inšpiratívnych učiteľských príbehov

ky naučené v praxi. Bolo príjemné cítiť podporu

ľudí sa očakáva zodpovednosť a samostatnosť,

Tomáš Macko, učiteľ z Life Academy v Poprade:

a nádej, že aj ten najmenej pravdepodobný plán

pričom im nikto počas ich štúdia nedá priestor

„Môj silnejúci pocit bol, že žiaci končiaci základnú

bude možno realizovaný. Zároveň bolo fascinu-

na osvojenie si týchto zručností. Zdôrazňujú po-

školu nevedia, akú strednú školu si majú zvoliť,

júce vidieť celý ten priebeh prípravy vyučovania

trebu učiť sa pre reálny život: „Mali by sme sa

a nevedia ani, v čom sú dobrí, čo ich baví a čo sú

na vlastné oči a zažiť porady, na ktorých sme

naučiť byť zodpovední tak skoro, ako je to len

ich silné stránky“ (s. 59).

sa skutočne radili, čo a ako lepšie či zaujíma-

možné“ (s. 27).

vejšie spraviť. Porady v škole s ITV netrvajú iba

Veľakrát sa v súvislosti s problémami školstva

Čím viac vymýšľaš, tým lepšie

hodinu, sú to nikdy nekončiace vzájomné debaty

hovorí iba o financiách. Lenže nejde iba o platy

Počas vysokoškolského štúdia na FiF UK som

medzi pedagógmi a žiakmi, spoluobjavovanie

učiteľov. Nedostatok peňazí sa odráža viac na po-

absolvovala seminár o integrovanom tematickom

nových postupov, spoločné nákupy pomôcok,

dobe budovy školy, na jej materiálnom vybavení.

vyučovaní (ITV) a nadchla ma myšlienka, že ITV

vytváranie i vyváranie, ozdobovanie, celoročný

Pre učiteľov i študentov je oveľa dôležitejšie mať

zohľadňuje pri výučbe rôzne typy inteligencie

intenzívny brainstorming. Uvedomila som si, že

priestor a možnosť realizácie svojich nápadov.

jednotlivca (prírodnú, hudobnú, logicko-matema-

veľký podiel na fungovaní tejto školy majú aj rodi-

Obidve prečítané knihy sú svedectvom toho, že

tickú, duchovnú, interpersonálnu, telesno-pohy-

čia žiakov, a to nielen preto, že nám to opakovane

sny sa dajú splniť a že aj nemožné sa za istých

bovú a jazykovú), pričom žiak postupne sám zistí,

pripomínali na vysokoškolských seminároch ITV,

okolností (napr. pomocou projektu Komenského

v ktorej oblasti je najlepší, aká forma prezentácie

postrehla som to najmä v momente, keď sme sa

inštitútu) môže stať reálnym. Zmena škôl zdola

učiva mu je najbližšia. Spozná sám seba.

pripravovali na rodičovské združenie. Presne,

nie je iba východiskom z núdze, ale podnetnou

V rámci ITV sa žiaci učia v prostredí a na prí-

ako to vyjadrila v inšpiratívnej publikácii Ľubica

cestou ako uspieť v plnom rozsahu.

kladoch, ktoré odrážajú skutočný život, učebné

Noščáková, učiteľka Cirkevnej základnej školy

Knihy mi dali opäť silnú chuť a odhodlanie

predmety sa navzájom prelínajú, vyučuje sa v blo-

Narnia: „Nechcem, aby rodičia a ani učitelia vy-

pokračovať vo vymýšľaní ďalej. Veď ak si doká-

koch, a tak má žiak priestor nájsť si vlastnú cestu

hľadávali na internete rady, ako prežiť rodičovské

zali zrealizovať svoj projekt dvadsiati učitelia

k osvojeniu vedomostí. Alma de Zárateová, Jamila

združenie“ (s. 17). Pripravovali sme sa na príchod

na Slovensku, prečo by sme to nedokázali aj my

Trasselová a Lara-Luna Ehrenshneiderová, autor-

rodičov s cieľom pokračovať v našom brainstor-

ostatní?

ky knihy Škola podľa našich predstáv vo svojom

mingu, ale tentokrát z iného pohľadu: s rodičmi,

texte potrebu poznania samého seba vyjadrili tý-

s ľuďmi, ktorí svoje deti poznajú najlepšie.

O Dvadsiatich inšpiratívnych učiteľských príbehoch si môžete prečítať,
ak sa zapojíte do súťaže o túto publikáciu.
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Ľubica Psotová
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Poetické predstavenie Na polceste tvrdosti a jeho hlavní aktéri, autori z Bratisla-

Dámska jazda v kaviarni Gavalier lákala aj turistov. Niektorí juniorskí

vy, pri predpremiére pre parížske publikum. Zľava pod obrazom šľachtičnej

návštevníci sa však taktne odišli hrať do detského kútika, správne tušiac, že

recitujú dvorné dámy M. Vášáryová a L. Letková, vpravo s dirigentskou úlohou

program Eros z mušle je vhodnejší pre dospelákov. Vpravo sa usmieva recitátor

a paličkou riaditeľ Capalouestu M. de Maulne, za pokrovým stolíkom sedia

N. Guy, mikrofón ovláda M. Vallová a pozorne počúvajú poetky V. Dianišková,

zahĺbení M. Ferenčuhová (chrbtom), oproti M. Habaj, vľavo P. Šulej a vpravo

D. Podracká a francúzska herečka A. M. Bélime.

s pekelným sústredením A. Bavi Pain.

Slnečné pozdravy, Capalouest
Foto archív J. G.

Cesta do Banskej Štiavnice na slovensko-francúzsky festival Capalouest 2018 bola prísľubom, že
sa stretnem so zaujímavými ľuďmi v nemenej zaujímavých kulisách historického mesta, ktoré si
vytvorilo množstvo jedinečných kútov podľa toho, kedy v minulosti sa na dané miesto „zabudlo“.
Postupne zisťujem, že Štiavnica si ponecháva status zabudnutého mesta a aj napriek letnej turistickej sezóne je to miesto, kde sa dá dobre schovať pred svetom.

Č

itateľom Knižnej revue netreba Capalouest

úrovni bolo zážitkom počúvanie hudby na sta-

Michel de M. Bradou, sivými vlasmi a plavnými

osobitne predstavovať, treba však povedať,

rom hrade aj pivo v socialistickom pohostinstve

pohybmi mi nevdojak pripomenie principála

že tento rok sa z pôvodného „smeru na východ“

Spojár. Ako abstinent druhej generácie poznám

z Perinbaby.

(Cap à l’Est) stal „smer na západ“ (Cap à l’Ouest),

pohostinstvá a pajzle skôr z rozprávania a jediný

čo, ostatne, reflektuje aj tento text. Za šestnásť ro-

aký-taký pravidelný kontakt s krčmou udržiavam

Poďme chodiť po Štiavnici

kov trvania festivalu sa ho zúčastnila podstatná

len vďaka tomu, že v našej obci má krčmárka

Vonku je konečne chladno, ale dnu je nedýchateľ-

časť slovenských spisovateľov a o štiavnických

kľúče od tenisového kurtu.

ný vzduch zo silných reflektorov a sústredeného

literárnych dňoch uprostred leta sa čitateľom po-

Kontrast Spojára a Zámku počas živého li-

publika. „Poďme chodiť po Štiavnici,“ dostávam

dali početné správy. Aj tento rok dostali pozvanie

terárneho pásma súčasnej slovenskej poézie

neodmietnuteľnú ponuku od básnika Paľa T., kto-

perspektívni autori poézie a prózy z Francúzska

v domácom a francúzskom jazyku je ohromu-

rý je tu doma. Posledným pohľadom sa rozlúčim

a najmä Slovenska. Prevahu mali básnickí re-

júci. V rytierskej sále je všetko naplánované:

s účinkujúcimi a ich synchronizované otočenie

zidenti Bratislavy, na ktorých čakala osobitná

štvorica poetov Mária F., Agda B. P., Michal H.

ďalším listom si vysvetľujem ako odpustenie toho,

prekladateľská (príprava básnickej antológie)

a Peter Š. sedí oproti sebe akoby hrali poker

že s nimi neostávam až do konca. Paľo ma vedie

a performatívna úloha (absolvovať náročné lite-

alebo krížovú sedmu a zjavne im nie je všet-

do záhrady za hradom, kde jeho priateľ v posled-

rárne pásmo). Aj tento rok sa obsadila rytierska

ko jedno. Na uchu majú slúchadlo a strnulo

ných zvyškoch svetla kosí terasu. Je tu krásne,

sála Starého zámku a podniky Art café, Libresso

pozerajú do scenára, ktorý vyzerá ako zošit

i keď si viaceré veci musím pre tmu iba domýšľať.

a Gavalier a režisérsku taktovku si znovu užil

na hudobnú výchovu prvého stupňa základnej

Dozrievajú slivky a hneď si zopár strčím do úst.

riaditeľ Capalestu Michel de Maulne.

školy. Vľavo na scéne stoja dve známe herečky

Chodíme po Štiavnici. Mimo turistických

Magda V. a Lucia L. pri stojanoch na noty, kto-

uličiek, pod nohami škrípe štrk, rýchlo meníme

Spojár a Zámok

ré si pri prvom pohľade pomýlim s vysokými

nadmorskú výšku, stretneme Paľových priate-

Lenže srdcu nerozkážeš. Oficiálna časť bola fajn,

barovými pultíkmi, ale namiesto margarity aj

ľov, ktorí nás hneď ošacujú na prekliatych alebo

dôstojná a profesionálna. Ale chtivé a dychtivé

ony majú pred sebou scenár. Najpôvabnejšia

pošahaných básnikov, neskôr Paľo utrúsi pár

vnútro sa sýtilo po svojom. Dojmy a zážitky sa

chvíľa nastáva, keď sa libreto dostane na ko-

poznámok z histórie, potom pridá pár slov o tom,

v rýchlom slede striedali, a keď mentálny prach

niec strany a všetci zúčastnení aktéri syn-

že starí Štiavničania majú od toľkého chodenia

usadol, vytvoril sa úplne nový obraz Capaloues-

chronizovane otočia stránku. Vpravo v dlhom

do kopca nadpriemerne veľké srdcia a nakoniec

tu, ktorý v mnohom prekvapil aj mňa. Na jednej

smokingu diriguje svoje umelecké teleso sám

sa lúčime „kapurkovým“ pivom v Spojári. Je to
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Energická L. M. Baross počas autorského čítania (všimnite si, ako zviera

Konečne výdych. Riaditeľka LIC M. Vallová dáva posledné inštrukcie

mikrofón). V pozadí v moderátorskej pozícii M. Vallová, vždy usmiaty básnik

umeleckému riaditeľovi Capalouestu M. de Maulnemu po ukončení festivalu.

G. Métayer a v bielom pršiplášti vždy pripravená A. M. Bélime.

Prirodzenou súčasťou banskoštiavnickeho zátišia je domáca prozaička Rút
Lichnerová.

obrovská sála s retro výbavou. Niečo pre pacien-

modelka, pokojne by obstála na obálke nejakého

Smer na západ

tov, ktorí si stále myslia, že žijeme v ČSSR. Je tu

lesklého magazínu.

Zoznamujem sa so Silviou Majerskou, bilingvál-

prázdno.

Nezmenená ostáva aj Dana Podracká. V obleče-

nou slovensko-francúzskou poetkou, ktorej ako

Mladučká výčapníčka nám rutinne natočí

ní čiernom ako solárny panel premieňa kultúrnou

nejakej televíznej rosničke v každej básni čosi

malé a veľké pivo. S Paľom sa rozprávame o všet-

fotosyntézou podnety zvonka na poéziu. Jej hlas

fúka, prší alebo padá obloha. Pokúšam sa zo Silvie

kom. Poézia, zdravie, dlhé vlasy, alkohol, láska

pri čítaní má nezameniteľnú dikciu, jasnú a ostrú

urobiť dobrý záber, ale stále sa mi nedarí. Na moje

a iné závislosti. Nie nevyhnutne v tomto poradí.

ako rytec, ktorý svoje dielo natrvalo značí do dre-

prekvapenie uspejem, keď chcem odfotiť iného

Užívame si, že nikam nemusíme ísť a že tento

va. Pani Vallovej ide práca moderátorky výborne.

člena francúzskej básnickej delegácie Guillauma

čas je na spoločenskú terapiu. Takže sa liečime.

Pri fotení ma prekvapí, akú laserovú žiaru vydá-

Métayera, usmievavého chlapíka, s ktorým si

Medzitým na dvakrát pripaľujeme opitému tí-

vajú jej hrubé okuliare. Pokojnou slovenčinou

najlepšie porozumieme bez slov pri spoločnom

nedžerovi cigaretu a sledujeme, ako sa kocúr,

a francúzštinou rozhojdáva vzduch ako letná sieť

utekaní pred búrkovým mrakom. V myšlienkach

miestny miláčik, hostí na mačacej konzerve. Je

medzi stromami a robí z Capalouestu podujatie

sa vraciam k francúzskej poetke Linde Marii Ba-

na mne rad platiť a nechávam nezvyčajne veľ-

zharmonizované nielen s horúcim mestom, ale

ros, ktorej prísna tvár a prejav pri čítaní ma ľakali

ké sprepitné. Výčapníčka sa čuduje. Nakoniec

aj priľahlým vesmírom. Nóru Ružičkovú vezieme

a priťahovali zároveň. Od mikrofónu ju nezahnal

asi pochopí, že si priplácam za ozdravnú kúru

do Bystrice. Rýchlo si vymieňame informácie,

ani protivný dážď.

v tomto skanzene.

lebo cesta je krátka a nevideli sme sa dlho. Cítim

Zážitkovú fotobanku si dopĺňam obrázkom

sa ako šofér slečny Daisy, mám za úlohu Nóru

romantickej dvojice literárnej kritičky Ivany Hos-

Poetky a básnici

doviezť celú a hlavne bez nauzey, čo pri starej

tovej a jej „Robika“, najsystematickejších literár-

V Štiavnici počúvam veľmi dobré básne a len

honde civic chce okrem básnického aj dávku

nych turistov Slovenska a blízkeho okolia. Pocit

o niečo horšiu prózu. Som nasýtený a v duchu si

šoférskeho umenia.

úplnosti pobytu v Štiavnici dodáva rýchla večera

triedim, k čomu sa budem chcieť vrátiť a čo mi

S Agdom uzatvárame debatu, že na Slovensku

s Ľudmilou Klimkovou a Paľom Tulejom. Ľudmila

nič do budúcnosti neprinesie. Počúval som, ale

je ľahšie byť satanistom ako vegánom, a s hladom

a Paľo riešia typické štiavnické problémy, drevo

v pamäti utkvievajú obrazy celkom inak. Mária

sa mi spája aj Peter Šulej, ktorého misia dobre

na zimu a strašidlá. Oboje berú smrteľne vážne

Ferenčuhová má v Štiavnici stále mokré vlasy,

sa v Štiavnici najesť ostala nesplnená aj napriek

a len čo dojeme, Ľudmila sa náhli, aby prišla do-

pretože namiesto behania bola plávať v tajchu

niekoľkým dobre plánovaným pokusom. Asisten-

mov pred zotmením.

alebo práve vyšla zo sprchy. Naďalej riadi svoje

tom v hľadaní kvalitnej kuchyne je Michal Habaj,

Pointou príbehu môže byť, že nemá pointu.

telo a okolie a nepozná nie. Z Evy Tomkuliako-

ktorý sa mi v mysli odtláča zdvihnutou rukou

Stretnutím v Štiavnici sa nič nekončí. Viac ako

vej sa snažím vyhnať plachosť a objavujem, že

s dvoma vystretými prstami. Vyzerá ako veľký

pocit uzavretosti prevláda otvorenosť budúcnos-

pri počúvaní básní si stále točí dlhé čierne vla-

žiak hlásiaci sa pani učiteľke, i keď v tom geste

ti. Dohodli sa nové stretnutia, kultúrna spoluprá-

sy okolo prstov. Na jednej z fotografií, kde číta

v skutočnosti ide o „subverzívny performans“

ca, padli návrhy na publikovanie básní a poštou

z pripravovanej knihy, vyzerá v ružových nohavi-

a súčasť básne. Odnášam si aj mentálny obraz

mi už prišla prvá kniha od novej priateľky. Od toľ-

ciach s vysokým pásom ako orientálna tanečnica

Antona Hykischa, rímsky profil jeho tváre, kto-

kého chodenia ma bolia nohy a chrbát. Podľa apky

s nohou na špičke. Veronika Dianišková číta z už

rú si pri čítaní o cisárovi Jozefovi ľahko možno

v telefóne som vraj denne prešiel 11,8 kilometra,

vydanej knihy a prekvapuje ma, že stále vyzerá

zameniť so starovekým Cézarom. Zaujmú ma

urobil 14 797 krokov a prekonal výškový rozdiel

ako maturantka. Kvitujem, že sa stále smeje, aj

aj oči Rút Lichnerovej, stále detsky zvedavé, no

86 poschodí. Bolia ma nohy, ale kráča sa mi ľahko.

keď to je asi jediný raz, akým sa jej robia vrás-

skrývajúce skúsenosť, že k pravde sa treba pre-

ky. Keď mi zapózuje s novou zbierkou ako profi

hrýzť cez pozlátko.

Text a foto Ján Gavura

č. 09/18

TÉMA – LITERÁRNE ČASOPISY

Periodické čítanie
o neperiodickom
čítaní
Začnime konštatovaním: Na Slovensku máme literárne časopisy:
Pokračujme: Napriek nie úplne optimálnym podmienkam je literárnych
časopisov na Slovensku viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Vznikajú,
prežívajú, zanikajú. Nezmestia sa na sedem strán, ktoré sme im tu
vyčlenili. Pripomeňme: Museli sme opomenúť literárny časopis Bibiana
reflektujúci detskú tvorbu; Romboid, ktorý bol síce dlho stabilným prvkom
na našej scéne, ale jeho aktuálne číslo mešká; takmer nezohnateľný
a takmer zabudnutý (dôvody bokom) Literárny týždenník; nitriansky
akademický Litikon; SAVkársku akademickú Slovenskú literatúru…
nuž, možno sa k tejto téme ešte budeme musieť vrátiť. Každopádne,
predstavujeme (resp. predstavuje sa): Sedem podľa abecedy zoradených
exemplárov periodického čítania o neperiodickom čítaní.
red, Foto bb
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Priestor
pre mladé
umenie
Dotyky / Časopis pre mladú literatúru
a umenie / Šéfredaktor Boris Brendza
Foto archív M. S.

odpovedá Mária Stanková,

Časopis sa od svojho vzniku sústredí na mla-

Jána Vámosa, mladého autora Pavla Chodúra,

členka redakčnej rady

dých autorov, nielen spisovateľov, ale i výtvar-

i „ostrieľaných“ autorov ako sú Juraj Soviar,

ných umelcov, ktorí majú možnosť predstaviť

Milan Ferko či Jaroslav Klus.

Aká je genéza vášho časopisu?

svoju tvorbu na našich stránkach. Práve to je

Časopis Dotyky začal vychádzať ako samostat-

výhoda časopisu Dotyky – že ponúka priestor

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach

ný časopis v roku 1989, dovtedy bol súčasťou

mladému umeniu všeobecne, nielen literatú-

časopisu?

časopisu Romboid ako príloha pre mladú litera-

re. V našom časopise sa etablovalo množstvo

V súčasnosti budeme publikovať autorskú tvor-

túru od roku 1986. Práve preto svojou viac ako

autorov, ale i literárnych vedcov či kritikov.

bu mladých spisovateľov, poetov, ale chystáme

tridsaťročnou históriou predstavuje jedinečnú

sa predstaviť i tvorbu mladých výtvarníkov.
Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho

Okrem toho v každom čísle majú priestor re-

ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?

cenzie aktuálnych titulov i viaceré pravidelné

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

V doterajších číslach z XXX. ročníku Doty-

rubriky.

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

ky dali priestor niekoľkým celoslovenským

literárnych časopisov?

literárnym súťažiam, predstavili výtvarníka

kontinuitu slovenskej literatúry.

č. 09/18
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Foto Vlado Súkeník

odpovedá Stanislava Repar

Étos
a otvorenosť mysle
Fraktál / literatúra horizontálne a vertikálne / Šéfredaktorka Stanislava Repar

som vlastným očiam a ušiam. V takej situácii

Ťažko je vyberať, mne sa zdá zaujímavé všetko.

môže človek buď rezignovať, alebo sa vzoprieť

Ak by som však predsa len mala na niečo upo-

Aká je genéza vášho časopisu?

a konať. Ja som sa o to druhé pokúsila dvakrát:

zorniť, tak na rubriku AGORA v druhom čísle

Celkom čerstvá, to na jednej strane: vychá-

v roku 2016 a teraz opäť.

(s jej občianskym akcentom) – a v nej príspevok

dzame prvý rok. Na druhej strane ide o proces

chorvátskeho filozofa Gorana Starčevića, pove-

s dlhou prehistóriou, nie vždy závideniahod-

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

dzme že o rozdiele medzi eidos a eidolon v sú-

nou. Niektoré skutočnosti sú chronicky zná-

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

vislosti s kultúrou demokracie, a to z hľadiska

me, iné zase – možno našťastie – zabudnuté.

literárnych časopisov?

jej vývoja už od starogréckej polis. Rubrika sa

Objektívne o vzniku Fraktálu rozhodovali

Naša minulosť je zatiaľ len hypotetická a rov-

opäť objaví vo štvrtom čísle, kde nám priblíži

osobné väzby aj širšie spoločenské súvislosti.

nako hypotetická je ešte vždy aj naša budúc-

jánusovskú tvár demokracie: kedy, v čom a ako

Napríklad moje väzby na slovenskú literatúru

nosť. Práve v tom sa možno v danej chvíli

táto najlepšia forma vládnutia (s)pervertova-

a literárnu vedu, niektoré časopisy ako Rom-

odlišujeme od iných časopisov, ktoré v lite-

la, okrem iného aj do svojej dnešnej podoby.

boid alebo Slovenské pohľady v ich lepšej a naj-

rárnom priestore fungujú už nejaký čas, či už

Starčevićov pohľad je systémový – a presne

lepšej fáze vychádzania, tiež väzby na publi-

tak (inšpiratívne), alebo onak (konšpiratívne).

to podľa mňa potrebujeme. Ak toto pochopí-

kačné prostredie (stále sa bolo treba o tento

Sme hrdí na to, že sme vznikli ako nezávislý

me, je nádej, že sa dostaneme z toho kotla,

priestor a jeho zdravý rozvoj zasadzovať), ale

časopis, že v našom erbovom znaku sa popri

v ktorom sme uviazli na čele s našimi vládami

aj prepojenia na mnohých mne vzácnych ľudí

hodnotách ako kvalita a pluralita nachádzajú

a ich vládcami.

a priateľov, kolegov tvorcov. Subjektívne je to

aj étos a otvorenosť mysle, že dokážeme zmys-

neochota podriadiť sa logike privatizačného

luplne preklenovať miesta, kde iní zlyhávajú.

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach

drancovania kultúrneho priestoru – a nielen

To preto, lebo nás vedie zmysel celku, aj keď

časopisu?

na Slovensku. Teší ma všetko, čo napriek tejto

z perspektívy jeho najvýraznejších predstavi-

Pripravili sme tretie číslo, ktoré by malo ísť

logike prekvitá – a nie je toho zase tak málo.

teľov či prejavov. Chceme byť v kolegiálnom

už čoskoro do distribúcie. Sú v ňom vystopo-

Ak by som však mala byť vecnejšia, už ako

vzťahu k tomu najlepšiemu, čo tento literárny

vateľné tri základné línie: tzv. osmičkárska

zodpovednú redaktorku Romboidu ma žralo,

priestor ponúka. A hoci sa niekomu môže zdať,

– prejavuje sa vo zvýšenom zastúpení českých

ako vydavateľ zaobchádza(l) so svojimi (pre-

že náš podtitul je len akousi slovnou hračkou,

materiálov, kafkovská – ktorá vždy znova zare-

kérnymi!) zamestnancami v redakcii. Neskôr

veľmi presne vystihuje to, o čo nám ide: za-

zonuje v každej dobe, a hravo-nonsenová, ktorá

som sa s týmto problémom stretla v partner-

chytiť literatúru vo všetkých jej súradniciach

túto triádu potiahne až k polohám literárnych

ských časopisoch v medzinárodnom projekte

a v celom jej bohatstve registrov i navrstvení.

či jazykových „roztopaší“. Číslo štyri, teda

„Časopis v časopise“ – niektoré to doslova po-

predvianočné, bude trocha rozprávkové a fi-

ložilo. A keď som po 15 rokoch opäť nasmero-

Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho

vala svoju pozornosť na Slovensko, neverila

ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?
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Feminizmy
nás bavia
Glosolália / Rodovo orientovaný časopis / Šéfredaktor Derek Rebro

Foto archív D. R.

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

Od iných časopisov sa Glosolália odlišuje prá-

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

ve svojou zameranosťou na ženy a feminizmy,

Aká je genéza vášho časopisu?

literárnych časopisov?

pričom nielen z vyššie opísaných dôvodov, ale

Glosoláliu sme zakladali spolu s Lenkou

Ako som naznačil, časopis sa jednak zameriava

aj pre ešte stále rodovo nespravodlivý stav

Krištofovou v roku 2012 z dôvodu absencie

na tvorbu a reflexiu textov a diel tvorených že-

v spoločnosti vôbec, považujeme za dôležité

feministického periodika u nás, odkedy za-

nami, ale aj mužmi, keď ide o rodovo podnetnú

vydávanie časopisu, ktorý sa venuje primárne

nikol výborný Aspekt, ktorý, našťastie, po-

knihu, queer film a podobne (hierarchické

ženám, „ženskému“, feministickému a rodovo

kračuje ako vydavateľstvo a webzin. Takis-

rodové duality, esencializovanie mužskosti

orientovanému.

to preto, že sme sa stretávali s priamejšou,

a ženskosti, tobôž v nadväznosti na biológiu,

často naivne artikulovanou, alebo skrytej-

sú nám, pochopiteľne, cudzie), jednak syste-

Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho

šou cenzúrou, respektíve s nepochopením

maticky uplatňuje rodovú perspektívu nielen

ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?

rodovo orientovaného prístupu v tvorbe a jej

vo vzťahu k rôznym oblastiam a žánrom ume-

Keďže sú čitateľky a čitatelia rôznorodé indi-

recepcii a z toho vyplývajúcim „korigovaním“

nia, ale aj interdisciplinárne, čiže s presahom

viduality a obsahy jednotlivých čísel skladáme

a poúčaním. Aby sme sa teda vzájomne ne-

do rôznych vedných oblastí. Prinášame tak

zámerne pestro, nechám výber na nich.

nudili a snažili sa Slovensko posúvať, pokiaľ

pôvodné, ako aj prekladové, primárne (poé-

ide o feminizmy, k štandardu, založili sme

ziu, beletriu, drámu), ako aj sekundárne texty

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach

priestor, kde sa netreba zdržiavať banalitami

(štúdie, eseje, recenzie, kritiky, reportáže),

časopisu?

a kde si ľudia (tak na strane publikujúcich,

rozhovory atď. Každé číslo predstavuje vy-

Množstvo materiálu, ktorého konkretizovanie

ako aj čitateľstva), zaujímajúci sa o feminiz-

branú umelkyňu či umelca, ktorej či ktorého

je nateraz predčasné a z ktorého by som nerád

my a tvorbu žien, „ženského“ či queer ume-

diela ilustrujú dané vydanie. Dotyčná osoba

vybral iba niečo – na úkor iného.

nia, nájdu svoje.

je predstavená aj formou rozhovoru či štúdie.

odpovedá Derek Rebro
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Nestrácať
zo zreteľa kontinuitu
Foto Peter Procházka

Slovenské pohľady / na literatúru, umenie a vedu / Šéfredaktor Bystrík Šikula

literárnych časopisov?

i českého kultúrno-spoločenského života;

Snažíme sa nezabúdať, že aj pred nami tu bol

verše Dany Podrackej, Jána Švantnera, Jána

Aká je genéza vášho časopisu?

fungujúci literárny a kultúrno-spoločenský

Tazberíka a Milana Richtera, z mladších Petry

Časopis založil roku 1846 Jozef Miloslav Hurban.

život, a pripomínať, čo z toho pretrvalo a pre-

Štefancovej, Tamary Pibišovej, Michaely Zano-

Jeho vydávanie zastavila cenzúra roku 1847,

trváva, na čo nadväzujeme a na čo možno aj

lettiovej a Kristiána Grupača; aforizmy Emila

po obnovení (1851) periodikum zaniklo pre ne-

v budúcnosti nadviazať. Nestrácať zo zreteľa

Babína, reportáže Slava Kalného, články Má-

dostatok finančných prostriedkov potrebných

kontinuitu. Pritom, prirodzene, reflektovať

rie Bátorovej, Jána Bábika, Antona Hykischa

na splatenie kaucie (1852). Vydávanie Sloven-

súčasnosť. Vrátane krajanského literárneho

Dušana Kerného, Andrijana Turana, Michala

ských pohľadov obnovili Svetozár Hurban

života, literárneho a kultúrneho diania v sloven-

Babiaka, Michala Harpáňa, Petra Tollaroviča;

Vajanský a Jozef Škultéty roku 1881. Odvtedy

ských regiónoch, ale aj mladej literatúry a vedy.

prózu Lajosa Grendela v preklade Karola Wla-

sa na čele časopisu vystriedalo množstvo vý-

Okrem toho sme predstavili aj niekoľko tema-

chovského, preklady Jána Švantnera, Ľubomíra

znamných osobností slovenského národného

tických blokov poézie, prózy a literárnej kritiky

Feldeka, Alexandra Halvoníka a Vincenta Ša-

a literárneho života, ktorý Pohľady reflektovali.

Slovákov z Vojvodiny a Nadlaku. Možno aj tým

bíka; rubriku Gustáva Murína Laboratórium,

Spomeňme aspoň niektorých, čo časopis viedli:

sa odlišujeme, že na tieto veci neprestávame

rubriku Pripomíname si.

Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Škultéty, Štefan

myslieť. A, pravdaže, na to, že priestor, ktorý vyt-

Krčméry, Andrej Mráz, Alexander Matuška, Mi-

várame autorom, nie je vyhradený (skupinovo,

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach

lan Ferko, Vladimír Reisel, Rudolf Chmel, Štefan

názorovo, politicky). Kto do Pohľadov nepíše,

časopisu?

Moravčík. Dodajme, že podtitul Slovenských

o tom píšeme my. Stačí si pozrieť rubriku Pri-

Úvodník Gabriely Rothmayerovej o našich

pohľadov sa počas svojej existencie menil s odliš-

pomíname si. Ktorý jubilant sa tam nenašiel?

prezidentoch, esej Dany Podrackej o Pavlovi

odpovedá Bystrík Šikula

nými koncepciami, a teda aj zameraním na okruh

Dobšinskom, rozhovor Bohuša Bodacza s Pet-

čitateľov, ktorých chcel časopis osloviť. Menili

Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho

rom Holkom, články Petra Cabadaja o sloven-

sa aj jeho vydavatelia – v súčasnosti Pohľady

ročníka rozhodne mal prečítať?

skej literatúre pred februárom 1948 a Zdenky

vydáva Matica slovenská.

Seriál Jána Kačalu o významných slovenských

Valentovej-Belićovej o slovenskej próze, hru

jazykovedcoch, príspevky venované sloven-

Ľubomíra Feldeka o Silvestrovi Krčmérym.

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

sko-českým literárnym vzťahom, rozhovory

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

Ľuby Šajdovej s osobnosťami slovenského
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Platný hlas
v národnej kultúre
Tvorba / Revue pre literatúru a kultúru / Šéfredaktor Július Vanovič
Foto archív J. V.

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

nované „osmičkovým rokom“ i dokumentom

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

doby (J. Lettrich, Š. Krčméry a i.). V druhom

Aká je genéza vášho časopisu?

literárnych časopisov?

čísle nájde čitateľ jedinečnú esej a básne Pet-

Tvorba začala vychádzať ako mesačník v r.

Časopis uverejňuje články, úvahy a eseje z li-

ra Thabita Jonesa Spievanie v reťaziach: Maj-

1940. Vydával ju spolok Tranoscius v Liptov-

teratúry, modernej súčasnej teológie a spolo-

strovstvo a poézia (ide o dramatika, básnika

skom Mikuláši. Založil ju a koncepciu určil

čenských vied, ktoré reflektujú kultúrne a spo-

a literárneho vedca, ktorý pochádza z Wale-

E. B. Lukáč. Redigovali ju E. B. Lukáč (1940

ločenské dianie a morálnu atmosféru doby.

su) a nové básne Niny Varon, Slovenky žijúcej

– 1944), A. Mráz (1945), A. Kostolný (1946),

Kriticky sa vyjadruje ku starej, konvenčnej

v USA, uverejňujúcej poéziu v slovenčine aj

E. B. Lukáč (1946 – 1950). Tvorba nadväzo-

a neproduktívnej praxi a teórii, najmä v ná-

v angličtine. Číslo prináša aj unikátne ese-

vala na myšlienky kresťanského humanizmu

boženskej, ale aj všeobecnejšej spoločenskej

je Jana Záhradníčka, úryvok z francúzskeho

a pacifizmu, vystupovala proti fašizmu a na-

sfére. Vďaka tomu má Tvorba svoju špecifickú

románu o Kierkegaardovi a preklady z poézie

cionalistickej ľudáckej politike. Publikoval tu

tvár a výrazne sa odlišuje od iných súčasných

Antonia Machada.

celý rad výrazných básnických individualít.

slovenských literárnych a kultúrnych časopi-

Časopis poskytoval priestor najmä strednej

sov. Tvorba dáva priestor domácim renomo-

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach

a mladšej generácii (Š. Krčméry, J. Jesenský,

vaným aj začínajúcim autorom a aj autorom

časopisu?

Š. Žáry, J. Lenko, R. Fabry, J. Rak, P. Horov,

zo zahraničia. Dáva priestor pôvodnej próze,

Najbližšie dve čísla časopisu budú venované

J. Kostra). Lukáč kládol dôraz na preklady

poézii aj prekladovej tvorbe.

najmä 100. výročiu vzniku ČSR. V rámci Do-

odpovedá Július Vanovič

zo svetovej literatúry, svoje štúdie tu pub-

kumentov doby čitateľ nájde texty o T. G. Ma-

likovali viacerí literárni kritici a historici

Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho

sarykovi, ukážky z českej poézie, úvahy S. Št.

(M. Pišút, R. Brtáň, A. Matuška, M. Chorvát,

ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?

Osuského a iné eseje viažuce sa predovšetkým

J. Felix, D. Rapant a iní).

V prvom čísle si pozornosť zaslúžia eseje ve-

k tomuto výročiu.
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Humanisti
Vertigo / časopis o poézii a básnikoch /
Šéfredaktor Ján Gavura
Foto archív J. G.

sú nesmierne citliví, majú dar videnia, ovládajú

mnohých z tých, čo stáli najbližšie pri jeho

jazyk ako nikto iný a mať takúto „vybranú spo-

vydávaní. Nájsť sa tu dajú básne a rozhovo-

Aká je genéza vášho časopisu?

ločnosť“ (ako by povedala poetka Lehenová)

ry s E. J. Grochom, P. Borkovcom či J. Suther-

Nápad vytvoriť časopis o poézii, poetkách

a rozvíjať „pôvabné hry aristokracie“ (ako by

landom-Smithom, texty poskytli J. Briškár,

a básnikoch sa zrodil zo situácie, keď v mul-

povedal básnik Kolenič) je základom toho, že

J. Kuniak, prózy dodali básnici Ľ. Bendzák či

tižánrovom časopise Enter, kde som pôsobil

v správnych rukách sa niekomu z čítania zatočí

V. Kupka. A o odbornú stránku sa postarali

ako literárny redaktor, ostávalo priveľa dobrej

hlava (aj preto „vertigo“).

literárni vedci J. Živčák, ktorý predstavil pre-

odpovedá Ján Gavura

poézie bez možnosti bezprostredného publiko-

Uvedomujeme si, že nie každého časopis

klad stredovekého eposu Pieseň o Viliamovi,

vania. Neskôr Košice získali a rozbehli svoju

osloví, ale dnes sa dá robiť aj časopis na mieru

a J. Juhásová, ktorá analyzuje prózu R. Juro-

činnosť ako európske hlavné mesto kultúry

a o to sa v redakcii pokúšame. Časopis vychá-

leka. Ako bonus sme do dvojčísla čitateľom

(EHMK 2013), a tak sme oslovili realizátorov

dza aj s malou knižnou prílohou veršeonline,

ponúkli knihu Leonarda Cohena Cudzincova

o podporu pri zakladaní časopisu o poézii a po-

ktorú vytvoril E. J. Groch ako dostupný pro-

hudba, v ktorej je zachytený prierez celou jeho

etickosti. Idea bola prijatá kladne a v danom

striedok pre svetovú a slovenskú poéziu a vďa-

básnickou tvorbou.

roku sme už stihli dve dvojčísla. Odvtedy be-

ka Vertigu tento skvelý literárny a dizajnérsky

žíme nepretržite už šiesty rok.

nápad nezanikol.
Časopis vychádza päťkrát ročne ako kvartál-

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach
časopisu?

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

nik aj so spomenutou prílohou. Na záver vždy

V krátkom slede vyjdú zvyšné čísla, kde bude

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

zostavujeme tzv. Špeciál, kde sa prednostne

postupne hlavnou témou – mladá literatúra

literárnych časopisov?

venujeme vizuálnej a experimentálnej stránke

(Vertigo 3/2018), básnický preklad a experi-

Odlišnosť máme už v tematickom zameraní,

poézie.

ment (Vertigo 4/2018) a napokon ako špeciálne

pretože všetko sa točí okolo poézie a ľudí, kto-

číslo by sme preskúmali detskú poéziu (Ver-

rí jej nejakým spôsobom pomáhajú na svet.

Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho

tigo Š/2018). Aktuálne pripravujeme aj novú

Samotná poézia však nie je to najdôležitejšie.

ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?

internetovú stránku pod poetickým menom

Ukazuje sa totiž, že najväčšiu hodnotu má prá-

Prvé dvojčíslo za rok 2018 sme pripravili tro-

vydavateľstva www.myface.land, kde budú

ve ľudský rozmer. Ľudia, ktorí prijali poéziu

chu slávnostne. Máme za sebou malé, päť-

pripravené rozšírené materiály o autoroch

ako hodnotu, sú výnimoční, ťažko sa zaraďujú,

ročné jubileum a v časopise uverejňujeme

a ich tvorbe.
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Urbánny
splietací mág
VLNA / časopis o súčasnom umení a kultúre /
Šéfredaktor Peter Šulej

Foto archív P. Š.

nými číslami a zaoberá sa literatúrou, hud-

nanou Raz či divadelnú hru Jána Šimka Pojď.

bou, divadlom, výtvarným umením, tancom,

Dělej. (Hledání prohoněného času). V ostatnej

Aká je genéza vášho časopisu?

filmom, filozofiou a s občasnými presahmi aj

Vlne zas divadelný text Michaely Zakuťanskej

Časopis vznikol v roku 1999 a momentálne sa

sociológiou. Vlna sa od ostatných periodík

Slováci, ktorý nám nastavuje nemilosrdné zr-

nachádzame v XX. ročníku. Vlnu sme založili

líši hlavne analytickým prístupom, rozsahom

kadlo a hádže nás do skutočnej a nie snívanej

spolu s Janom Šimkom, Zuzanou Očenášovou

(160 strán), kvalitou žurnalistickej práce

reality. Z literatúry spomeniem texty Ballu,

a Beatou Jablonskou v snahe reflektovať živú

a spracovaním textu, produkčným zázemím.

Petra Macsovszkého, S. de Ch., z hudby sa zase

odpovedá Peter Šulej

kultúru a umenie vo všetkých umeleckých
druhoch, doma i v zahraničí.

dozviete o českej alternatívnej scéne.
Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho
ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?

Čo môžeme očakávať v najbližších číslach

Mohli by ste predstaviť koncepciu a filo-

Tohto roku sme vydali zatiaľ dve čísla. Prvé

časopisu?

zofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných

na tému Umenie v sieti, kde je výborný text

Ďalšou témou je Láska, tak tam by som oča-

literárnych časopisov?

Mareka Debnára Autor v sieti, rozhovor Petry

kával všetko.

Časopis je štvrťročník s tematicky orientova-

Fornayovej s izraelskou choreografkou Re-

č. 09/18

ROZHOVOR

Kultúru
by sme mali
aj vyvážať
Martin Kasarda (1968), ktorého
pre potreby tohto rozhovoru budeme
brať iba ako redaktora, nie ako spisovateľa či vysokoškolského pedagóga,
pôsobil v rokoch 1990 – 1993 v redakcii
časopisu Kultúrny život, ktorý zanikol
oficiálne „vďaka zlej finančnej situácii“;
nie tak dávno spoločne s Robom Kotianom založili Magazín o knihách a celkom nedávno sa v rámci spomínaného
magazínu znovu objavil aj
Kultúrny život.

Foto Jana Žjak

Si šéfredaktor Magazínu o knihách – ako

sieťami na tom, aby tento magazín brali ako

V prvom rade sme chceli zaradiť o čosi viac

tento magazín vznikol a aká je myšlienka

podporu predaja kníh v ich kníhkupectvách.

publicistiky nie vedecko-odborno-literár-

za ním? Nie je to totiž „klasický“ literárny

Bol som príjemne prekvapený, keď projekt

nokritického typu, ale publicistiky pre čita-

časopis…

postupne prešiel aj diplomatickým kolom ro-

teľa, ktorý si rád číta, ale nepotrebuje mať

Zámer vytvorenia Magazínu o knihách vychá-

kovaní s Martinusom, Panta Rhei a ďalšími

pred sebou odborný literárnovedný text alebo

dzal zo zahraničných skúseností a z toho, že

kníhkupectvami mimo tieto dve siete a do-

interpretáciu. Zásadný rozdiel vidím v tom,

veľa zahraničných denníkov má ani nie tak

stal sa do takej fázy, že vlastne všetci si po-

že my sme vyšli z publicistického prostredia

literárnu, ako skôr knižnú prílohu. Existujú

máhame a že to je „win-win“ situácia. Teda,

a ako príloha denníka sme chceli prinášať –

prílohy typu „bookseller“ a „bookshop“ naprí-

vznikol tu nejaký „magazín o knihách“, ktorý

a teda dúfam, že aj prinášame – témy, ktoré

klad v Nemecku, vo Francúzsku či vo Veľkej

nie je literátsky, ale je skôr o tom, že knihy sa

sú o knižkách, o literatúre, o zaujímavostiach

Británii. Tam sme sa trošku inšpirovali: Prečo

dajú čítať aj v rámci oddychu a vedia fungovať

okolo knižného sveta a zároveň sú obohatené

by nemohol byť aj u nás denník, ktorý by pri-

v rámci zábavného priemyslu. Na druhej stra-

trebárs o rozhovory, o pohľady do žánrovej

nášal nejaké informácie o knižnom trhu? Ja

ne, nechceli sme to robiť tak, že budeme písať

literatúry, alebo do detskej literatúry, alebo

totiž od počiatku tvrdím, že knihy sú aj tovar,

len o bestselleroch, chceli sme nájsť aj prienik

do non-fiction literatúry formou predstavo-

ktorý potrebuje nejakú propagáciu a pri počte

medzi kvalitnou, ale zároveň populárnou lite-

vania zaujímavých titulov. Povedali sme si,

titulov, ktoré vychádzajú na slovenskom kniž-

ratúrou či už domácej alebo medzinárodnej

že nebudeme príliš zámerne kritickí, ani

nom trhu, je celkom dobré, ak vznikne niečo

proveniencie. A napokon sme vyšli do istej mie-

zámerne interpretační, skôr skúsime nájsť

prehľadové… V našom prípade išlo o vzájomné

ry v ústrety či už vydavateľom alebo knižným

na knižnom trhu každý mesiac také tituly,

oslovenie sa s denníkom SME, v ktorom vy-

sieťam v tom, aby sme prinášali populárnym

za ktoré sa nehanbíme, že ich čítame a po-

jadrili istý záujem o nejakú kultúrnu prílohu.

spôsobom informácie o novinkách.

kojne by sme väčšinu z nich odporučili aj

Navyše, v tom čase bol predsedom ZVKS pán

svojim známym. Čiže ten pohľad nebol taký,

Kollár a spoločne s ním sme došli k tomu, že

V čom je obsahový alebo žánrový rozdiel

že nutne musíme zachytiť napríklad väčšinu

by mohlo byť zaujímavé robiť časopis aj ako

medzi Magazínom o knihách a „štandard-

slovenskej literárnej produkcie – skôr sme

pomoc pre kníhkupectvá. Čiže do toho vstúpi-

ným“ literárnym časopisom, ktorý pracuje

sa chceli pozrieť na to, ktorí autori sú nám

la navyše aj potreba dohodnúť sa s knižnými

najmä so žánrami literárnej kritiky?

čitateľsky blízky. Pohľad čitateľa je totiž
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trošku odlišný od, nazvime to, vážnych lite-

A čo sa týka publicistiky? Máte napríklad

SME a druhú časť nákladu si berú alikvotne

rárnokritických magazínov typu Slovenská

názorové komentáre, alebo ide skôr o in-

Panta Rhei, Martinus a Euromedia Group,

literatúra, Romboid, Slovenské pohľady a tých,

formatívne texty?

ktorá zabezpečuje distribúciu do ďalších sto

ktoré berú slovenskú literatúru nielen ako

Snažíme sa mať v každom čísle publicistiku

kníhkupectiev mimo týchto dvoch sietí po ce-

súčasť zábavno-kultúrneho priemyslu, ale aj

skôr takého typu, že rozoberáme nejaké za-

lom Slovensku. Toto je čaro toho, ako to máme

ako isté posolstvo, ku ktorému sa treba lite-

ujímavé fenomény – čítačky kníh, popularitu

vymyslené a vyrokované – hneď v čase vydania

rárnokriticky vyjadrovať. Teda – my sa na to

erotických románov, teraz zhodou okolností

vlastne minieme celý náš náklad tak, že sa do-

pozeráme ako novinári, kým literárni kritici

chystáme materiál týkajúci sa projektu Gutten-

stáva do kníhkupectiev, kde sa dostáva do rúk

v literárnych časopisoch sa na to pozerajú

berg. Toto je to, čo považujeme za publicistiku.

čitateľom. Čo sa týka expanzie, už ani veľmi

odbornejšie, akademickejšie.

niet kam – čitateľa sme chytili na mieste, kam
Z tohto tvojho uhla pohľadu, ako vidíš

chodí a nevieme s tým už nič ďalej robiť, no

Aký je u vás pomer slovenskej a svetovej

slovenský a svetový literárny svet? Exis-

vlastne ani nemusíme, pretože čísla sú také,

literatúry?

tuje podľa teba nejaká cesta, ktorá by ich

že vydavatelia sú veľmi spokojní s tým, aký

V každom čísle máme minimálne dva roz-

mohla viac prepojiť?

má magazín dosah.

hovory – niekedy aj tri – a snažíme sa, aby

Ja by som bol hrozne rád, keby existoval na Slo-

aspoň jeden z nich bol s domorodým auto-

vensku dobrý literárny informačný web, ale

V najnovšom čísle magazínu sa objavil aj

rom, prípadne prekladateľom. A čo sa týka

to by chcelo peniaze na prevádzkovanie, lebo

revival Kultúrneho života, mohol by si na-

celkového pomeru – asi si skôr vyberáme aj

bez peňazí sa ťažko pracuje… Prepojenie slo-

črtnúť, akým spôsobom sa táto myšlienka

na tie väčšie odporúčacie strany tituly, ktoré

venskej a svetovej literatúry má podľa mňa

zhmotnila do súčasnej podoby?

sú mimoriadne dobré, nerobíme to tak, že ak

aj opačný aspekt, nazdávam sa, že tu čaká

Rozmýšľali sme nad tým, kam by to ďalej s ma-

sme teraz mali slovenskú knihu, nabudúce

veľmi veľa práce – opäť v závislosti od peňa-

gazínom mohlo ísť a dokonca bol projekt „Ma-

bude zahraničná alebo naopak. Ak vyjde slo-

zí – aj na ministerstvo kultúry, ktoré za dlhé

gazín o filme“, „Magazín o hudbe“, „Magazín

venská kniha, ktorú uznáme za dobrú – čím

dlhé dlhé roky ešte neprišlo na to, že litera-

o výtvarnom umení“ – problém bol v tom, že

dávam najavo, že chceme byť do istej miery aj

túra môže byť veľmi dobrý vývozný artikel.

takéto špecializované magazíny nemajú taký

arbitrami vkusu, skôr masového ako literár-

Dovolil by som si povedať, že tu máme zopár

dobrý trh, ako je ten knižný. Ale uvedomovali

nokritického – tak nemáme problém zaradiť

spisovateľov, ktorí by spokojne mohli byť

sme si, že sú tu aj ďalšie súčasti kultúrneho

ju a dať jej priestor. Nereflektujeme všetku

s výdatnou podporou ministerstva kultúry

diania, ktoré by bolo dobré reflektovať – nie

slovenskú prózu, pretože niekedy na knihe

preložení do svetových jazykov, vydaní a pro-

akademicky. Skrátka, nie je tu niečo, čo by

vidíme, ako nám tu doma chýbajú knižní re-

pagovaní tak, aby sa dostali na takú úroveň,

hovorilo o kultúre. Postupne z toho v disku-

daktori – a prečo kritizovať, keď to môžeme

že sa budú celosvetovo predávať. Nemáme lite-

sii vyšla myšlienka obnoviť Kultúrny život,

prejsť taktným mlčaním. Ale priznám sa, že

ratúru úplne odtrhnutú od svetovej literatúry,

keďže značka bola voľná a rozhodli sme sa,

keď sme magazín začínali vydávať, netušil

mnohí autori u nás dosahujú úroveň bežných

že sa pustíme do donkichotskej vojny s týmto

som, že sa dostaneme do situácie, že nebude

medzinárodných „prekladateľných“ autorov –

trhom. V prvých chvíľach pomohlo to, že Ma-

problém robiť rozhovory so zahraničnými spi-

ale, bohužiaľ, nie sú na to peniaze. Podľa mňa

gazín o knihách má tých svojich 60 000 kusov

sovateľmi prvej kategórie – potešilo ma, že to

by to však bola oveľa lepšia propagácia ako

a dostane sa k nejakým čitateľom. Prvé a druhé

zafungovalo aj takýmto spôsobom a aj samotné

cez nejakých chlapcov, ktorí búchajú dreve-

číslo Kultúrneho života teda berieme ako mar-

vydavateľstvá nám pomohli k tomu, aby sme

nými palicami do gumeného krúžku a tvária

keting značky a už rozmýšľame a rokujeme

poprinášali rozhovory napríklad so Salmanom

sa, že sú hokejisti. To je proste krátkozraká

s knižnými sieťami o tom, že by podobným

Rushdiem alebo Amosom Ozom.

politika štátu. Podstatne viac by sme mali dať

spôsobom brali nejakú časť nákladu a dávali

na propagáciu kultúry – aj slovenskej litera-

ju počas celého mesiaca k dispozícii čitate-

Predpokladám, že sa musíte pomerne ope-

túry – v zahraničí, lebo to by prinieslo v tých

ľom. Myslím si, že stánkový predaj celkovo

ratívne rozhodovať, čo zaradiť – máte aj

kruhoch, v ktorých potrebujeme byť, lepšiu

výrazne poklesol, takže hľadáme alternatívnu

z dlhodobejšieho hľadiska nejaké „ušľach-

odozvu. Takže si myslím, že je tu priestor ešte

distribúciu, ale pevne veríme tomu, že sme už

tilé ciele“, napríklad kultivovať sloven-

pre literárne alebo kultúrne diskusie, ktoré by

znova ako spoločnosť dospeli do toho, že jed-

ského čitateľa alebo niečo podobné?

sa týkali spojenia so svetom. Navyše, my by

noducho treba mať taký časopis. Je to zdanlivo

Máme jeden cieľ, a to fungovať na tomto trhu

sme mali strašne veľa urobiť v rámci štátnej

proti logike trhu, ale v skutočnosti je mediál-

a byť relatívne rešpektovaným poradcom

politiky pre to, aby sme vyvážali našu kultúru

ny trend taký, že hoci masová tlač postupne

pri výbere dobrých knižiek – a pod tým si my

smerom von a predávali Slovensko cez kultú-

zaniká, exkluzívne tituly ostávajú na papieri

predstavujeme kombináciu kvalitne urobenej

ru, pretože predávať ho cez ovečky a Sagana

pre exkluzívnu skupinu čitateľov, ktorá chce

knižky, ktorá je pekná, korektne napísaná,

je… choré.

čítať na papieri. Časopisy ako Kultúrny život by

korektne skorigovaná, čítavá, pútavá a tak…

teda teoreticky mohli prežiť, pokiaľ tu bude

Ak budeme vnímaní tak, že si čitateľ povie, že

Ako je to s číslami Magazínu o knihách –

dosť kultúrnych ľudí, ktorí budú presvedčení

sa mu oplatí prísť do kníhkupectva a zobrať si

náklad je teraz 60 000 výtlačkov, je tam

o tom, že spoločnosť kultúru potrebuje.

Magazín o knihách, tak budeme radi. A podľa

priestor na expanziu?

ohlasov z kníhkupectiev sa to tak už deje.

Je to tak, že 26 000 kusov sa vkladá do denníka

Matúš Mikšík
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Foto bb

Slon na Zemplíne,
Bán na Slovensku

Odpoveď hľadáme dodnes. Formou sú dis-

v jeho knihe ožívajú, aby čitateľa previedli

kusie, premietania, divadelné predstavenia,

trápeniami svojho chotára. Autor to zvláda

priestorom zas školy, kultúrne domy, často aj

úsporne, vycvičený rozsahom printových

krčmy a námestia. Medzi divákov občas zaví-

periodík. Stačia mu dve-tri vety a pred nami

Slon na Zemplíne / Andrej Bán / Absynt 2018

tajú vyholení mládenci v zelených tričkách,

zrazu stojí drevorubač Števo Pôbiš z Balogu,

častejšie však fungujúce partie miestnych

výtvarník a farár Öcsi z Čiernej nad Tisou,

Po výhre Mariana Kotlebu v župných voľ-

nadšencov, ktorým osud vlastných obcí nikdy

alebo skrivodlivo odsúdený sociálny pracov-

bách v roku 2013 sa na Slovensku rozmohol

nebol ľahostajný.

ník Cyril Dunka zo Žehry.

nový šport. Skupiny umelcov, aktivistov a in-

Andrej Bán, oceňovaný fotograf a repor-

Ich príbehy sú často smutné, niekedy hu-

telektuálov z hlavného mesta naštartovali

tér, patrí k hlavným organizátorom týchto

morné, občas banálne, no takmer nikdy nie

autá a vyrazili do regiónov. Traumatický

spanilých jázd. Aj jeho zásluhou si získali

samoúčelné. Pre Bána sú aktérmi a zrkadla-

šok, spôsobený víťazstvom fašistu v povsta-

spoločenský kredit. Bán po krajine putuje

mi zároveň, históriu svojho miesta aktívne

leckom kraji, pretavila spoločenská elita

dlhodobo, Revúca či Svidník na jeho men-

utvárajú, no v rovnakom okamihu bezmocne

do zvýšeného záujmu o rôzne kúty našej

tálnej mape existujú desaťročia. Empatické

odrážajú neúprosnú logiku dejinných pohy-

krajiny.

rozhovory s miestnymi sú preňho bytostnou

bov, ktoré ich presahujú. Ako ľudia v Slemen-

Hlavná otázka tých výjazdov znela: sú Kotle-

formou poznávania sveta. Dokladuje to aj jeho

ciach, obci nezmyselne rozseknutej medzi

bovi voliči nenapraviteľní extrémisti, podobne

aktuálna kniha zozbieraných reportáží, ktorá

Slovenskom a Ukrajinou. Vymyslia síce, ako

ako on nadväzujúci na temné prúdy našej his-

vyšla v edícii Prekliati reportéri vydavateľstva

poslať tajnú správu v rozrezanom zemiaku

tórie? Alebo sú to len oprávnene frustrovaní

Absynt.

na druhú stranu hranice, aj z pohraničníkov

ľudia, o ktorých sme pridlho prejavovali len

Už v úvode sa vyjaví silná stránka Bánov-

si občas vtipne vystrelia, no samotný fakt

málo záujmu, a teraz týmto zúfalým krokom

ho rozprávania. Presvedčivo prepája osudy

bolestivého rozdelenia obce musia desaťro-

kričia „stačilo!“?

miest a obcí s príbehmi jednotlivcov, ktorí

čia iba znášať.
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Titulná recenzia vychádza aj v prílohe Fórum sobotňajšieho vydania Denníka SME.

Bizarné postavičky typu Mikuláša Vare-

terorizujúce v mene grófky Roškovej malých

hu, ktorého slon dal knihe meno, si podávajú

farmárov. Vzduchom lietajú sekery, pištole,

ruky s Petrom Breinerom a Petrom Župníkom,

konexie.

Pokojná hladina
Nádych / Radovan Potočár / KK Bagala 2018

umelcami svetového formátu, ambivalentného

A predsa, nič z toho nie je také desivé ako

vzťahu k domovine a ešte rozporuplnejšieho

Bánova výpoveď o policajnej brutalite a spo-

vzťahu domoviny k nim. Vnímame ich vrásky,

ločenskej ľahostajnosti voči Rómom. Spome-

Debut R adova na

drobné gestá aj tresnutia do stola, najmä však

dzi všetkých prípadov vyčnieva smrť Karola

Potočára s názvom

výraz okolia, ktoré ich formovalo a ku ktorému

Sendreia z Magnezitoviec.

Nádych tvorí desať

sa vzťahujú.

Po konflikte, ktorý mal Sendrei s miestnym

krátkych poviedok,

Bán je rozprávač a vie, že silný príbeh po-

starostom, ho v júli 2001 spolu s jeho synmi

ktoré sú navzájom

trebuje živých hrdinov. Z mozaiky ľudských

predviedli na policajnú stanicu v Jelšave. Už

pospája né predo -

príbehov skladá portrét krajiny.

prvá bitka spútaných Rómov si vyžiadala ich

všetkým postavami

Práve tu tkvie jeden z paradoxov Bánovej

lekárske ošetrenie. Skutočné peklo však za-

dvoch mladých ľudí,

knihy. Jeho rozprávanie o Slovensku je uve-

čalo až po prepustení z nemocnice. Policajti

Tomáša a Aleny. Pró-

riteľné tým, ako krajinu zaľudnil, no jeho

Karola previezli na stanicu v Revúcej, kde ho

zy by mohli fungovať

alarmujúcim posolstvom sú práve zničujúce

pripútali k radiátoru a systematicky mučili

aj ako samostatné

dôsledky jej vyľudnenia.

do ranných hodín. Údermi, skákaním po hrudi

texty, no v knihe spolu vytvárajú kontúry

a kopancami do hlavy. Pred očami synov.

sveta, v ktorom sa odvíja život a vzťah part-

Regióny, po ktorých putuje, sú opustené,
vymreté. Píše o Gemeri, Zemplíne či Spiši,

Súdny znalec, ktorý vraj vykonal tritisíc

a my vidíme ošarpané brány skrachovaných

pitiev, označil devastáciu Sendreiovho tela

Poetika diela má podobu tradičného rea-

obchodov, skorodované ploty rozkradnutých

za výnimočnú. Siedmi predstavitelia štát-

listického rozprávania podávaného priamym

fabrík, vyprázdnené činžiaky a rodinné domy,

nej moci, strážcovia zákona a poriadku,

a personálnym rozprávačom, ktorých strieda-

ktorých pôvodné obyvateľky a obyvatelia dnes

muži vycvičení, ozbrojení a živení z našich

nie je nenápadné, ich štýl je takmer totožný.

opatrujú rakúskych seniorov, šoférujú nórske

daní, bezbrannému človeku odtrhli žlčník,

Skratkovité výseky z rodinného života a času

autobusy, študujú na českých univerzitách,

pomliaždili pečeň aj slezinu, natrhli osrdcov-

stráveného v zahraničí sa nesú v negatívnom

alebo vypĺňajú tabuľky v servisných centrách

ník, poškodili dutinu lebečnú, zlomili sánku,

tóne, dominuje v nich téma nemožnosti komu-

Bratislavy.

hrudnú kosť a osemnásť rebier. Karol Sendrei

nikácie a nadviazania zmysluplných vzťahov,

skonal ráno, v kaluži studenej vody, ktorou

neschopnosti zaradiť sa, nájsť svoje miesto

ho oblievali.

v živote.

Vyhnanie Maďarov aj Čechov, vyvraždenie
Židov, odsun Nemcov, opakované emigračné

nerskej dvojice.

vlny úspešných aj diskriminovaných, útek mla-

Hnev spojený s odhodlaním meniť veci

Tieto útržky postupne vystriedajú obrazy

dých. To všetko sa podpísalo na vykradnutej

k lepšiemu, ktoré v spoločnosti zavládli na jar

hľadania spôsobu intímneho spolunažíva-

duši regiónov. Bán stretáva posledných mohy-

2018 po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušní-

nia Tomáša a Aleny. Presťahujú sa na dedinu

kánov, zapálených donkichotov, ktorí to ešte

rovej, sú pochopiteľné a oprávnené. Obávam

do domu po Tomášových starých rodičoch,

nevzdali, ktorí stále bojujú, hoci osamotení.

sa však, že kým vo väčšine občanov Slovenska

spolužitie je však od začiatku neurčito proble-

Niektorí si, tak ako Jožo Kratochvíla, svojpo-

nevyvolá podobné emócie aj ponižovanie či

matické: „Prvú noc na dvore Alena nadobúda

mocne postavili zrub a praktizujú dobrovoľnú

vraždy ľudí z okraja spoločnosti, párijov, s kto-

presvedčenie, že je najvyšší čas. Lenže naj-

skromnosť, iní zas, ako Lukáš Marhefka, držia

rými sa nedokážeme tak ľahko emocionálne

vyšší čas na čo? Zaspáva s pocitom, že zatiaľ

pri živote miestne noviny. Putá medzi nimi sú

stotožniť, cesta k slušnému Slovensku nebude

na to nemusí prísť. Ráno ju Tomáš zobudí

však stále voľnejšie.

úspešná.

rinčaním tanierov. Vyťahuje nôž. Alena viacej

Slovami jedného z Bánových priateľov,

Andrej Bán napísal knihu, ktorá patrí na rov-

nezaspí. Jeden krajec, druhý, tretí, štvrtý.

po všetkých tých emigráciách je duch týchto

nakú poličku ako Medzi Slovákmi od Martina

Neporezal sa. Tomáš nie je najzručnejší.“

miest taký riedky, že pripomína vzduch. Autor

M. Šimečku, Slovensko v 20. storočí od Ľubo-

(s. 114 – 115).

nám donaha odhaľuje jednu z najväčších trá-

míra Liptáka, alebo hoci aj Rivers of Babylon

Celkovo za pozitívum tohto diela možno

um súčasného Slovenska – vyľudnenie celých

Petra Pišťanka a Mäso. Vtedy na východe Arpá-

označiť fakt, že Potočár sa bezpečne vyhol nut-

oblastí.

da Soltésza. Síce sú iné žánrom, každá z nich

kaniu začiatočníkov dovysvetľovávať príbeh.

však presvedčivo odkrýva rôznorodé zákutia

Jeho rozprávač „nedýcha čitateľovi na krk“,

duše našej krajiny a ľudí, ktorí ju obývajú.

nevnucuje dopredu (želaný) výklad svojich

Smutnou súčasťou knihy sú rozpravy
o spľundrovanej prírode. Holoruby, chemické postreky v lese, zregulované rieky a polia
plné monokultúr sa nedajú prejsť mlčaním.

A vydavateľstvo Absynt, už dnes kultové,

textov, ani sa nepredvádza. Je ako pokojná

možno práve Bánovým sprievodcom otvára

hladina, pod ktorou sa však dá tušiť nepokoj-

Bán sa však nevyhýba ani tým, ktorí ten-

novú kapitolu. Kým doteraz nás učilo najmä čí-

né prúdenie: „Nemal som mobil. Vliezol som

to stav krajiny tolerujú, alebo sú zaň priamo

tať kvalitné reportáže o cudzích krajoch, dnes

do telefónnej búdky, poslednej na svete. Dlhý

zodpovední. Bizarné poľovnícke rituály, mocní

nás začína viesť k tomu, aby sme ich viac písali

neprerušovaný tón. Vyťukal som číslo, ľadové

mladíci, ktorí v maskáčoch osedlali lesné džípy

aj o Slovensku.

slúchadlo pritlačil k uchu a čakal, zvonilo. Ča-

a štvorkolky, detektoristi rabujúci vojenské
pamätníky, súkromné bezpečnostné firmy,

kanie mi pripadalo úžasne napínavé. Mal som
Ondrej Gažovič

pocit, že vybavujem akýsi naliehavý hovor, ››

č. 09/18
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pritom dnes už ani neviem, čo som chcel otcovi
povedať. A možno som to nevedel ani vtedy. Miniatúrny telefónny domček mal steny odhora

Fakticky super
návod na deti

dole oblepené reklamami, dokonalé súkromie,
ponuky na expresné pôžičky, sex a veštenie.
Všetko po telefóne. Pôžičky cez telefón som si
celkom nevedel predstaviť. Dozvonilo. Ohlásil
sa záznamník, pár rýchlych pokynov, zapípanie. Potom už v slúchadle iba silnelo ticho“

svedčí. Nepoúča, cielene vyberá situácie, výborne reflektujúce rutinné „dospelácke pravdy“, ktoré však zriedka nachádzajú uplatnenie
v detskej praxi. Deti neveria – lebo to tak ne-

Ema a Max. Rozprávka o psíkovi Gagarinovi / Jana Šajgalíková / Ilustrácie Daniela Olejníková / Literárne informačné
centrum 2018

cítia –, že „čas všetko vylieči“, a nevedia, ako
majú „na to nemyslieť“, keď sa udeje niečo, čo
ovplyvní ich život natoľko, až sa to stane všadeprítomným. Alebo všade neprítomným, ako
Gagarin, ktorý im chýba viac než niekto, koho

„Na deti nikto

majú radi, niekto, vďaka komu bolo vždy dobre,

Sympatický je i autorov nenásilný zmysel

nemá žiadne ná-

fajn a zábava. Chýba ako zhmotnenie lásky

pre jemný humor. Nerozosmeje, ale dokáže

vody.“ Iba také,

a láskavosti vôbec. „Na Gagarina sme niekedy

vyvolať úsmev, čo vhodne vyvažuje melancho-

ktoré píšu do-

oveľa lepší ako na seba,“ prizná Max v úvode.

lický, smutný podtón príbehov. Striedmosť,

speláci. A tí nie

Lenže keď sa stratí, stratí sa symbolické puto,

jemnosť Potočárových príbehov však plynie

s ú det i – hoci

ktoré spájalo dve rôzne deti a dve rôzne rodiny.

až do akejsi sivosti, z veľkej časti sú poviedky

nimi kedysi boli.

A všetci vedia, že teraz bude všetko iné. To

nemastné-neslané. Slová z obalu knihy: „mladí

Teraz sú už však

ale, našťastie, neznamená, že zlé. Iba sa o tú

hrdinovia debutovej zbierky […] sa strácajú,

skúsení, a preto

lásku, láskavosť a kamarátstvo treba naučiť

aby sa vzápätí objavili kdesi inde […] postavy

radi dávajú rady.

starať a chrániť si ich. Niekedy aj pred sebou

splývajú“ sú výstižné, nie je to však celkom

Ale aj tak nemajú v hlave to, čo deti. A tie sa

k dobru. Postavy sa skutočne zlievajú, hoci

potom občas dosť trápia. A nevedia, ako to po-

No a „keďže platí dospelácka pravda, že

rozprávačské perspektívy sa menia.

(s. 32 – 33).

samým, keď je zle. Aby to dobre dopadlo.

vedať, lebo čakajú, že na to dospelí prídu sami

život ide ďalej, tak on naozaj ide ďalej“ a Max

Potočárov minimalizmus sa prejavuje

od seba. Ale neprídu, aj keď sú to naozaj dobrí

s Emou knižku dokončia. Práve vďaka ich

vo všetkých vrstvách Nádychu: rozprávanie

dospelí alebo naozaj dobrí rodičia. Tak sa dec-

prirodzene neviazanému detskému pohľa-

je plynulé, jazyk neokázalý, rozprávač umier-

ká, teda Ema a Max, rozhodnú, že to svojim aj

du, sviežemu, aktuálnemu jazyku i slovnej

nený, hrdinovia splývajú, závery textov sú

ostatným dospelákom vysvetlia. V knižke, aby

zásobe, humoru a precítenosti, nepodľahne

vždy otvorené a nejednoznačné, podobne ako

to mali všetko pohromade a aby ich nielen ľúbili,

text deformácii na príručku pre dospelých.

významovo neurčité a neveľmi sofistikovane

ale im aj rozumeli. Chuť písať a vysvetľovať ich

Ani na nič podobné neašpiruje. Namiesto

motivované názvy textov, podkapitol (ako aj

však úplne prejde, keď zmizne Gagarin – ich psí

kritiky veľkých tu hojne vyskakujú stoicky

celej zbierky). Nebolo by na škodu, keby boli

kamarát. S ním akoby sa vytratilo veľa dob-

strohé povzdychnutia, detsky odovzdané, ale

príbehy v sémanticky významných miestach

rých vecí. Nakoniec budú musieť hľadať nielen

autorsky potmehúdske drobné podpichnu-

vyvážené nejakým protikladným postupom,

jeho, ale aj vzájomné pochopenie a cestu jeden

tia, ktoré sú zdrojom úsmevu aj zamyslenia

pretože v takejto podobe v knihe síce nechýba

k druhému. Lebo keď je dobre, je dobre, keď je

nad tým, ako to vlastne je, či akým to vlastne

stvárnenie problémov, no horšie je to s este-

zle, je dobre už trocha ťažšie. A tak sme občas

veľakrát nechávame byť.

ticky uchopenou problémovosťou. Potočáro-

na seba poriadne zlí. Aj keď o tom nevieme. Aj

Autorka príbeh stavia pomocou svedomito

vi sa ju nedarilo pôsobivo nastoliť, na mno-

keď sa máme radi. Či sme z funkčnej rodiny, či

odpozorovaných mikrosituácií, na ktorých

hých miestach je nudne deskriptívny, napr.

zo striedavky, či sme malí alebo veľkí.

si všíma a dáva priamočiaro a trefne najavo,

výjav zo života Tomáša a Aleny: „Sedia však

Takéto dôležité, vážne posolstvo má krásna

ako sa deti cítia, keď musia chtiac-nechtiac

v tuctovom pajzli, zafajčenom, aj keď v ňom

knižka, ktorá na pozadí príbehu o stratenom

fungovať v súradniciach, ktoré nastavujú do-

s cigaretou Alena nikoho nevidí. Televízor:

psíkovi veľmi nenútene, bezprostredne a verne

spelí. Dospelácke rituály, ktoré, akokoľvek

reality show. […] Tomáš odchádza k výčapu.

zobrazuje v rodinnej realite zažité, pozornosti

(ne)dokonale skrývané či skrátka neuvedo-

Z autobusovej zastávky dolieha rev. Do au-

unikajúce maličkosti väčších rozmerov, než sú

mené alebo nepripúšťané, deti vidia, počujú

tobusu nastupujú muži v dresoch. Posledný

si veľkí ľudia ochotní pripustiť. Rozdielnosť

a vnímajú o to intenzívnejšie, sú vykreslené

z nich máva nad hlavou vlajkou. Opilec sediaci

svetov detí a dospelých na stránkach detskej(?)

úprimne a nekompromisne, pritom vo všetkej

na zastávke mu odpovie zaryčaním. Autobus

knižky nie je ani v slovenskej literatúre žiad-

jednoduchosti o to naliehavejšie.

sa pohýna, chlapi kývajú spoza okien a opilec

nou novotou a je vždy príjemné spozorovať,

Kapitoly s prosto jednoznačnými názva-

radostne huláka. Mladí muži s nadšením od-

že kým sme putovali príbehom, dotklo sa nás

mi (O našej rodine, O láske, O dobrých radách,

chádzajú na front. Alena dúfa, že prehrajú“

nenápadne čosi hlbšie. Síce známe, ale zrazu

O nespravodlivom treste…) napokon s priamym

(s. 123 – 124).

akési jasnejšie, pochopiteľnejšie. A zrejme

zámerom komplexne odkrývajú psychiku detí

Písanie Radovana Potočára však rozhodne

preto, že sme sa k tomu dostali bez toho, aby

i dospelých, ktorí sa snažia deti chrániť, pričom

nie je nezaujímavé, ani márne, jeho zdržan-

nás tam niekto tlačil, sme ochotní to skúmať,

ich neraz sami boľavo zrania. Cez Emu a Maxa

livosť je príťažlivá. Uvidí sa, kam sa posunie

aj sa skúmaniu podrobiť.

sa dostáva autorka k ťažkým témam vecne, len

v ďalšej knihe.
Tamara Janecová

s. 24/25

Autorka Jana Šajgalíková spracúva nejedno-

naznačením problému vzťahov či vnútorného

duchú tému s priam pedantnou vnímavosťou

konfliktu – ako súčasti života, s ktorou sa musia

a spontánnym ostrovtipom, ktorý knižke veľmi

naučiť vyrovnať deti aj dospelí.
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Autorka nenápadne a s akurátnou iróniou

chodievala na žatvy do Maďarska a okrem

dochované ľudské príbehy. Neskutočné sa

pracuje s významami premúdrených fráz do-

malého zárobku prinášala aj skelety budú-

prelína so skutočným, logické s nelogickým,

speláckeho života, z pohľadu detí skostnate-

cich povestí pre literárne pero svojej vnučky.

ale nikdy nie pravdivé s lživým, pretože fan-

ných prázdnych rečí, ktoré sú často prekážkou

Hana Košková okrem autentických zápisov

tázia, nech by bola akokoľvek výstredná, má

vzájomného pochopenia, keď si dospelí ne-

siahla aj do archívov a cechových kníh. Vy-

podiel na formovaní človeka a jeho rovnako

uvedomia hodnotové i komunikatívne klišé,

tvorila dohromady tridsaťtri povestí, v kto-

reálneho ako aj imaginárneho osudu. Spolu

do ktorého nešťastne skĺznu, a ako ich deti

rých sa prelínajú historické skutočnosti

vytvárajú mozaiku životaschopnej prove-

prostredníctvom neho vnímajú.

s poverami, skutočné postavy so strašidlami

niencie, schopnú oslovovať súčasníkov svo-

Pridanú hodnotu, nielen svojou tradične

či vodníkmi, nechýbajú ani anjeli, utopenci

jimi nečakanými zvratmi, nedopovedanými

kvalitnou estetikou, príbehu umne dodávajú

či diabol. Reálne i vyfantazírované bytosti

tajomstvami a poetizmami, ako napríklad

ilustrácie Daniely Olejníkovej, vďaka ktorým

nanovo zaplnili mlyny, aby mlynári a mlynár-

replika: „Dokážem sa zahriať dymom a oholiť

vyniknú i vnútorné detaily prežívania postáv

ky z Novohradu spolu so svojimi rodinami,

hmlou“.

a atmosféra citlivo nadobúda na autentickosti.

tovarišmi, zvieratami či klientmi ešte raz

V povesti o Mlynárovi Tivadarovi a ne-

Nápadito stvárnené obrázky – keď sa dívame

prežili výnimočné udalosti svojich životov

čistých silách sa mlynár ocitol na mieste,

na smutno trucujúceho Maxa v izbe cez kľúčo-

pri oboch brehoch rieky Ipeľ. Mlynárske his-

ktoré bolo zakliate. Bola polnoc. Mal pri sebe

vú dierku, dva pohľady každého z detí na tom

tórie siahajú až do roku 1660, keď Imrich Ba-

uzlík pre šťastie s úlomkom mlynárskeho

istom liste knižky, ktorý je vlastne dverami,

laša z Divínskeho

kameňa. Vytiahol ho z vrecka, a keď ho od-

kde na jednej strane (teda stránke) stojí Max

panstva zaviedol

hodil do trávy, kotúľal sa do rieky a zostá-

a na druhej Ema, ktorá sa odvážila zaklopať, či

práva a povinnosti

vala za ním svietiaca čiara. Čosi podobné

hypnoticky upätá tvár Eminej mamy, osvetlená

mlynárov. Dozvie-

by „zviedlo“ každého z nás, ale nikto by

mobilom, keď leží vedľa svojej dcéry, mysliac

me sa aj množstvo

nechcel skončiť ako Tivadar, s prerazenou

si, že spí – dolaďujú dej osobitou intimitou a zá-

zaujímavostí ešte

hlavou, utopený. Nedozvieme sa do konca,

roveň ho prepájajú so skutočnosťou kúzlom

s t a r š ieho d át a ,

čo sa presne stalo, podrobnosti autorka

stotožniteľnosti.

napríklad o stavbe

necháva na čitateľa a jeho fantáziu. Tak sa

Hoci chyby robia ako dospelí, tak i deti,

kostola v Lučenci

pri zanietenom čítaní stávame svedkami

nakoniec príde nový začiatok. Rozprávka

(1117) či kláštora

udalostí, o ktorých môže naše nevedomie

o psíkovi Gagarinovi zdôrazňuje nutnosť viac

v Bzovíku (1124),

vedieť viac ako vedomie. Nevdojak „ohmatá-

sa navzájom počúvať, chcieť rozumieť, pýtať

ktoré dala postaviť Žofia Lampertová z rodu

vame“ archetypy starej skúsenosti predkov,

sa, komunikovať. Medzi riadkami je totiž táto

Huntovcov, ako to uvádza listina panovníka

aby sa stávali čímsi ako moderným sudoku

knižka o tom, ako si dospelí všeličo myslia a čo

Bela II. loco molendini anno 1131.

kultúrnej identity.

si o tom myslia deti. Len to o sebe netušia.

Košková včleňuje do deja aj tajomné rie-

Princíp nedokončenosti a zároveň jed-

A že by bolo dobré, aby to vedeli. Aj preto znie

kanky („vo mlyne na kline červivý pes, kto

noznačnej konečnosti vytvára oblúky napätia,

podtitul Alebo prečo sa nás naši neopýtali, prečo

slovko prerečie, ten ho musí zjesť“) či osudo-

rozostavané v celom texte ako neviditeľné

sme bez dovolenia išli von. Stále sa tak totiž

vé okolnosti, napríklad stretnutie mlynára

brány medzi dvoma svetmi. Atmosfére knihy

nestalo a nedeje.

Miša s včelou kráľovnou v podobe dievčaťa.

výrazne napomáhajú skvelé ilustrácie Miro-

Pozoruhodná je napríklad postava mlynár-

slava Regitka, ktoré sú taktiež na jednej stra-

skeho pomocníka Ikonojeda, ktorý sa narodil

ne realisticky presné, na strane druhej však

zo ženy, čo vedela lietať ako vták. Ako malého

dotvárajú príbehy s nezvyčajnou obrazovou

chlapca ho naučili prepisovať ikony, ale nepá-

nápaditosťou a vytvárajú tak čosi ako spojené

čili sa mu matné farby. Primiešaval do nich

nádoby obrazu a slova. Ukazuje sa, že každý

jed z durmanu a iných jedovatých rastlín, aby

mlyn, rovnako ako každý dom, má svoj vlastný

Edita Treščáková

Mlynári a mlynárky
z Novohradu

aj v noci žiarili ako slnko. Tieto a podobné

príbeh, viac či menej šťastný, viac či menej

Mlynárske povesti / Hana Košková / Ilu-

obrazy, neraz i drastické, sú aj poetické. To

poučný. Niektoré príbehy sú plné krehkej

strácie Miroslav Regitko / Vydavateľstvo

dodáva povestiam magickú príťažlivosť, vy-

krásy, iné obsahujú prvky hororu. Taká je aj

Matice slovenskej 2018

vierajúcu zo skutočnosti, že povery a čary

povesť Prosba k svätej Kristíne, kde sa stre-

patrili k životu našich predkov a sama viera

távame so sériovým vrahom Bélom Kissom,

Tradičné mlynárske remeslo vymrelo rovna-

v ne dotvárala ich predstavy niekedy až do re-

ktorý zavraždil dvadsaťtri žien.

ko ako modrotlačiarstvo. V Novohrade bolo

álnych vidín, vyvolaných šuchotom lístia či

Nič sa neopakuje – v zmysle „nevstúpiš

za čias mlynárskej expanzie, ako to uvádza

vírom na vode. Tak je celkom prirodzenou

dvakrát do tej istej rieky“, ani do toho istého

poetka a spisovateľka pre deti a mládež Hana

súčasťou Koškovej povestí, že Lucifer cho

mlyna, ani do Ipľa. To, čo náš môže inšpirovať

Košková, okolo 240 činných mlynov. To, čo

dieva mlieť do mlyna síru, vodník sa dokáže

na našej vlastnej duchovnej ceste, je ukryté

zostalo po mlynároch a ich tovarišoch, sú

zaľúbiť a pomocník z potočného mlyna naj-

aj v mlynárskych povestiach Hany Koškovej,

príbehy staré niekoľko generácií. Autorka

radšej šteklí smrť pod hrdlom.

ktorá napísala dobrú knihu.

ich zapísala a literárne spracovala podľa

Nad celou textúrou sa rozprestiera ani-

rozprávaní starej mamy z Tuhára, ktorá

ma mundi, duša sveta, do ktorej patria aj

Dana Podracká ››

č. 09/18
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Deje, metafory a postavy
Whiskey, krv a striebro / Martin Hatala /

Dve z poviedok pôsobia rutinne, nevyboču-

publicista a spisovateľ, tohtoročný jubilant,

jú zo žánru, z celkového počtu až tri končia

sedemdesiatnik Peter Valo v jednej z poviedok

neuspokojivo. V snahe dodržať archetypálny

svojej najnovšej knihy Spovedné tajomstvo.

charakter Orcharda Hatala svoje postavy tlačí

Svojím spôsobom je to trochu alibistické

do situácií, ktoré pôsobia prinajlepšom nepri-

vysvetlenie metódy jeho vlastného písania.

Sam Spade, legen-

rodzene, prinajhoršom nelogicky. A zvyčajne

Aspoň v prípade tejto knihy, ktorá vychádza

dá r ny cha ra k ter

sa mu to stáva v závere príbehov.

z jeho autobiografických novinárskych skúse-

Artis Omnis 2018

znázornený Hum-

Orchard je síce neoriginálna postava, ale

ností, a do ktorej zakomponoval rad reálnych

ph r ey Boga r tom

zato s potenciálom. To isté sa dá povedať

postáv, či už pod vlastnými alebo humoristic-

vo filme Maltézsky

o Hatalovom svete. Druhá svetová vojna je

ky pozmenenými menami. Fraškovito v nej

sokol v jeho druhej

za dverami, hollywoodska pozlátka to nev-

nastavuje krivé zrkadlo a ukazuje, ako sa

verzii z roku 1941 je

níma a kdesi v podsvetí drieme niečo horšie

neraz prekrúcajú všedné udalosti, ba aj celé

jedna z najvplyvnej-

a nadprirodzené. Hatala to skôr tuší než vie,

dejiny.

ších postáv umenia,

ale vytvoril čosi, čo môže byť v rámci domácej

Rodák z Komárna, absolvent divadelnej

hoci v našich kon-

tvorby ikonické. Len musí svoje príbehy ešte

vedy na Divadelnej fakulte VŠMU, novinár,

činách si to až tak

doladiť. Najjednoduchšie by bolo Orcharda

scenárista a spisovateľ Peter Valo bol krátke

neuvedomujeme.

postaviť do situácií, ktoré sú preňho nepri-

obdobie mojím redakčným kolegom v časopi-

Okrem toho, že predstavuje modelového

rodzené (mimo mesta, proti bežnému krimi-

se Slovenka. Cením

detektíva žánru noir, dal svetu prototyp

nálnikovi a pod.), alebo mu dať poriadneho

si ho ako tvorcu za-

silného mužského hrdinu – samotára, cyni-

sidekicka. Geralt má Marigolda, Orchard by

ujímavých interview

ka, alkoholika. Výraznú slovenskú variáciu

mohol tiež niekoho mať.

či portrétov umelcov

na túto postavu tu (zatiaľ) nemáme. Okrem

Hatala sa k tomu priblížil. Poviedka Jedno-

alebo osobností slo-

iného koluje legenda, že sa stal inšpiráciou

duché kúzla je najlepší kúsok zbierky, a to nie

venskej medicíny. Tí

pre Sapkowského Zaklínača. Neviem, či je to

preto, že sa odohráva v Československu, ale

boli protagonistami

pravda, ale Andrzej Sapkowski je vraj fanú-

pre naplnenie vyššie uvedených atribútov.

aj nejednej z jeho

šikom dobrej detektívky.

Orchard je mimo svojho živlu a dostal sluš-

pät n á s t ich k n í h .

ného sidekicka, ktorý nie je jeho klonom, ale

Priznám sa však, že

Martin Hatala je fanúšikom oboch – i drsnej detektívky i fantastiky. Tak sa rozhodol

doplnkom.

som nikdy neprišla

jednoducho skĺbiť tieto dva žánre dokopy.

Whiskey, krv a striebro je napriek pove-

na chuť jeho spôsobu humoru, ktorý vyznáva

V zahraničí bežná prax, u nás pomerne svieži

danému dobré čítanie. Zápletky sú zaujímavé,

v písaní i v živote a uplatňuje ho vo svojich „ka-

„experiment“. Výsledná kniha Whiskey, krv

autor dokáže vykresať atmosféru a text nepô-

nadských žartíkoch“. I keď nad jeho knižným

a striebro vyšla v máji vo vydavateľstve Artis

sobí rušivo. Hatala je kreatívny, píše vyzreto

debutom – satirickou burleskou Juj, keby tak

Omnis.

a pôsobí (v domácich vodách) sviežo. Ušlo mu

Psiare mestom boli (1986) – som sa celkom zaba-

Ide o zbierku piatich poviedok, ktoré spája

však zopár „falošných tónov“, ktoré môžu naru-

vila. Tohtoročné Spovedné tajomstvo akoby

postava Christophera Orcharda. Je to skracho-

šiť celú symfóniu. Ostáva mu dúfať, že neznejú

svojsky nadviazalo na jeho debut a uzavrelo

vaná existencia vyskytujúca sa v Los Angels

tak hlasno, aby odplašili čitateľov – a čitateľom

kruh.

30. rokov. Orchard si privyrába ako nájom-

ostáva dúfať, že ďalšie Orchardove dobrodruž-

ný lovec príšer, akurát namiesto mečov má

stvá budú už bez nich.

Knihu tvorí trinásť poviedok z obdobia
štúdia, vojenčiny i novinárskeho pôsobenia

revolver so striebornými guľkami. Koncept

pred a po roku 1989. Väčšine nechýbajú medziJuraj Búry

je teda jasný; Orcharda si ako detektíva nie-

titulky a krátke aforistické perexy. Všetky však

kto najme, on pozbiera stopy a konfrontuje

spája leitmotív, ktorý vyjadruje názov úvodu:

sa s nadprirodzenom.

„So srandou na večné veky a nikdy inak.“

Inšpirácia Zaklínačom, noirovým žánrom
a drsnou školou je jasná. Keby náhodou nebola,
Hatala nám to cez intertextuálne odkazy za-

Úsmevy krivého
zrkadla

komponované priamo v texte pripomenie. Sap-

Obs a hom s ú h i s tork y a s p om ien k y
na stretnutia, ale aj na reportáže, ktoré sa
z rôznych príčin nikdy nedostali na stránky novín. Osobne ma zaujalo najmä úvodné

kowski, Lovecraft, Hovard, Tolkien, Chandler,

Spovedné tajomstvo / Peter Valo / Forza

rozprávanie pod titulom Piaty odboj. Autor

Hammett, Chesterton a iní defilujú v Hatalovej

Music 2018

v ňom spomína, že si v študentských časoch

knihe. Nenásilne, našťastie. Čo poteší hlavne

privyrábal ako člen filmového komparzu, nuž
„Ich čitateľ nikdy nevedel, čo je pravdivé a čo

a raz, pri nakrúcaní historického filmu v brati-

Hatala sa snaží, vie písať. Teda – chce vedieť

vymyslené. Neoháňali sa pravdou. Voľbu ne-

slavskom centre, si odskočili s kolegami v gar-

písať. Je to vidieť na štýle, hrá sa so slovami,

chali na čitateľa. Stačilo im, keď mal z ich pí-

distických uniformách do známej kaviarne

s metaforami a nemá čitateľa za hlupáka.

sačiek radosť.“ Týmito slovami hodnotí tvor-

na niečo ostrejšie. Personál, ani kaviarenskí

Horšie je to už na úrovni práce s postavami

bu svojich literárnych obľúbencov a vzorov

návštevníci, nič netušiaci o filmovačke, rea-

a príbehom.

– Ema Bohúňa a Jaroslava Haška – slovenský

govali viac ako prekvapujúco…

fanúšikov týchto žánrov.
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Peter Valo si uťahuje zo všetkého a zo všet

ných“, všedných až banálnych vecí, pretože,

mista. Uvažujúc o literárnej tvorbe píšuceho

kých, aj zo svojich novinárskych kolegov

ako tvrdí, aj v nich je prítomná mysterióznosť,

prirovnáva k človeku, čo vychádza na ulicu

kedysi i dnes. Napríklad v časti Wodoo, tabu

aj ony sú presiaknuté ľudskosťou, príbehmi,

hľadať pomoc pri nebezpečnom požiari – alebo

a novinárske srandy konštatuje: „Politickí žur-

alebo napríklad stopami po iných životoch,

k lodi, ktorá vysiela posledný zúfalý signál

nalisti sú na výslní v každom režime. Keď sa

po minulosti. Spisovateľ vie vycítiť aj v týchto

do blízkeho prístavu… ibaže signál zanikne

režim zmení, ich hlavný prúd sa pretransfor-

každodenných veciach čarovný svet hodný

v hluku mesta, utopí sa v množstve žiarivých

muje na hlavný prd a oni prešaltujú do hlavné-

našej pozornosti.

reflektorov. Napriek stiesňujúcemu vedomiu,

ho pr(ú)du, ktorý vyfučí z nového vydavateľa

Knižka zachytáva dve významné témy,

že „signál“ môže zaniknúť, Sabato je presved-

novín. V jednom sa však nezmenia. Svojho či-

ku ktorým sa Sabato v esejach opakovane

čený, že aj v tomto prípade je jedna možnosť,

tateľa budú chcieť zmanipulovať na médium,

vracia, a to duchovnú situáciu človeka v moder-

ako prispieť k záchrane sveta, ľudstva: ne-

ktoré sa bude báť, čo i len pomyslenia na to, že

nom svete, spojenú s hľadaním zmyslu vlastnej

rezignovať, nepodľahnúť, čo pre spisovateľa

pravda vyzerá celkom inak ako kaleráb, ktorý

existencie a uvažovanie o zmysle či poslaní

znamená ďalej písať, pomenovávať nedostatky

vám tlačia do hlavy oni.“

literatúry. Pri oboch tematických okruhoch

a chyby, kriticky ich reflektovať, hľadať spôsoby nápravy…

Kniha Spovedné tajomstvo sotva „sadne“

Sabato ostáva verný pozícii humanistického

každému, ale svojich čitateľov si určite nájde

mysliteľa, pre ktorého je neprijateľná predsta-

S bytostným pochopením môžem pritakať

a poteší. Viac ako úsmev však možno vyvolá

va akéhokoľvek redukcionistického prístupu

spôsobu, akým Sabato vníma medziľudské

úškrn, keď si človek uvedomí, že dejinné kulisy

k ľudskej bytosti, zúženia jeho komplexnosti

vzťahy, ak v súvislosti s nimi kladie dôraz

sa menia, ale ľudská povaha a ochota prevracať

napríklad na rolu výrobcu a konzumenta (nie-

na nesmierny význam iných ľudí pre život jed-

kabáty pretrváva. Je v knihe zachytená trpká

len v ekonomickej, ale aj v kultúrnej a napokon

notlivca, ak dokonca hovorí o „zachraňujúcej

pravda, alebo humorná nadsázka? Autor sa

v každej sfére prežívania).

prítomnosti“ druhého človeka, ak odmieta

nezaprie, keď v záverečnej vete oslovuje pria-

Spisovateľ si uvedomuje problém, akým je

utváranie vzťahov na základe kalkulu, vypočí-

mo čitateľa slovami: „Stalo sa to naozaj, alebo

zľahostajnenie človeka k svetu, k tomu, čo sa

tavosti, a nie nezištného záujmu, porozumenia.

som si z vás len vystrelil?“

v ňom deje, k druhým ľuďom, ich životným

Podľa spisovateľa je veľmi dôležité, aby sme sa

príbehom, odmieta metafyzickú, hodnoto-

usilovali o plnosť medziľudského stretnutia

vú, emocionálnu ľahostajnosť ako základný

– skutočné hĺbkové stretnutie (jednou z jeho

princíp, veľkú chybu súčasného človeka vidí

podôb môže byť láska) pokladá Sabato za veľ-

v strate záujmu o svet a jeho osud, ako i v tom,

kú hodnotu, žiaľ, v dnešnej uponáhľanej, jed-

že z nášho života sa stráca dialóg, komunikácia

nostranne účelovo-racionálne orientovanej

s druhými, záujem o ňu, že náhradu hľadáme

spoločnosti sa takéto medziľudské stretnutia

vo virtuálnom svete, ktorý odpútava od reál-

strácajú.

Elena Ťapajová

Potreba hĺbkových
stretnutí

neho života. Voči apatii a rezignácii Sabato

Potešilo ma aj to, že Sabato tematizuje

Rezistencia / Ernesto Sabato / Preklad

vyzdvihuje potrebu nevzdávať sa, odporovať

v esejach fenomén hluku a jeho negatívne

Paulína Šišmišová / OZ Hronka 2018

rôznym formám zla, násilia, útlaku, manipu-

pôsobenie na kvalitu nášho myšlienkového

lácie, odolávať, neochabovať: rezistencia je

a vôbec duchovného života (téma, s ktorou

Potešila som sa, keď

podľa neho tým postojom, o ktorý sa máme

sa stretávame v prácach viacerých filozofov,

po dvoch románoch

za každých, čo ako nepriaznivých okolností

napríklad u Schopenhauera či Nietzscheho

od argentínskeho

usilovať.

a ktorá je mi nielen ako čitateľke, ale aj ako

spisovateľa Ernesta

Sabato je kritický k súčasnej spoločnosti,

autorke osobne blízka). Odmietavo sa vyjadruje

Sabata vyšiel v slo-

k stavu sveta, v esejach identifikuje mnohé

o ustavičnej senzorickej dotieravosti, až agre-

venčine knižne aj

zdroje jeho ohrozenia, predovšetkým vše-

sivite ako o sprievodných znakoch moderného

výber autorových

obecný úpadok hodnôt, najmä duchovných,

života, následne aj o otupenosti našich zmyslov

esejí v kvalitnom

expanziu primitívnej, ohlupujúcej kultúry, ne-

a o potrebe čoraz silnejších zvukových, ale

prek lade Pau l í ny

ponúka pritom lacné optimistické perspektívy,

aj iných zmyslových podnetov na to, aby sme

Šišmišovej. Do slo-

naopak, so všetkou vážnosťou pripomína, že

vôbec ešte vedeli počúvať, vnímať.

venského v ýber u

náš svet je (vďaka človeku, vďaka koristníc-

Ak na jednej strane je Sabato kritickým po-

je zahrnutých šesť

ky a konzumentsky orientovanej civilizácii)

zorovateľom viacerých omylov, základných

esejí, ktoré majú čitateľsky príťažlivú epišto-

v ohrození. A ak sa včas nespamätáme, mô-

pokrivení našej doby a jej reflektovanie ho

lárnu formu a rozkrývajú spektrum „veľkých“

žeme očakávať „obrovské zemetrasenie“, do-

privádza k pesimizmu, na druhej strane je aj

i „malých“ problémov, ktoré spisovateľa najviac

konca zánik civilizácie, života na planéte…

očareným pozorovateľom rozmanitej krásy

znepokojovali a o ktorých cítil potrebu vyjad-

Môže v stave takéhoto globálneho ohroze-

života, prírodného i ľudského a je aj myslite-

rovať sa. Rozdiel medzi „veľkým“ a „malým“

nia urobiť niečo spisovateľ, môže literatúra

ľom, ktorý verí v silu slobodnej ľudskej vôle

je podľa neho relatívny: niet veci, udalosti,

čosi zmeniť? Sabato verí, že iba hodnoty du-

a aj v podpornú silu literatúry pri realizácii

vzťahov, o ktorých by sa neoddalo písať, záleží

cha môžu uchrániť pred zničujúcim zeme

predstáv o lepšom svete.

na pohľade, akým na ne nazeráme, na našich

trasením, ktoré ohrozuje samotnú ľudskosť,

postojoch. Sabato objavuje hodnotu „obyčaj-

ani tu však nevystupuje ako ľahkovážny opti-

Etela Farkašová ››
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Kniha v úvodzovkách
Mlieko a med / Rupi Kaur / Preklad Miroslava Ábelová / Nakladateľstvo Plus
v Albatros Media 2018

pomerne schematický charakter, či už ide

Mlieko a med predostiera, sú napospol veľ-

o spomenutý vzťah otca a dcéry alebo mile-

mi závažné, no spôsob, akým ich prezentuje,

necké pomery, a v rámci nich aj spomienky

s ich vážnosťou nielenže nekorešponduje, ale

na bývalých partnerov a eventuálne projek-

ju dokonca znižuje.

cie k tým, ktorí ešte len prídu (tu sa objavuje
klasická schéma zamýšľania sa ženy nad tou,

Jaroslava Šaková

ktorá „príde po nej“).
Vyd av ateľs t vo

Najväčším vývojom prechádza postoj sub-

Albatros Media

jektky k partnerom a k sexu. Východiskovými

vydalo knihu ka-

sú momenty zraniteľnosti, miestami zaodetej

nadskej poetky

až do odovzdanosti „telo mám na to / aby dá-

V orechovej škrupinke / Ian McEwan /

indického pô-

valo tým čo to chcú“ (s. 12), ktorá však v sebe

Preklad Katarína Jusková / Vydavateľ-

vodu Rupi Kaur

paradoxne nesie príznak vzdorovitosti. Sub-

stvo Slovart 2018

v preklade Mirky

jektka akoby sa strácala sama v sebe, preberá

Ábelovej. Skladá

viacero životných rolí a túto situáciu aj priamo

V knihe V orechovej

sa z častí nazva-

pomenúva: „zneužívaná / aj / zneužívajúca //

škrupinke rozpráva

ný c h z r a n en á ,

– bola som jedno aj druhé“ (s. 111). Následne

Ia n McEwa n k la-

milovaná, zlome-

sa ocitá v situácii, v ktorej nepozná pocit bez-

s ic k ú p r í b e h o v ú

ná, zahojená, čo

pečia, cíti sa permanentne ohrozená, vzniká

schému milostného

samo osebe prezrádza príbeh knihy. Hoci ide

pocit, akoby sa zaštiťovala veľkými slovami,

trojuholníka, zrady

o poéziu, dá sa tu totiž hovoriť o príbehovosti

slovami, ktoré ju presahujú (vojna, revolúcia),

a pomst y. P r íbeh

– lyrická subjektka na ploche svojich textov

a vytvárala si tak falošný pocit bezpečia či dô-

sa jasne odráža

zaznamenáva strasti, ktoré ju v živote po-

ležitosti, respektíve imidž tej, ktorá vie. Lenže

od Hamleta (vražda

stretli. Prostredníctvom rôznych emocionálne

ona nevie. Ak by sme aj odhliadli od absencie

otca iniciovaná strý-

zaťažených tém, ako je napríklad zneužíva-

inovatívnosti a originality na tematickej ro-

kom, matka a strý-

nie detí, absencia postavy otca v živote ženy,

vine knihy, naďalej bude rušivo pôsobiť nuda

ko sú milenci, uvažovanie o zmysle vlastnej

vnímanie ženského tela len ako sexuálneho

vo výbere lexiky či na syntaktickej úrovni.

existencie, narodiť sa, či nenarodiť…). Kniha

objektu, vytvára autorka na stránkach svojej

Autorka svoje výpovede konštruuje až podo-

sa vymyká z tejto zaužívanej schémy vďaka

knihy mozaiku pocitov.

zrivo jednoducho, pravdepodobne za účelom

netradičnému rozprávačovi, nenarodenému

Kedy utiecť z väzenia

V nej síce väčšinou prevládajú emócie nega-

dosiahnutia efektu autentickosti či úprim-

plodu v tele svojej matky Trudy: „A tak som

tívne, ale postupne si všímame tendenciu stie-

nosti, no v skutočnosti to vyznieva skôr ako

tu, hore nohami v tele ženy. Ruky trpezli-

rania hranice medzi pozitívnym a negatívnym

polopatistické definovanie či skôr enumerácia

vo prekrížené na prsiach, čakám a čakám,

(„mýliť si hnev s láskavosťou“, s. 19, „neviem

známych faktov („teraz vám čosi poviem o ego-

uvažujem, kto som a načo som tu“ (s. 9). Cíti

či sa moja mama / bojí môjho otca / alebo ho

istoch. pokojne si vkráčajú do vášho života aby

sa však viac ako väzeň, neschopný konať či

ľúbi / všetko to vyzerá rovnako“, s. 40). Táto

vás ochutnali a to aj keď vedia že vám ublížia“,

vyslobodiť sa.

relativizácia je pre písanie Kaur typická. Veci

s. 140, „netráp sa lipnutím na niečom / čo ťa

Všetko, čo vie o svete, sa dozvedel z roz-

nie sú čierno-biele (paradoxne ku grafickému

nechce // – neprinútiš to zostať“, s. 149). Tento

hlasových vysielaní a audiokníh, ktoré jeho

spracovaniu knihy, ktoré svojím minimaliz-

postup v poslednej časti knihy pod názvom

matka počúva, aby vyplnila ticho. Plod je filo-

mom poteší a neurazí), buď balansujú na hra-

zahojená nadobúda až charakter motivačných

zof, sociológ, politológ, miestami aj historik,

nici, ako to vidíme v básni podpísanej slovami

fráz („pred tým než vstúpiš / do vzťahu s nie-

a práve to je hlavný problém knihy. Vie toho

„list môjmu budúcemu milencovi“ („si jemnou

kým iným / musíš vstúpiť do vzťahu / sama

akosi priveľa. Nepýta sa, nepochybuje, ale se-

čiarou / medzi vierou / a slepým čakaním“,

so sebou“, s. 150, „prijmi sa taká / ako si bola

baisto konštatuje, je si svojimi vedomosťami

s. 52) alebo sme svedkami postupného vývoja

stvorená“, s. 172), klišéovitosť ktorých naozaj

istý. Plod je jednoducho príliš inteligentný. Tým

situácie, v rámci ktorého sa emócie a postoje

nanovo zaráža aj po tom, čo sme si už prečítali

stráca u čitateľa vierohodnosť.

lyrickej subjektky kryštalizujú.

prvé tri časti zbierky.

V niektorých situáciách akoby sa autor

Komplikovaný vzťah otec-dcéra je otázkou,

Kniha Mlieko a med sa len hrá, že je kni-

nechal až uniesť a hovorí o detailoch, ktoré

ktorú Rupi Kaur spracúva s omnoho väčšou

hou, v skutočnosti je to denníček, spoveď,

rozprávač nemá odkiaľ vedieť, keďže nevidí.

presvedčivosťou ako ostatné témy, no aj tak

záznam želaní a motivačných citátov, kniha

Sekvencia, keď si predstavuje rozhovor bratov

tu možno pozorovať priveľkú mieru konvenč-

v úvodzovkách. Do úvahy rozhodne treba vziať

v otcovej pracovni a detailne popisuje miest-

nosti a podliehania stereotypizácii, ako naprí-

odlišný kultúrny kontext autorky, ktorý nám

nosť a secesný stôl v nej, sa síce dá odôvodniť

klad zlyhávanie komunikácie medzi dcérou

môže do určitej miery sťažovať porozumenie

jeho predstavivosťou a počúvaním Joyceových

a otcom: „viem že tieto nudné rozhovory sú

všetkým jej autorským zámerom, tento fakt

audiokníh, ale pri návšteve otca s poetkou

jediný spôsob ako mi dokážeš dať najavo že

však nič nemení na už spomenutých výhradách

hovorí: „materinské typy nenosia obtiahnuté

ma ľúbiš. a ja som na tom rovnako“ (s. 37).

(predovšetkým tých venujúcich sa formálnej

čierne džínsy a kožené bundy“ (s.61), čo je ab-

Interakcie popísané v knihe majú napospol

stránke diela). Témy, ktoré autorka v knihe

surdné, keďže nemá odkiaľ vedieť, čo má žena
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oblečené. Taktiež, keď prvýkrát objaví svoje

žije, sa dá chápať aj ako metafora na rozklad

vnímam ako výhodu, keďže čitateľ získa vďaka

prirodzenie, nazve ho „krevetou“ (s. 123) a nie

morálky v modernom svete, o ktorom Plod

tomu orientáciu v ich umeleckých princípoch.

je jasné, ako dokáže vyvodiť túto asociáciu.

často kriticky uvažuje. Kniha je vďaka tomu

Denník však miestami stráca punc Raffaelovej

V takýchto situáciách sa ako čitatelia strácame

veľmi konkrétne ukotvená v čase, čo ju robí

osobnosti a pôsobí skôr ako sprievodca deji-

a prestávame rozprávačovi veriť.

aktuálnou.

nami renesančného Talianska, čo môže, ale aj

Na druhej strane, Plod je dojímavý a živý

nemusí byť negatívom. Záleží na tom, z akého
Júlia Oreská

v momentoch, keď uvažuje a pochybuje o láske
svojej matky, túži po znovunájdení náklonnosti
medzi rodičmi, nenávidí strýka, ktorý mu jeho
šťastie zničil tým, že sa vmiešal medzi jeho
matku a otca. Dokonca sa v určitej chvíli pokú-

fanelliovom prevedení oceňujem komplexné

Dynamické štetce
renesancie

zachytenie tejto doby. Autor venoval pozornosť
aj tým najmenším detailom, vďaka čomu sa
percipient ocitá v uličkách Florencie a Ríma,

si o samovraždu: „Ak si mám vziať život, budem
potrebovať pupočnú šnúru trikrát obkrúte-

uhla pohľadu vníma čitateľ knihu. Na Cristo-

mestách presiaknutých tvorivou a konkurenčnou atmosférou začínajúcich, ale aj starších

nú okolo krku v smrtonosnej slučke“ (s. 109).

Raffael / Rolando Cristofanelli / Preklad
Miroslava Vallová / Slovenský spisovateľ

V týchto polohách, keď potichu pritlačí ucho

2018

odmalička priťahoval prepychový život, ako

k matkinmu bruchu a načúva, alebo naopak,

maliarov. Autor ďalej objasňuje, prečo Raffaela
jeho profesiu vnímala rodina a aký mal vzťah

v hneve kope do svojho väzenia, je cítiť jeho

Pôvodne som sa za-

k opačnému pohlaviu. Mimoriadne cenné je to,

zraniteľnosť a tragédiu.

mýšľala nad titul-

ako autor fiktívneho denníka vykreslil malia-

McEwan narúša čitateľské očakávania

kom „Traja priatelia

rove schopnosti uvažovať o kompozícii, farbách

v momente, keď sa Plod rozhodne vykonať

so štetcom“, ale veľ-

a ďalších dôležitých faktoroch neodmysliteľne

svoju pomstu a prekaziť matke a strýkovi

mi rýchlo som si uve-

spätých s touto profesiou. Otvorený záver kni-

útek. Je logické, že si Plod po pôrode nebu-

domila, že by to bolo

hy môže čitateľ interpretovať viacerými spô-

de pamätať nič z toho, čo sa stalo, kým bol

zavádzajúce, keďže

sobmi, čo prispieva k istej záhadnosti, ktorá

v maternici. Predpoklad je, že v univerze kni-

títo autori by za se-

sa vznáša okolo Raffaela Santiho.

hy sú všetky nenarodené deti samostatne

bou nešli na k raj

Z niekoľkých myšlienkových preletov do Flo-

mysliace bytosti až do momentu narodenia,

sveta (iba ak každý

rencie a Ríma ma vracala naspäť na zem ja-

kedy o všetky svoje vedomosti prídu a naro-

samostatne): Miche-

zyková a štylistická úroveň knihy. Fiktívny

dia sa ako tabula rasa. Ak by to tak nebolo

langelo a Leonardo da Vinci sú mená, ktoré

denník preložila Miroslava Vallová, zodpo-

a v univerze knihy by si všetci ľudia pamätali

netreba detailnejšie predstavovať, zanechali

vednou redaktorkou knihy je Anna Blahová.

zážitky spred narodenia, je predsa nemožné,

tu po sebe dychvyrážajúce umelecké skvosty.

Na strane 147 prekladateľka uvádza: „Mám

aby jeho matka a strýko nebrali do úvahy, že

Čo sa vám však vybaví v mysli, keď sa povie

(hovorí Raffael, pozn. MK) dvadsaťtri rokov,

ich odpočúva, že vie. Hrdina si však po na-

meno Raffael Santi? Ak krútite hlavou, mám

nesmiem sa teda vrhať hlavou proti múru,

rodení pamätá všetko, čím ostáva koncept

pre vás knižnú pomôcku.

musím počkať, kým ostatní objavia moju

knihy neuchopiteľný a nekonzistentný. Je

Spisovateľ a historik umenia Rolando Cristo-

hodnotu.“ Na strane 153 však nájdeme odliš-

teda jediná výnimka? Ako funguje tento roz-

fanelli sa rozhodol vyplniť medzeru v dejinách

nú informáciu: „V dvadsiatich dvoch rokoch,

právač? Na žiadnu z týchto otázok nám autor

výtvarného umenia. Napísal fiktívny denník

milý chlapče, človek nemôže udierať na určité

neodpovedá. Emocionálny potenciál knihy

najmladšieho maliara z obdobia talianskej re-

struny…“, pričom je z kontextu príbehu jasné,

tak ostáva nenaplnený, práve pre neurčité

nesancie, Raffaela Santiho, pod jednoduchým

že dej sa chronologicky neposunul o žiadny

uchopenie charakteru rozprávača.

názvom Raffael. Pred autorom stála veľká

rok. Domnievam sa, že chyba vznikla z nepo-

Samozrejme, kniha je vysoko štylizovaná.

výzva, keďže sa o Raffaelovi zachovalo málo

zornosti. V preklade sa tiež nachádza niekoľko

Plod je skúsený degustátor vín, dokáže ich

autentických dokumentov. Na zadnej strane

štylistických lapsusov, ako napríklad: „Aj on

opísať do najmenších detailov. V knihe pre-

knihy, ktorá vyšla tento rok v druhom vyda-

stratil za mňa u pápeža pár slov“ (s. 228), „ne-

žíva spolu s matkou svoju prvú „opicu“ v ži-

ní vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, je

zavdával“ (s. 245), či bohemizmus „dojednával“

vote. Takisto pôsobí komicky aj fakt, že jeho

uvedená nasledovná informácia: „Pokúsil sa

(s. 164). K lepšej prehľadnosti by určite prispeli

matka a strýko sú aktívni milenci aj napriek

(Cristofanelli, pozn. MK) preniknúť k Raffae-

aj odseky medzi jednotlivými mesiacmi, týka-

ôsmemu mesiacu tehotenstva, čo protagonistu

lovej osobnosti zvnútra, rekonštruovať jeho

júce sa autorovho dospievania v rodnej Perugii.

do veľkej miery obťažuje. Bez určitej dávky

názory na svet, ľudí a umenie.“ Do akej miery

Oceňujem však poznámky pod čiarou, ktoré

čitateľského nadhľadu by tieto pasáže neboli

sa mu to podarilo naplniť?

slúžia ako preklad latinských výrazov, vďaka

Čitateľ cíti, že fiktívny denník písal historik

ani trochu úsmevné.

čomu ostáva čitateľ oboznámený s istými vý-

Spomína sa aj celková geopolitická situácia,

umenia, keďže je v ňom obsiahnuté objasnenie

vedľajšie postavy vedú debaty o utečencoch.

umeleckých princípov Michelangela, Da Vin-

Hoci je denník Raffaela Santiho fikciou spi-

Aj hlavný hrdina sa zamýšľa, do akého času

ciho, a, samozrejme, aj Raffaela. Nechýbajú

sovateľa a historika umenia Cristofanelliho,

to prichádza, keďže je vďaka rozhlasu infor-

v ňom opisy náboženských výjavov, prístup

jasne sa v ňom odzrkadľuje autorov skúsenost-

movaný o všetkom, čo sa deje. Neporiadok

k farbám či celkovej kompozícii tvorby vyš-

ný komplex, vyplývajúci zo štúdia dejín talian-

v rozpadávajúcom sa dome, kde jeho matka

šie zmienených maliarov. Na jednej strane to

skej renesancie. Vďaka tomu čitateľ nastupuje ››

O knižku Rolanda Cristofanelliho Raffael môžete súťažiť
zaslaním kupónu Slovenský spisovateľ na adresu redakcie.

znamovými skutočnosťami.

KUPÓN »

do 16. októbra

KUPÓN

SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

č. 09/18
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››

do pomyselného taxíka a necháva sa odviezť

na poli detskej literatúry známym menom a aj

ná, keďže jej súčasťou sú aj dvadsaťsedem

do 16. storočia. Do obdobia, kde štetce umelcov

pre jeho záľubu v rastlinovede a živočíšstve.

stranové pracovné listy dostupné na inter-

nemali priateľské štetinky, no aj napriek tomu

V knihe Rastlinopis predstavuje vyše päťde-

nete, vhodné na precvičenie „učiva“. Je ideál-

neprestali fascinovať ľudí na celom svete.

siat abecedne usporiadaných kapitol v podobe

nou knihou na prvotný vstup a zoznámenie

krátkych humorných poviedok alebo veršova-

sa s fungovaním prírody, najmä preto, že ju

čiek, do ktorých sú nápadito zakomponované

predstavuje presne takú, aká skutočne je:

fakty o rastlinách, a to rovnako našich, ako

Nádherná, zázračná a plná tajomstiev.

Miroslava Košťálová

aj exotických. Nielen konkrétne rastliny sú

Príroda deťom

predmetom kapitol. Dozvedáme sa totiž aj

Veronika Jánošíková

to, čo je a ako funguje: chloroplast, genetika,
florigén, mykoríza, či z čoho vlastne vznikol

Rastlinopis / Jiří Dvořák / Preklad Ján

aspirín. Pri nejednej kapitole sa dozaista čita-

Litvák / Artforum 2018

teľ prekvapí, pretože sa okrem známych rastlín
ako vlčí mak, tulipán, gaštan, hruška či agát

Nočná mora násilia
a teroru

objavujú aj napríklad cykas woodov, bromélie
či smradoška. Aj preto je kniha obohacujúca

Blázon z Námestia slobody / Hassan Blá-

nielen pre detského čitateľa. Naoko nie veľmi

sim / Preklad Marek Brieška / OZ BRAK

strohé držanie sa príslušnej témy kapitoly sa

2018

prejavuje niekedy odbočením, ktoré ale veľmi
rafinovane končí presným vypovedaním svoj-

„Zdalo sa mi, že sa mi zrazu vyjavujú všetky

ho predmetu. Priateľské a vtipné prihovára-

neznáme a znetvorené mŕtvoly, ktoré som vozil

nie sa priamo čitateľovi je natoľko otvorené,

v sanitke odvtedy, ako padol Bagdad.“

že po prečítaní sa javí Dvořák ako náš blízky
priateľ či obľúbený učiteľ. Fascinujúce príbehy
jeho sveta otvárajú dvere fantázie, v ktorej aj
Viac než kedykoľvek predtým je dnes dô-

tie najnudnejšie fakty nadobúdajú príťažlivú

ležité prinášať deťom čo najviac poznatkov

podobu.

„Na pravej ruke jej chýbali tri prsty a po ce
lom tele mala príšerné rany.“
„Na trhu zhoreli sliepky, zelenina, ovocie
a ľudia.“
Debutová zbierka poviedok Blázon z Námes-

z prírody. Zabúdame na lieky, ktoré nám prí-

Súčasťou knihy sú aj vsuvky po stranách

tia slobody Hassana Blásima, ktorého The Gu-

roda ponúka, na potravu, ktorá v lesoch a na

jednotlivých kapitol „Veríte tomu?“ a „Dobrá

ardian označil „za pravdepodobne najvýznam-

lúkach rastie, na materiál, s ktorým možno

otázka“, ktoré text ozvláštňujú poukazovaním

nejšieho žijúceho arabského autora“, je akoby

ľahko a dostupne pracovať. Rastliny, bylinky

na ďalšie zaujímavosti. Kto napríklad tušil, že

aktom samoliečby a snahou o znovuzískanie

a stromy sú v dnešnej modernej dobe, bohu-

sa najdrahšia káva na svete pripravuje z hovie-

citlivosti po pre-

žiaľ, podstatne menej známe oblasti než na-

nok cibetky? Kde vzniká najviac kyslíka, keď

ž it ých h r ôzach.

príklad oblasť techniky. Strácaním kontaktu

nie v tropických pralesoch? Koľko listov môže

Vo svojich prózach

s prírodou strácame aj samých seba a sme

byť na starom javore mliečnom? Je možné, že

Blásim píše o tom,

uväznení a oddelení od všetkého živého, čo

by existovali rastliny bez listov, koreňov či

čo dobre pozná. Po-

má za následok nielen ekologické katastrofy,

dokonca bez stonky? Ako šepotavý hlas do vet-

pisuje život v oku-

ale aj fakt, že je dnešný človek menej šťastný.

ra sa kde-tu objaví aj nejaká hádanka, ktorá

povanom postsad-

To, že sa to snažíme nevidieť, ale neznamená,

dodáva celkovému dojmu až poetický podtón.

dámovskom Iraku

že sa to nedeje. Fakt, že v súčasnosti trávia deti

Neodňateľnou a zásadnou stránkou je najmä

všetkými zmysla-

menej času vonku, spôsobuje okrem iného to,

vizuálna spolupráca s ilustrátorkou Alžbětou

mi. Priamočiaro

že ich vedomosti o rastlinstve či fungovaní

Skálovou. Akvarelové ilustrácie či jednoduché

a bez prikrášľova-

ekosystému sú slabšie. Na to, aby dnes odborná

kresby dotvárajú celok knihy. Hravosť, s kto-

nia: ilegálni prevá-

kniha pritiahla mladšieho čitateľa, potrebuje

rou text poňala, baví na vysokej úrovni, a to

dzači, videá s rukojemníkmi, telá roztrhané

v prvom rade zaujať vizuálne, a to je to, čo

nielen deti, pretože často volí až dômyselný ko-

na kúsky, únosy, desivá realita exilu či paranoja

kniha Jiřího Dvořáka Rastlinopis s podtitulom

miksový prístup s bublinovými textami. Nápa-

pokusov o asimiláciu. V jeho prózach implicitne

Podivuhodné pravdy a výmysly zo zeleného sveta

dité kresby a maľby veľakrát akoby rozprávali

cítiť aj túžbu po mieri, pokoji, po „normálnom

do bodky spĺňa.

ďalší príbeh, alebo otvárali novú dimenziu už

živote“ bez hrôz a zabíjania. Zbierka Blázon

Od prvého českého vydania Rastlinopisu

prečítaného. Napríklad ako stvárnenie mno-

z Námestia slobody vyvolala vlnu záujmu

síce uplynulo šesť rokov, no jeho znovuzrode-

hopočetnej rodiny kapusty obyčajnej v podobe

a svetové médiá jej pripísali rôzne prívlastky

nie v slovenskom preklade Jána Litváka vo vy-

rodokmeňa, v ktorom prichádzame na to, že

– brilantné, znepokojujúce, odvážne, ukrutné…

davateľstve Artforum je priam zázračné. Ako-

aj taký karfiol, kel, brokolica či kaleráb majú

by sa okolo tohto titulu vytvoril kult čitateľov,

rovnakú „krv“.

Prekladateľ zbierky Marek Brieška nazval
Blásimov autorský štýl makabróznym re-

fascinovaných kúzelnosťou prírody, podanou

Po Rastlinopise radi siahajú aj učitelia,

alizmom. Jeho diela sa vyznačujú strohými

rozprávkovou formou. Autor Jiří Dvořák je už

pre ktorých je čiastočne kniha taktiež urče-

až úsečnými vetami, ktoré svojím rytmom
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pripomínajú streľbu zo samopalu. Rýchly tok

Åsne Seierstad je slovenskému čitateľovi

vedúcich k radikalizácii by sa dalo pokračovať:

viet je v kontraste s detailmi vojnových hrôz,

známa svojou predošlou knihou o nórskom

extrémistický učiteľ, videá na internete, a tak

ktoré Blásim neopomenie podrobne opísať.

masovom vrahovi Andersovi Breivikovi Jeden

ďalej…

M. Brieška, ktorý dnes patrí už k popredným

z nás. Príbeh o Nórsku. Kniha Dve sestry sa

Na pozadí príbehu jednej rodinnej tragé-

slovenským orientalistom a prekladateľom

na svoju predchodkyňu podobá tematicky

die sa odvíjajú dlhé state venované histórii

z arabčiny, doplnil dielo o vysvetlivky, po-

aj formou. Breivikov čin je však notoricky

Islamského štátu a života v ňom. Zatiaľčo sa

máhajúce slovenskému čitateľovi pochopiť

známy. Pri čítaní aktuálne recenzovaného

dcéry chvália, že v ňom dostávajú veci zadar-

miestne reálie a historické súvislosti. Vďa-

titulu však nevieme, ako to dopadne, v čom

mo (za čo ich brat skritizuje), ich zúfalý otec

ka Brieškovým prekladom z tvorby viace-

spočíva podstatný rozdiel (oba Seierstadovej

robí všetko preto, aby svoje dcéry dostal späť

rých súčasných autorov píšucich v arabčine

počiny sú napínavé ako detektívky). Rovnako

do Nórska. Pri pátraní po svojich dcérach ho

(o. i. diela nositeľa Nobelovej ceny za literatúru

ako v predošlej knihe, aj v tejto sa hlavné

ľudia z ISIS zatknú a uväznia ako špióna. Ani

Naguiba Mahfouza, Gamala al-Ghitaniho či

postavy odmietli pre autorku vyjadriť. Dve

po prepustení z väzenia sa však nevzdáva.

Tayeba Saleha) sa pomaly začínajú zapĺňať

sestry preto vznikli na základe opisov kon-

Stretáva sa s obyčajnými Sýrčanmi a nadobú-

biele miesta zo súčasnej arabskej literatúry

krétnych činov, rozprávania blízkych osôb

da pocit, že sú z džihádistov na smrť unavení.

na slovenskom knižnom trhu. Pričom Blásimov

oboch aktérok a písomných zdrojov, ktoré

Tí sú zväčša cudzinci zo západnej Európy ale-

Blázon z Námestia slobody má tendenciu

sestry nechali na sociálnych sieťach. Z nich sú

bo Saudskej Arábie a na územie Sýrie a Ira-

plniť ako historickú, tak aj literárno-estetickú

najzaujímavejšie prepisy četov medzi sestrami

ku si prišli vytvoriť svoj vlastný „boží štát“.

funkciu – hoci v tomto prípade ide skôr o es-

a bratom, ktorý je k ich konaniu veľmi kritic-

Brutalitou, ktorú pri tom používajú, vydesili

tetický šok.

ký. Hoci vyrástli v rovnakých podmienkach,

celý moderný svet. Okrem ISIS sú tu pasáže

Zbierka poukazuje na to, čo nedokážu

ich myslenie je celkom rozdielne. Autorka

venované občianskej vojne v Sýrii a situácii,

sprostredkovať správy z médií – môže pomôcť

však konanie hlavných postáv iba opisuje,

ktorá k nej viedla. Čitateľ sa tak v kontexte

pochopiť a preniknúť aspoň sčasti do príčin

nehodnotí ho.

napínavého príbehu dozvedá veľa informácií

a následkov imigračnej vlny do Európy, kto-

Hoci dievčatá svoj útek vysvetlili, autorka

rá nás nemôže nechať ľahostajnými. Has-

si v knihe kladie za cieľ ukázať, ako prebieha-

Autorkina metóda „pochopiť, nehodnotiť“

san Blásim bol sám nútený odísť z Bagdadu

la ich radikalizácia.

je aj v tejto knihe provokatívna. Na druhej

a po niekoľkých rokoch ilegálneho cestova-

Na prebale sloven-

strane, aj toto predstavuje spôsob, na základe

nia po Európe sa usadil vo Fínsku. Jeho diela

ského vydania Seier-

ktorého spolu môžu žiť ľudia s rôznymi hod-

sú preložené do viac ako dvadsiatich jazykov

stad vysvetľuje, že

notami. A také knihy ako Dve sestry vedia

a získal viacero prestížnych literárnych oce-

chce, aby si pri číta-

na ceste k vzájomnému pochopeniu pomôcť.

není. Zbierka Blázon z Námestia slobody

ní tejto knihy ľudia

bola nominovaná na ocenenie Independent

nepoveda l i h neď

Foreign Fiction Prize, ktorú však Blásim zís-

na začiatku, že ide

kal až v roku 2014 za zbierku Iracký Kristus

o hlúpe extrémist-

(Iraqi Christ).

ky, ale aby spolu

o dianí na Strednom Východe.

Branislav Breza

so sestrami prešli
Lucia Mattová

ich cestou a aspoň
sa pokúsili pochopiť logickosť ich krokov, hoci
im počas čítania zrejme budú našepkávať „nie,

Niekoľko dôvodov
prečo

nechoď“. Radikalizácia totiž nie je záležitosťou
okamihu, ale prichádza postupne.
Kniha na svojich 512-tich stranách dáva
čitateľovi naozaj veľkú možnosť urobiť si ná-

Dve sestry/ Åsne Seierstad / Preklad Mi-

zor na to, prečo sa udalosti skutočne mohli

roslav Zumrík / Absynt 2018

takto odohrať. Spomenutá je rodinná situácia
sestier s aktívnym otcom a bratom a pasívnou

Ayan (19) a Leila (16), dve dcéry somálskych

mamou, ktorá bazíruje na tradíciách – a keďže

rodičov žijúcich v Nórsku, jedného dňa ujdú

v somálskych rodinách zodpovedá za výchovu

do Sýrie a svojej rodine nechajú na rozlúčku

detí mama… to je jeden z dôvodov. Dospievanie

mail. V ňom píšu, prečo sa rozhodli žiť v Is-

a túžba nájsť svoje miesto vo väčšinovej spoloč-

lamskom štáte. Celá rodina je šokovaná a otec

nosti je ďalšia vec. Po jedenástom septembri je

sa vyberie za nimi, aby ich zachránil. Takto

verejná mienka voči moslimom nepriaznivej-

by mohol začať dobrodružný príbeh zasadený

šia. Aj z autorkinho písania vyplýva, že Nór-

do súčasnosti, ide však o skutočnú udalosť.

sko je otvorená krajina, ktorá dáva možnosť

Len mená sestier sú kvôli ich bezpečnosti

moslimom mať v nej dobrý život, ale musia

zmenené.

dodržiavať jej hodnoty. Vo výpočte faktorov

č. 09/18
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Od Záhrady cez baštu
k Artforu
Ešte pred nedávnom bolo Občianske združenie Laputa pôsobiace v Banskej Bystrici pomerne neznáme zoskupenie. Prvý
kontakt sme s ním v redakcii nadviazali asi pred rokom, keď z ničoho nič vydali nevšednú publikáciu – Spevník Deža
Ursinyho. V tom čase za združením stáli najmä Rado Sloboda a Slavo Sochor. Kdesi v pozadí sa mihli aj pri „realizácii“
rozhovoru s prekladateľmi knihy Daniela L. Everetta Dobrú noc a dávaj pozor na hady (Centrum environmentálnej a etickej
výchovy Živica – Komenského inštitút 2018) – Zuzkou Szabóovou a Milanom Zvadom. Článok vyšiel v Knižnej revue
pred letom. No a v lete sme ešte publikovali text o festivale 7 dní – 7 nocí, o ktorom písali Sloboda a Sochor. Časové diery
medzi týmito aktivitami vypĺňali a pretkávali príspevky na sociálnych sieťach, ktoré síce prichádzali z troch bodov –
Záhrady – Centra nezávislej kultúry, Artfora a Literárnej bašty – , ale opäť sa zlievali akoby v jeden celok. To mi
naznačovalo, že sa v Banskej Bystrici deje čosi kultúrne významné, niečo, čo ju nebadateľne pretvára, že tu vzniká silné
komunitné zázemie. Všetci títo ľudia sú tu nejako poprepájaní.

N

ie je ťažké objaviť stred Banskej Bystrice.

chádzalo aj do pokusov o filozofické diskusie,

započali fundraising, hľadali zdroje. Neskôr im

Autobus mesto obkrúži, a človek presne

a najmä do rozhovorov o literatúre, až to časom

však došli časové možnosti, a tak sa rozhodli,

vie, kde nájde námestie. Z priestoru hemžia-

prerástlo do vzniku kníhkupectva. Pôvodné

že projekt posunú niekomu inému. „V období,

ceho sa ľuďmi vedú prázdne ulice a uličky

Artforum zaniklo v roku 2013, a tak sa táto

keď už bolo Artforum rozbehnuté, oslovili nás.

kdesi do útrob mesta. Jedna taká ma zavied-

skupina aktivistov, študentov a milovníkov

No a my sme si po krátkej úvahe povedali, že

la do Záhrady – Centra nezávislej kultúry.

dobrých kníh čoraz viac pohrávala s myšlien-

ideme do toho. Zhodli sme sa na tom, že by

Cestou míňam Artforum, ktorého vstup sa

kou, že ho znovuzaložia. Dali dokopy kapitál

sme chceli zvýšiť intelektuálny a literárny

skromne týči vo výške možno aj vyše metra.

a v roku 2015 postavili kníhkupectvo na no-

potenciál Banskej Bystrice,“ spomína Sochor

Ako sa neskôr dozvedám, tento architekto-

vých základoch. Trvalo to necelý rok.

na začiatky. A ako je to dnes, keď držia projekt

nický prvok umiestnený nad úrovňou cesty

Artforum zakladalo deväť ľudí najrôznejších

v rukách necelé dva roky? „Nedá sa povedať,

sa nazýva trotuár, je to chodník charakte-

profesií: Rado Sloboda, Slavo Sochor, Zuzka

že bašta je už opravená, je to stále v prípravnej

ristický pre Banskú Štiavnicu. Ku kaviarni,

Szabóová, Maroš Chmelík, Veronika Střelcová,

rovine, ktorá bude určite ešte nejaký čas trvať.

ktorá je centrom Záhrady, vedie kľukatá ces-

Jaro Stančík, Mišo a Stanka Kočišovci, Tomáš

Ale náš cieľ sa nezmenil.“

tička malým ovocným sadom, popod jabĺčka,

Fedorko. Časom pribudli aj ďalší. Priestory

Bašta, ktorá si stále zachováva charakter

v obkolesení historických budov. Čas k nim

kníhkupectva sú neveľké, ale má svoju vlast-

historickej pamiatky, má dve podlažia. Na pr-

nebol veľmi milosrdný. Je to tu upravené, ale

nú sálu, kde sa konajú besedy.

vom poschodí by chceli zriadiť literárnu ka-

nie príliš. Obzubané je krajšie a zachováva to

viareň s priestorom na besedy a na druhom
Rezidenčný byt a kaviareň v bašte

poschodí by mal byť rezidenčný byt. Priestory

Na tomto pôvabnom mieste sa stretávam

Zo Záhrady sme sa presunuli do Bašty pri La-

sa im podarilo vyčistiť prostredníctvom dobro-

so Slavomírom Sochorom. Podľa jeho slov je

zovnej bráne, ktorá bola postavená v 16. storočí

voľníckych brigád a momentálne čakajú na zá-

bašta hneď za rohom, čo mi mnohé osvetľuje.

a v 19. storočí sa k nej pripojil dvorový trakt.

sah citlivej rekonštrukcie. Architektonický

V Záhrade sa podieľa na diskusiách a občian-

Obe budovy majú zaujímavú históriu, ako mi

projekt majú rozpracovaný a už aj podporený

skych aktivitách, v Literárnej bašte má na sta-

porozprával Slavo Sochor: „Priamo v bašte

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

rosti PR a vydavateľstvo, v Artfore z oboch

ešte v minulom storočí bývali ľudia, slúžila

Zatiaľ sú v štádiu vizualizácie a hľadajú finanč-

niečo: „Mám veľmi rád Banskú Bystricu.

ako bytové priestory. Traduje sa historka, že

né prostriedky, pričom rekonštrukcia je vyčís-

V určitom čase svojej premeny, v momente

na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia

lená na 200 000 eur. „Priestor je poznačený

kultúrneho rastu mi prirástla k srdcu, keďže

tam bola prvá bystrická peep show a v 90. ro-

časom a bolo by ideálne, ak by k rekonštrukcii

sa tu začala rozvíjať Záhrada, kníhkupectvo

koch sa tam presťahovali tvorivé dielne PKO.

prišlo čím skôr,“ dodáva Sochor.

Artforum a je tu ešte množstvo ostrovov po-

V roku 2009 sa stadiaľ PKO vysťahovalo a vte-

zitívnej deviácie.“

dy začali priestory chátrať.“

pôvodného ducha.

Zatiaľ ju využívajú len počas leta na rôzne podujatia. Ponúka totiž čarovné výhľady

Komunita ľudí, ktorým toto mesto nebolo

Ako prvé si ich všimli Zuzka Majlingová

na mesto a neopakovateľnú atmosféru. Už

ľahostajné, začala vznikať spontánne. Roz-

a Katka Kucbelová. Vypracovali projekt, kto-

dvakrát sa tu konala Noc literatúry, festival

právali sa o tom, ako Bystrica vyzerá, čo pre-

rý fungoval v rovine príprav, rekonštrukcie,

7 dní – 7 nocí, niekoľko diskusií a koncertov.
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Foto Eva Rácová

A aj druhý ročník festivalu poézie Versus.

Do konca roka majú v pláne vydať ešte štyri

s dianím na Slovensku. „Je to porovnanie toho,

Prvého rezidenčného pobytu sa zúčastnil

publikácie. V rámci festivalu vyšiel výber z po-

ako rástli generácie tridsiatnikov, povedzme,

básnik Michal Tallo. Od 22. augusta do 7. sep-

ézie poľského hudobníka a poeta Szczepana

jej rodičov v 80. rokoch a ako žijú tridsiatnici

tembra tohto roku pracoval na svojej novej

Kopyta Čítanka pre pracujúce triedy. „Nie je to

dnes, akú majú východiskovú situáciu. Exakt-

zbierke poviedok a zároveň napísal aj niekoľko

úplne tradičná poézia. V rámci slovenského

ne popisuje ekonomické podmienky ľudí, ktorí

básní. „Podľa toho, čo nám povedal o svojich

kontextu, ktorý má zažitú konzervatívnejšiu

si zakladajú rodiny, resp. sú singles.“

pocitoch, budeme rezidencie testovať ešte aj

tvorbu, bude príjemným prekvapením. Veľkú

Veľmi zaujímavo vyzerá aj projekt/kniha

v budúcom roku. Uvidíme, ako na to budú re-

zásluhu má na tom prekladateľka Kristína

s názvom Očistec, čo bude súbor siedmich esejí,

agovať, povedzme, staršie autorky a autori.“

Karabová,“ rozhovoril sa Sochor, „a tiež di-

niečo ako súčasná interpretácia siedmich smr-

zajnérka Elena Čányová“.

teľných hriechov v podaní siedmich súčasných

Vydavateľstvo Literárna bašta

Na jeseň vyjde beletristická edícia Persony,

autorov – Verona Šikulová, Boris Ondreička,

Vydanie Spevníka Deža Ursinyho bola podľa

texty na hranici reportáže a beletrie, ale ešte

Peter Hunčík, Zuzana Gindl Tatárová, Jana

Sochora viac-menej náhoda, prišlo to spontán-

nemá názov. Prvou lastovičkou bude kniha

Juráňová, Saša Uhlová, Juraj Malíček. Čudujem

ne: „Kamarát Juro Havlík chcel vydať spísané

Jána Púčeka Med pamäti, čo je tiež text na hra-

sa nad týmto nesúrodým výberom, akoby ich

pesničky Deža Ursinyho, obišiel s tým veľa

nici viacerých žánrov: „Ťažko sa škatuľkuje,

nič nespájalo, čo bol vlastne zámer. Ale! „Spája-

vydavateľstiev – tie, ktoré by mohli mať o to

aj keď k eseji má najbližšie. V tomto texte sa

jú ich hriechy,“ reaguje Sochor promptne, hoci

záujem –, ale neuspel. Prišiel s tým za nami

autor vracia jednak k spomienkam na svojich

nie všetci na hriechy ako také veria. Doslov

a išli sme do toho. Je to atypická publikácia

predkov, ale predovšetkým tam tematizuje

bude písať Daniel Pastirčák.

vo všetkých smeroch. Náklad v hrebeňovej

súčasné podoby zla a spracúva tému vojny,

Mojou poslednou zastávkou bolo Artforum,

väzbe sme úplne vypredali. Potom sme sa za-

cez príbuzných, ale aj cez ľudí, na ktorých

kde sa mi súvislosti nadobro pospájali. Nako-

čali zamýšľať, či ideme tento smer nejakým

počas svojich ciest natrafil.“

niec mi Zuzka, Rado aj Slavo natlačení vo dve-

spôsobom rozvíjať.“ Spevníkom započali edí-

Okolo 17. novembra vyjde knižka poľskej

rách kníhkupectva kývali, keď som od nich

ciu Muzika a pohrávajú sa s myšlienkou, že

novinárky Paulíny Wild Poznávacie znamenia,

odchádzala. Samozrejme, s knižkou, ktorú mi

by mohli vydať aj spevník Jara Filipa. Poézia

v ktorej autorka sumarizuje obdobie svojho

odporučili a navyše s úžasným pocitom z toho,

je jednou z ich priorít, prepája sa s verejnými

detstva v 80. rokoch minulého storočia až

akí sú títo ľudia šikovní.

aktivitami občianskeho združenia i s festi-

po dnešok, aj vývin Poľska a politickej situácie

valom Versus.

v tejto krajine. Ale text má aj veľa prienikov

Beáta Beláková
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Pani Kurčaťová 1 / Eva Luka / Modrý Peter 2018
Obsiahla kniha s jemnými perokresbami známej poetky (1965) je jej
prozaickou prvotinou. Určená je ako pre deti, tak i pre dospelých čitateľov.
Príbeh s podtitulom Ten, kto sa narodí zle možno zaradiť do žánru fantasy.
Vystupujú v ňom zvláštne bytosti – Halifander, Klepotína, Matilda a Pani
Kurčaťová – ktoré hľadajú svojho dobrého priateľa Žabôtika. Ten žil
vo vlhkej nore plnej starých a plesnivých, ale múdrych kníh. Aby priatelia
vyriešili záhadu tajomného zmiznutia Pána Žabôtika, musia sa do nich
začítať… Autorka pritom odkazuje na mnohé rozprávkové diela (Alica
v krajine zázrakov, Čarodejník z Krajiny Oz, Muminovci).

Stavebnosť básne / Ján Zambor / Literárne

Ako sa kedysi hospodárilo / Rastislava

informačné centrum 2018

Stoličná / ÚĽUV 2018

Kniha literárneho vedca, prekladateľa a básnika

Publikácia predstavuje čitateľom od 6 rokov prí-

(1947) ponúka sondy do slovenskej poézie, autore-

stupnou formou, ako kedysi vyzeralo roľnícke gaz-

flexie, dve úvahy o slovenskej próze a reflexie pre-

dovstvo, aké práce na ňom ľudia vykonávali, aké

kladu. Predmetom autorovho skúmania sú poézia

náradie používali, čo pestovali a chovali.

Hroboňa, Hviezdoslava, Kraska, Strážaya a ďalších.

Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov
o zvieratách / Maja Säfström / Zo švédči-

Strašiačikov pracovný zošit / Zost. Kamila Dzurňáková Královičová, Andrea Töröková / Ilust. Katarína Gasko / SPN – Mladé letá

ny prel. Magdaléna Poppelková / Albatros

2018

v Albatros Media 2018

Pracovný zošit pre prvákov obsahuje postavičky

Kniha ponúka celostranové ilustrácie rôznych

z knihy O strašiačikovi, ktorý mal deduška Jána

druhov zvierat, pričom pozornosť zameriava

Turana.

na ich zvláštnosti, napríklad, že včely nikdy nespia,

Obidva tituly o Strašiačikovi môžete získať v súťaži.

alebo že hviezdovky nemajú mozog. Vhodné pre
deti od 8 rokov.

Čítaj literatúru ako profesor / Thomas C.
Foster / Z angličtiny prel. Marianna Bachle-

Myšlienky / Friedrich Nietzsche / Z nemčiny

dová / Vydavateľstvo Tatran 2018

prel. Milan Krankus / Vydavateľstvo Európa 2018

Zrevidované, rozšírené vydanie knihy profesora

Výber z myšlienok významného nemeckého filozofa

anglického jazyka, ktorý v nej sprevádza literár-

(1844 – 1900), ktorý zásadne ovplyvnil filozofiu, mys-

nymi dielami zábavným a poučným spôsobom.

lenie a literatúru 20. storočia. Kniha je rozdelená

Otvára pre čitateľa nové dimenzie čitateľskej skú-

na základné myšlienkové okruhy a témy (o sebe,

senosti a prehlbuje jeho zážitok z čítania.

morálke, náboženstve, umení atď.).

O pohanskom náboženstve starých Slovákov / Juraj Hodál / Nitrava – Spolok sv. Voj-
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HIT: Kompletný sprievodca histamínovou intoleranciou / James L. Gibb / Z angličtiny prel. Michal Zidor / Lindeni v Albatros

techa – VOJTECH 2018

Media 2018

Kniha vyšla prvýkrát v roku 1925 a až teraz vyšlo jej

Vyše 150 receptov od predjedál až po dezerty urče-

druhé vydanie. Zaoberá sa okruhom starosloven-

ných pre ľudí trpiacich histamínovou intoleranciou

ských Bohov, modlami, svätými miestami, obetami,

(HIT). Informuje tiež o príčinách vzniku ochorenia,

kňazstvom, sviatkami a pohrebmi.

symptómoch a možnostiach liečby.

KUPÓN

SPN – MLADÉ LETÁ

KUPÓN

do 16. októbra

Z NOVÝCH KNÍH

Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky /
Adolf Peter Záturecký / Vydavateľstvo Tatran 2018
Toto výnimočné dielo predstavuje vrchol dvestoročnej zberateľskej tradície v oblasti
slovenského folklóru. Hutná zbierka prísloví, porekadiel a úsloví je rozdelená do tém,
vďaka čomu sa v nej ľahko orientuje. Oproti prvému vydaniu je toto druhé doplnené
o hádanky, ktoré autor publikoval len jediný raz v roku 1984 pod pseudonymom. Dielom
a životom autora prevedie štúdia profesora Andreja Melicherčíka, na zosúladení textu
so súčasnými pravidlami spisovného jazyka pracovala Mária Kosová a svoj zámer objasňuje v edičnej poznámke. Publikácia dobre poslúži nielen folkloristom a etnografom, ale
aj prekladateľom, spisovateľom či bežným užívateľom slovenského jazyka.

Ako fotiť na Instagram / Leela Cydová /

Tiger čaká na úsvit / Juraj Soviar / Ikar

Z angličtiny prel. Anna Kolčiterová / Ikar 2018

2018

Kniha radí, ako vytvoriť kompozíciu, vybrať správne

Básnická zbierka autora (1973), ktorej hlavnou

rekvizity a nájsť neobyčajný uhol pohľadu pri fotení

témou je mesto – jeho zákutia, krčmičky, parky –

tak, aby fotky zaujali na sociálnych sieťach.

a ženy – predovšetkým sebavedomé a sebestačné.

Prechádzky so psom / Ursula Lockenhoffo-

Nesmrteľní / Chloe Benjamin / Z angličtiny

vá / Z nemčiny prel. Katarína Šmidtová / Ikar

prel. Sofia Skokanová / Artforum 2018

– Príroda 2018

Román americkej spisovateľky o štyroch súroden-

Populárno-náučná publikácia prináša návod, ako

coch, ktorí sa od jasnovidky dozvedia, kedy umrú.

vybudovať šťastný vzťah človeka a psa. Autorka

Ich ďalší život sa odvíja v zajatí smrteľnej veštby.

vysvetľuje koncept prechádzky, ktorý udržuje neviditeľné puto dôvery.

Dracula / Bram Stoker / Z angličtiny prel.
Katarína Slugeňová-Cockrell, Martin Plch /

50 rokov samoty / Ján Badáň / Naše pole 2018

Vydavateľstvo Európa 2018

Tretia básnická zbierka autora (1967) zahŕňa prie-

Druhé kompletné a nekrátené vydanie kultového

rez celou jeho tvorbou, od počiatkov až po súčas-

románu írskeho spisovateľa a dramatika, ktoré na-

nosť. Predchádzajúce zbierky vyšli v roku roku 2014

písal v roku 1987. Obsahuje poviedku Draculov hosť,

(Voňavé lásky) a 2016 (Čakanie na zázrak).

ktorú autor pôvodne plánoval ako úvodnú kapitolu
románu. Doslov napísal Peter Uličný.

Precitnúť / Martin Chudík / Vydavateľstvo
Spolku slovenských spisovateľov 2018

Idyla / Igor Daniš / Marenčin PT 2018

Tretia básnická zbierka autora (1988) je rozdelená

Debutová próza autora o spoločnosti, v ktorej sa

do dvoch celkov. Prvý obsahuje básne reflexívne-

darí ekonomike, šíreniu demokracie a najmä bez-

ho a existenciálneho charakteru, druhý intímne

brehému konzumu. Prináša tiež aktuálnu tému

a ľúbostné básne.

predvolebného boja.

Vynechaný spoj / Viliam Nádaskay / Drewo

V panoramatickom kine / Juraj Kováčik /

a srd – Občianske združenie Vlna 2018

Vydavateľstvo Slovart 2018

Básnický debut interného doktoranda na Ústave

Debut autora prináša zbierku poviedok o láske

slovenskej literatúry SAV. Jeho básne vyjadrujú

a smrti, ktoré sa odohrávajú v rôznych časoch

znepokojenie nad stavom sveta.

a krajinách Európy.
››
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Vo víre dejín / Zost. Daniel Hupko / Múzeum

Pankreasník / Péter Esterházy / Z maďar-

mesta Bratislavy 2018

činy prel. Renáta Deáková / Pod značkou Kal-

Publikácia zameraná na prehľad 150 rokov Múzea

ligram vydalo Vydavateľstvo Absynt 2018

mesta Bratislavy, doplnená o fotografie pochádza-

Autobiografická kniha významného autora (1950

júce z fotoarchívu Múzea mesta Bratislavy.

– 2016) je denníkom zaznamenávajúcim posledné
obdobie jeho života, keď sa vyrovnáva so smrteľnou
diagnózou.

Dni opustenia / Elena Ferrante / Z taliančiny
prel. Peter Bilý / Inaque 2018
Kniha o Olge, ktorú po 15 rokoch manželstva Mario

V tieni Zeme / Roland Oravský / Artis Omnis

opustí. Román zachytáva obdobie, kedy sa opúšťa,

2018

zanedbáva a tiež sa usiluje odnaučiť ľúbiť manžela

Druhá kniha autora (1991) (debut Hypnos, 2014)

a vidieť svet jasnejšie.

s prvkami sci-fi a fantasy. V hlbinách vesmíru došlo
k nevysvetliteľným udalostiam, Európe hrozí vojna
a panika narastá.

Pre teba aj zomriem a iné stratené texty
/ Francis Scott Fitzgerald / Z angličtiny prel.
Milan Kopecký, verše prebásnila Jana Kanto-

Chlapček z hrášku / Mária Ďuríčková /

rová-Báliková / Ikar – Odeon 2018

Ilust. Miroslav Hraško / Buvik 2018

Zbierka poviedok s poslednými dokončenými

Známa ľudová rozprávka o drobnom chlapčekovi,

a nepublikovanými textmi F. Scotta Fitzgeralda,

ktorý prekabáti bohatého pána. Vhodná pre deti

legendárneho amerického autora románu Veľký

od 3 rokov.

Gatsby, ktorý nikdy nemal toľko čitateľov ako dnes.

Bezosudovosť / Imre Kertész / Z maďarčiny

Bájky / Jean de La Fontaine / Z francúzštiny
prel. Anna Šikulová / Fortuna Libri 2018

prel. Eva Kroupová / Vydavateľstvo Slovart 2018

Ezopove bájky sa stali základom európskej tradície.

Prvý román maďarského spisovateľa (1929 – 2016),

La Fontaine mnohé jeho bájky prerozprával a v jeho

v ktorom zobrazuje problematiku holokaustu svoj-

podaní zľudoveli. Okrem bájok sa dozviete veľa

ským jazykom rozprávača s autobiografickými črta-

o antike, o francúzskej histórii, ale i o súčasnosti.

mi. Kniha prvýkrát vyšla v roku 1957. Podľa románu
bol nakrútený rovnomenný film.

Pes Gordon a jeho priatelia / Mária Vrko-

Kráľovskí agenti / Diana Mašlejová / Ilust.
Ďuro Balogh / Albatros v Albatros Media 2018

slavová-Ševčíková / Perfekt 2018

Šiesta kniha autorky (1987) voľne nadväzujúca

Kniha príbehov o výnimočných vlastnostiach psov

na knihu Tajný cirkus. Drumnadrochit rozpútal voj-

a o vzájomnej pomoci medzi človekom a psom. Vhod-

nu, vystaval múry z hnevu a nenávisti. Postavia sa

né pre deti od 10 rokov.

mu Betka a Cyril.

Rozbitý pohár / Alain Mabanckou / Z francúz-

Vivaldi / Helge Torvund / Z nórčiny prel.

štiny prel. Mária Ferenčuhová / Absynt 2018

Eva Lavríková / Ilust. Mari Kanstad Johnsen

Román francúzsko-konžského spisovateľa (1966)

/ Knižná dielňa 2018

o protagonistovi, ktorý sa v bare snaží napísať zá-

Príbeh o šikane, o prežívaní bolestivej každoden-

sadnú knihu. Autor ironizuje svet umelcov.

nosti a o tom, ako možno nájsť cestu von z tohto
trápenia. Vhodné pre deti od 8 rokov.

Záhadné príbehy spod Tríbeča / Draho-

s. 36/37

míra Pechočiaková / Vydavateľstvo Spolku

Cesta do neslobody / Timothy Snyder / Z an-

slovenských spisovateľov 2018

gličtiny prel. Igor Slobodník / Vydavateľstvo

Príbehy pochádzajúce z obcí spod Tríbeča odohrá-

Premedia 2018

vajúce sa v 1. polovici 20. storočia. Ich podložie tkvie

Americký historik mapuje nástup autoritárstva

v ľudových poverách, strašidelných historkách,

od Ruska cez Európu po Ameriku. Odhaľuje skutoč-

rozprávkach a povestiach.

nú povahu hrozieb pre demokraciu a vládu zákona.

PRIPRAVUJEME

V ďalšom čísle si prečítate:
reportáž z festivalu Novotvar
v téme interpretácie tri texty o básňach slovenských klasikov a rozhovor s literárnym vedcom Jánom Zamborom,
ktorý sa venuje interpretovaniu poézie
titulnú recenziu na zborník víťazných textov zo súťaže Poviedka z dielne vydavateľstva KK Bagala
text o Plechovom bubienku Güntera Grassa (Vydavateľstvo Premedia)

Knižná revue 10 vyjde 18. októbra.
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Zberateľské záložky

Ktorý obraz
si poskladáte?
Desať mesiacov, desať originálnych
záložiek, ktoré spolu vytvoria obraz...
no z každej strany iný! :-)
Ktorý si zvolíte?

k

lozky.sk
www.zbieramza

lozky.s

ramza

zbie
www.

www.sbiramzalozk
y.cz
www.

sbira

Odmena však bude rovnaká
pre všetkých úspešných zberateľov
– krásna plátená taška.
Zistite viac na www.zbieramzalozky.sk

Pripravte sa ako žiaci z prvej lavice :-)

Teraz zľava 15% na
učebnice a slovníky
Kúpte si učebnice v Martinuse rýchlo,
spoľahlivo a za skvelé ceny! Prehľadný výber
učebníc a slovníkov nájdete počas celého
roka aj na www.martinus.sk/ucebnice

NAVŠTÍVTE
KNÍHKUPECTVÁ
MARTINUS

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Banská Bystrica
OC Terminal
Ulica 29. augusta 37

Bratislava
OC Cubicon
Staré grunty

Lučenec
OC Galéria
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

mzalo

zky.c
z

Foto Radka Komžíková
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02 Predstavenie fantastiky na Istrocone (správa, Lenka Macsaliová /
Juraj Búry) // 03 „Deti, užite si posledné dni chudoby. Idem domov.“
(správa, Agnieszka Słowikowska) / Súčasná slovenská literatúra (2017 –
2018) (správa, Lenka Macsaliová) // 04 V predvečer storočnice (správa,

O slimákoch a literárnych časopisoch

Lýdia Čelková) / Stodoliště (komentár, Petr Borkovec) // 06 Slovenskí

Moje pôsobenie na šéfredaktorskom poste tohto časopisu sa teraz

ťany / Ľubica Kepštová)

tvorcovia v Prahe (správa, Matúš Nižňanský / Mestská knižnica Pieš-

začína podobať na ten vtip o slimákovi, s ktorým ste sa pred mesiacom rozlúčili a hentam ho ešte stále vidíte odchádzať. Číslo, ktoré
držíte v rukách, pôvodne malo byť posledné pod mojím vedením
a keďže na akademickej pôde sa v rámci môjho doktorandského
štúdia i mimo neho venujem interpretáciám básní, avizovali sme
v letnom čísle blok s troma takýmito textami – mala to byť taká
moja labutia pieseň.
Teraz ste sa možno pozreli do obsahu a zistili ste, že nie tri, ani
dve, ba dokonca ani jedna interpretácia sa na týchto štyridsiatich
stranách nenachádza. Nuž, nastala taká situácia, že z objektívnych dôvodov sme celú tému museli preložiť, takže ju nájdete
v októbrovom čísle v takej podobe, v akej sme ju v lete sľúbili.
Ešte v súvislosti s avizovanými personálnymi zmenami: Od nového roka i ročníka sa môžete tešiť na nového šéfredaktora (teraz
už naozaj!).
No, späť k téme (nepoužil som už túto slovnú hračku v niektorom
z predchádzajúcich editoriálov?), ktorou sú teda v aktuálnom
čísle literárne časopisy – periodiká zaoberajúce sa neperiodickou
literárnou produkciou. Vzhľadom na štandardný rozsah materiálov v KR ide skôr o prehľadovú záležitosť (navyše, x časopisov
sa nám ani do takto stručného prehľadu nezmestilo), takže ak
máte záujem o niečo obsažnejšie v kontexte tejto témy, ktorá sa

KOMENTÁRE
08 Edícia rešpektujúca detského čitateľa (esej: Janko Hraško / O Janíčkovi, Marta Žilková) // 09 Dvadsať dôkazov, že sa dá učiť lepšie (esej:
Dvadsať inšpiratívnych učiteľských príbehov. Ako meníme školstvo zdola
/ Škola podľa našich predstáv, Ľubica Psotová) // 10 Slnečné pozdravy,
Capalouest (reportáž, Ján Gavura)
TÉMA – LITERÁRNE ČASOPISY
13 Priestor pre mladé umenie (Dotyky, Mária Stanková) // 14 Étos
a otvorenosť mysle (Fraktál, Stanislava Repar) // 15 Feminizmy nás
bavia (Glosolália, Derek Rebro) // 16 Nestrácať zo zreteľa kontinuitu
(Slovenské pohľady, Bystrík Šikula) // 17 Platný hlas v národnej kultúre
(Tvorba, Július Vanovič) // 18 Humanisti (Vertigo, Ján Gavura) // 19
Urbánny splietací mág (VLNA, Peter Šulej)
ROZHOVOR
20 Kultúru by sme mali aj vyvážať (rozhovor s Martinom Kasardom,
Matúš Mikšík)

cyklicky vynára vo verejnom diskurze kultúrnej bubliny, odporú-

RECENZIE

čam aj anketu o pozíciách literárneho časopisectva, ktorú nájdete

22 Slon na Zemplíne, Bán na Slovensku (recenzia: Slon na Zemplíne,

v prvom a druhom tohtoročnom (a v prvom a druhom celkovo!)
čísle najnovšieho prírastku do rodiny literárnych časopisov: časopisu Fraktál. Inak, nájdete tam aj moje odpovede, ktoré sú tam
oveľa menej zmätené, ako tento slimačí editoriál (to som ešte iba
v polovici?!). Tak či onak budeme radi, ak vám aj prostredníctvom
témy septembrovej KR aspoň trochu rozšírime obzory.
Hovoriac o obzoroch, tému komplementárne dopĺňa rozhovor
s Martinom Kasardom, šéfredaktorom Magazínu o knihách – spoločne sme sa síce zhodli na tom, že nejde o štandardný literárny
časopis, na druhej strane nemôžeme obísť písanie o knihách v slovenskom jazyku v objeme 60 000 výtlačkov mesačne. Áno, Mladá
tvorba bola legendárna, ale ani zďaleka nevychádzala v takomto
náklade – nechcem, samozrejme, porovnávať neporovnateľné, ale
existenciu Magazínu o knihách považujem minimálne za extrémne
zaujímavú.
Celkom faktograficky uvediem ešte dve novinky: na predných stranách odteraz budete nachádzať aj správy o literárnych
pásmach na Rádiu Regina Východ a Rádiu Devín; a – čo je nemenej
dôležité – draftovali sme ako stĺpčekára českého spisovateľa Petra
Borkovca, takže sa môžete tešiť na tento i jeho ďalšie komentáre.

Ondrej Gažovič) // 23 Pokojná hladina (recenzia: Nádych, Tamara
Janecová) // 24 Fakticky super návod na deti (recenzia: Ema a Max.
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Šaková) / Kedy utiecť z väzenia (recenzia: V orechovej škrupinke, Júlia
Oreská) // 29 Dynamické štetce renesancie (recenzia: Raffael, Miroslava Košťálová) // 30 Príroda deťom (recenzia: Rastlinopis, Veronika
Jánošíková) / Nočná mora teroru a násilia (recenzia: Blázon z Námestia
slobody, Lucia Mattová) // 31 Niekoľko dôvodov prečo (recenzia: Dve
sestry, Branislav Breza)
PRÍBEH
32 Od Záhrady cez baštu k Artforu (reportáž: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry / Artforum / Literárna bašta / Banská Bystrica, Beáta
Beláková)

No a môžete sa teda tešiť/„tešiť“ aj na to, že pár mesiacov ma
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ešte stále budete vidieť odchádzať.
Matúš Mikšík
s. 40/PB
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