
www.litcentrum.sk

Strany 10 – 19

CENA  
0,90 €

MESAČNÍK O NOVÝCH KNIHÁCH / XXVIII. ROČNÍK / 18. 10.  2018 / ČÍSLO   10



s. 02/03

AKTUALITY

 Text je zložito komponovaný, jeho časti do seba ťažko zapadajú, vyža-
dujú si silné sústredenie. Diskutujúci sa zhodli v tom, že v knihe chýba 
styčný bod, v ktorom by sa stretli príbehové línie muža a ženy. Naopak, 
do príbehu vstupuje vedľajšia línia zahŕňajúca obraz F. Kafku spolu 
s komentárom Krauss. Filozofické exkurzy korešpondujúce s Kafko-
vou Premenou, exkurzy do biblických príbehov a ďalšie digresie majú 
za následok beztvárnosť príbehov a ťažšiu uchopiteľnosť ich epickej 
stavby.

jeden z dôvodov, prečo sú dnes mladí ľudia pochopiteľne deprimovaní,“ 
zdôraznil americký profesor.
 Snyder pritom v diskusii viackrát vyzdvihol význam tradičných in-
štitúcií a investigatívnej žurnalistiky pri ochrane demokracie. Oproti 
tomu vyjadril istú skepsu pri diskusii o úlohe internetu a sociálnych 
médií. Tie nám síce vytvárajú priestor pre efektívne šírenie informá-
cií a organizovanie sa, no zároveň sú dôležitým kanálom pre šírenie 
„fake news“. Sám preto podľa vlastných slov internet využíva najmä 
na to, aby ľudí okolo seba opäť privádzal ku skutočným stretnutiam 
v reálnom živote.
 V slovenskom preklade sú dnes vďaka vydavateľstvu Premedia do-
stupné štyri Snyderove knihy: Krvavé územie (2014), Čierna zem (2015), 
O tyranii (2017) a Cesta do neslobody (2018).

Martin Kováč

V Novej Cvernovke sa začiatkom októbra konalo 72. stretnutie Klubu po-
malých čitateľov, venované najnovšiemu románu americkej spisovateľky 
Nicole Krauss Temný priestor lesný (Artforum, preklad Otto Havrila). 
Viktor Suchý otvoril neformálnu diskusiu o knihe, ktorá sa nedá zaradiť 
do kategórie čítania pre široké masy. Je to totiž román, ktorý nabáda čitateľa 
využívať nielen imaginatívnosť, ale aj racionálne poznanie. V dvoch dejových 
líniách, z ktorej každá má hlavnú postavu, autorka nepriamo rieši vzťahové 
problémy a popritom sa zameriava na hľadanie nadprirodzeného sveta.

V rámci festivalu Jeden svet sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave 
uskutočnila verejná diskusia s Timothym Snyderom, uznávaným histo-
rikom, spisovateľom a profesorom Yaleovej univerzity so špecializáciou 
na dejiny strednej a východnej Európy. Vo verejnej diskusii s názvom Cena 
slobody sa spoločne s moderátorom Martinom M. Šimečkom zamýšľali 
nad tým, prečo krajná pravica povstáva z popola dejín.
 Diskusiu prof. Snyder začal opisom súvislostí medzi historickým fašiz-
mom a súčasnou krajnou pravicou. Ako jeden z charakteristických znakov 
zdôraznil úlohu mýtu, resp. falošných správ („fake news“). Jediný spôsob, ako 
podľa neho môžeme poraziť klamstvá, je zaplniť verejný priestor pravdou. 
Práve preto sú dnes prirodzeným nepriateľom krajnej pravice novinári, 
historici, prekladatelia, učitelia či vedci, pretože práve tieto povolania 
dávajú ľuďom možnosť pozrieť sa na svet z inej perspektívy.
 „Z politiky sa vytratila diskusia o budúcnosti. To je pre mňa jedným 
z charakteristických znakov súčasného politického diskurzu. A je to aj 

Z politiky sa vytratila diskusia o budúcnosti

Román pre hĺbavých čitateľov

Foto Univerzita Komenského v Bratislave / V. Kuric



č. 10/18

V rámci disku-
sie sa spomínala aj 
možnosť spoločné-
ho motívu rozcho-
du spisovateľského 
páru Nicole Krauss 
a Jonathana Safra-
na Foera v ich die-
lach. Diskutéri sa 
zhodli, že každý 
z autorov opisuje 

rozvod zo svojho pohľadu. Kým Foer v romá-
ne Tu som spracováva motív Izraela, zemet-
rasenie na Blízkom východe, rozpad rodiny 
a jeho rozprávanie je viac príbehové, Krauss 
je v texte hĺbavá, venuje sa rozdielom medzi 
ňou a jej bývalým manželom, odhaľuje žiaľ 
z rozpadu manželstva.
 V Kabinete pomalosti teda zaznelo mnoho 
názorov o tvorbe autorky a viacerí diskutu-
júci konštatovali, že Temný priestor lesný 
nemožno prirovnávať k jej predchádzajúcim 
trom knihám a z ich pohľadu je spomedzi 
ostatných najmenej vydarený.

Ľubica Hroncová

Radi počúvate literatúru? Košické rozhlasové 
štúdio RTVS vás pozýva počúvať v Rádiu Devín:

18. 10. o 17:00 Ars litera venovanú Etele Farkašovej.

20. 10. o 15:00 čítanie z knihy Dany Kušnírovej Košické „dostaveníčka“ 
(Historický sprievodca košickými pohostinstvami 1918 – 48). 

23. 10. o 20:30 pôvodnú rozhlasovú komédiu Jána Mičucha 
Veľkoslovensko. Pravda o vzniku monarchie.

27. 10. o 12:00 pásmo Silvie Kaščákovej Ľudovít Fulla v Ružomberku ako doma. 

28. 10. o 15:00 komentovaný text Michala Hvoreckého – Trol od Marcela Lacka. 

1. 11. o 17:00 Ars litera venovanú Andrejovi Belyjovi. 

10. 11. o 17:00 pásmo Daniely Kapráľovej Rodná krajina je pokračovaním môjho tela. 

12. – 16. 11. o 13:30 čítanie na pokračovanie z knihy Antala Szerba Cesta za mesačného svitu. 

13. 11.o 20:30 pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Raz, dva, tri, tridsaťtri 
v Rádiu Regina. 

21. 10. o 8:00 pôvodnú rozprávku s pesničkami Tomáša Repčiaka Rozprávkový raj
v Rádiu Regina Východ.

28. 10. o 7:30 príbeh Pavla Matulu o Košických rokoch Antona Prídavka.

4. 11. o 7:30 príbeh Petra Karpinského o Ladislavovi Stančkovi Profesor hudby.

Príjemné počúvanie!
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Ceny z Letohradu

V druhej polovici septembra sa v stredo-
vekej zrenovovanej pevnosti (Tvrz) v blíz-
kosti Letohradu konalo zhromaždenie 
českých a slovenských spisovateľov litera-
túry faktu, aby odovzdali najúspešnejším 
autorom za rok 2017 už tradičnú medziná-
rodnú česko-slovenskú cenu Egona Erwina 
Kischa za pôsobivé dielo v tejto oblasti. 

Hlavnú cenu udeľovanú slovenským spisovateľom 
dostal Jozef Leikert za knihu Rozčesnutý čas Mar-
ka Frauwirtha (Vydavateľstvo Luna). Ide o príbeh 
židovského mladíka z Tvrdošína, ktorého roku 
1939 zastrelili fašisti ako jediného Slováka spome-
dzi deviatich vysokoškolákov. Ďalšími laureátmi 
Kischovej ceny sa stali Jozef Mikloško za knihu 
Ľudia a doba (Z môjho života) (Marenčin PT). Ide 
o memoárovú mozaiku udalostí z Mikloškovho živo-
ta, o jeho vzťahu k priateľom, o epizódach niekedy 
s nádychmi humoru či paradoxov, ktoré prinášajú 
všedné i menej všedné udalosti. Ivan Mrva získal 
Kischovu cenu za knihu z oblasti histórie Mária 
Terézia, vladárka a matka (Perfekt). Pripomí-
na, že cisárovná a uhorská kráľovná (korunovaná 
v Prešporku) sa snažila vyrovnať s oboma úlohami 
so cťou. Leopold Moravčík ako viacnásobný náv-
števník Číny zhrnul svoje zážitky, postrehy, reflexie 
spôsobom, ktorý zaujme čitateľa aj vtedy, ak túto 
svetovú mocnosť nikdy nenavštívil – Čína na konci 
Dlhého pochodu (Perfekt). Väčšina čitateľov má Jána 
Smreka zafixovaného ako lyrického básnika, často 
vyjadrujúceho sa o najintímnejších pocitoch človeka. 
Autorka ocenenej knihy Monika Kapráliková (žije 
striedavo vo Viedni a Bratislave) sa pokúsila zobraziť 
Smreka aj z iných oblastí života v knihe Za hranice 
provincie s podtitulom Ján Smrek a jeho E/elán (Elán). 
Ján Smrek bol novinárom, publicistom, vydavateľom, 
redaktorom. Autorke sa svedomitým štúdiom archív-
nych materiálov a súkromných rodinných zdrojov 
podarilo ako prvolezkyni dať čitateľovi iný, objavný 
obraz nášho významného literáta. Skupinu ocene-
ných spisovateľov uzatvára Miroslav Musil, ktorý 
pochodil po stopách grófa z Vrbového – Skutočný 
príbeh grófa Mórica Beňovského (VSSS). Autor 
pripojil k príbehu osobné zážitky z cesty po grófo-
vých stopách, nové objavy a ucelený pohľad na túto 
historicky významnú osobnosť.

Ivan Szabó

Krajinou Žilinského 
literárneho festivalu
Ako robiť literárny festival v Žiline 
už 15 rokov a nezblázniť sa

Pondelok pred rokom
Sedíme v kníhkupectve a hádame sa, či je téma Krajina dostatočne zaujímavá.

Utorok pred rokom
S  hlavnými organizátormi festivalu, čiže mojím kníhkupeckým kolegom 
Ľubošom Mišíkom, Marekom Adamovom zo  žilinskej Stanice a  Milenou 
Prekopovou z  Nadácie Polis, sa dohodneme na  termíne festivalu (27.  9. – 
7. 10. 2018) a potvrdíme tému Krajina.

(budeme skúmať, do akej krajiny sme sa narodili a akú krajinu zanechávame 
nasledovníkom. Ó, aké vzletné, ale ešte treba zostaviť program, zohnať hostí, 
peniaze, vyriešiť propagáciu…)

Štvrtok
Otváram festival v  Nadácii Polis a  rozprávam o  krajinách, do  ktorých sme 
sa narodili. Poniektorí tých krajín zažili viac aj napriek tomu, že sa nikam 
nesťahovali. Okolo nás sú nainštalované fotky žilinských aj pražských ulíc 
a  námestí v  roku 1968, na  pódiu riešia tragický osmičkový rok, mediálne 
manipulácie aj súčasných ruských Nočných vlkov aktivisti Ján Benčík 
a Juraj Smatana, pražský novinár Jakub Zelenka a signatár Charty 77, herec 
a spisovateľ Ján Vodňanský, občas nejakú osobnú spomienku pridá aj džezová 
speváčka Jana Koubková…

(zaujíma dnes po  päťdesiatich rokoch niekoho, ako to naozaj bolo? ale 
áno, medzi tými, čo tie časy zažili na  vlastnej koži, sedí aj pomerne veľa 
stredoškolákov a pozorne počúvajú. nejakú skúsenosť odovzdáme)

Piatok
Nestihol som skontrolovať, či je na  debatu môjho brata Petra s  Pištom 
Vandalom v noblesnej kaviarni Café Republika všetko pripravené. Dúfam, že 
je, ale aj tak je to jedno, Pišta, náboženský redaktor a metalista, dnes v úlohe 
adoptívneho rodiča, ostal trčať v zápche, čo sa vytvorila pred Žilinou, bude 
meškať aspoň hodinu. Nechávam riešenie problému na iných, treba chystať 
kníhkupectvo na  vystúpenie Braňa Jobusa. Braňo chodí na  vystúpenia 
na motorke, snáď sa zápche vyhne a do ôsmej večer do Žiliny dorazí. Nie je to 
neskoro na čítanie z detských kníh?

(kreslá pred kníhkupectvom spolu so stolnou lampou robia parádnu nočnú 
atmosféru, Braňo viac ako stovke detí a  ich rodičom číta ako o  život, to je 
jeho spôsob boja s démonom zvaným alkohol, každoročne nám pribudne jedna 
jeho zábavná knižka, dúfam, že sa vysmiatym deťúrencom bude dnes dobre 
zaspávať)

Streda
Po pondelkovej debate s prekladateľmi Adamom Bžochom, Renátou Deákovou 
a Martinom Prebudilom zo Srbska a utorkovej diskusii o Štúrovi s literárnym 
vedcom Petrom Zajacom a  filozofom Tiborom Pichlerom v  Nadácii Polis je 
dnes iba drobná akcia, tlačíme si v  kníhkupectve na  lise nášho kamaráta 
výtvarníka Juraja Poliaka básne Olega Pastiera.
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knižkami. Poobede divákov čakajú cestovatelia z  Lady svetom, 
zhovorčivé prekladateľky z maďarčiny Lucia Satinská, Renáta Deák, 
Gabriela Magová, Eva Andrejčáková, aj noblesní spisovatelia Pavel 
Vilikovský a Etela Farkašová, aj český filozof Jaroslav Peregrin. Dado 
Nagy a  Viktor Suchý spomínajú na  Petra Krištúfka, v  neďalekom 
Polise spomínajú na  Rudolfa Filu Juraj Mojžiš, Daniel Fischer, 
František Mikloško a  Peter Zajac. Unavení sedíme na  záverečnom 
koncerte tria známeho basgitaristu Antona Jara. Bilancujeme.

(Malý knižný trh bol úspešnejší ako pri minuloročnej premiére, no 
knižný beh Žilinou sa nekonal a Peter Uličný nemohol prísť. čo už, nie 
všetky veci sa vždy podaria)

Nedeľa
Kráčame s filozofom hore lúkami k Zrakovej pyramíde, umeleckému 
objektu, ktorý pred pár rokmi do  nádhernej krajiny Súľovských 
vrchov nainštaloval výtvarník Juraj Gábor. Rozprávam profesorovi 
Peregrinovi o  svojich obľúbených túrach, krížom cez  chodník nám 
prešlo stohlavé ovčie stádo, po rannom zamračenom chlade vychádza 
slnko, cítim sa ako vo Vergíliovej bukolike. Filozofujeme. Debatujeme 
o povahe jazyka, o zákonoch a o časoch, keď sa pravidlá vymýšľali 
tak, aby ich písomnej podobe rozumeli aj menej bystré hlavy.

(ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí pomohli festivalu, každý 
z  nich má iné predstavy, ako a  kam sa má posúvať naša krajina. 
neviem, či sme vyriešili, akú krajinu zanechávame. no viem, že vieme 
aspoň trošku viac, akú krajinu by sme chceli)

Pondelok
Sedíme v kníhkupectve a hádame sa, lebo nemáme ústrednú tému 
na budúcoročný festival.

Jano Ničík
kníhkupec, Artforum Žilina

(som rád, že mágia tlačiarenských svetov nefascinuje len mňa, 
pár ľudí sa prišlo pozrieť, ako Juraj tlačí z  plexisklových dosiek, 
do ktorých ručne vyryl Pastierove básne v hlbokých 90. rokoch. dnes 
by sa to hĺbkotlačou chcelo iba málokomu. retro je in)

Ďalší štvrtok
Dnes by mal narodeniny hudobník Dežo Ursiny. Spomenul to v debate 
s Jánom Štrasserom v Nadácii Polis osamelý bežec Ivan Štrpka, ktorý 
Ursinymu zložil množstvo piesňových textov. Zajtra má na festivale 
koncert Dežov syn Jakub. Príbeh pokračuje.

(nechali sme sa ako kníhkupci nahovoriť na  účasť vo  večernom   
literárnom kvíze. boli sme ako profesionáli od  kníh považovaní 
za  favoritov, nakoniec to vôbec nebolo jednoduché, kvízmajster sa 
na nás nachystal. prehrali sme. ale so cťou)

Ďalší piatok
Moderujem v Novej synagóge rozhovor s fotografom Alanom Hyžom. Páči 
sa mi, že si dobrovoľne vyberá ťažšiu cestu. Fotiť archaickým 20-kilovým 
fotoaparátom nie je žiadna výhra. Výsledkom sú však krásne knihy ako 
Memoria. Miznúce Slovensko. Napriek pozitívnemu záveru debaty cítim 
z Alanovej strany jemnú nostalgiu, keď rozpráva o stave našej krajiny. 
Úplne veselé nie sú ani debaty s Martinom M. Šimečkom a Andrejom 
Bánom, boj o lepšiu krajinu však netreba vzdávať. 

(lepšia podoba krajiny sa ukázala hneď večer. na koncert Jakuba 
Ursinyho, Doroty Nvotovej a Talent Transportu, ktorí prerobili starú 
demonahrávku nerealizovaného muzikálu Deža Ursinyho a  Jara 
Filipa s textami Jána Štrassera, prišlo veľa ľudí)

Sobota
Začiatok programu festivalovej soboty v  Novej synagóge patrí 
tradične deťom, EDUdrama hrá svoj príbeh o Cyrilovi, Juraj Raýman 
a  Marek Šulík čítajú z  knižky Emil z  hôr. Okolo hlavného pódia sa 
na  Malom knižnom trhu veselo obchoduje s  novými aj starými 

Foto Ľuboš Mišík
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Program tretieho ročníka literárneho festivalu Novotvar ponúkol oproti ostatným rokom 
rozmanitosť priestorov a kvantum novodobých spisovateľských kapacít. Návštevníci sa okrem 
priestorov A4 mohli ocitnúť aj v knižnici Goetheho inštitútu, jednom z gymnázií – na Metodovej 
alebo Jura Hronca, v Spirit of Wine (všetky spomínané lokality sú v Bratislave) na večernom 
programe alebo na zavŕšení festivalu v budmerickom kaštieli. Ten svojou estetickou stránkou 
a výbornou akustikou primerane uzavrel predchádzajúce dni komorných stretnutí. 

F estival sa držal svojich sľubovaných cieľov 
– predstaviť návštevníkom to najlepšie 

zo súčasnej literatúry, a zároveň sa nedržať 
v medziach slovenskej tvorby. Tým pádom sme 
sa mohli tešiť účasti rozmanitých autorov – 
hostia boli zahraniční aj tuzemskí, čítala sa 
próza aj poézia. Kontrastnosť podtrhovali aj 
využité priestory. V rámci jedného večera si 
účastník posedel v Goetheho inštitúte aj v Spi-
rit of Wine. Z tejto rýchlej zmeny prostredia 

Nádhera života a nostalgická atmosféra
Festival otvor i l rozhovor s  Michaelom 
Kumpfmüllerom, ktorý predstavil knihu Nád-
hera života, tematicky zameranú na Kafkovu 
najmenej známu milenku a snúbenicu Doru 
Diamantovú. V rámci diskusie, ktorá prebie-
hala na záver, odpovedal na otázky ohľadom 
motívu, ktorý ho viedol ku skúmaniu proble-
matiky a zdrojov, z ktorých čerpal, keďže sa 
nezachoval žiadny z Kafkových listov Dore. 

mali niektorí (ako podotkol moderátor Michal 
Tallo) kultúrny šok. Čo sa týka organizácie 
podujatia, tá sa niesla v uvoľnenom duchu. 
Autori sa na pódiu vymieňali bez pevného 
harmonogramu. Snaha o striedanie prózy 
s poéziou, zahraničnej a tuzemskej tvorby, 
bola citeľná, nie vždy ale realizovaná a reali-
zovateľná, keďže stoličky hostí boli na podu-
jatiach dynamickým prvkom a ich obsah sa 
v priebehu večera menil.
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Tretí Novotvar za nami

Poetka Mária Ferenčuhová v priestore A4 na festivale Novotvar. Foto Michal Tallo Ivana Gibová číta v Budmerickom kaštieli. Foto Michal Tallo
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Podelil sa o niektoré svoje 
názory a aj o tému ďalšieho 
románu, v ktorom sa bude 
venovať Virginii Woolfovej. 
Odpovedal tiež na otázky 
ohľadom koncipovania die-
la. Nádhera života je dielo 
bez dialógov, čo Kumpfmül-
ler zdôvodnil tým, že v ko-
munikácii medzi dvoma 
ľuďmi je vždy dôležitejšie 
to neverbálne, čo nie je 
možné zachytiť prepisom 
dialógu. Podotkol však, 
že v nasledujúcej knihe 
sa na dialógy môžeme te-
šiť. Rozhovor, ktorým sa 
program o šiestej večer 
otvoril, bol simultánne 
tlmočený a po ňom nasle-
dovalo autorské čítanie 
v dvoch verziách (najprv 
nemeckej, potom sloven-
skej). Komorné priestory 
knižnice Goetheho inštitú-
tu podnecovali nostalgickú 
atmosféru školských besie-
dok, akurát, že na tejto ste 
sedeli dobrovoľne a nikto 
vás nekopal do stoličky, 

ak ste sa zarozprávali so susedom. Okrem 
poznatkov o diele sa Kumpfmüller podelil aj 
o svoju spisovateľskú filozofiu či skôr o akýsi 
spisovateľský „pud“, ktorý ho núti stále expe-
rimentovať a skúšať niečo nové.

Sladký život, Goyove obrazy či hra na úst-
nu harmoniku
Na druhý deň sme sa premiestnili do priesto-
rov A4, o niečo tmavších a komornejších, vy-
bavených stolíkom plným kníh s plátennými 
taškami popísanými veršami z novej zbierky 
Michala Talla, ktorý sa na provizórnom pódiu 
ukázal len ako moderátor. Program neplánova-
ne odštartoval až okolo pol ôsmej autorským 
čítaním Márie Modrovich z Flešbeku. Tú vy-
striedala poetka Zofia Bałdyga, ktorú spre-
vádzal českým prekladom Ján Škrob. V prie-
behu večera sa pred návštevníkmi festivalu 
ukázala aj Jana Micenková, čítala poviedku 
Filmová vášeň zo zbierky Sladký život, či Mária 
Ferenčuhová s novými, ešte nepublikovaný-
mi básňami. Po autorkách vystúpil maďarský 
poet Gábor Lanczkor, ktorý básňami veľmi 
nápadito tematicky nadviazal na 14 čiernych 

rého sprevádzal slovenský preklad. Veronika 
Dianišková čítala z najnovšej zbierky básní 
Správy z nedomovov a Ján Škrob, ktorý v pred-
chádzajúci deň prekladom dopĺňal prednes 
Zofie Bałdygy, predčítal zo zbierky Reál. Večer 
pokračoval už spomínaným koncertom kapely 
Ruce naší Dory a zavŕšila ho DJ-ka Nada El. 

Zavŕšenie literárneho festivalu
Kaštieľ Budmerice je obdivuhodne udržiavaný 
a ponúka veľkolepé priestory. Aj vďaka svojej 
histórii je ako stvorený na zavŕšenie literárne-
ho festivalu, preto nebolo možné vybrať lepšie 
miesto na zakončenie série diskusií, autor-
ských čítaní a rozhovorov. Večer otvoril Gábor 
Lanczkor rovnakým textom ako v priestoroch 
A4, tentokrát ale výstup obohatil o ďalší hu-
dobný nástroj. Rozhodne patril medzi autorov, 
ktorí sa najviac vyhrali s atmosférou čítania. 
Ivana Gibová čítala z literárneho debutu Usa-
denina poviedku Ja jedna jediná a na apeláciu 
jedného z organizátorov výstup skrátila. Má-
ria Modrovich predstavila ďalšiu pasáž z Fleš-
beku, ale inú, počas trvania Novotvaru ešte 
nečítanú. O burčiakovej sezóne, téme, ktorá 
zaujala väčšiu časť publika, hovorila Veronika 
Šikulová. Michal Tallo výnimočne vystúpil 
z role moderátora a rozhodol sa (po rýchlom 
úvode) predniesť tri básne z novej básnickej 
zbierky. Večer zakončila Anne Kawala.

Esteticky veľkolepé, no rozpačité
Väčšina festivalových dní sa niesla v znamení 
autorských čítaní, či už sa tradične recyklovali 
staré básne a prózy, uvádzali autorské debuty, 
predznamenávali budúce diela alebo sa len čí-
tali minimalistické texty s nejasnou budúcnos-
ťou. Viacero autorov sa snažilo výstupy oživiť 
buď miernymi zásahmi v podobe featuringu 
pri čítaní nadpisov Sáry Vybíralovej, alebo 
muzikálnej vložky Gábora Lanczkora. Trochu 
neistá organizácia, ktorá to mohla uhrať aj 
na priateľskú, uvoľnenú atmosféru, sa často 
skôr trúsila. Nebolo jasné, kedy a či program 
začne, poprípade či sa niekto z publika dostaví.
 Zavŕšenie v budmerickom kaštieli bolo síce 
esteticky veľkolepé, no atmosféra bola tro-
chu rozpačitá. Väčšinu provizórneho hľadiska 
tvorili samotní autori. Je otázkou, či bariéru 
tvorila „odrukosť“ lokality, alebo či navonok 
uzatvorenie festivalu nepôsobilo skôr ako sú-
kromná akcia.

Nina Podmanická

Goyových malieb, ktoré obecenstvu v úvode 
vystúpenia predstavil. Je veľká škoda, že nebo-
lo možné atmosféru dotvoriť aj vizuálne, keďže 
básne si zaslúžili ukážku Goyových obrazov, 
ktoré by výstup scelili. Lanczkor sprevádzal 
prednes hrou na ústnej harmonike.
 Sára Vybíralová čítala krátke minimalistic-
ké texty, ktoré doteraz neboli publikované a, 
ako sama povedala, nevie, či niekedy budú. 
Ospravedlňovala sa za absenciu editorské-
ho zásahu, v konečnom dôsledku však texty 
skvelo zapadali do kontextu podujatia. Svojou 
jemnosťou odľahčovali atmosféru. Autorka ich 
ozvláštnila tým, že poprosila Zofiu Bałdygu, 
aby za ňu prečítala nadpisy. Josef Kleindeinst 
predniesol v nemeckom origináli pasáž jednej 
zo svojich próz, jej slovenský preklad bol pre-
mietaný na plátne za ním, druhé dielo však 
poslucháčom priblížil len zaujímavou dikciou, 
keďže sa mu preklad neušiel. Literárnu časť 
večera zavŕšila Francúzka Anne Kawala 
performance, pri ktorom využila všetky do-
stupné mikrofóny (teda dva z dvoch). Zvyšok 
programu, okrem DJ-a Soletku a hereckého 
koncertu Petry Fornayovej, Vladimíra Zboroňa 
a performance Michala Talla Simulácia behu, 
bol pre technické ťažkosti zrušený. Slovné 
spojenie „herecký koncert“ si teda pre mňa 
zachovalo úvodnú tajomnosť.

Medzi umelcom, vedcom a dielom
Piatkový večer, znovu v priestoroch A4, otvá-
ral Marek Debnár prednáškou o dištančnom 
čítaní, ktorá mala byť sprevádzaná diskusiou, 
no vzhľadom na veľmi nízku účasť sa držal 
výkladovej formy. Rozhovor s Viliamom Ná-
daskayom viedla Mária Ferenčuhová. Otáz-
kami nadväzovala na básne, ktoré Nádaskay 
z básnického debutu Vynechaný spoj prečítal, 
no najhlbšie sa ponorila do problematiky for-
movania literárneho diela umelcom a zároveň 
literárnym vedcom, čo Nádaskay v jednej oso-
be predstavuje.
 Večerné autorské čítania priniesli pred obe-
censtvo českého prozaika a dramatika S. d. 
CH, ktorý neskôr, po skončení literárnej čas-
ti večera, vystúpil s kapelou Ruce naší Dory. 
Predniesol text uverejnený v aktuálnom čísle 
časopisu Vlna, zvyšný priestor využil na pro-
pagáciu ďalších tlačených diel, ktoré so sebou 
na ukážku doniesol. Weronika Gogola ponú-
kla v češtine divákom úryvok z nového textu 
Po trochu. Autorského čítania sa zúčastnili aj 
Radovan Potočár a Richard Pupala. S básňou 
vystúpil slovinský prozaik Primož Repar, kto-
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Ivana Gibová číta v Budmerickom kaštieli. Foto Michal Tallo
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Hlavný usporiadateľ, Knižnica pre mládež mesta Košice, počas 
tohto „literárneho maratónu“ už osem rokov každoročne ponúka 
množstvo zábavných podujatí a privíta zaujímavé osobnosti. Sú 
nimi tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania.
 Tento rok som bola jednou z nich a skoro som omdlela od prekva-
penia aj ako knihovníčka, na čo všetko sa organizátori podujali, čo 
pre decká aj rodičov pripravili a ako dojemne sa o nás v Košiciach 
všetci starali. 
 Program festivalu zahŕňa nielen autorské besedy na školách (čo 
škola, to spisovateľ alebo spisovateľka!), veselé čítania (na mojej 
škole deťom čítala pani policajtka!), burzu kníh a množstvo spolo-
čenských zábavno-náučných hier (v sobotu som v knižnici v rámci 
podujatia ZOO v knižnici stretla a pohladkala živého hada!). O jeho 
spestrenie sa každoročne postará aj prítomnosť rodinných prísluš-
níkov organizátorov, ktorí na veľkú radosť prítomných spisovateľov 
a knihovníčok v jednej osobe veľmi radi poodhalia aj vtipné momenty 
z príprav podujatia… Áno, dievčence, aj moje deti a manžel so mnou 
pripravujú a prežívajú všetky naše knihovnícke akcie… Aj my čítame 
celá rodina!
 Na podujatí je najkrajšie to, ako podčiarkuje dôležitosť rodiny 
a rodinného zázemia pre správny vývin detskej osobnosti, pod-
čiarkuje Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Koši-
ce: „Projekt Číta celá rodina organizujeme s cieľom vrátiť čítanie 
do rodín. Cestou týchto podporných programov sa nám úspešne 
darí prilákať do knižnice celé rodiny a z dlhoročných skúseností 
môžem povedať, že ich spoločný kladný vzťah ku knihám sa neskôr 
odzrkadľuje aj upevnením samotných vzťahov medzi deťmi a ich 
rodičmi. Počas tohto festivalu sa snažíme čítať úplne všade, na pôde 
našich pobočiek, v kultúrnych strediskách, na školách, ale aj v parku 
či v detskej nemocnici.“
 A že sa im to darí, môžem potvrdiť. Atmosféru na festivale vytvára 
jeho organizátor a košická knižnica je pojem nielen v Košiciach 
a na školách a medzi deckami, ale aj medzi nami spisovateľmi. 
Spisovateľ, ale aj knihovníčka ako ja, má v Košiciach dojem, že ide 
dobre, že knižky sa stále čítajú a je o ne záujem. 
 Sama píšem skôr pre dospelých, pre atmosféru medzi deckami 
som však dostala chuť trochu zabrúsiť smerom k deťom! Ďakujeme, 
Iveta!

Veronika Šikulová
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Projekt 
vracia čítanie 
do rodín

Keď ľuďom 
záleží na ich 
práci

V sobotu sa konal slávny košický maratón… Hoci nie 
som veľká bežkyňa, obdivujem každého, kto sa poduj-
me na nejaké bežecké preteky. Zúčastnila som sa však 
čohosi, čo sa pokojne tiež dá nazvať maratónom, a to 
festivalu Číta celá rodina! 

K pôvabu festivalu patrí už samotná cesta: polnočný lôžkový vlak Bra-
tislava – Prešov a späť. Krátko pred polnocou zabuchnem dvere kupé 
a ráno sa rovno zo stanice rozbieha dvoj- až trojdňový program. Maratón 
besied na školách a pobočkách knižnice, spoločná čítačka a večerná 
talkshow v krásnom divadle Jonáša Záborského.
 Najpočetnejšími hosťami sú najmä autori a ilustrátori detských kníh, 
ale aj zástupcovia mnohých iných žánrov. Knihovníci si udržiavajú 
skvelý prehľad o tom, aké knihy sa najviac čítajú a požičiavajú, a tomu 
prispôsobujú aj výber svojich hostí. Práve v Prešove som sa osobne zo-
známil s množstvom zaujímavých autorov – z celého Slovenska, Čiech 
a Moravy. Každoročne fascinovane sledujem, ako sa začalo dariť rôznych 
literárnym žánrom, o ktorých som nemal ani poňatia. 
 Počas môjho prvého ročníka bol v Prešove na námestí blší trh starožit-
ností. Mal som vtedy chvíľu čas, nakúpil som pár drobností a rozmiestnil 
ich po celom starom centre – aj s patričnými indíciami pre kamaráta 
herca Borisa Farkaša, ktorý mal do Prešova doraziť týždeň po mne. 
 Festival mal svoj vývoj. Organizátori mali spočiatku ambíciu maxi-
málne zviditeľniť hostí festivalu pre obyvateľov Prešova, a tak pripra-
vovali viaceré akcie so spisovateľmi priamo na námestí. Spolupracovali 
s rôznymi prešovskými kapelami, Cechom bojových umení a dokonca 
sa pokúsili vytvoriť na Hlavnom námestí rekord v počte čítajúcich ľudí 
na jednom mieste. 
 Kto navštívil Prešovskú knižnicu sídliacu vo viac ako reprezentatív-
nych priestoroch Bosákovho domu, má pocit, že takto nejako to vyzerá, 
keď ľuďom záleží na ich práci. Výborný kolektív príjemných ľudí, žiad-
ne bedákanie, že nie sú peniaze na knihy, na udržiavanie priestorov, 
na ľudí – niežeby sa s týmito problémami neborili, ale to predsa nemusí 
návštevníka zaujímať. Partia knihovníkov z Prešova v sebe má závide-
niahodné nadšenie, sebavedomie a húževnatosť. 
 Roky navštevujem školy a besedy po celom Slovensku. O tom, ako 
dobre to na nejakej z nich funguje či nefunguje, hovoria dve veci – ako 
vás privítajú a ako aktívne študenti reagujú a komunikujú. Tento rok 
som na festivale absolvoval ako moderátor sériu besied s Veronikou 
Homolovou Tóthovou. Mala práve v nemocnici chorú dcéru, ale jej roz-
právanie bolo zakaždým strhujúcou kombináciou obrovských vedomostí, 
nadšenia, emócií a občianskej angažovanosti. A študenti to evidentne 
ocenili. Mám pocit, že aj vďaka festivalu a Prešovskej knižnici majú 
študenti prešovských škôl omnoho lepší prehľad o súčasnom literárnom 
dianí ako tí bratislavskí. 

Dado Nagy

Festival Prešov číta rád už trinásty rok organizuje Prešov-
ská knižnica P. O. Hviezdoslava. Navštevujem ho každoroč-
ne od druhého ročníka s jedinou výnimkou, kedy sme boli 
na svadobnej ceste. 
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Národná cena 
za dizajn
1. miesto v kategórii 
Profesionálny dizajn 

Spis 44 / autor: Samuel Čarnoký / 
klient: Lena Jakubčáková

Autorská kniha fotografky Leny Ja-
kubčákovej Spis 44 predstavuje súbor 
fotografií zo slovenských väzníc, kto-
ré vznikali počas takmer trojročného 
projektu (2007 – 2010). Pôvodný názov 
projektu „V odlúčení“ je svedectvom o ži-
vote väzňov a výborne vystihuje nielen 
atmosféru knihy, ale aj autorkin citlivý 
prístup k téme. Väzba, obálka a typogra-
fia knihy evokujú zložku (spis) z väznice. 
Minimalistický dizajn a modré plátno 
použité na obálke sú odkazom na far-
bu väzenských uniforiem. Titulný list 
ukrýva zapečatený odkaz s úvahami 
odsúdených o slobode. Súčasťou knihy 
sú aj odtlačky pečiatok, ktoré vyrobili 
sami väzni. Krst publikácie sa za účasti 
fotografovaných väzňov uskutočnil v ko-
šickom Ústave na výkon väzby.

Samuel Čarnoký

***

Porotu nadchla úprava knihy — väzba, 
layout, písmo, kvalita tlače aj finalizácia 
so zapojením samotných odsúdených. 
Fotografie sú samy osebe silným zážit-
kom, no celkový dojem je výrazne zo-
silnený grafickou úpravou publikácie. 
Cítiť dlhodobé úsilie, ktoré dizajnér aj 
autorka venovali knihe, vďaka čomu sa 
podarilo vyladiť aj tie najmenšie detaily.

Eva Šimovičová, kurátorka výstavy NCD 
a členka poroty NCD

Foto Adam Šakový

AKTUALITY

Výstavu prác finalistov súťaže Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn si môžete pozrieť na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave do 25. novembra 2018. Viac info: https://www.scd.sk/?ncd



Krátke riadky 
pod mikroskopom

V Knižnej revue 6/2016 mala premiéru nová rubrika Interpretácia (hoci 
vtedy bola na lacetke v hornom rohu ešte označená ako Klasika). Prvým 

textom tejto rubriky sa stala interpretácia básne Ivana Kraska Už je 
pozde… od Jána Zambora. Po viac ako dvadsiatich ďalších interpretáciách, 

ktoré sme odvtedy na interpretačnej dvojstrane publikovali, sa svojím 
spôsobom kruh uzavrel (to neznamená, že s rubrikou končíme!). 

Pri príležitosti vydania novej monografie profesora Zambora s názvom 
Stavebnosť básne (LIC) sme sa rozhodli posunúť na vyššiu úroveň – 

z jedného textu sme sa dostali k trom, z jednej dvojstrany k piatim. Tri 
interpretácie troch básní troch významných básnikov druhej polovice 

20. storočia sme navyše opatrili rozhovorom s profesorom Jánom 
Zamborom. Na týchto stranách vám teda prinášame niečo, čo vnímame 

ako malý sviatok poézie. Nech sa páči.

red, Foto bb

TÉMA – INTERPRETÁCIA BÁSNE

s. 10/11
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Začnime výkladom: Súbor nesie názov Sta-
vebnosť básne. Čo obsahuje tento termín? 
Okrem neho by bolo asi dobré čitateľom pri-
blížiť ešte dva ďalšie: „tvarovanie básne“ 
a „semiopoetika“.
Stavebnosť a tvarovanie chápem ako synony-
má, rozumiem pod nimi literárnu výstavbu 
diela. Sledujem ju na rozličných úrovniach: 
tematickej, obraznej, zvukovej, kompozičnej, 
lexikálnej, morfologickej, syntaktickej, dru-
hovej a žánrovej, intertextovej a intratextovej, 
smerovej a na iných. Dôležité prvky štruktúr-
nych úrovní reflektujem v interakciách a v kon-
textoch. Stavebnosť v mojom chápaní nezna-
mená iba pozornosť technike či technológii 
diela, vždy mi v nej ide aj o semiopoetologické 
zretele, teda o tvarovanie významov a zmyslu. 
Názov knihy reaguje aj na súčasnú situáciu 
v slovenskej poézii. Ak mám báseň vnímať 

že, neznamená, že medzi nimi nie sú aj kvalit-
né práce), ja sa usilujem o relatívne komplexné 
štruktúrne rozbory. Charakter mojich prác je 
vlastne analyticko-interpretačný. Analýza je 
striktnejšia, odbornejšia, objektívnejšia, inter-
pretácia prináša subjektívnu zúčastnenosť inter-
preta na reflektovaní diela. Úloha toho druhého 
vzrastá najmä pri náročne štruktúrovanej básni. 
Usilujem sa o väčšiu mieru poetologickej doto-
vanosti výkladov. Vážny rozhovor o básnickom 
umení sa bez poznania poetiky poézie nezaobíde. 
Zistenia rozlične usúvzťažňujem.
 
V čom je tento prístup prínosnejší oproti 
zaužívaným metódam, ktoré sa zaoberajú 
skôr interpretáciou väčších celkov?
Už pri inej príležitosti som citoval slová Ezru 
Pounda: „som presvedčený, že sa človek môže 
dozvedieť o poézii oveľa viac, keď skutočne 

ako plnohodnotnú, očakávam od nej zreteľnú 
umeleckú stavebnosť. 

Značnú časť vašej knihy tvoria interpre-
tácie jednotlivých básní. Mne osobne sa 
pri téme interpretácie konkrétnej básne 
vybaví sedem interpretácií básne Jána Sta-
cha Obrad s plameňom v Romboide, interpre-
tácie Strážayovej básne Tiché leto vo Ver-
tigu, interpretácia Válkovej Skľúčenosti 
Stanislavom Šmatlákom a tiež Válkových 
Ohýbačov železa Valérom Mikulom a takis-
to aj zborník Hviezdoslav v interpretáciách 
a vaše monografie o Kraskovi a Válkovi. Ako 
by ste svoje interpretácie charakterizovali 
na pozadí súčasných slovenských interpre-
tácií poézie?
Súčasné slovenské interpretácie poézie sú po-
väčšine orientované tematologicky (čo, pravda-

Od básne očakávam 
umeleckú stavebnosť 
Literárnovedná kniha vedca, prekladateľa a básnika Jána Zambora (1947) Stavebnosť básne prináša sondy do slovenskej 
poézie (S. B. Hroboň, P. O. Hviezdoslav, I. Krasko, M. Válek, J. Stacho, J. Mihalkovič, Š. Strážay, J. Buzássy, F. Andraščík, 
I. Laučík, V. Prokešová, D. Podracká, R. Jurolek), autoreflexie, dve úvahy o slovenskej próze (S. Rakús, J. Vanovič) a práce 
o umeleckom preklade (B. Hečko, štúdia o zvukovom tvarovaní ruskej básne a preklade, o Achmatovovej prekladoch 
dvoch Kraskových básní a o slovenských prekladoch G. A. Bécquera a M. Eminesca). 

TÉMA – INTERPRETÁCIA BÁSNE

Foto Peter Procházka
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spozná a preskúma niekoľko najlepších básní, 
ako keď sa bezcieľne pretúla ich záľahou“. Ak 
ostaneme pri pôvodnej poézii, v mojej knihe sú 
aj reflexie prinášajúce pohľady na celú autorovu 
tvorbu či jeho zbierku alebo na rozsiahlu skladbu 
a na aspekty poézie. Venoval som sa aj žánru 
portrétu. Za všetkým je poznanie konkrétnych 
diel. Napriek osobným inklináciám neznižujem 
význam iných literárnovedných žánrov. Súčas-
ťou výkladu sa v mojej novej knihe niekedy stáva 
reflektovanie textologického rozmeru. 

Ten vzbudzuje pozornosť osobitne pri Hro-
boňovi…
Žiaľ, po istom preskúmaní som musel konštato-
vať, že hroboňovské edície, isteže záslužné, sú 
z textologického hľadiska neuspokojivé. Navyše, 
z významnej rozsiahlej básne Prosbopej sloven-
ského chorľavca-žobráka bol doteraz uverejnený 
iba fragment. 

Pri Hroboňovi ešte ostaňme. Vo vašom 
výbere autorov a ich diel je vždy aj niečo 
osobné. Aká bola motivácia vašej voľby 
tohto básnika?
Moja úvaha o Hroboňovej rozsiahlej básni a o jed-
nej polohe jeho poézie má prehistóriu, je aj splá-
caním osobného dlhu. Na básne tohto autora som 
natrafil ako vysokoškolák v starom literárnom 
časopise a nadchli ma jeho slovné novotvary. 
So spolužiakom Mariánom Hevešim sme napísali 
rozhorčenú kritickú poznámku Hroboň v hrobe, 
ktorá vyšla v Matičnom čítaní (1971, č. 4). Doslova 
v nej hovoríme, že sa hanbíme za slovenských li-
terárnych historikov a editorov, že k 150. výročiu 
básnikovho narodenia z jeho tvorby nevyšiel ani 
len výber. Dovolávame sa aj monografie o ňom. 
Zaznamenali sme iba vydanie skromného súboru 
hroboňovských fotopohľadníc s pozoruhodným 
úvodom Oskára Čepana. Poukazujeme na pa-
ralelu tohto básnika s divotvorcom Velimirom 
Chlebnikovom. V básnickej prvotine Zelený večer 
(1977) som melanchóliu, ktorá mala aj dobovú 
motiváciu, vari najlepšie vyjadril hroboňov-
sko-chlebnikovovským zaumným neologizmom 
smútňava. V mojej poézii posledného obdobia je 
neologizmov viac. V knižke Dom plný neviditeľ-
ných (2014) som Hroboňovi venoval báseň. Už 
Čepan si všimol metafyzický ráz Hroboňových 
novotvarov. Hroboň je významný predstaviteľ 
duchovnej línie slovenskej poézie.

Diapazón autorov, ktorých interpretujete, 
je pomerne široký: Je niečo – samozrejme, 
okrem vašej prirodzenej afinity k ich tvorbe –,  

interakciu. Od tohto chápania sa potom odvíja 
netradičná terminológia. Skúmanie poézie ma 
vedie k diferencovanému videniu jednotlivých 
úrovní tvarovania básne, ktoré zahŕňa histo-
rickopoetologické aj všeobecnopoetologické 
hľadisko. Jozef Mihalkovič v jednom rozhovore 
so mnou vyslovil slovo metafora. Reagoval som 
na to otázkou: „Aká?“ Odpovedal: „Metafora.“ 
(Hoci o zmyslovej metafore by dozaista vedel 
povedať svoje. A nedotýkam sa tým jeho prínosu 
v poézii.) Pri hesle metafora v mojom vecnom 
registri nájdete aspoň sedemdesiat údajov. 
Pri kategóriách jednotlivých úrovní tvarovania 
uvádzam ich druhy.
 
Ako je to s interpretáciou súčasnej domácej 
poézie? Keď sa pozerám na novšie básne, 
mám pocit, že sa istým spôsobom zmenili 
a z komplexnejších štruktúr sme skôr pre-
šli k textom, ktoré sú silnejšie orientované 
na jeden centrálny bod.
Čo najširšia poetologická kompetencia a po-
znanie dejín poézie je predpokladom akejkoľ-
vek produktívnej reflexie poézie. Dejiny poézie 
zahŕňajú aj avantgardné výboje a iné inovačné 
básnické iniciatívy. Moje rozbory nevychádzajú 
z apriórneho modelu, ich podobu diktuje dielo. 
Intenzívne zúženie registra môže byť produktív-
ne a stretávame sa s ním najmä v avantgarde. 
Len tak mimochodom, v našej literárnovednej 
reflexii 60. rokov 20. storočia sa vynoril aj kon-
cept „novej syntézy“, ktorá by partikularizmus 
avantgárd prekonávala (František Andraščík). 
Ak tendenciu k zúženiu registrujete v tvorbe 
niektorých nových slovenských autorov, nie 
je to teda v širšom kontexte poézie nový jav. 
Charakter tohto zúženia sa, pravdaže, aj mení. 
Ak je to napríklad zúženie výrazového registra 
na stavebný princíp fakticitnosti (poézia faktu), 
má to svoju, i slovenskú tradíciu. Využitie širších 
možností v básni závisí od tvorivých mohúcností 
autora. Podstatné je, či sú výsledky úsilia súčas-
ných autorov umelecky presvedčivé. Sotva to 
možno riešiť takým spôsobom, ako to spravil náš 
často citovaný kritik, ktorý sa programovo vzdal 
kritéria univerzálnej platnosti básne (nezazna-
menal som, že by sa pri tom niekto pozastavil). 
Názor o absolútnej inovácii, o začínaní z nulové-
ho bodu, ktorý v rámci marketingovej stratégie 
môžu šíriť autori, by mala kritika, od ktorej sa 
právom očakáva vzdelanosť (jej potrebu zdô-
razňoval Albín Bagin), korigovať. Mala by stáť 
nad týmito stratégiami. 

Matúš Mikšík

čo ich spája? Myslím teraz ešte na čosi hlb-
šie, integrálnejšie než poetologická rovina, 
teda zo semiopoetiky práve na to „semio“.
V intenciách môjho celistvého chápania poeti-
ky sa hĺbka, integrálnosť v básni vyjadruje tiež 
poetologicky, najmä významovým tvarovaním 
témy, ale aj inými, i diskrétnymi indikátormi. 
Hĺbka sa viaže najmä na prítomnosť myslenia 
v diele. Integrálnosť sa osobitne vyjadruje posto-
jom subjektu, čomu venujem pozornosť, postoj 
dokonca vyčleňujem ako tematickú kategóriu 
(v týchto súvislostiach hovorím o absolútnom, 
etickom, kritickom, mravne nekompromisnom, 
nekonformnom, nerezignujúcom či neúhybnom 
postoji). V interpretovaných dielach ma zaujíma 
ľudská situácia a svet hodnôt vrátane toho, čo sa 
s nimi deje. V mojich úvahách možno sledovať 
odkrývanie hodnotových rozmerov a hodnotovej 
bohatosti diela. Nerobím to za cenu zastierania 
rozpornosti, naopak, jej podoby priamo pome-
núvam.

V posledných dvoch vašich monografiách 
(vrátane tejto) sa objavil vecný register, kto-
rý akoby umožňoval „kolmé“ čítanie, teda 
Stavebnosť básne možno vnímať jednak ako 
organický celok, potom ako súbor autonóm-
nych interpretačných textov a napokon i mo-
zaikovito cez výskyt toho-ktorého výrazu či 
pojmu. Úprimne, vyzerá to ako kopa roboty 
navyše – prečo to podľa vás bolo potrebné?
Vecný register bol aj súčasťou mojej knihy Pre-
klad ako umenie (2000). V knihe o Válkovi som ho 
nespravil a chýba mi. Vecný register poskytuje 
najmä istú orientáciu v poetologickom inštru-
mentáriu a teoretickom rozmere knihy, ktorý 
je v mojom literárnovednom písaní dôležitý. 
Ide v ňom aj o fixovanie a utriedenie poznat-
kov, získaných skúmaním literárnych diel. Jeho 
vytvorenie nebolo výsledkom mechanickej prá-
ce. Je to sumarizačné ozrejmovanie, ktoré som 
potreboval spraviť pre seba a azda ho privítajú 
aj záujemcovia o poéziu i ďalší bádatelia a lite-
rárni pedagógovia. Pojem si takto možno osvetliť 
na rozličnom materiáli. Kniha získala rozmer 
špecifického výberového slovníka poetiky zame-
raného na oblasť poézie a literárneho prekladu.

Vaše chápanie niektorých poetologických 
kategórií je iné ako v tradičných poeti-
kách…
Áno, ide mi o modernú poetiku, rozvíjajúcu in-
tencie jej chápania, ktoré pokladám za najpro-
duktívnejšie. Napríklad metaforu nechápem ako 
substitúciu, komparáciu ani ako prenos, ale ako 
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voľnejšie kreatívne prerozprávanie, ktoré v sebe, 
pravdaže, nesie riziko subjektívnosti výkladu.
 Verš „Šli sme si zavše dažďov natrhať“ číta-
me vo význame šli sme si zavše natrhať dažďov 
ako kvetov. Sloveso „natrhať“ je teda fytomorf-

o interpretáciu ďalšej pozoruhodnej básne Kováč 
z druhej zbierky. Vzhľadom na náročné básnické 
štruktúrovanie, kondenzovanosť a významovú 
eliptickosť jej interpretačné uchopenie a priblíže-
nie si vyžiadalo nielen analytický prienik, ale aj 

Po interpretáciách básní Jána Stacha (1936 
– 1995) Číhanie a Svadobná cesta z jeho de-

butu Svadobná cesta (1961) a cyklickej básne 
Štvanec z jeho druhej zbierky Dvojramenné čisté 
telo (1964; Zambor, 2010, s. 41 – 65) sa pokúsim 
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Kováč

Šli sme si zavše dažďov natrhať,
zo stebiel
sali sme úzulinkú kyslosť dužín.

Tak v hrmení
rozpenilo sa v ňom striebro,
nechtami blýskal, do kruhu
zazúril v strunách
na harfe dažďa.
– Noc čo noc som v bliznách, a len pre ňu,
zažíhal tlmené lampy do vodného prútia;
ale aj tak mi zablúdila
v tráve.

Tu z hlbín zelene zavibrovalo zlato,
netopier o zvon odbil štvrť,
šľahlo to po nás.

– Keď ako karmín hriešne zasvietila,
sčernela v mníšskom rúchu.

A dodal ešte pod jej šľapami
basový sykot knôtov,
kráčala, čo tam po tom,
organy hrali, za ňou dym.

– Vzal mi ju onen veľký čierny dáždnik,
zmizol v katedrále
a vrátil sa mi
netopier.

A ďalej všedná história,
upísal dušu jeho tieňu, k hrobu došliapal
a z koženého mecha naposledy vydýchol
do vyhne,
do živého plameňa
zahral rekviem.

Dodnes duje,
duje do čiernych mechov noci,
kuje blizny na kovadline luny,
tlmeným lampám trúsi hviezdny peľ.

Interpretácia básne 
Jána Stacha Kováč
Stavebnosť básne / Ján Zambor / Literárne informačné centrum 2018

Foto archív LIC

Nová monografia Jána Zambora Stavebnosť básne obsahuje 
interpretácie viac ako tuctu slovenských básnikov a poe-
tiek, takže určite bolo z čoho vyberať. Nakoniec sme sa roz-
hodli pre interpretáciu básne Jána Stacha Kováč zo zbierky 
Dvojramenné čisté telo, ktorú tu uvádzame v skrátenej 
podobe – v publikácii Zambor túto Stachovu báseň navyše 
pozoruje v širšom kontexte slovenskej i svetovej poézie.
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ný (rastlinný) metaforický výraz vzťahujúci sa 
na metaforizovaný výraz „dažde“. Pri čítaní verša 
sa nám vynorí konotácia okrasnej dreviny zla-
tého dažďa a predstava žiarivých, žltých daž-
ďov, ale priamo na zlatý dážď sa verš nenapája 
– prívlastok zlatých pri dažďoch chýba a okrem 
toho zlatý dážď nerastie vo voľnej prírode, ale 
v záhradách. To neznamená, že v kytici natrha-
ných dažďov nemôžu byť aj žlté žiarivé kvety. 
Dážď nám na vychádzke do prírody neprekážal, 
naopak, prinášal nám potešenie, naším cieľom 
bolo dažde zažiť. Ďalšie dva verše „zo stebiel 
/ sali sme úzulinkú kyslosť dužín“ vyvolávajú 
predstavu stebiel v ústach ako ďalšieho preja-
vu bezprostredného, tentoraz najmä chuťového 
kontaktu s prírodou. Deminutívny prívlastok 
„úzulinkú“ v syntagme „úzulinkú kyslosť du-
žín“ je priestorovým metaforickým výrazom 
a vzhľadom na ďalšie konotácie aj iným, znáso-
buje delikátnosť kyslosti a hedonizmus jej sania. 
Ide o hypallagu – presun prívlastku z miesta, 
kam logicky patrí, na iné miesto, čím nadobúda 
metaforický význam (reálne sú úzulinké steblá 
a dužiny).
 Prvý odsek je voľným úvodom k hlavnej časti 
básne, v ktorej sa s lyricky náročnou inštrumen-
tovanosťou fragmentárne evokuje elegický, ba 
vzhľadom na finalizáciu až baladický príbeh ko-
váčovho vášnivého vzťahu k milovanej, ktorá sa 
stala mníškou.
 V nasledujúcom odseku, kde sa od my prechá-
dza k on, od veršov o nás k veršom o ňom, teda 
o kováčovi, ako tomu porozumieme na základe 
názvu básne, zaregistrujeme oslabenú syntak-
tickú kontinuitnosť výstavby. Motív dažďa tu 
však pokračuje, rozohráva sa v novej podobe, 
ktorú charakterizuje najmä jeho bezprostred-
né spojenie s motívom kováča. V prvej časti 
odseku sa stretáme s predstavením kováčovho 
nepokojného emocionálneho stavu, jeho pre-
javov hnevu (vo vystupňovanej podobe afektu 
zúrivosti) vyjadrených obrazmi búrky s jej atri-
bútmi – hrmením, blýskaním a dažďom, ktoré 
majú metaforickú platnosť. Pomenovania čítame 
v doslovnom aj obraznom význame: hrmenie zna-
mená nielen sprievodný zvuk pri blýskaní, ale 
aj búrlivý nepokoj, markantne vyjadrený hnev 
a môže konotovať aj hrešenie. Peniť má nielen 
význam vytvárať penu, ale aj zúriť. V obraze 
„nechtami blýskal“ je nielen význam zúrivosti, 
ale aj hroziacej násilnosti, agresívnosti. Meta-
forika nadobúda fluidno-metalický charakter 
(„rozpenilo sa v ňom striebro“) a muzikalizačný 
(„zazúril v strunách / na harfe dažďa“). Výraz 
„do kruhu“ vyjadruje situáciu subjektu, ktorý sa 

zažiarila vo svojej vábivej, hriešnej telesnosti, 
sa rozhodla pre mníšsky stav, čiže pre čistotu 
a koniec vzťahu. V krajne hutných markantne 
antinomických veršoch je dôležitá príkra para-
doxná simultánnosť karmínovej, teda žiarivočer-
venej a čiernej farby. Prvá má významy telesnej 
príťažlivosti, druhá sa viaže na význam farby 
mníšskeho odevu, ale aj na význam temnoty i zá-
niku, ktoré sa naznačujú už v predchádzajúcom 
odseku motívom netopiera; sloveso „sčernela“ 
v danom kontexte znamená aj prestala jestvovať 
(pravdaže, pre jej nápadníka). Červená a čierna 
sú v zbierke aj inde symbolickými farbami života 
a smrti (porov. Zambor, 2010, s. 58).
 Príbeh sa sprostredkúva pomocou silných 
fragmentov. V nasledujúcom odseku sa od pre-
hovoru kováča prechádza k referencii o jeho 
rozprávaní. Segmentom „A dodal ešte“ sa nezvy-
čajne uvádza predmetová metafora „pod jej šľa-
pami / basový sykot knôtov“, ktorej rozumieme 
približne tak, že pod jej chodidlami (stupajami) 
s basovým sykotom zhasínali lampy, ktoré kováč 
pozapaľoval. Na segment na začiatku odseku sa 
rovnako nezvyčajne (elipticky) viažu aj verše 
„kráčala, čo tam po tom, / organy hrali, za ňou 
dym“. Hra organov ako ceremoniálny sprievod 
ženinej chôdze evokuje aj predstavu chrámu, 
ktorý sa explicitne (katedrála) spomenie v ďal-
šom odseku. Pritom „basový sykot knôtov“ an-
ticipuje basové tóny organov so sprievodným 
sykavým efektom; basy sú významovo kompa-
tibilné so záporne vnímanou čiernou farbou, 
auditívne s vizuálnym. Vsuvka v druhej časti 
tretieho verša odseku „čo tam po tom“ vyjadru-
je krutú ľahostajnosť ženy voči mužovej láske. 
Po auditívnej predstave „basový sykot knôtov“ 
nasleduje vizuálna predstava „dymu“ zašliap-
nutých svetiel lámp. Markantný je kontrast 
kráčania ženy pri hre na organy a dymu, ktorý 
za sebou zanecháva. Dym ako obraz barokovej 
proveniencie sa objavuje aj v iných Stachových 
básňach (porov. Zambor, 2010, s. 64). Priestor prí-
rody, „vodného prútia“, v ktorom kováč v bliznách 
kvetov pre milovanú zapaľoval „tlmené lampy“, 
vystrieda priestor katedrály, implicitnú pred-
stavu milej ako nymfy mníška.
 Tretí kováčov prehovor má podobu: „– Vzal 
mi ju onen veľký čierny dáždnik, / zmizol v ka-
tedrále / a vrátil sa mi netopier.“ Prvý verš je 
výraznou sugestívnou reifickou metonymiou 
duchovnej osoby. Medzi čiernym dáždnikom 
a netopierom zaregistrujeme tvarovú a fareb-
nú podobnosť, čo, pravdaže, nie je iba formálny 
grif, hoci tieto obrazné pomenovania sa viažu 
aj na odlišné významy. Žena je v mužovom 

krúti v kruhu a nenachádza z neho východisko. 
Svoj hnev kováč predstavuje aj ako hudobník – 
hráč na „harfe dažďa“. Správanie sa kováča sa 
premieta v rozpútaných prírodných živloch a má 
živelný charakter.
 Druhú časť druhého odseku tvorí kováčov pre-
hovor, ktorý je vyznačený graficky začiatočnou 
pomlčkou a v básni sa vyskytne ešte dvakrát. 
V prvom prehovore sa kováč zveruje, že napriek 
jeho permanentnému úsiliu vyznačovať svojej 
milovanej svetelné orientačné body, ktoré sú 
súčasne prejavmi jeho ľúbostnej náklonnosti, 
„zablúdila“. Je to, pravdaže, kováčova interpretá-
cia jej voľby. Zapaľované lampy sú „tlmené“, čím 
sa manifestuje emocionálna poloha kováčovej 
empatie a jemnosti, vnímanej ako neha, kon-
trastujúca s polohou jeho „zúrenia“. Dodatočne 
si uvedomíme, že jeho hnev je vyvolaný jej po-
stupom, kováč „zúri“ pre nenaplnenú lásku k tej, 
ktorá pred ním uniká, jeho prejavy búrlivého 
afektívneho vzrušenia sú reakciou na ľúbostnú 
frustráciu. Táto emocionálna modalita je zaiste 
Stachovým vkladom do poézie.
 Mýtickým pozadím postavy kováča je Héfa-
istos, antický boh ohňa a kováčstva, všestran-
ný umelec, syn Dia a jeho manželky Héry. Mal 
telesnú chybu, kríval. Po návrate na Olymp ho 
manželka Afrodita klamala s bohom Areom. Pod-
ľa inej verzie bola jeho ženou bohyňa pôvabu 
Charis. Stacho tento mýtus transformuje.
 Poloha „my“ z prvého odseku sa vracia v tre-
ťom odseku: „Tu z hlbín zelene zavibrovalo zlato, 
/ netopier o zvon odbil štvrť, / šľahlo to po nás.“ 
Núkajú sa mi dva možné výklady, pričom ne-
možno vylúčiť, že autor rátal s obidvomi. Prvý 
sa viaže na svetelné a zvukové atribúty búrky. 
Druhý, ktorý uprednostňujem, na obraz briežde-
nia a ranného zvonenia. V prvom verši sa zeleni 
priestorovou metaforou pripisuje priestorový 
rozmer hlbín a nasleduje kinetická metalická 
metafora. Motív netopiera a šľahnutia po nás 
má záporné konotácie, šľahnutie možno vnímať 
zmyslovo ako vizuálne aj ako auditívne a taktil-
né, ale v rámci fragmentárne predstavovaného 
príbehu ako náhle prenikavé, ohromujúce pre-
zretie, ozrejmenie skutočnej situácie subjektu 
prijímané ako úder. Časový údaj „štvrť“ môžeme 
chápať ako nástupný signál záporného procesu, 
ktorý sa zavŕši, keď odbije celá hodina.
 Dynamicky, prudko tvarovaná simultánna 
prítomnosť vitálnosti a mortálnosti je nemenej 
výrazná v druhom prehovore „– Keď ako karmín 
hriešne zasvietila, / sčernela v mníšskom rúchu“, 
kde básnik vyjasňuje dôvod frenetickej hnev-
nej kováčovej reakcie: vo chvíli, keď žena silno 
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chápaní obeťou „veľkého čierneho dáždnika“, 
muž sa stane – ako sa v básni dozvieme neskôr 
– obeťou „netopiera“. Obraz netopiera konotuje 
niečo nepríjemné, nadobúda symbolické výz-
namy temnoty a smrti, démonického tvora roz-
prestierajúceho krídla nad obeťou; je ňou kováč, 
ktorý, ako čítame v ďalšom odseku, „upísal dušu 
jeho tieňu“. To, čo nasledovalo, básnik podáva 
ako „všednú históriu“, teda históriu, ktorá sa 
opakuje. V týchto intenciách dopovedúva ko-
váčov príbeh podľahnutia trúchleniu, končiaci 
sa smrťou. Obraz jeho posledného výdychu je 
skrížením výdychu z koženého mecha do „živého 
plameňa“ vyhne a z organového koženého mecha 
pri zahratí rekviem (mechmi sa poháňa vzduch 
do ohňa a do píšťal). Posledný kováčov výdych 
bolo rekviem, rekviem za ľúbostným vzťahom, 
potvrdenie absolutizujúceho romantického chá-
pania lásky.
 Pre báseň je príznačná dramatickosť preží-
vania, ktorá súvisí s vypätosťou citových polôh. 
Z kováčovej strany ide o osudovú lásku. Osu-
dovosť, jeden zo zakladajúcim znakov balady, 
prispieva k profilovaniu básne ako tohto žánru. 
Postavu kováča pritom možno vnímať ako objek-
tivizujúce vyjadrenie lyrického subjektu.
 V záverečnom odseku básnik predstavuje stá-
le trvajúcu pomyselnú fantazijnú prítomnosť 
kováča, jeho práce v širších súradniciach, v ča-
sopriestore noci s lunou a hviezdnym svitom: 
„Dodnes duje, / duje do čiernych mechov noci, / 
kuje blizny na kovadline luny, / tlmeným lampám 
trúsi hviezdny peľ.“ Ide najmä o variáciu časti 
prehovoru z druhého odseku básne „ – Noc čo 
noc som v bliznách, a len pre ňu, / zažíhal tlmené 
lampy do vodného prútia“. Vo veršoch s platnos-
ťou auditívno-vizuálnej vízie sa demonštrujú 
kováčove mýtické božské demiurgické tvorivé 
schopnosti presahujúce možnosti pozemšťana. 
Autor dotvára a rozvíja predchádzajúce obrazy. 
Vďaka motívu opeľovania blizien kvetov, teda 
oplodňovania, rozmnožovania rastlín sa báseň 
– pravda, fantazijne – napokon končí posolstvom 
života. Kováčovo úsilie naplnené láskou a tvor-
bou pokračuje. Trvá ako súčasť prírody a mýtu.
 Pomenovania „blizna“ a „lampa“ v poslednom 
odseku konotujú ženu. V rovnakých významoch 
ich autor uplatnil aj v iných básňach zbierky Dvoj-
ramenné čisté telo: „V tej chvíli z teba žltá blizna 
čpela“ (Blysnutie), „Zazvíjali sa blizny v savých 
rytmoch / s lilavou rozjatrenou do červena / tajne 
zavetrili po ruji“ (Pri návrate slnka), „oplodniť 
knôty schúlených lámp“ (Šmátranie v širočine), 
„Zažatím lampy si ťa opakujem“, „Žena je lampa 
na zem položená“ (Rekviem). Pomenovanie lam-

eufonickou samohláskovou zhodou ai: „a vrátil 
sa mi“.
 Sanie zo stebiel v prvom odseku sprevádza 
príznaková kumulácia sykaviek: „zo stebiel / 
sali sme úzulinkú kyslosť dužín“. Na začiatku 
druhého odseku, kde sa obraz subjektu v stave 
hnevu prelína s obrazom búrky, vzbudzuje po-
zornosť najmä opakovanie drsnej spoluhlásky 
r, ktoré má konotačnoikonickú platnosť a je tiež 
výrazom hláskovej materializácie a zvukovej 
evokatívnosti: „Tak v hrmení / rozpenilo sa 
v ňom striebro, / nechtami blýskal, do kruhu / 
zazúril v strunách / na harfe dažďa.“ V odseku 
„– Keď ako karmín hriešne zasvietila, / sčernela 
v mníšskom rúchu“ sa v prvom verši eufonická 
výstavba zakladá na opakovaní spoluhlások k, 
r a sykaviek, v druhom verši na opakovaní sy-
kaviek a spoluhlásky r. Eufonická výstavba je 
v básni všadeprítomná. Podieľa sa na synergii 
zvukového tvarovania, ktorého indikátormi sú 
aj rytmus a rýmy.
 Postava kováča je kreatívna, ale aj sama 
báseň evokuje proces jej umeleckého kreatív-
neho tvarovania, ktorý môžeme identifikovať 
na rozličných úrovniach. Neštandardná, neli-
neárna, ruptúrna je dokonca aj jej syntaktická 
artikulácia. Báseň je plodom tvorivého, ale aj 
stvoriteľského, demiurgického úsilia. Stacho 
napĺňa predstavu básnika ako demiurga, teda 
remeselníka (v antickom chápaní) a tvorcu, stvo-
riteľa svetov. Jeho báseň je implicitne aj básňou 
o tvorbe a básnikovi.
 […]

Ján Zambor
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pa konotuje aj biblické panny s lampami idúce 
v ústrety ženíchovi, z ktorých úspešné boli tie, 
ktoré si so sebou v nádobách vzali olej.
 Báseň charakterizuje markantné a dynamické 
tvarovanie. Prispieva k tomu výrazová expresív-
nosť (jednoznačnými lexikálnymi expresívami 
sú slová „úzulinkú“, „zazúril“, „šľahlo“, „došlia-
pal“). Výrazná je básnikova práca s farebnosťou 
vyjadrená implicitne alebo explicitne: „rozpenilo 
sa v ňom striebro, / „nechtami blýskal“, „zaží-
hal tlmené lampy“, „z hlbín zelene zavibrovalo 
zlato“, „netopier“, „Keď ako karmín hriešne za-
svietila“, „sčernela v mníšskom rúchu“, „dym“, 
„čierny dáždnik“, „tieňu“, „do živého plameňa“, 
„do čiernych mechov noci“, „tlmeným lampám 
trúsi hviezdny peľ“. Osobitne dôležitá je polarita 
živých intenzívnych farieb a čiernej, ku ktorej sa 
priraďuje predpokladaná sivá (dym, tieň), viažu 
sa na ne protikladné (aj symbolické) významy. 
Stacho podobne ako abstraktní maliari autonóm-
ne pracuje s farbou, s jej symbolikou a emotívnou 
evokatívnosťou.
 Popri frapantnom obraznom je v básni dôležité 
jej zvukové tvarovanie. Prinajmenšom ju umelec-
ky zvýrazňuje. Báseň je napísaná voľným veršom, 
autor jednotlivé verše či ich skupiny nuansuje 
rozdielnym slabičným rozsahom (sylabicky) a od-
lišným rozložením prízvučných a neprízvučných 
slabík (tonicky), pričom pružne využíva voľbu 
jambických či trochejských veršov i veršov inej 
tonickej modulácie. Čiastočne pracuje s dekano-
nickými rýmami, ktorých väčšina má metatetic-
ký charakter: strunách – prútia, šľapami – za ňou 
dym, knôtov – po tom, dáždnik – sa mi, netopier 
– do vyhne – rekviem – hviezdny peľ. V poslednom 
odseku použije eufonicky presný rým, ktorého 
členy sú umiestnené na konci alebo na začiatku 
verša: duje – duje – kuje. Na rýmovú výstavbu sa 
v tomto prípade napája eufonická: „Dodnes duje, / 
duje do čiernych mechov noci, / kuje blizny na ko-
vadline luny“. Dutie do mechov noci sa zhmot-
ňuje aj v hláskach slov, evokuje sa aj hláskovou 
podobou rýmu a eufonickou výstavbou; v slove 
„Dodnes“ dvakrát zaznie spoluhláska d, ktorá 
sa vzápätí dvakrát zopakuje v tautologickom 
rýmovom člene „duje“. Spoluhláska k v rýmo-
vom člene „kuje“ sa aliteračne zopakuje v slove 
„kovadline“. Vo verši „kuje blizny na kovadline 
luny“ sa zopakujú aj hlásky ln, lin a zvukovo blíz-
ke sú hláskové skupiny bl – dl. Pri voľbe slova 
„blizna“ a niektorých ďalších slov zohrával úlo-
hu aj eufonický zreteľ, zvuková sugestibilnosť 
pomenovania.
 Eufonicky nepresný rým dáždnik – sa mi autor 
zvukovo posilnil pred druhým rýmovým členom 
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Básnická kniha Domáca úloha je ešte z čias, 
keď Válek nevyvolával dojem komplikova-

ného človeka a nebol až taký vynikajúci básnik. 
Je zostavená z básnikových juvenílií, ktoré pub-
likoval v populárnom kalendári s dlhoročnou 
tradíciou Pútnik svätovojtešský a v časopise 
Pútnik, premenovanom po roku 1945 na Pútnik 
cyrilometodejský. Aj preto sme si spolu s prvým 
editorom knihy, Petrom Tollarovičom, pre tie-
to básne vymysleli pomenovanie „pútnické“. 
Najstaršia báseň je z roku 1942, najnovšia má 
o šesť rokov menej a P. Tollarovič ich v týchto 
kresťanských periodikách napokon objavil 
trinásť. Neskôr k nim pridal ešte jednu z ru-
kopisu a roku 2017 ich pripravil ako bibliofíliu 
pod názvom Drobnosť a iné básne. Po malej úprave  
a po doplnení ďalších šiestich básní z katolíckych 
časopisov, kam Válek pravidelne prispieval, sa 
napokon zrodila nová kniha s názvom, ktorý 

kovi odlišný obraz. Na jednej strane je dnes 
už ikonický cyklus Zápalky, ktorý z časopisov 
40. rokov vyberal Stanislav Šmatlák, literár-
ny vedec a znalec Válkovej tvorby, a následne 
autorizoval sám autor. V Zápalkách sa ocitli 
najvyzretejšie Válkove juvenílie, ktoré mu-
seli okrem estetickej normy spĺňať aj ideovú 
bezchybnosť. V Šmatlákovom výbere chýbajú 
básne s náboženskými referenciami (i keď nie 
úplne dôsledne) a obraz, ktorý sa tak o autorovi 
vytvoril, nebol historicky ani literárne presný. 
Obišiel významný fakt, že mladý Válek vyšiel 
z tradície slovenskej katolíckej moderny a spolu 
s Vojtechom Mihálikom a Viliamom Turčánym 
boli na prahu konštituovať už tretiu generačnú 
vlnu početného literárneho zoskupenia, ktorého 
začiatky siahajú k roku 1930 a k činnosti Ru-
dolfa Dilonga, Pavla Gašparoviča Hlbinu a Jána 
Harantu.

presne evokuje, že niektoré z básní napísal štu-
dent – Domáca úloha.
 Nie všetky básne majú kvality, na aké sme 
u Válka zvyknutí, ale aj menej zrelá Válkova bá-
seň prevyšuje v mnohých ohľadoch dobovú pro-
dukciu. Tieto plaché pokusy, napísané v tradícii 
slovenskej katolíckej moderny, ponúkajú vzácnu 
sondu do genézy básnikovho uvažovania o svete 
a poézii. Okrem nich sú tu už básne, ktoré sa 
môžu postaviť ako rovnocenné k tým najlepším 
zo 40. rokov, zaradeným napríklad do známeho 
cyklu Zápalky, ktorý bol prvý raz publikovaný 
ako súčasť reedície debutu Dotyky (1971). Z knihy 
Domáca úloha Zlatý fond slovenskej poézie obo-
hatia básne V galérii svätých, Mŕtva duša, báseň 
rovnomenná s názvom knihy alebo nenápadná, 
zato typicky válkovská báseň Drobnosť.
 Báseň Drobnosť stojí presne na pomedzí 
dvoch súborov textov, ktoré podávajú o Vál-

Drobnosť

A je tak mŕtvo v tomto meste
do škáry múru vbehla tôňa dáka
maličká biela myš čo žerie z päste
a čaká

Vo vrecku nesiem kúsok intimity pre to zviera
len jeden orech
a čaro Vianoc zabalené do papiera

V snehu sa malá biela stopa topí topí
hovorím vetru o nej básne
a on ma možno vôbec nepochopí

A je tak mŕtvo cez polnočnú v meste
do škáry múru vietor chladno ženie
Maličká biela myš čo žerieš z päste
na mňa si asi nikto nespomenie

Fo
to

 a
rc

hí
v 

J. 
G

.

„Pútnické“ básne 
  Miroslava Válka
       Domáca úloha / Miroslav Válek / FACE 2018

Foto Literárny archív SNK
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Nedávno pri odchode z práce som sa stretol s riaditeľom prešovskej univerzitnej knižnice a, ako 
zvyčajne, náš rozhovor sa zvrtol na pripravované knižné novinky. Po rekapitulácii skromného 
edičného plánu vydavateľstva sa pán riaditeľ pristavil pri mene Miroslava Válka a vyslovil vetu, 
ktorú počúvam často: „K Válkovi mám taký nejednoznačný vzťah, ale básnik to bol geniálny.“
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 Válkovo zapojenie do kresťanskej kultúry 
a katolíckych časopisov nebolo vôbec okrajové, 
práve naopak, zázemie, ktoré tieto periodiká 
vytvárali, pôsobilo stimulačne, no zároveň nevy-
hnutne na svoj obraz. Válek rástol v 40. rokoch 
na periodikách Plameň: časopis slovenskej mlá-
deže, po vojne publikoval v Novej práci: katolíckej 
revue pre kultúrny, náboženský a sociálny život, 
v Rozvoji, časopise Ústredia slovenských katolíc-
kych študentov, v Jase: mesačníku katolíckej mlá-
deže, a ako už bolo spomenuté, v kalendári Pútnik 
svätovojtešský a mesačníku Pútnik cyrilometodej-
ský: časopis slovanskej kresťanskej vzájomnosti. 
Výber „pútnických“ básní koriguje Válkov obraz 
pre literárnu históriu, i keď najpresnejšiu pred-
stavu poskytne čítanie oboch cyklov a súborov 
spolu. Špecifikom výberu Domáca úloha je, že sa 
ako námet neštandardne často opakujú Vianoce, 
čo má zrejme súvis s tým, že viaceré básne boli 
napísané v kalendárovej ročenke Pútnik sväto-
vojtešský, ktorá sa vydávala na jeseň a zvykla 
sa čítať práve počas vianočných sviatkov. Ako 
námet sa to od prispievateľov kalendára prak-
ticky aj očakávalo. 
 Báseň Drobnosť stojí presne na pomedzí oboch 
súborov textov; napísaná bola roku 1946, dva 
roky pred známou zhudobnenou básňou Jesenná 
láska („Láska je strašne bohatá, láska, tá všet-
ko sľúbi…“), publikovanou vo svätovojtešskom 
Plameni, a tematicky sa viaže na inú vynikajúcu 
zhudobnenú báseň Po písmenku, ktorá sa objavila 
až v oneskorených Dotykoch (1959), ale napísaná 
bola oveľa skôr.
 Básne Drobnosť a Po písmenku sú básňami sa-
moty a každá svojím spôsobom evokuje iný as-
pekt osamelosti. V básni Po písmenku sa v úvod-
ných veršoch „Plakal by som, ale nemám za čím. 
/ Myslel by som, nemám na koho“ stretávame 
pravdepodobne s najvýstižnejším básnickým 
vyjadrením prežívania mladého chlapca, ktorý 
je pripravený citovo sa pohrúžiť do života a stať 
sa úplnou a plnohodnotnou bytosťou, no bráni 
mu v tom jeho samota.
 Válek báseň Drobnosť zasadzuje do času Via-
noc, ktorý má čarovnú atmosféru plnú očaká-
vaní, radostného stretávania sa členov rodiny, 
zároveň však pre tých, čo nikoho nemajú, ide 
o jedno z najťažších období roka. Nikdy v roku 
viac do popredia nevystupuje skutočnosť ľud-
skej odkázanosti na vzájomnú blízkosť. Tento 
vyhrotený paradox podporuje situovanie básne 
do kulisy mesta, kde je vždy väčšia pravdepodob-
nosť stretnúť iných ľudí, i keby malo ísť len o one-
skorených chodcov. V „mŕtvom“, ľudoprázdnom 
meste sa tak pre lyrický subjekt stáva partnerom 

„maličká biela myš“. V prvej chvíli je dôležité 
aspoň to, že je tu iný živý tvor, ktorý o chlapca 
prejavuje záujem a nadväzuje s ním vzťah. Vál-
kovo zobrazenie myši nie je celkom jednoznačné: 
na jednej strane za zdá, že má status domáceho 
zvieratka (je z druhu „bielych“ myší a nechá sa 
kŕmiť z ruky); neskoršie sa však uvedie, že nechá-
va drobné stopy v snehu a skrýva sa v škárach, 
čo protirečí prvému obrazu a približuje sa viac 
k domácej myši, škodcovi, ktorý sa systematicky 
hubí. Viac ako prírodovedná presnosť je pre bá-
seň dôležitá funkcia myšky a tú plní dôsledne: 
s chlapcom ju spája priateľské puto, a keďže sú 
Vianoce, chlapec má pre ňu drobný dar, orech, 
ktorý je nielen potravou, ale i „kúskom intimity“. 
 V tretej strofe sa subjekt od malej myšej stopy 
obracia k vetru, no vie, že vietor okrem decem-
brového chladu neprinesie nijaké oživenie. Po-
dobne ako v básni Po písmenku sa aj tu spresňuje 
predstava toho, že subjekt vníma samého seba 
ako básnika. Svoju predchádzajúcu skúsenosť 
samoty už nemá len ako bezprostredný zážitok, 
ale aj ako sformulovanú báseň. Okrem iného 
sa takto sám v básni spredmetňuje a posilňuje 
sa dojem, že ide o skutočnú udalosť, ktorá sa 
subjektu stala.
 Záverečná strofa je komponovaná ako ak-
tualizácia úvodnej strofy; prvé tri verše majú 
rovnaké začiatky, no zároveň motivické línie 
posúvajú, gradujú a uzatvárajú. V prvom verši 
sa stupňuje kontrast vrcholu Vianoc („polnočnej“ 
omše) a „mŕtveho“ mesta, v druhom verši škáru, 
kde predtým bola schovaná myš, vypĺňa studený 
vietor. Aktualizácia tretích veršov otváracej a zá-
verečnej strofy je minimálna, no zároveň podstat-
ná. Mení perspektívu z tretej osoby, perspektívu 
pozorovania a správy, na novú situáciu. „Maličká 
biela myš“ už figuruje ako kolokvijný partner, 
subjekt ju oslovuje, aby jej povedal svoje smutné 
poznanie: „na mňa si asi nikto nespomenie“. 
 Všeobecný úspech Válkovej poézie vychádza 
zo sugestívnosti obraznosti, z rešpektovania 
toho, že na recepciu potrebujeme dať zmyslom 
podnety, ktoré zaručia, že si vzťahy medzi slova-
mi vieme dobre predstaviť a zapojiť aj do ďalších 
myšlienkových operácií a citového zaangažova-
nia. Válek je v spôsobe opisu prirodzený, opie-
ra sa o svoju aj čitateľovu skúsenosť. Je samým 
sebou: ako mladý človek píše o ťažkostiach 
mladého človeka, väčšie, globálne témy prichá-
dzajú neskôr, keď už má čosi nažité a o poriadku 
sveta si myslí svoje. Nezabúda, že sugestívnosť 
pre zmysly je vizuálna, zvuková a na dotyk. 
V básni Drobnosť sa rozohráva nielen kontrast 
samoty a Vianoc, ale aj bielej farby (snehu a myši) 
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a tmy (čas polnoci, tiene škár); chlad nie je len 
citový, prináša ho tiež decembrový vietor. Autor 
báseň nekamufluje do bežnej hovorovej reči a nie 
je ani konštrukciou nejakého poetu doctus. Bá-
seň má členenie, ktoré by sa za istých okolností 
dalo považovať za sonet (4+3+3+4), ale nezakladá 
si na formálnej dokonalosti, aj tu je básnik skôr 
prirodzený. Počet slabík a pravidelnosť rýmov 
kolíše, hoci si udržiava aspoň pravidlo symetrie, 
dôsledný je iba jambický rytmus, ktorý je pre slo-
venskú poéziu najfrekventovanejšou platformou 
a má to svoje dôvody (trochej a daktyl sú v porov-
naní s jambom mechanickejšie a príznakovejšie).
 Válek báseň pomenúva mnohoznačným slo-
vom „drobnosť“, ktoré provokuje celý okruh otá-
zok. Jedným z prvých vysvetlení je kúsok orecha 
pre drobné zvieratko, „drobnosťou“ v úvodzov-
kách a s ironickým odtieňom je situácia subjektu, 
jeho samota aj uprostred najradostnejšieho dňa 
roka, zabudnutosť ostatnými, ktorá je ponecha-
ná ako smutná pointa básne. Emotívnosť básne 
živí predstava, že stačí tak málo, aby sa všetko 
od základov zmenilo. Maličkú nádej nachádza-
me iba v časticiach „možno“ a „asi“, ktoré ešte 
neponárajú všetko do tmy zúfalstva.
 Časopisecké vydanie básne Drobnosť v dvoj-
čísle 17-18/1946 Pútnika cyrilometodejského spre-
vádza vydarená kresba: na pozadí čiernom ako 
škvrna od tušu sú dynamicky rozmiestnené biele 
postavy troch mudrcov hľadiacich na betlehem-
skú hviezdu. Vydanie dvadsiatich básní v knihe 
Domáca úloha sprevádzajú ako ilustrácie skice 
a obrazy inej osobnosti polovice 20. storočia, 
Cypriána Majerníka. Básnické obrazy jedného 
a poetické presahy druhého autora odteraz v kni-
he nečakane vedú vlastný dialóg.

Ján Gavura
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Báseň Ešte apríl z Havránku Ivana Laučíka 
zaujme už názvom – v celej zbierke je mesiac 

apríl spomenutý až päťkrát. Takmer automaticky 
sa konotačne ponúka otvárací obraz Pustatiny 
T. S. Eliota: „Apríl je najukrutnejší mesiac“ (cit. 
podľa prekladu Jána Buzássyho). Ak túto para-
lelu pripustíme, čo potom znamená „ukrutnosť“ 
apríla v kontexte Laučíkovej poézie, jeho zbier-
ky Havránok a tejto básne? Ak uvažujeme o role 
apríla v striedaní ročných období, ide u Laučíka 
o doznievanie zimy: „Snehy mi žiaria do okien 
celý apríl, / prehlušujú tvary.“ Citovaný úryvok 
pochádza z básne Za ohybom zimy (zb. Havránok), 
teda zima už-už končí, chlad však nateraz pretr-
váva, no začína spod neho presakovať čosi nové, 
na čo možno nie sme tak celkom pripravení, opäť 
Eliot: „Zima nás v teple chránila a kryla / zem 
snehom zabudnutia“.
 Apríl, tento „ohyb zimy“, tak môže signalizovať 
moment poznania, odkrývajúceho sa na akomsi 

akoby „na konci apríla“ (čo je vlastne parafrázou 
formulácie „ešte apríl“). Časový obraz v prvom 
verši následne strieda oxymorická chuťovo-hma-
tová synestézia, v ktorej je broskyňa zároveň 
„chladná“ i „sladká“. Zaujímavé je aj použitie 
spojky „a“ – vyjadruje tu zjednocovanie protikla-
dov (inak u Laučíka nie ojedinelý prvok), a teda 
paradoxnú celistvosť, celistvosť v paradoxe.

Protiklad tvorí opornú os aj druhého odseku 
– uvedomme si však, že ak chceme uviesť dva 
prvky do antagonistického vzťahu, musia mať 
najprv niečo spoločné, a to je v tomto prípade 
pneumatický rozmer: v prvom verši odseku má 
vzdušný živel podobu prievanu, v druhom sa 
manifestuje dokonca explicitne. Rozdiel vidíme 
v správaní sa živla: najprv pôsobí horizontálne, 
potom vertikálne. Takéto čarovné vykreslenie 
priestoru cez dve na seba kolmé sily mi evokuje 
známy úvod básne Ivana Kraska Topole: „Hej, to-
pole, tie topole vysoké! / Okolo nich šíre pole – –“.  

tektonickom zlome ročných období – teda názov 
básne indikuje, že sa nachádzame v „medziobdo-
bí“. Ale čo potom tá ukrutnosť? Domnievam sa, 
že u Laučíka eliotovská ukrutnosť evokovaná je, 
ale je to ukrutnosť čistá – neľútostná, ale spravod-
livá. Ukrutnosť, udržiavajúca svet v rovnováhe, 
ukrutnosť, ktorá dovolí polárnikovi postupovať 
vpred (alebo horolezcovi hore), ale pri chybnom 
kroku je pripravená mu to spočítať. Vstupujeme 
do sveta prísne riadeného vyšším princípom rov-
nováhy, ktorá je v záujme celku indiferentná voči 
jednotlivcovi.
 Báseň je organizovaná na báze duality, pôsobí 
ako sled akcií a reakcií, obrazov a transformo-
vaných obrazov, vždy dvoch protisíl. Vidíme to 
už v prvom odseku: „Na konci bude broskyňa / 
chladná a sladká.“ Na jednej strane máme ovocie, 
ktorého zrelosť je evokovaná spojením „na konci“, 
zároveň je však negovaná protisilou, vyjadrenou 
implicitným prepojením na názov básne, teda 

Ešte apríl
Na konci bude broskyňa
chladná a sladká.

Prievan sa skončí.
Ach, koľkí budú chcieť ešte kráčať do vzduchu!

Špinavá zima,
zelené čeľuste lesa sa otvárajú…

Pridlho som pulzoval v riečišti
čistom ako vyhňa.

K jasu a tiesni mierim, kým výdych rozráža noc:
silné dávky svetla (bez príbehov) do tváre!

Lesk zaplavuje železnice,
mach plápolá a hnedne v mojej ruke,
blyštia sa kosti osík.
Vír ticha žiari na zasneženej púšti.

Posledná ucelená zbierka Ivana Laučíka Havránok vyšla v roku 1998 vo vydavateľstve Modrý Peter. 
V nezmenenej podobe by mala vyjsť už v najbližších mesiacoch a zdalo sa nám, že interpretácia 
niektorej z jej básní by nám náramne pasovala, takže sme sa rozhodli „odpovedať na budúci list“ 
a zároveň vás na druhé vydanie Havránku azda trocha naladiť.

Ukrutnosť, ale spravodlivá
Havránok / Ivan Laučík / Modrý Peter 2018
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Druhý verš navyše jasne konotuje Laučíkovu bá-
seň Brusnica v ľade (zb. Na prahu počuteľnosti), 
ktorú otvára obraz: „Ešte nie sú dosť sladké svahy 
/ na cestu do vzduchu“. Táto „cesta do vzduchu“ 
je pre Laučíka signifikantná a môžeme ju vnímať 
v dvoch rozmeroch: ako cestu fyzickú i ako cestu 
spirituálnu.
 Fyzická cesta pritom odkazuje na aviatický 
rozmer Laučíkovej tvorby – jeden z celkov zbierky 
Sme príbuzní na začiatku nesie názov Pocta Sa-
int-Exupérymu. Tento francúzsky autor zároveň 
stelesňuje aj typ hrdinského letca, ktorý je pro-
tagonistom napríklad v jeho prvých románoch 
Nočný let či Pošta na juh. V spomínanej Laučíkovej 
básni Brusnica v ľade sa dá „cesta do vzduchu“ 
zasa interpretovať v súvislosti s priekopníckym 
letom teplovzdušného balónu bratov Montgolfié-
rovcov (moju interpretáciu Brusnice v ľade môžete 
nájsť vo Vertigu 1/2015).
 Vo fyzickej i abstraktnej rovine môžeme 
„kráčanie do vzduchu“ interpretovať ako výstup 
na vrchol spojený s transcendovaním. Ivan La-
učík napísal niekoľko sprievodných textov k fo-
tografickej knihe Svet Himalájí, v jednom z nich 
píše: „vinie sa ďalej cesta i Cesta“ – „cestou“ je 
tu myslený samotný výstup, „Cesta“ odkazuje 
k výstupu v spirituálnej rovine, teda k procesu 
transcendovania. Inak, najpozoruhodnejší Lau-
číkov príspevok do knižky Svet Himalájí je báseň 
Aury, v ktorej sa motív cesty/Cesty manifestuje 
na celej jej ploche (Aury interpretujem v zborníku 
Poetika poézie a jej prekladu, 2018).
 Ďalší odsek do básne prináša vizuálne vnemy 
cez svoju farebnosť. Nejde však o prvoplánový 

jaskyňa (inak slovo v sebe samom obsahujúce slo-
vo „jas“) u Laučíka inherentne má. Tento jas jas-
kyne je azda v kontraste s nasledujúcim veršom: 
„silné dávky svetla (bez príbehov) do tváre!“ – to 
pokladám za negatívny vnem. Ukazuje sa tu akási 
dvojakosť svetla – „dobré“ svetlo ukazuje cestu 
a je metaforou poznania, „zlé“ svetlo oslepuje 
(a ak reprezentuje poznanie, tak falošné). Hádam 
sme si ale naozaj nemysleli, že cesta lyrického 
subjektu bude jednoduchá a bez prekážok.
 Posledný odsek je akousi vizuálnou smršťou 
a je členený na dve vety: prvá z nich sa skladá 
z troch obrazov, realizujúcich sa vždy na ploche 
celého jedného verša. Tieto tri obrazy v troch ver-
šoch chápem ako oddialenie pointy, ako zmyslové 
vzrušenie s maximálnou amplitúdou. Verš „Lesk 
zaplavuje železnice“ akcentuje najmä kinetický 
rozmer celej básne a cez dôležitý motív nielen La-
učíkovej, ale osamelobežeckej poézie – pripomeň-
me si zbierku Petra Repku Že-lez-ni-ce – do básne 
vnáša aspekt technickosti, artefaktickosti čas-
ti sveta. S výnimkou slova „vyhňa“ a implicitne 
aviatického rozmeru obrazu „kráčať do vzduchu“ 
sme totiž až doteraz čítali báseň zloženú z prí-
rodných motívov. Laučík pritom s technickými 
výdobytkami pracuje bežne, stroje a prístroje sú 
nasvecované pozitívne alebo negatívne väčšinou 
podľa toho, k akému typu hrdinu – prieskumník 
alebo dobyvateľ (typológiu objasňujem vo svojej 
diplomovej práci Interpretácia vybraných básní 
Ivana Laučíka, 2015) – sa viažu. Dovolím si však 
povedať, že železnica tu funguje neutrálne, resp. 
vo vyvážení pozitívnych a negatívnych aspektov.
 V druhom verši posledného odseku „mach plá-
polá“, čím sa vracia živel ohňa, a „hnedne v mojej 
ruke“, čo naznačuje rozklad, konotačne sa via-
žuci k prechodu zo zimy do jari – samozrejme, 
vytvára sa tu protisila k implicitne evokovanému 
blížiacemu sa jarnému prebúdzaniu rastlín. Verš 
„blyštia sa kosti osík“ je nielen zaujímavým vi-
zuálnym obrazom, ale má aj iluminačný rozmer 
(teda obsahuje motív svetla) a je zaujímavý aj 
zo zvukového hľadiska (aliterácia sykavky „s“, 
kostrbatého „k“ a samohlások „i“ a „o“).
 Posledný verš predstavuje uvoľnenie, ka-
tarziu – obsahuje harmonizujúci výraz „ticho“, 
nesie v sebe „dobré“ svetlo cez sloveso „žiariť“ 
a protiklady horúcej „púšte“ a „zasneženej“ pláne 
spája do jedného obrazu. Výsledkom je pokoj, 
ktorý trochu narúša azda iba oxymorická zra-
kovo-sluchová synestézia „vír ticha“, i to však 
pôsobí akosi upokojujúco. Napokon zisťujeme, 
že je to naozaj „ešte apríl“, ukrutný, ale vo svojej 
ukrutnosti úplný a spravodlivý.

Matúš Mikšík

útok na zrak. V prvom verši kontrastuje impli-
citne prítomná bieloba zimy s jej explicitne dek-
larovanou špinavosťou, v druhom verši je potom 
pozoruhodný geometrický rozmer obrazu – „zele-
né čeľuste lesa“ totiž evokujú aj obrysovú podobu 
vedľa seba stojacich ihličnanov a zubov v otvore-
ných ústach, navyše cez sloveso „otvárať sa“ je 
prítomný aj kinetický aspekt, ktorý je pre Laučí-
kovu poéziu tiež signifikantný. Toto „otváranie 
čeľustí“ nielen, že korešponduje s „ukrutnosťou 
apríla“, ale na princípe inverzie naznačuje pohyb 
subjektu smerom do útrob lesa, čím anticipuje 
konkretizáciu subjektu v nasledujúcom odseku 
prostredníctvom prvej slovesnej osoby.
 Rekapitulujme: Tón udáva názov básne evoku-
júci zlom ročných období, moment, v ktorom sa 
nakrátko odhalí poznanie ukryté v medziobdobí, 
trhline medzi zimou a jarou. Následne prichádzajú 
do hry dva zmysly – chuť a hmat – a rozohráva 
sa hra kontrastov. Zaujímavé je, že do básne ne-
vstupujeme cez zrakový vnem, ale cez dva iné – 
myslím, že to súvisí s priestorom predposledného 
odseku, ku ktorému sa dostaneme onedlho. V dru-
hom odseku sa načrtne vertikálny a horizontálny 
rozmer priestoru, a to priestoru fyzického i nefy-
zického. V treťom odseku sa priestor konkretizuje 
na ústie lesa, pripravené zhltnúť lyrický subjekt, 
ktorý je – predpokladám – na prechádzke.
 Táto prechádzka je reakciou na nepohyb, ktorý 
vidíme v štvrtom odseku: „Pridlho som pulzoval 
v riečišti / čistom ako vyhňa.“ Báseň nám bujnie, 
po vzdušnom živle do pozornosti prichádzajú 
ďalšie dva – voda a oheň (zem je prítomná iba 
implicitne, pretože sa nachádza pod snehovou 
pokrývkou). Posilňuje sa kinetický rozmer, slo-
veso „pulzovať“ však ukazuje pohyb, ktorého vý-
sledkom je navrátenie sa do pôvodného stavu, 
nie zmena polohy v priestore (fyzickom či nefy-
zickom). „Riečište“, ktoré je tu „čisté ako vyhňa“, 
vnímam ako obraz útočiska – to síce poskytuje 
bezpečnosť, ale nedovoľuje lyrickému subjektu 
ďalej sa vyvíjať, rásť, môže iba pulzovať. Pripo-
mína mi to motív vajíčka/škrupiny u Laučíkov-
ho osamelobežeckého súpútnika Ivana Štrpku. 
Lyrický subjekt v interpretovanej básni si teda 
uvedomuje nevyhnutnosť vykročenia mimo svo-
jej zóny komfortu (ostatne, toto vykročenie je 
naznačené už v predošlom odseku).
 Poznajúc východisko pohybu, v predposlednom 
odseku už vidíme aj jeho cieľ: „jas a tieseň“ v La-
učíkovej tvorbe s najväčšou pravdepodobnosťou 
odkazuje k priestoru jaskyne. Spätne začíname 
rozumieť tomu, prečo boli v básni zmysly hmatu 
a chuti nadradené zraku. „Tieseň“ je evidentná, 
pod výrazom „jas“ rozumiem vnútorný jas, ktorý 
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zložkou, keď pri otáčaní jednotlivých strán 
na malého čitateľa „vykukne“ spod zeme krt-
ko, spoza stromu veverička či zajac, a jelen-
ček v závislosti od polohy strany dvíha alebo 
skláňa hlavičku. Milá publikácia rozhodne 
neurazí a daný účel vo svojej vekovej kategórii 
nepochybne splní.

Obdobnú fabulu môžeme sledovať v Gerde. Prí-
behu veľryby Adriána Macha a Petra Kavec-
kého (Albatros v Albatros Media), kde hlavná 
hrdinka za nejasných okolností príde o svoju 

rodinu. Vydáva sa na putovanie po moriach 
a oceánoch a zoznamuje sa s rôznorodými 
zástupcami podmorskej fauny. Napriek oča-
kávanému dobrodružnému charakteru diela 
je rozprávanie pomerne statické. S menšou 
dávkou zveličenia možno povedať, že Gerda 
iba pláva, občas zastane, aby sa porozprávala 
a zase pláva ďalej. Jej štvorročné (!) putovanie 
neprinesie nijaký konflikt (ak nepočítame ne-
príjemný rozhovor s uhundranou chobotnicou), 
nemusí prekonať nijakú prekážku, ani žiadny 
vonkajší či (aspoň) vnútorný boj. Aj keď sa blí-

P rvou z nich je útla knižočka O stratenom 
jelenčekovi Pavly Hanáčkovej (B4U Pub-

lishing v Albatros Media, preklad Jan Ondrej-
kovič), ktorá nesie podtitul priestorové rozpráv-
ky a je určená pre najmenších čitateľov. Ide 
o klasický príbeh putovania mláďaťa, ktoré 
sa stratilo a hľadá svojich rodičov. Počas cesty 
stretáva rozličných lesných obyvateľov, kto-
rých prosí o pomoc a radu. Nakoniec mu pora-
dí múdra sova a dielko tak bez výraznejšieho 
klimaxu smeruje k očakávanému šťastnému 
koncu. Titul zaujme najmä interaktívnou 

Rok čo rok prinášajú slovenské vydavateľstvá na náš trh desiatky knižných noviniek pre deti. Zásluhou originálneho 
výtvarného spracovania často zdobia výklady kamenných kníhkupectiev či úvodné stránky internetových obchodov 
s knihami. Po ich prečítaní však človek nezriedka zostane sklamaný z nízkej úrovne pôvodných textov alebo škrípajúce-
ho prekladu. Rozhodli sme sa preto vybrať päticu kníh, ktoré vyšli v tomto roku a pozrieť sa na ne bližšie.

Foto bb
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farebnejšie stvárnenie života v oceáne. Titul 
má silný edukačný rozmer, prostredníctvom 
príbehu o Gréte a ďalších chorých a zranených 
podmorských živočíchoch Gregušová deťom 
pripomína dôsledky hromadenia odpadov 
v moriach a oceánoch. 

Späť medzi suchozemcov nás vráti Kniha 
džungle (Vydavateľstvo Monokel, preklad 
Katarína Viard), prerozprávanie známeho ro-
mánu Rudyarda Kiplinga o chlapcovi Mauglím, 
ktorý vyrástol v džungli medzi vlkmi. Francúz-
ska spisovateľka Véronique Ovaldé vybrala 
najdramatickejšie časti Kiplingovho slávneho 
diela. V jej podaní je rozprávanie natoľko dyna-
mické, že si čitateľ takmer nestihne vydýchnuť. 
Vydavateľ na obálke uvádza, že kniha je určená 
pre najmenších čitateľov, s čím korešponduje 
menší rozsah textu. Vzhľadom na naturalis-
tické (hoci príťažlivé a sugestívne) stvárnenie 
deja ilustrátorom Laurentom Moreauom (mŕtvi 
zlodeji v kaluži krvi, zakrvavený nôž) a pomer-
ne časté zmienky o smrti a zabíjaní, by bolo 
dielo azda vhodnejšie pre starších čitateľov (ak 
si teda pod najmenšími čitateľmi predstavuje-
me deti predškolského veku). Na druhej strane, 
tých zas nemusí uspokojiť menší objem textu. 
Tu sa ukazuje rozdiel medzi našou kultúrnou 
tradíciou v oblasti detskej literatúry a prefe-
renciami iných európskych kultúr. Kým u nás 
(s výnimkou „amnestie“ pre ľudové rozprávky) 
dlhodobo prevláda tendencia chrániť nedo-
spelých recipientov pred otvorenými prejavmi 
násilia v literatúre, v západných literatúrach je 
prostredie detskej kultúry omnoho liberálnej-
šie. Ktorý z uvedených postojov je „správnejší“, 
zostáva podnetom pre diskusiu.

Aj posledná z recenzovaných kníh, Príbehy 
na dobrú noc pre rebelky od autorskej dvo-
jice Eleny Favilliovej a Francesci Cavallovej 
(Albatros v Albatros Media, preklad Miriam 
Ghaniová), si čitateľov získa podmanivým 
vizuálnym spracovaním. Nenápadná tmavá 
obálka skrýva pestrofarebný mix portrétov 
od šesťdesiatky ilustrátoriek z rôznych kútov 
sveta. Poteší, že v početnej prevahe výtvarní-
čok domácej talianskej proveniencie sa objaví 
aj Slovenka Martina Pauková. Textová zložka 
dostáva rovnaký priestor ako obrazová (jedna 
strana textu o jednej ženskej osobnosti a k nej 
jedna celostranová ilustrácia), o jednotlivých 
hrdinkách tak podáva iba tie najhlavnejšie 
a neraz zjednodušené informácie. Cieľom 
autorov však istotne nebolo zahltiť čitateľky 

čo najväčším množstvom faktov, ale priniesť 
prehľad čo najväčšieho počtu významných 
žien. Striedme „dávkovanie“ informácií v knihe 
prirodzene vzbudzuje záujem mladých čitate-
liek a čitateľov, aby sami zistili viac. Stručné 
oboznámenie sa so známymi i menej známymi 
ženskými postavami svetových dejín tak môže 
byť odrazovým mostíkom pre vyhľadávanie 
ďalších poznatkov.

Prechyľovanie zahraničných mien je tra-
dičnou súčasťou slovenskej redakčnej praxe, 
niekedy sa však vydavateľ rozhodne zachovať 
cudzokrajnú formu ženských mien. Možno by 
stálo za úvahu ich formu v tejto publikácii zjed-
notiť a uvádzať všetky priezviská „mimoriad-
nych žien“ v ich originálnej podobe, tak ako je 
to pri Fride Kahlo či Zahe Hadid, a to aj v prí-
padoch, kedy je v našom kultúrnom prostre-
dí zaužívaná ich poslovenčená podoba napr. 
Astrid Lindgren(ová). Najmä pri ženských 
osobnostiach pochádzajúcich z mimoeuróp-
skeho prostredia je miestami ťažšie odvodiť, 
aké je ich skutočné priezvisko. Keďže titul sa 
netají ani vzdelávacími ambíciami a vzhľadom 
na rozsah textu sa orientuje aj na mladšie či-
tateľky, prechýlené mená sú často príliš dlhé, 
a teda náročnejšie na zapamätanie, niektoré 
sa zas aj u nás používajú výlučne v originál-
nom tvare napr. Nina Simone (v knihe Nina 
Simoneová). Titul by určite získal pridanú hod-
notu, keby sa po dohode s autormi slovenská 
mutácia rozšírila o ženské osobnosti z nášho 
regiónu napr. Luciu Popp, Martinu Moravco-
vú, Zuzanu Juskovú či Ľudmilu Pajdušákovú. 
Predstaviteľky stredoeurópskeho regiónu totiž 
v publikácii (výnimku predstavujú tri Poľky, 
dve z nich však väčšinu života prežili mimo 
rodnej krajiny) takmer úplne absentujú. Išlo 
by o pozitívny signál pre ich krajanky – mla-
dé čitateľky a zároveň dôkaz, že človek môže 
dosiahnuť úspech, šťastie a uznanie, nech 
pochádza z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Text z hľadiska kvality vo väčšine prípadov 
nie je celkom rovnocenným pendantom obra-
zovej zložky a niekedy vyvoláva dojem, že je 
iba doplnkom k ilustráciám. Žiaden z uvede-
ných titulov pri prípadnej kúpe určite nebude 
šliapnutím vedľa, zamrzí však, že u nás ešte 
stále vychádza málo takých publikácií, ktoré 
by spolu s ocenením „najkrajšia detská kniha“ 
mohli získať aj ocenenie, ktoré na území det-
skej literatúry prináleží tým najlepším.

Alexandra Debnárová

žiac k záveru dozvedáme, že „každým zážitkom 
a stretnutím sa z Gerdy stával silný a múdry 
morský tvor, hoci o tom sama netušila“, ako 
k tomuto prerodu prišlo a aké boli spomenuté 
zážitky, netuší ani sám čitateľ. 

Navyše, rady niektorých morských živočí-
chov malej veľrybe či jej vlastné úvahy akoby 
boli vystrihnuté z motivačných príručiek. 
(„Kamkoľvek pôjdeš, kohokoľvek stretneš, 
čokoľvek v živote zažiješ, zostaň vždy sama 
sebou. Tvoje srdce ťa povedie správnym sme-
rom… Nezáleží na tom, či sa čosi na prvý po-
hľad dá, alebo nie. Stačí len prekonať strach 
a prekonáme mnohé…“) Je otázne, či detský 
recipient dokáže takéto zhutnené posolstvá 
vstrebať a či by nebolo bývalo efektívnejšie, 
keby ich význam vytušil podvedome na zák-
lade prečítaného, teda konania či nekonania 
zvieracích hrdinov.

Aj s ohľadom na rodičovskú lektúru by 
knižke prospelo, keby boli kapitoly rozdele-
né proporčne rovnomernejšie: zatiaľ čo jedna 
má len pár viet, iná zaberá takmer dve strany. 
Na Gerde vidieť, že písať pre deti tak, aby text 
nerušene plynul, aby dokázal detského čitateľa 
upútať a súčasne pripraviť čitateľský zážitok aj 
jeho rodičovi, je nesmierne ťažké. Text knihy, 
žiaľ, z kvalitatívneho hľadiska zaostáva za vi-
zuálnym spracovaním, pod ktoré sa svojím 
nezameniteľným rukopisom podpísal známy 
dizajnér Adrián Macho. V spojení s pôsobivým 
vizuálom mohlo ísť o mimoriadny počin na poli 
súčasnej detskej literatúry.

V oblasti pôvodnej slovenskej tvorby pre deti 
sa tento rok objavila ešte jedna veľrybia hrdin-
ka. Je to Gréta (OZ Egreš) z rovnomennej kni-
hy etablovanej spisovateľky pre deti, Andrey 
Gregušovej. Gréta je o poznanie sebavedomej-
šia než Gerda a podobné možno konštatovať 
i pri otázke porovnania tvorivých prístupov 
spomenutých autorov. Gregušovej nechýba 
remeselná zručnosť, fantázia, ani talent, čo do-
kazuje okrem iného napríklad v závere knihy: 
„A more? Pokojne šumí, váľa sa z boka na bok 
ako lenivý mrož. Dovolí slnku, aby z neho chlí-
palo kvapky vody a potom z nich vyfukovalo 
slané oblaky. Nech sa má vietor s čím hrať. 
Číre more odpočíva. A v jeho mäkkom bruchu 
sa hemží farebná krása…“ Ilustrácie Nastie 
Sleptsovej charakterizuje jemná farebnosť 
a teplé odtiene, ktoré podmorskému prostrediu 
dodávajú neobyčajnú atmosféru. Jej svojrázne 
videnie podvodného sveta zaujme rovnako ako 
Machovo na prvý pohľad nápadnejšie, plno-
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Dvadsať rokov 
Poviedky

Poviedka 1996 – 2016 / Kolektív autorov / 
KK Bagala 2018

Kniha Poviedka 1996 – 2016 prináša dvadsať 
víťazných textov jednej z najznámejších sloven-
ských literárnych súťaží, ktorú každoročne vy-
hlasuje Koloman Kertész Bagala. Podľa zadnej 
strany obalu tejto zbierky sa do literárnej sú-
ťaže Poviedka dostalo počas dvadsiatich rokov 
10 106 textov, takže výber víťazných dvadsiatich 
predstavuje skutočné „best of“. Výber je výsled-
kom rozhodnutí poroty – každý raz v inom zložení 
profesionálnych čitateľov: umelcov či literárnych 
vedcov. Pri príležitosti jubilejného vydania po-
viedok sa ponúka možnosť spätného pohľadu 
na podoby poviedky v tejto súťaži. Zhodnotenie jej 
dvadsiatich ročníkov napísal v úvodnej kapitole 
Matúš Mikšík, ktorý postupoval chronologicky 
a do svojho komentára zahrnul všetky texty. 
Môžeme sa pozrieť aj celkovo na najvýraznejšie 
tendencie (najlepšie i najhoršie) bez ašpirácie 
na komplexnosť.
 Častým rysom je prítomnosť bedekrovo-dobro-
voľníckych motívov. Nájdeme ich u Jána Masára 
v Scalei, Mužskej geometrii Radovana Potočára 
i v texte Petra Ankou Tri Martolod alebo Bretón-
ska Balada. Objavuje sa tu exotické prostredie 
a cudzinci, no zväčša sú to povrchné postrehy 

môže to byť človek. Nohy sa mu vznášajú asi 
dvadsať centimetrov nad dlážkou“ (s. 116). Po-
dobne u Rada Olosa, ktorý zabodoval až v dvoch 
ročníkoch po sebe textami Leopoldov a späť a Vo 
svojej koži – poviedkami s nevýrazným príbehom 
i štýlom. „Filozofovanie“ s prvkami bolestínstva 
vyvažujú „slovné hry“ na spôsob: mrazené filé – 
pedofilé (s. 43). Odpoveď na otázku o kvalitách 
tohto textu sa ponúkajú v autoanalytických 
vyjadreniach utáraného rozprávača: „toporné 
premýšľanie, slepá koľaj banalít, zabíjanie času“. 
Nech hovoria samy za seba.
 V sebastrednom rozprávaní sa nesie aj príbeh 
Dušana z Baladičky o víkende Zusky Kepplovej. 
Je v poriadku, ak mala autorská voľba homose-
xuálnej orientácie protagonistu cieľ propagovať 
liberálne hodnoty, no medvediu službu priniesla 
neznesiteľná stereotypná afektovanosť hlavného 
hrdinu: „V sukni sa mi najlepšie trská! Dobre to 
vyzerá a je to aj praktickejšie jako gate – trošku 
sa vetrám“ (s. 127). V pásme diskotékových, alko-
holicko-drogových výjavov z „akcošiek“, „aftrov“, 
a pod. sa prekvapivo blysne smutne výstižná cha-
rakteristika situácie vysokoškolského štúdia: „zo 
školy ťa tak ľahko nevyhodia, tam na tom musíš 
dlhodobo pracovať“ (s. 122).
 Medzi najlepšie poviedky sa dostali aj texty 
s premyslenou a funkčnou umeleckou stratégiou. 
Charakteristické zádumčivé vety pripomínajúce 
samoreč, oscilácia ženskej hrdinky na hranici 
šialenstva, bludy a pozvoľna budované napätie 
– to sú devízy prózy Žiť s Petrom Ivany Dobrako-

príležitostného cestovateľa, čitateľa wikipédie či 
účastníka nejakého krátkeho dobrovoľníckeho 
pobytu v zahraničí. Autorom to slúži primárne 
na ozvláštnenie rozprávania protagonistov, 
načrtnutie odcudzeného prostredia, na pozadí 
ktorého sa ľahšie tvorí opar osamotenosti, dis-
funkčné vzťahy a stratenosť. Podľa osvedčeného 
receptu sa ešte pridá zopár zrniečok telesných či 
sexuálnych motívov (Radovan Potočár: „obrovské 
čierne kyvadlo sa na samcovi hompáľa ako z ná-
stenných hodín“, s. 237 – 238) a vývar je hotový 
– tieto suroviny sú však už dosť vyvarené a bez 
chuti. Nepomôžu tomu ani obligátne alkoholic-
ké etudy, ktorými sa dotvára bezvýchodisková 
situácia postavy, a preto možno dobromyseľnú 
poznámku Ankouovho rozprávača: „ak vám lezú 
na nervy príbehy o ožranoch a klátičoch, túto 
kapitolu pokojne preskočte“ (s. 141) zmeniť na od-
porúčanie vzťahujúce sa na celé tieto texty. 
 Modifikácie analytického sebastredného 
rozprávania sú tiež frekventovaným postupom 
súťažných textov, napríklad u Karola D. Horvátha 
v Absolútnom sluchu, ktorý je príbehom precitlive-
ného muža s Oidipovým komplexom. Retrospek-
tívne záblesky z traumatizujúceho detstva sa 
prelínajú s opismi chladného sexuálneho vzťahu 
so staršou dámou. Halucinácie striedajú výja-
vy brutality: „Vyskakujem na sedadlo, beriem 
zo sieťky kufor a skáčem po sedadlách, aby som 
sa vyhol krvi, črevám a kusom mäsa. Chcem sa 
dostať ku dverám. Chodbičkou sa ku mne blíži 
druhý pár červených očí. Nie je to človek. Ne-

KUPÓN 
KK BAGALA

  KUPÓN
do 13. novembra

O zborník Poviedka 1996 – 2016 môžete súťažiť 
zaslaním kupónu KK Bagala na adresu redakcie.
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vovej. Dôkladne vystavaný je aj postmoderný 
experimentálny Záhradník Braňa Hochela alebo 
hravá poviedka Zmok Jozefa Girovského, v ktorej 
autor pracuje s ozvláštnením v rovine rozprávača 
i témy: príbeh rozpráva postava zo slovanské-
ho folklóru, zmok. Táto rozprávačská poloha 
(o ktorej využití sa v slovanskom svete písalo 
už počas pôsobenia ruskej formálnej školy) umož-
ňuje stvárňovať dedinské prostredie ponorené 
do sveta povier tak, akoby bolo videné po prvý 
raz: „Už minule som si všimol, že niektorí ľudia 
sa prudko tešia, keď stretnú iných vybraných 
ľudí. Bude to mať veľa spoločného s ich rituálmi 
vedúcimi k potomstvu. […] ‘Je dobre urastená. 
Mocná do roboty,’ pokračuje akoby nič. Mne je 
odrazu jasné, že slovo urastená malo iný význam 
ako schopná robiť“ (s. 93). Rozprávač je svedkom 
zrodu ďalšieho zmoka – ohnivka v reťazi zla a pre-
hodnocuje svoj údel. 
 Medzi ocenenými poviedkami je aj próza Ballu, 
jedného z najznámejších autorov súčasnej sloven-
skej literatúry. Akoby aj Koniec leta. Deratizácia 
bola jednou z variácií typického Ballovho hrdi-
nu prežívajúceho rovnaké dni: „rýchla výmena 
slín v papuliach a odchod, hrkot, hrmot, rachot 
dopravy, horúčava v autobuse, dusenie sa, lapa-
nie po dychu, fragmenty, fragmenty v autobuse, 
fragmenty a úchytky slov hávede natlačenej, na-
tisnutej, spotenej“ (s. 35). Poznávacím znakom 
Ballových próz je hnus z bytia, permanentná 
únava, ochabnutosť a meravosť protagonistu, 
a to sa nemení už viac než dvadsať rokov, odkedy 
je Balla na literárnej scéne. 
 Čitateľským zážitkom a ukážkou literárneho 
umenia je poviedka Richarda Pupalu Zo školy 
a domov s dominantným detským aspektom roz-
právania, ľahkým plynutím príbehu vďaka rafino-
vanej práci s jazykom v pláne rozprávača (napr. 
významovo podmienené striedanie syntaktickej 
skladby viet, a nie ako u Dominiky Madro v Sväty-
ni, kde sa manieristicky kúskujú vety na drobné 
bez ohľadu na to, o čom sa píše). Próza začína 
príjemnou a úsmevnou nostalgiou evokovanou 
lesným bunkrom a zakázaným ovocím: „Robo 
si ukazovákom skúma ďasno. Od fajčenia mu 
krvácajú, tvrdí. Keď zachytí môj pohľad, vystrie 
prst so stopou krvi. Mračí sa pri tom. Uznanlivo 
prikývnem. […] Dym sa mi pri fajčení páči naj-
viac; páči sa mi, že vychádza zo mňa, z mojich 
útrob. Páči sa mi, ako sa mi z cigarety krúti hlava“ 
(s. 150). Samotný detský uhol podávania príbehu 
sa síce objaví aj v inej víťaznej poviedke – v Labutej 
balade Petra Balka tiež nájdeme detský bunker, 
fajčenie, je to však menej vydarená próza; ako 
pars pro toto, kým u Pupalu frapantne zapôsobí 

napísaný list je z Glasgowa, potom už Samuel 
odišiel do Ameriky. Precestoval štvrť milióna 
kilometrov (z toho peši 31 770 km), pobudol 
na piatich kontinentoch. Ján po smrti svojho 
brata Samuela „lúšti“ záhady jeho dobrodruž-
ného života. „Tri a pol roka uplynulo odvtedy, 
čo k prvému slovensky písanému listu pripojil 
slovensky písaný vlastný životopis.“ A v knihe 
sa začína odvíjať jeho život – Gindl ho dal vyna-
chádzavo vyrozprávať samému protagonistovi, 
ktorý okrem iného chce nájsť vo svete spravod-
livosť. Nenašiel ju na žiadnom poludníku, v ni-
jakej krajine, „našiel však to, čo sa málokomu 
v živote podarí nájsť: našiel seba“. Jeho životopis 
je napísaný štýlom, lexikou, ktorá zodpovedá 
postave Samka a charakterizuje ho. Vo vlastnom 
životopise komentuje sociálne a ekonomické 
pomery v Rakúsko-Uhorsku, ale neskôr, v ďal-
ších listoch z rôznych štátov a svetadielov, sa 
zmieňuje, že „teraz na svete pravdy nieto, lebo 
nerovnosť je všade. Jeden má na prelumpovanie 
tisíce, milióny, ktoré druhým ukradol“.
 Je zrejmé, že veľa listov, v ktorých Samko opi-
suje svoje cesty a život a ktoré adresuje bratovi, 
nikdy nenapísal, neposlal. Ján ich teda neprečí-
tal. Ale je to dobrý autorský postup. Samkove 
názory ako debnára a človeka z jednoduchých 
pomerov sú pozoruhodné. „Svet je tá vysoká 
akadémia, kde sa každý človek môže vybrúsiť, 
ak je k tomu zrodený. Lež koľké tisíce stojí jed-
ného študenta, ktorý sa doma chce naučiť šesť 
– sedem jazykov!“ Samko sa v cudzích krajinách 
stal dokonca tlmočníkom, lebo ovládal sedem 
jazykov, a prispievateľom do novín. Autor v Post 
scriptum úvahovou formou a retrospektívne 
skúma stopy Samka Šikeťa, kde by sa mohli 
nájsť jeho príspevky uverejnené v miestnej tla-
či: „všade jeho prvé kroky viedli do verejných 
čitární a knižníc, kde získaval prvé poznatky 
o krajine, v ktorej sa zdržiaval. […] jeho kro-
ky smerovali k pamätníkom kultúry ľudstva, 
divom prírody i vtedajším výdobytkom vedy 
a techniky.“ Dokonca došiel k presvedčeniu: 
„Raz napíšem cestopis, aký ešte žiaden človek 
mojej triedy nenapísal o všetkých čiastkach 
sveta.“ S takýmto triumfom sa chcel vrátiť 
do Rakúsko-Uhorska. Samkovi teda nechýba 
sebavedomie a odvaha. V jeho listoch nejde ani 
tak o príbehy, ako o opis a hodnotenie situácie 
v krajinách, ktorými prechádza a ich konfron-
táciu s rodnou krajinou. Samko ako personálny 
rozprávač prostredníctvom vlastného životopi-
su píše životopis doby a sveta.
 V Gindlovej knihe sa prirodzenou a zaujímavou 
formou striedajú protagonistove cestopisy, listy, 

motív ženského ochlpenia, keď chlapci nájdu 
svoju matku opitú ležať na zemi s vyhrnutou ko-
šeľou, u Balka sú to prvoplánovo fotky „nahých 
ženských s pazuchami medzi stehnami“ (s. 209). 
Pupalovo písanie je jemnejšie i uváženejšie. V po-
viedke sa pomaly vynára sociálna téma a tón 
textu zvážnieva. Pôsobivý je i záver, pointa – am-
bivalentne pôsobiaci oslobodzujúci nádych pred 
niečím novým, avšak neurčito znepokojivým.

Tamara Janecová

Pracoval, aby mohol 
cestovať a nájsť seba 

Svetobežník bez pasu / Eugen Gindl /  
F. R. & G. 2018

Ide o jednu z posled-
ných kníh tohto vy-
davateľstva, ktorá 
ešte nesie editorské 
a redaktorské znaky 
„rukopisu“ nebohého 
Olega Pastiera. Kniha 
zaujme aj svojou vnú-
tornou grafickou úpra-
vou – jej text je členený 

na menšie kapitoly s nadpismi a obohacuje ho 
rôznorodá dokumentácia (fotokópie listov, 
obálok, dokladov), čo je pre čitateľa zaujímavé 
a publikácii dodáva ráz dokumentu.
 Eugen Gindl zvolil rozhodne príťažlivú kom-
pozíciu príbehu o hlavnej postave. Je ňou Samuel 
Šikeť – slovenský cestovateľ, ktorý sa narodil 
v roku 1863 v Pukanci a zomrel ako 38-ročný 
13. januára 1902 o šiestej hodine ráno v Tan-
zánii, vtedy nemeckej kolónii. Úmrtný list 
s takýmito údajmi dostal jeho nevlastný brat, 
obuvnícky majster z Pukanca. Od prvých viet 
knihy nastupuje napätie a priam dobrodružné 
udalosti. Rozprávač v 1. osobe množného čísla 
navnadí čitateľa na Šikeťové príbehy. Začínajú 
jeho narodením a širokými geopolitickými a ge-
ohistorickými skutočnosťami doby. „Zoznámme 
sa s pospolitosťou, v ktorej vyrástol, s ľuďmi, 
ktorí ho formovali. Pátrajme po myšlienkach, 
čo mohli vznietiť jeho nespokojného ducha.“ Sa-
muel si písal denník, ale ten sa nezachoval, no 
u jeho brata Jána zostali listy, ktoré mu Samuel 
z ciest písal. „Už na samom začiatku vykrikuje 
z listov vášnivý hlas rebela protestujúceho pro-
ti nespravodlivosti sveta.“ V knihe sú uvedené 
ich originály, tak napr. posledný po maďarsky 
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denníkové záznamy, úvahy, hodnotenia a au-
torské vstupy, spravidla vždy k novým dejovým 
častiam, ktoré posúvajú príbeh. „Ale veď Samko 
Šikeť sa nepoberal do sveta, aby ho objavoval, 
ale aby ho spoznával.“ Samuel je globetrotter, 
nadpriemerne nadaný, sebavedomý, nepokojný 
a cieľavedomý, túžiaci po stálej zmene, v rukách 
s „remeslom“, ktoré nevyučoval nijaký majster. 
Svojou cestou okolo zemegule – okolo sveta – chce 
prevýšiť, pokoriť dovtedy najväčšieho cestovateľa 
Daniela Šusteka. Sám seba hodnotí ako člove-
ka extranaturálneho, ktorý bez pasu, dokladov 
a peňazí obišiel zemeguľu. Záznamy o svojich 
svetobežníckych cestách pripájal k niektorým 
listom, ktoré písal domov – do Pukanca. V jed-
nom z nich píše: „Žiť lebo zomrieť, ale svoj plán 
previesť lepšie, ako sa mi voľakedy snívalo! Ces-
tovanie je vášeň, od ktorej sa treba odúčať há-
dam ešte urputnejšie ako od alkoholu či dohánu.“ 
Samko tvorí listy, vlastný životopis, mapky, vety 
v exotických jazykoch, zostavuje súpis krajín, 
miest a pamätihodností. „Samuelovi Šikeťovi 
nebolo súdené, aby sa vrátil do rodného kraja. 
Tam, pod zasneženým Kilimandžárom, leží jeho 
zabudnutý hrob. O jeho cestopisnom zápisníku 
nevieme ani toľko… Cestopis, ktorý prežil a ne-
stihol napísať, už zaňho nenapíše nikto.“ Autor 
v jednej z posledných kapitol vytvára fikciu umie-
rania Samuela Šikeťa.
 Eugen Gindl nepostupuje vzhľadom na biogra-
fiu Samka Šikeťa chronologicky, čo vôbec neube-
rá na zaujímavosti a napínavosti príbehu. Text 
je totiž bohatý na dobové reálie, napr. peňažné 
meny, počty obyvateľov, príčiny kolonializmu, 
zlatokopectvo, čo dodáva knihe zaujímavý doku-
mentárny charakter. Gindl je dôsledný, pripája aj 
vysvetlivky k slovám, o ktorých sa domnieva, že 
súčasný čitateľ dané reálie nepozná. Autor – roz-
právač preberá rolu Samka – rozprávača a vtedy 
ide viac o komentáre, eseje na báze konfrontácie 
Samkových skúseností z 19. storočia so stavom 
sveta v súčasnosti. Gindl vyjadruje presvedčenie, 
že po Samkovi Šikeťovi sa isto na jeho cestách 
po svete niečo zachovalo, čo ho dokreslí, povie 
o ňom viac. V tej súvislosti sú dôležité dve po-
sledné kapitoly knihy – Poznámka k stratenému 
denníku Samka Šikeťa, ktorou je list Márie Schul-
tzovej z r. 1974 a Pukanská reportáž Eugena Gindla  
z r. 1974… Museli by sme si ho vymyslieť. A v do-
slove z r. 2017 autor knihy okrem iného píše: „A tak 
Samkovu nezavŕšenú cestu okolo sveta môžeme 
zrekonštruovať iba z desiatich listov a jednej po-
hľadnice, ktoré sa zachovali v Pukanci.“

Gabriela Rakúsová

má vždy inú príchuť, iné miesto, iný význam, iný 
odtieň alebo „šmak“. Sám Marenčin vraví: „Ne-
dopúšťam sa ‘milosrdného zabúdania’, aspoň nie 
vedome“ (s. 26). 
 Jurajovi Mojžišovi v knihe Horká chuť sto-
ročia od začiatku išlo o dôkladne premyslenú 
podobu tém, z ktorých sa mnohé objavili už 
v Marenčinových memoároch Čo nevošlo do dejín 
(2012). Tieto rozhovory možno preto považovať 
za akési zvrstvenie všetkého, čo v uvedenej au-
tobiografii odznelo, pričom ide o dielo, ktoré ma 
spomedzi literárnej tvorby Alberta Marenčina 
upútalo ako prvé, a to nielen pre autorov životný 
príbeh, ale i po stránke myšlienkovej, názorovej 
– kvôli jeho pohľadu na svet a ľudí, empatii ako 
základnej podstate tvorby a všetkého umenia, 
snahe pochopiť človeka a svet, ich mnohorakosť. 
 Už od mladosti ho pritom zaujímalo aj to, čo 
je zapísané v našom podvedomí, to, čo nevieme 
prečítať ani pomenovať. Nie je teda náhoda, že 
mal tak blízko k surrealizmu, ktorý v rozhovo-
roch s Jurajom Mojžišom definuje ako „svetový 
názor vedúci človeka k permanentnej obrane 
a revolte proti každému druhu útlaku duchov-
ného aj sociálneho“ (s. 75). 
 Napriek tomu, že sa Albert Marenčin blíži 
k životnej „stovke“, jeho slová nestrácajú na sile 
a sú odrazom múdrosti skutočného intelektuá-
la, skutočnej osobnosti – takej, ako ju definuje: 
„Osobnosti sa nerodia a pri kolíske im neasis-
tujú iba gény a vrodené dispozície. Osobnosti 
sa utvárajú životom, rastom, dozrievaním tak 
ako jablká, syry, víno, a na to je potrebný čas, 
slnko a skúsenosti, nie blahobyt a pohodlie, ako 
si dnes mnohí myslia, ani vedomosti z druhej 
ruky, pomocou počítača a internetu“ (s. 72). 
 Do úzadia však netreba dávať ani Juraja Moj-
žiša, pretože on je ten, ktorý v novovzniknutých 
rozhovoroch s nenápadnou obálkou dáva podnety 
na reakcie – veľmi nenútene, s úsilím očistiť toto 
„predumávanie“ od pátosu a ublíženeckej me-
lanchólie. Z otázok a podnetov napokon vzniklo 
rozprávanie, ktoré je voľným, logicky nie úplným 
priesekom Marenčinovho života od jeho detstva 
po súčasnosť, v ktorom sa historický rozmer roz-
právania kríži s umelcovými osobnými postojmi. 
V knižke Horká chuť storočia Albert Marenčin 
spomína na podstatné rozhodnutia majúce dopad 
na jeho ďalší život, výchovné a inšpiračné vplyvy 
či dôležité stretnutia s inými významnými ľuďmi. 
A ak si už nepamätá on, pamätá si Mojžiš, hoci 
na mnohých miestach je zaujímavé sledovať práve 
to, na čo všetko človek zabudol, nielen to, na čo 
si pamätá.

Natália Mitková

Fixovanie už mnohokrát 
„premletého“ aktuál-
nym uhlom pohľadu 

Horká chuť storočia / Juraj Mojžiš – Albert 
Marenčin / Marenčin PT 2018

Diela memoárového 
žán r u by sme s íce 
mohli vnímať ako mar-
ginálnu časť sloven-
skej literatúry, určite 
by sme ju však nemali 
prehliadať. Aspoň nie 
úplne. Potvrdzujú to 
i viaceré knižné vyda-
nia biografických roz-

hovorov, v mnohých prípadoch predstavujúce 
pútavé a po(ná)učné čítanie. Takýchto kníh 
rozhovorov bolo po roku 2000 publikovaných 
niekoľko, spomedzi tých najlepších spomeň-
me napríklad rozhovory Vladimíra Barboríka 
s Vladimírom Petríkom Hľadanie minulého času 
(2009) alebo Jána Štrassera s Jánom Buzássym 
Byť svoj (2013), Altou Vášovou Sledoslov (2015) 
či s Ivanom Štrpkom Žiť svoju báseň (2018); Jany 
Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich sedem ži-
votov (2012), prípadne Karola Sudora s Fedorom 
Gálom Ešte raz a naposledy (2017). Ešte v roku 
2004 vyšli pod názvom Nezabúdanie. Moje malé 
dejiny rozhovory Olega Pastiera so spisovateľom, 
publicistom, prekladateľom, dramaturgom, sce-
náristom, výtvarníkom a surrealistom Albertom 
Marenčinom.
 Prešlo štrnásť rokov a na dialóg s týmto mno-
hostranným slovenským umelcom sa podujal 
i jeho dobrý priateľ Juraj Mojžiš, ktorý hneď 
v úvode naznačuje, že nejde o tradičný dialóg, 
v ktorom pýtajúci sa kladie presne formulované 
otázky, na ktoré odpovedajúci odpovedá. Mojžiš 
sa nechal inšpirovať časťou vety zo Stručného 
etymologického slovníka slovenčiny Ľubora Králika 
z hesla o pojme hútať, t. j. doslova preháňať mys-
ľou, respektíve v mysli. Výsledkom obojstranného 
„hútania“ je kniha Horká chuť storočia, ktorá je 
akousi fixáciou už toľkokrát „premletého“ aktu-
álnym uhlom pohľadu oboch rozprávajúcich sa 
a zároveň i ďalším čriepkom do pestrej mozaiky 
Marenčinovej autobiograficky ladenej literárnej 
tvorby. Stáva sa súčasťou toho, čo vždy chcelo 
byť autentickým svedectvom. Ak sa aj Marenčin 
niekedy ocitol na hranici reality a fikcie, bolo to 
iba preto, že zažité vo chvíli prítomného okamihu, 
na pozadí súčasného života či životného pocitu, 
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Knihu Jána Čomaja Knieža Matúš môžete získať 
zaslaním kupónu VSSS na adresu redakcie. KUPÓN 

VSSS

KUPÓN  »
do 13. novembra

Katalóg rehoľných 
odevov

Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku / 
Adrián Lančarič – Petra Božena Trnková / 
Dobrá kniha 2018

Po ulici oproti ide rehoľ-
níčka, dnes ste stretli 
už druhú. Rozlíšite ich 
v dave vždy, ale len má-
lokto vie vyčítať z ich 
odevu, či je to školská 
sestra mimo pracovis-
ka alebo karmelitánka 
na ceste k lekárovi. Do-

konca ich nevedia rozoznať ani vo vnútri Cirkvi, 
kde sa hovorí vtip, že koľko je ženských reholí, 
nevie ani Boh. Možno aj tieto „biele miesta“ boli 
popudom pre autorov Adriána Lančariča a Petru 
Boženu Trnkovú k vytvoreniu expozície a neskôr 
katalógu rehoľných rúch Rehoľné a mníšske 
rúcha na Slovensku. 
 Kniha v pevnej väzbe je v skutočnosti totiž 
logickým pokračovaním výstavy, ktorá sa ko-
nala v roku 2015 vo výstavnej sieni arcibiskup-
ského paláca v Trnave. Predstavila 50 rúch, ich 
nositeľov a získala si pozornosť domácich aj 
zahraničných návštevníkov. Obrazová publiká-
cia Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku 
však po ďalšom zbieraní informácií zahŕňa až 
29 mužských a 49 ženských rehoľných a mníš-
skych spoločenstiev, ktoré u nás pôsobia. Nie 
sú tam obsiahnuté všetky, tri z nich spoluprácu 
odmietli, medzi nimi napr. aj Misionárky lásky 
(sestry Matky Terezy), a to aj z pragmatických 
dôvodov, keďže každá z nich má len to rúcho, 
ktoré má práve na sebe, takže nemohli poskytnúť 
odev na fotografovanie.
 Kniha obsahuje farebné fotografie každého 
rúcha: jednu veľkú spredu a dve menšie fotogra-
fie z profilu a zozadu. Okrem toho v nej nájdete 
základné informácie o každom spoločenstve: ofi-
ciálny názov v slovenčine aj v latinčine, skratku 
a bežný skrátený názov, dátum a miesto zalo-
ženia, meno zakladateľa, rok príchodu na Slo-
vensko, súčasné sídlo, meno aktuálneho pred-
staveného, aktuálny počet členov a komunít 
s adresami a tiež poslanie. Údaje boli aktualizo-
vané k 31. marcu 2018. Tieto informácie slúžia 
iba ako východisko k ďalšiemu záujmu o život 
reholí na Slovensku. Dôraz je položený na sa-
motný obrazový materiál, ktorý môže slúžiť napr. 
ako pomôcka pre tých, čo pracujú s vizuálnou 

kultúrou – ikonografiou či hereckými kostýmami.
 Obrázky však dopĺňa aj text, ktorý dáva knižke 
duchovný rozmer: Niekoľko úvah o habite od domi-
nikána Reginalda Adriána Slavkovského, filozofa 
a univerzitného pedagóga. Je to pohľad „zvnútra“, 
od nositeľa habitu, ktorý sa zamýšľa nad jeho úlo-
hou v zasvätenom živote. Veď svoj odev rehoľník 
vníma i ako „neustálu pripomienku duchovnej di-
menzie svojho života. Ani v reholi sa totiž človek 
nestáva anjelom a neustále je vplietaný do siete 
každodenných starostí, ktoré majú tendencie 
duchovný rozmer života zakrývať“. Tak sa rehoľný 
odev stáva aj symbolom pokory a zdôraznenia 
osobitého poslania. Je odkazom na život v spolo-
čenstve a osobité charizmy, tradíciu. Vyčleňuje 
z davu a vzbudzuje aj istý druh pýchy (na svo-
jich zakladateľov a predchodcov), ale mal by byť 
v prvom rade pripomienkou pokory a neustáleho 
hľadania Boha. Lebo vstupom do rehole sa nezís-
kajú odpovede na otázky (hoci „okolie“ môže mať 
také očakávania). Získa sa iba štartovacia čiara 
vo vzťahu k Bohu, ktorý je potrebné si každý deň 
pripomínať (aj odevom). Byť rehoľníkom je podľa 
Slavkovského len východisko, nie cieľ. Obliečka, 
teda získanie rúcha pri zložení sľubov, je len jed-
ným z krokov na ceste rásť v túžbe po naplnení 
chariziem rehole a v láske k svojmu povolaniu 
šíriť duchovný poklad Božej milosti, Kristovu 
lásku. Rehoľný odev predstavuje pre nositeľov 
to, čo každý odev: pohodlie a vyjadrenie svojej 
osobnosti. Vyjadruje príslušnosť ako bežná uni-
forma, ale má aj duchovný rozmer: mnohí rehoľ-
níci a rehoľníčky o ňom snívali ako o naplnení 
svojho povolania.
 Aj na základe tohto možno k zaujímavému 
katalógu rehoľných odevov s úsmevom dodať, 
že ak cítite povolanie k zasvätenému životu, ale 
neviete sa rozhodnúť, ktorá charizma by vám 
bola blízka, môžete to skúsiť aj podľa strihu či 
farby jednotlivých habitov. Veď toto oblečenie 
bude celý ďalší život vyjadrovať vašu príslušnosť, 
a tým aj časť vašej osobnosti.

Miroslava Kuracinová Valová

Kučerovo miesto 
v slovenskej histórii

Knieža Matúš / Ján Čomaj / Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov 2018

Ján Čomaj je autorom viacerých monografií 
o slovenských osobnostiach z rozličných ob-

lastí umenia (Ignác Bizmayer, Štefan Kvietik, 
Eva Kristínová, Ján Berky-Mrenica, Vojtech 
Zamarovský a ďalšie). Po sérii monografií Ján 
Čomaj tento žáner vystriedal príbehmi a esejami 
o problémoch dneška či nedávnej minulosti (Sú-
boje s prekliatím, Slovenské bludy a bludiská, My 
a čas a ďalšie). V ostatnom čase sa však autor opäť 
vrátil k monografiám a jeho ďalšou témou je život 
a dielo pedagóga, historika či autora literatúry 
faktu profesora Matúša Kučeru. 
 Už samotný názov monografie určuje Kučerovo 
miesto v slovenskej histórii. Ján Čomaj napísal 
knihu o udalostiach Kučerovho života, o jeho his-
torických objavoch, o tvorbe a o pedagogickej 
či politickej kariére. Autor pohľad na profesora 
Matúša Kučeru doplnil výberom z jeho štúdií, 
článkov a rozhovorov uverejnených v tlači, čo sa 
ukázalo ako vhodný doplnok autorského rozprá-
vania. Obe zložky poslúžia čitateľom nielen ako 
zdroj konfrontácie s napísaným príbehom, ale 
aj ako autentický doplnok profesorovho života. 
Profesor Matúš Kučera sa programovo celý život 
venuje štúdiu slovenského stredoveku. Vo svojej 
tvorbe často ozrejmuje aj menej známe udalosti 
našej minulosti a nachádza nové fakty vrhajúce 
ucelený pohľad na našu históriu. Medzi inými 

zaujímavosťami spo-
medzi historických ob-
javov Matúša Kučeru 
si Ján Čomaj vybral aj 
epizódu, ako profesor 
v archíve našiel fakty 
o najstaršom colnom 
poriadku z čias Veľ-
komoravskej ríše asi 
z roku 903. Pri štúdiu 

materiálov zistil, že na strednom Dunaji, kadiaľ 
viedla stará rímska cesta od Rezna cez Bratislavu 
na juh, vládli akési neporiadky. Tak zaintereso-
vaní zvolali poradu, aby sa dohodli, v ktorých 
miestach sa má vyberať mýto, za čo ho treba 
vyberať a v akej výške. Zápisnica z tejto porady 
„je priam neuveriteľným svedectvom o živote, 
zvyklostiach a zákonoch tých čias“ (s. 68). 
 Téma soli bola ďalšou, ktorá M. Kučeru zaujala. 
Vynorili sa mu nikým nezistené skutočnosti. Pre-
skúmal archívy v Krakove i vo Varšave. Zistil, že 
slovenskí furmani zo Spiša a Oravy vozili poľskú 
soľ už od 13. storočia. Pre potreby Slovenska sa 
dokonca vyrábala zvláštna soľ „sal sclanonicalis“, 
po poľsky „balwany slowackie“. Ten názov preto, 
lebo furmani nemohli cez priesmyky prevážať 
veľké kusy soli, aké sa ťažili, tak sa upravovali 
na balwany slowackie do hmotnosti asi štyroch 
metrických centov. Miestny „župnik“ vydal vý-
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nos, ktorý sa taktiež podaril M. Kučerovi objaviť 
v archívoch, kde sa písalo, že slovenských fur-
manov treba, keď prídu po soľ, „nakŕmiť fazuľou, 
slaninou a dobre sa o nich postarať“. Podobných, 
často až kurióznych prípadov objavil profesor 
Kučera viacero. Stali sa potom témami mnohých 
štúdií. Boli úspešné, lebo (ako konštatuje Ján Čo-
maj) medievalista Matúš je nielen zvedavec, ale 
aj dobrý rozprávač. 
 Ján Čomaj píše o Mojtíne, Kučerovom rodisku, 
o štúdiu na trenčianskom piaristickom gymná-
ziu, krátko v seminári v Nitre a potom o štúdiu 
slovenčiny a histórie na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave. Ako študent sa stal obeťou neko-
nečných reforiem v 50. rokoch minulého storočia 
a študoval v čase, keď sa do učebných osnov za-
vádzala politická výchova (študenti sa bifľovali 
dejiny KSČ a VKS). Na vysokej škole sa až šestnásť 
hodín týždenne prednášal marxizmus-leniniz-
mus. Roku 1956 Matúš Kučera promoval a po 
skončení prednášal na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave, potom prednášal aj na Univerzite sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave. Ján Čomaj v monografii 
spomína aj známu „pyžamovú revolúciu“ vysoko-
školákov, keď sa postavili proti dogmatickému 
vyučovaniu či proti zrušeniu vojenskej prípravy 
na vysokých školách a proti nedostatku miest 
v internátoch. Vážne hovoril: „Priatelia, po piatich 
rokoch štúdia zisťujem, že by som mohol kde-
koľvek robiť politického referenta, ale vôbec sa 
necítim na to, aby som mohol ísť čo i len za učiteľa 
dejepisu.“ 
 Ján Čomaj rozoberá aj Kučerovu politickú karié-
ru v 90. rokoch minulého storočia (poslanec Fede-
rálneho zhromaždenia ČSFR, minister školstva, 
vedy, telovýchovy a športu, mimoriadny a splno-
mocnený veľvyslanec v Chorvátskej republike, aj 
v Bosne a Hercegovine). Po skončení diplomatickej 
kariéry sa stal generálnym riaditeľom Sloven-
ského národného múzea v Bratislave. Popritom 
sa opäť vrátil na katedru a históriu prednášal 
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 Autor rozoberá a pripomína Kučerovu histo-
rickú tvorbu od debutu Slovensko po páde Veľkej 
Moravy (1974), cez Postavy Veľkomoravskej histó-
rie (1986), ktorá vyšla už po štvrtý raz. Neskôr 
vyšli Kučerove knihy Bratislava a starí Slováci, 
Kalendár Jána z Lefantoviec, Slovensko okolo roku 
1000 a ďalšie. Ján Čomaj v knihe pripomína aj 
Kučerových pokračovateľov, historikov, ktorí 
„ponímajú dejiny národa kontinuálne, od praslo-
vanských čias po vlastnú štátnosť, lebo sme boli 
spolutvorcami tohto štátu i jeho obeťou“ (s. 248).

Ivan Szabó

klad nespoľahlivého rozprávača. Anna napríklad 
v priebehu celého diela nedokáže odolať pohá-
ru červeného vína. Keďže však nikdy neskončí 
pri jednom, jej myšlienkové pochody sú neustále 
zastreté rúškom neurčitosti, čo Anna veľakrát 
dobrovoľne priznáva. Ďalším dôležitým fakto-
rom sú lieky, ktoré má užívať na rôzne depre-
sívne a melancholické stavy. Má, no neužíva ich. 
A ak si už nejaké predsa len dá, zapije ich, ako 
inak, fľaškou Merlotu. Rovnako nespoľahlivá je 
v súvislosti s psychologickými sedeniami, ktoré 
pravidelne ruší alebo na ktorých často klame. 
Nespoľahlivosť Anninho rozprávania autor za-
ujímavo dotvára aj prostredníctvom jej záľuby, 
ktorou je pozeranie filmov, najmä starej pocti-
vej čiernobielej klasiky. Ako môže byť pozera-
nie filmov nespoľahlivé? Ide o to, že v knihe sa 
veľmi často prelínajú repliky filmových postáv 
z práve pustených filmov s replikami postáv, 
ktoré sa nachádzajú v Anninom dome, alebo sa 
prelínajú s myšlienkami samotnej Anny, ktorá 
sa oddá vnútornému monológu. Tento spôsob pí-
sania následne spôsobuje, že veľakrát máme ako 
čitatelia problém určiť, od koho daný prehovor 
smeruje a komu je určený. Navyše, k jej nepohode 
prispieva i neľahká skutočnosť, s ktorou sa nám 
Anna tiež pomerne rýchlo zdôverí – muž ani dcéra 
s ňou už nebývajú. Bývajú inde. Vraj.
 Anna však má aj niekoľko pozitívne motivo-
vaných aktivít, ktorými sa snaží kompenzovať 
fakt, že nedokáže vyjsť do vonkajšieho sveta. 
Ako človek, ktorý vyštudoval psychológiu a aj 
sa jej profesionálne venoval, sa rozhodne, že 
na diskusných fórach vyhľadá ľudí s podobným 
osudom a bude im pomáhať. Ďalej si predplatila 
online hodiny francúzštiny či hodiny cvičenia 
s fyzioterapeutkou. Dokonca hráva online partie 
šachu. Anne teda nechýba chuť žiť „normálny“ 
život, aspoň v rámci možností.
 Annin stereotyp je však náhle narušený tým, 
čo uvidí z okna. Zločin. Hrozný zločin v dome no-
vých susedov. Anna privoláva políciu, no nikto jej 
neverí. Jej zdravotné záznamy, predpísané lieky 
a obrovské množstvo fliaš od vína v byte z nej 
v očiach polície robia skôr pojašenú ženu ako 
dôveryhodnú svedkyňu. A keď navyše susedia 
– otec, matka i syn – zatĺkajú a snažia sa zločin 
zakryť, jej cesta k pravde sa zdá byť zahataná. 
Annina vytrvalosť a tvrdohlavosť však spôsobí, 
že sa nevzdáva. Snaží sa konfrontovať svojich 
susedov s tým, čo videla. Stretáva sa s nezáuj-
mom, agresívnym odporom či tajomnými vyjad-
reniami mladého chlapca od susedov. Pri hľadaní 
pravdy sa Anna musí konfrontovať s vlastnou 
minulosťou, skutočnou pravdou o svojej rodine, 

Jeden, dva, tri, štyri… 
a krok vpred… rovno 
do neznáma

Žena v okne / A. J. Finn / Preklad Matúš Ky-
čina / Ikar 2018

Tradičná radová zástav-
ba rodinných domov 
na predmestí New Yor-
ku. Útulne pôsobiace 
príbytky, upravené zá-
hrady, manželské páry 
rôzneho veku, ktoré sa 
usilujú buď vychovávať 
svojich rebelujúcich te-
enagerov, alebo trávia 

čas so svojimi ukričanými vnúčatami. Každo-
denný život. Pre niekoho idylický, pre niekoho 
nuda. Autorovi sa však podarilo do tohto klasicky 
pôsobiaceho priestoru vložiť rušivý element – 
starší dom s večne zatvorenými a zatemnenými 
oknami, s neupravenou záhradou a so zvláštnou 
obyvateľkou – Annou Foxovou. Teda, doktorkou 
Annou Foxovou, ako nezabudne vždy podotknúť. 
 Jej neodmysliteľným spoločníkom v dome je 
fotoaparát, pomocou ktorého z jedného z okien 
na poschodí dokumentuje život na svojej ulici. 
Vie, kedy chodí sused do práce, kedy má susedovo 
dieťa hodiny klavíra, ktorú knihu práve čítajú 
členky istého literárneho klubu či v ktoré dni 
susedku navštevuje milenec. Prostredníctvom 
fotografií tak vytvára mozaiku cudzích životov, 
ktoré sa jej síce nejako zvlášť nedotýkajú, no as-
poň poskytujú čiastočné spestrenie jej vlastnej 
existencie. Prečo Anna život na ulici pozoruje 
len z okna? Prečo doň aktívne nezasahuje? Prečo 
radšej rieši cudzie životy než ten svoj?
 Autor nám takmer okamžite prináša odpoveď – 
Anna trpí agorafóbiou. Hoci doslovný preklad tej-
to poruchy („strach z námestia“), v spojení s Anni-
nou častou snahou k nej pristupovať s poriadnou 
dávkou cynizmu môže pôsobiť miestami vtipne, 
skutočné dôsledky tohto ochorenia už také nie 
sú. Anna sa bojí otvorených priestranstiev. To 
na jednej strane robí z jej domu akúsi pevnosť, 
ktorú nechce otvoriť pred vonkajším svetom, a zá-
roveň je jej dom pre ňu jediným miestom, kde sa 
cíti skutočne bezpečne a komfortne. Na druhej 
strane sa svet vonku stáva nedosiahnuteľným 
cieľom, ktorý je pre Annu blízko a zároveň ďaleko. 
 Agorafóbia však ani zďaleka nie je jediným 
faktorom, ktorý charakterizuje Annu Foxovú. Je 
ich viacero a robia z Anny priam ukážkový prí-
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musí viackrát prekonať svoj strach z vonkajšieho 
sveta, musí pocítiť dôsledky vlastnej naivity i dob-
roty a v neposlednom rade pocítiť silu vlastného 
odhodlania a túžby žiť.

Anna tesne pred vyriešením záhady prizná to, 
na čo by žiadny šachista nebol hrdý: „Pomýlila 
som si strelca s kráľovnou. Dokonca dvakrát.“ 
Musím sa priznať, že som si pod vplyvom nespo-
ľahlivej rozprávačky Anny tiež pomýlil niekoľko 
figúrok. A rozhodne viac ako dvakrát, čo v ko-
nečnom dôsledku hodnotím ako autorov plusový 
bod. Tieto „zámeny“ som ako čitateľ prežil. Prežije 
ich však aj Anna?

Juraj Holiš

O tetovaniach 
a Spiacej krásavici

Tinta / Alice Broadway / Preklad Katarína 
Slivková/ Vydavateľstvo CooBoo v Albatros 
Media 2018

Tinta je debutový ro-
mán britskej spisova-
teľky Alice Broadway. 
Ide o prvú časť trilógie. 
Autorka našla inšpi-
ráciu pre svoj príbeh 
na nečakanom mieste 
– v evanjelickej cirkvi. 
Alice Broadway bola 
členkou evanjelické-

ho spolku takmer celý život. Jej rodina zažila 
závažné šikanovanie a manipuláciu členmi 
miestneho spoločenstva, a tak sa rozhodli 
opustiť evanjelickú cirkev. Vtedy začala autorka 
spytovať svoju vieru. Jej osobná duchovná tra-
gédia dala vzniknúť zaujímavému dielu v žánri 
young adult.
 Príbeh románu Tinta sa odohráva vo svete, 
kde neexistujú tajomstvá. Obyvatelia Staintstonu 
majú svoje životné príbehy vytetované na tele. 
Dôležité životné udalosti ako narodeniny, ukon-
čenie vzdelania, nová práca či milenecká aféra sú 
zaznamenané cez symbolické tetovania. Po smrti 
sa z tiel potetovaná koža stiahne a podstúpi rituál 
váženia. V ňom sa určí, či osoba viedla dostatočne 
počestný život. Ak áno, koža sa zviaže do knihy, 
ktorá sa odovzdá rodine, aby si mohla svojich 
mŕtvych uctiť a zaručiť ich nesmrteľnosť. Koža 
tých, ktorí sa závažným spôsobom previnili voči 
spoločenstvu, sa hodí do plameňov a upadnú 
do večného zabudnutia.

Nevyhnutný zradca?

Judáš / Amos Oz / Preklad Katarína Karovi-
čová / Vydavateľstvo Slovart 2018

Izraelský spisovateľ 
Amos Oz, vlastným me-
nom Amos Klausner, 
nepatrí k tým, ktorí 
nazerajú na univerzum 
obvyklým spôsobom. 
Jeho najnovší román 
Judáš (v hebrejskom 
origináli pod názvom 
Evanjelium podľa Ju-

dáša, 2014) vyvracia stáročiami zaužívané 
zradcovské konotácie ničomníka a zapredan-
ca spájajúce sa s biblickou postavou Judáša Iš-
kariotského a ponúka príbeh „o omyle, túžbe, 
neopätovanej láske a nezodpovedanej nábo-
ženskej otázke“.
 Dej románu sa odohráva v zime na prelome 
rokov 1959 – 1960. Študent Šmuel odchádza z uni-
verzity. Na základe ručne napísaného inzerátu ho 
najíma žena, v strednom veku, na platenú pozíciu 
spoločníka staršiemu invalidovi. Mladý muž sa 
tak ocitá v tajuplnom, mystickom dome, ktorý 
sa stáva jeho novým útočiskom.
 Podstatná časť románu prebieha pre jednot-
livé postavy v zadefinovaných častiach domu. 
Oz v jeho priestoroch rozohráva vzťahové tan-
go troch postáv – mladého študenta Šmuela, 
tajuplnej Atalie a Geršoma Walda, ktorí sa 
stretávajú ako cudzinci a postupne nachádzajú 
cesty vedúce k sebe. Jednotlivé vzťahy medzi 
postavami sú formované na základe protikladu. 
Šmuel vo vzťahu k Atalii je idealistický revo-
lucionár, rojko, citlivá a clivá duša. Atalia vy-
stupuje ako kontrapunkt − cynická, chladná, 
realistická bez schopnosti sa dlhodobo citovo 
viazať. Rovnaká bipolarita sa objavuje vo vzťa-
hu ústrednej postavy a Geršoma Walda. Starý 
pán je skeptik opovrhujúci ideológiami, ktoré 
označuje za toxické, naopak Šmuel je horlivý 
socialistický nadšenec s vierou v krajšie zajtraj-
šky. Každá z postáv vzťahového trojuholníka 
má svoje miesto. Jedno rameno trojuholníka 
v smere od Šmuela k staršej príťažlivej žene sa 
mení na vášnivý ľúbostný cit, druhé rameno 
smerujúce k Waldovi sa premieňa na otcov-
sko-synovský cit, zatiaľ čo vzťah Walda a Atalie 
je dlhodobo neutrálny a nemenný. Vzájomné 
dialógy postáv formujú viaceré dejové plány, 
ktoré pozvoľna so správnou dávkou očakáva-

 Šestnásťročná Leora sa pripravuje na závereč-
né skúšky, ktoré rozhodnú o jej životnej kariére. 
Dúfa, že sa z nej stane tatérka, po čom túži od ne-
pamäti. Do jej života však zasiahne smrť otca, 
ktorá odhalí jeho tajomnú minulosť a prevráti 
Leorin život hore nohami.
 Dej románu na prvý pohľad nie je ničím výni-
močný. V rámci svojho žánru používa niektoré 
zaužívané klišé. Hlavná hrdinka je na začiatku 
obyčajná tínedžerka, ktorá miluje svoju rodinu, 
najlepšiu kamarátku a musí sa vyrovnať s tra-
gickou udalosťou, ktorá zmení kurz jej života. 
Dokonca možno povedať, že príbeh je až priveľmi 
priamočiary, čo spôsobuje aj miernu predvída-
teľnosť. Jednoduchosť fabuly poskytla autorke 
priestor na vybudovanie solídneho filozofické-
ho základu bohatého na symbolizmus, ktorý je 
hnacím motorom celého príbehu. To najlepšie, čo 
táto kniha ponúka, sa skrýva medzi riadkami. 
 Hlavným konfliktom príbehu nie je ani zvrh-
nutie vlády, ani nič podobne bombastické, ale 
spytovanie našej vlastnej viery. Autorka nehovorí 
o viere náboženskej, ale o viere vo svet a hodnoty, 
ktoré sme poznali a ukázali sa ako potenciálne 
nepravdivé. Alice Broadway v rozhovore pre The 
Guardian potvrdila, že naozajstnou podstatou 
príbehu je konfrontácia s naším vlastným pre-
svedčením, teda so sebou samým. 
 Ďalšou zaujímavou témou, ktorú autorka ponú-
ka, je potreba rozprávania príbehov a ich dôleži-
tosť pre naše vnímanie sveta. V knihe sa objavuje 
niekoľko povestí a legiend, ktoré si rozprávajú 
obyvatelia Leorinho sveta po generácie. V samot-
nom príbehu fungujú ako forma útechy a uistenia 
sa o správnosti fungovania sveta, ktorý hrdinku 
obklopuje. Cez tieto mýtické príbehy sledujeme 
zmeny v myslení hlavnej hrdinky, ktorá časom 
začne spytovať ich pravdivosť.
 Vzhľadom k tomu, že konflikt knihy sa odohrá-
va vo vnútri hrdinky, v románe veľa akcie čitate-
lia nenájdu, čo môže niektorých z nich odradiť. 
Väčšiu časť knihy tvorí budovanie samotného 
konfliktu. Čitateľ sa dokonca prichytí, ako roz-
mýšľa nad tým, ako by sa zachoval v podobných 
situáciách. Informácie o svete, v ktorom hrdin-
ka žije, Broadway nevychrlí naraz, ale postupne 
v malých dávkach. Čitateľ sa nemusí báť, že sa 
v nich stratí. 
 Zhrnuté a podčiarknuté – Tinta je zaujímavým 
prírastkom v žánri young adult, ktorý ponúka 
svojim čitateľom priestor na zamyslenie, možnosť 
hľadania skrytých súvislostí a učí ich, že svet nie 
je čiernobiely. 

Veronika Košičiarová
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nia odkrývajú osobné tiene, ale aj historické 
či kultúrno-náboženské prízraky. 
 Dialóg sa tak stáva základným výstavbovým 
prvkom a prameňom viacerých dejov. Román 
podáva príbeh Šmuela, opusteného priateľ-
kou, odchádzajúceho z univerzitnej pôdy, lebo 
otec nie je viac schopný platiť výdavky spojené 
so štúdiom, zároveň odkrýva vlažné, respek-
tíve žiadne emócie syna vo vzťahu k vlastnej 
rodine. Rovnako otvára kruté pozadie smrti 
Waldovho syna, Ataliinho manžela, ako aj 
politický príbeh jej otca Šaltiela Abravanela, 
ktorého neochvejná viera v to, že Židia a Arabi 
by mohli existovať vo vzájomnom spolužití, 
mu priniesla vykázanie izraelskými politikmi 
zo strany a veľavravné označenie zradca. V ne-
poslednom rade prostredníctvom rozhovorov 
s Waldom čitateľovi predostiera polemickú 
debatu o Judášovi a jeho vnímaní v priebehu 
dejín vo vzťahu k Ježišovi a kresťanstvu, pri-
čom Judáša predstavuje ako posledného sku-
točného kresťana, lebo bez jeho prítomnosti by 
nevznikla ani samotná cirkev, ani kresťanstvo 
(slovami píše diplomovú prácu, ktorú Šmuel 
na univerzite nedokázal dokončiť). 
 Všetky príbehy súzvučia, celkom prirodzene 
sa dopĺňajú a prelínajú ako korene bonsajov 
s jedným kmeňom, ktorým je silný a pôsobivý 
príbeh. Celým románom preniká jedinečná 
životná múdrosť, je v ňom počuť tlkot slov, 
ale aj mlčanie. A aj keď Oz svojím diskurzom 
dráždi, tak v jeho provokatívnosti je cítiť veľkú 
túžbu po kresťanskom, židovskom, palestín-
skom a moslimskom zmierení a čistom ľud-
skom spolužití. Mohlo by sa zdať, že Judáš je 
historicko-politicko-náboženským príbehom, 
ale je skôr knihou viacerých polôh a podôb 
samotnej lásky.

Jana Kičura Sokolová

Farebná prechádzka 
s Vincentom

Smäd po živote / Irving Stone / Preklad Šar-
lota Barániková / Slovenský spisovateľ 2018

Beletrizujúci román Smäd po živote, ktorý de-
tailne vykresľuje život jedného z najvýraznej-
ších predstaviteľov expresionizmu, Vincenta van 
Gogha, nie je na knižnom trhu novinkou. Prvý-
krát vyšiel vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ 
v roku 1957. Ďalšie vydania na seba nenechali 

tateľa, keďže súčasťou publikácie nie je obrazová 
príloha, ktorá bola prítomná v predchádzajúcich 
vydaniach.
 Publikácia je však cenná aj vnútorným po-
norom do duše nikdy nepochopeného človeka, 
ktorý dokázal uhasiť svoj smäd po živote iba 
prostredníctvom maľovania. Nikdy to nerobil 
pre peniaze, s čím súviseli mnohé existenčné 
problémy, s ktorými sa stretával. Extrémny život, 
ktorý viedol Vincent, vyvoláva miestami husiu 
kožu. 
 Prínosom knihy je nepochybne aj pôsobivé 
literárne stvárnenie jednotlivých miest, kde sa 
Vincent pohybuje. V tomto smere je zaujímavá 
kapitola týkajúca sa umeleckého života v Paríži. 
Čitateľ sa tak zrazu stáva svedkom raňajkovania 
v prítomnosti čerstvých bagiet, rozvoniavajúcej 
kávy a rieky Seiny, ktorá svojou dĺžkou pripomína 
hada. 
 Beletrizujúci životopis o Vincentovi van 
Goghovi neodporúčam iba fanúšikom tohto ex-
presionistu, ale aj všetkým tým, ktorí majú pocit 
prázdna a neustáleho hľadania miesta v živote. 
K tomu neodmysliteľne patrí viera – vďaka nej 
dokázal Vincent prežiť, a je až obdivuhodné, že 
sa nevzdával aj napriek tomu, že mnohým bol len 
na smiech. A práve toto považujem za posolstvo 
knihy – nevzdávať sa, nevzdávať sa, nevzdávať 
sa!

Miroslava Košťálová

Od inšpirácie 
k literárnym agentom

O písaní / Stephen King / Preložila Marína 
Gálisová / Ikar 2018

K Stephenovi Kingo-
vi sedí to otrepané 
klišé „spisovateľ, kto-
rého netreba zvlášť 
predstavovať“. Autor 
vyše päťdesiatky me-
gaúspešných kníh, 
nekorunovaný kráľ 
hororovej literatúry, 
majster napätia a stra-

chu, jeden z najpredávanejších prozaikov po-
sledných desaťročí. Stephen King je jednoducho 
fenomén, grafoman a o svojej tvorbe, prístupe 
k príbehom a inšpirácii píše podrobne v knihe 
O písaní (Všetko, čo viem o svojom remesle). Ak 
by ste od tejto knihy čakali metodologickú prí-

dlho čakať (1964, 1974, 1983, 2001). A je tu rok 
2018 a nová dotlač, ku ktorej sa dostala aj moja 
maličkosť. 
 Mám pocit, že posledné roky sa nesú v zna-
mení van Gogha, čo nevnímam ako negatívny 
jav, keďže patrím k jeho priaznivcom. Rada by 
som v tejto súvislosti spomenula monografiu 
Van Gogh. The Complete Paintings, ktorú v roku 
2015 pripravilo vydavateľstvo Taschen. V mi-
nulom roku vyšla vo vydavateľstve Premedia 
próza Valčík stromov a náhody a sály kín ovládol 
maľovaný film S láskou, Vincent, na ktorom sa 
podieľalo 125 umelcov z celého sveta. Van Gogh 
stále žije a pripomenúť si jeho život prostred-
níctvom prózy nemusí byť vôbec zlým nápadom 
na strávenie voľných večerov. 
 Irving Stone napísal životopis tohto význam-
ného výtvarníka na základe pocitov, ktoré v ňom 
zanechali jeho obrazy. Nejde o fikciu, keďže autor 
pracoval aj so zachovalou korešpondenciou, au-
tentickými dokumentmi a čerpal aj zo spomienok 
ľudí, ktorí sa osobne poznali s Vincentom. Kom-
binácia uvedených faktorov tak vytvára pôsobivý 
materiál na literárne spracovanie.
 Napísať beletrizujúci román o van Goghovi 
predpokladá metaforickosť a veľkú dávku citu 

premiešanú so zmys-
lom pre  v n í ma n ie 
far ieb. I r v ing Sto-
ne dokáže pôsobivo 
opisovať prostredie, 
v ktorom Vincent ma-
ľoval – dokonca v nie-
ktorých pr ípadoch 
som si vedela vybaviť 
konkrétne obrazy pod-

písané jeho menom. Zo Stoneových riadkov 
presakujú farby, už-už máte pocit, že na vás 
vyskočí paleta a celého vás pomaľuje pestrými 
farbami: „Blížila sa jeseň a slnce zapadlo veľmi 
zavčasu. Cestou domov sa neraz pristavovali 
pri močiaroch a pozorovali farby západu, ktoré 
sa odzrkadľovali na vode ani motýlie krídla, 
pokým nezhasli v súmraku“ (s. 116). Paleta s far-
bami a štetcom sa vás najviac dotkne v kapitole 
Arles – dráždi zmysly, vyvoláva túžbu a snaží 
sa uhasiť neukojiteľný smäd.
 Smäd po živote je rozdelený do niekoľkých 
kapitol, pričom každá z nich predstavuje inú časť 
v živote Vincenta van Gogha. Kapitoly predsta-
vujú kľúč k pochopeniu jeho tvorby. Čitateľ získa 
odpovede na mnohé z otázok, ktoré sa mu vyno-
ria v mysli bezprostredne po zhliadnutí obrazov 
tohto expresionistického maliara. Súčasná dotlač 
zrejme počítala so zvýšenou obrazotvornosťou či-



č. 10/18

RECENZIE

 ››

ručku s bohatým terminologickým slovníkom, 
budete asi sklamaní. 
 O písaní nie je typickou literárnou rukoväťou 
– našťastie. Ide o skvele namiešaný osviežujúci 
drink, ktorého súčasťou je autobiografia autora, 
jeho humor a úprimnosť a, samozrejme, výlet 
do sveta tvorivého procesu. Treba povedať, že 
King sa nehrá na osvieteného, ani mentorského 
hrdinu. Priznáva, že ani samotní autori netušia, 
odkiaľ prichádza inšpirácia a že pravdepodobne 
treba nápad chytiť rovno za pačesy a pritiahnuť 
do svojho počítača, bloku alebo písacieho stroja. 
Ani on sa nikdy nevyžíval v odbornosťou naplne-
ných publikáciách pripomínajúcich svojím jazy-
kom a štýlom viac skriptá ako vecnú a autentickú 
výpoveď o tom, ako vzniká dielo. Kingova „prí-
ručka“ je však plná skvelých rád, ktoré ocenia 
nielen tí, ktorí radi a s odhodlaním píšu. Jednu 
z najlepších rád mu, vraj, dal istý John Gould, kto-
rý vydával miestny týždenník a Stephena prijal 
na miesto športového reportéra. Vtedy ešte mla-
dému a neskúsenému nadšencovi písaného slova 
príliš nevoňal záber, ktorému by sa mal venovať. 
Gould mu jeho prvú športovú reportáž funkč-
ne skrátil (v knihe je text publikovaný) a vyňal 
z neho najmä zbytočné klišé, farbisté prívlastky 
a skrátil súvetia. „V posledných dvoch ročníkoch 
na Lisbonskej strednej som absolvoval dosť hodín 
anglickej literatúry a na vysokej som sa venoval 
kompozícii, beletrii aj poézii. Ale John Gould ma 
naučil viac, než som si odniesol odtiaľ, a podarilo 
sa mu to za desať minút,“ píše King. 
 Redigovaniu sú v knihe venované dlhé pasáže 
a kapitoly. Spolu so svojimi vlastnými autorský-
mi príspevkami pridáva americký autor aj texty 
iných spisovateľov, aby čitateľovi dosvedčil a ne-
násilne ho presvedčil, že „sekať“ sa oplatí, trpný 
rod je nestabilnou barličkou a že autentickosť so-
fistikovanosťou neobalamutíte. „Snaha zbytočne 
šperkovať slovnú zásobu a hľadať dlhé slová, lebo 
za tie krátke sa tak trocha hanbíte, patrí k veľ-
kým hriechom píšuceho človeka… Radšej sa hneď 
zaprisahajte, že nikdy nepoužijete slovné spojenie 
„finančná kompenzácia“, keď budete chcieť vy-
jadriť ‘úplatok’.“ Kingova kniha je okrem iného 
aj pútavou autobiografiou, v ktorej sa spovedá 
zo svojej deštruktívnej závislosti od alkoholu, roz-
práva o detstve a mladosti, v ktorej bojoval s vnú-
tornou frustráciou, nasledoval sen písať, hovorí 
o množstve negatívnych kritík a odmietnutí, aj 
o zoznámení sa so svojou ženou, ktorá sa mu stala 
celoživotným priateľom, súpútnikom a prvým 
čitateľom. Detstvo mal poznačené chudobou, nie 
vždy ideálnymi vzťahmi v rodine, Durhamom, 
v ktorom žil a obrazy mestečka mu celoživotne 

totižto síce bohatý, no nevyhne sa nešikovným 
prirovnaniam, slovným zvratom a figúram. 
Nechýba mu dynamika, tú zvyšuje aj jeho frag-
mentácia na krátke až scénické kapitoly. Autor 
má nadanie čitateľovi scénu vykresliť s grafic-
kými presnosťami a zároveň nimi neretardovať 
text, oprieť sa o prírodné motívy a prepojiť ich 
takmer až s esteticky idealizovaným vnímaním 
techniky. 
 S ľudskou identitou a budovaním postáv sa 
Irving vyrovnáva ťažkým a komplikovaným 
spôsobom. Zreteľný pokus o precíznosť je ba-
dať na snahe čitateľovi predložiť všetky časti 
rovnice, ktorej výsledok je charakter človeka. 
Minulosť matky, potenciálneho otca, pravého 
otca, ich vlastné vyrovnávanie sa so svojou iden-
titou, vojnovým stavom – všetko sú to informácie 
nepochybne užitočné, no explicitne a detailne 
vyjadrené neúnosne zaťažujúce dielo. Na jeho 
stranách sa tak rodí postava nie komplexná, ale 
„pozliepaná“ z kvanta „prehistorických“ infor-
mácií, ako ich nazval samotný autor. Tie tvoria 
skôr bludisko ako mozaiku. Ani prvotina majstra, 
akým sa neskôr John Irving nepochybne stal, 
neunesie ťažké témy na nevyvinutom základe. 
 Samotné postavy majú len veľmi malý potenci-
ál udržať čitateľovu pozornosť. Postava Graffa sa 
vyrovnáva s vlastnou dospelosťou, túžbou nájsť 
samého seba a bezhlavo sa ženie za prežitím 
akejsi vnútornej slobody. Tieto pochopiteľné 
pocity ale dorovnáva absolútna neschopnosť 
vyrovnania sa s realitou a prevzatia následkov 
za svoje skutky. Snaha o slobodu, v ktorej človek 
nie je brzdený ničím, sa bije s úsilím o nájdenie 
a ukotvenie samého seba v časopriestore, ktorá 
sa odráža zase v snahe spojiť sa s minulosťou. 
V prípade tej vlastnej vyvstáva problém prežitia, 
resp. neprežitia vojny: „Mojej rodine a mne naozaj 
ušla celá vojna. A ja som sa preto, napočudova-
nie, cítil trochu vinný“ (s. 348). Túto vinu rieši 
postava napojením sa na cudziu minulosť, ktorú 
predstavuje postava Watzeka-Trummera.
 Siggyho vlastnosti sú takmer karikatúr-
ne preexponované. A tak napriek tomu, že je 
v diele citeľná ambícia spraviť z neho človeka 
so všetkými svojimi dimenziami, v skutočnosti 
je obmedzený len na jednu. Zatiaľčo sa Irvingo-
ve mužské postavy musia pasovať so všetkými 
problémami dospievania v povojnovom svete, 
ženské postavy majú, naopak, veľmi plytké či 
priam nijaké prežívanie. Vnútorný život Siggyho 
matky, ktorý sa autor snaží v druhej časti knihy 
načrtnúť aspoň náznakom, absolútne vyprcháva 
v postave Gallen, ktorá je skresaná len na de-
dinské dievča ohúrené veľkým mestom.

vystupovali aj ako kulisy prostredia v jeho horo-
roch. Keď začal King začiatkom 70. rokov písať 
svoj preslávený a dnes už kultový horor Carrie, 
práca na knihe sa mu zasekla a text nakoniec za-
hodil do koša. Jeho manželka však papiere našla 
a Stephena presvedčila, aby pokračoval ďalej. Aj 
to je jeden z príkladov nevyspytateľného úspechu 
literatúry a zároveň ponaučenie, že niekedy to 
netreba vzdať ani s postavami, ktoré sa priečia 
samotnému autorovi. 
 „Nechcel som napísať knihu, hoci aj takúto 
krátku, po ktorej by som si pripadal ako literárny 
táraj alebo mystický magor. Takých kníh – a ta-
kých autorov – je na trhu aj bezo mňa habadej. 
Amy však mala pravdu: nikto sa nás nepýta na ja-
zyk. Pýtajú sa naň takých ako DeLillo, Updike 
a Styron, ale autorov takzvanej populárnej pró-
zy nikdy. Napriek tomu aj nám proletárom leží 
na srdci literárny jazyk a vášnivo nás zaujíma 
remeslo rozprávania príbehov na papieri.“ Kni-
ha O písaní je komplexnou, populárne podanou 
a nesmierne cennou publikáciou práve z hľadis-
ka vôdzky k tvorivému textu a autor skutočne 
neostáva nič dlžný podtitulu „všetko, čo viem 
o svojom remesle“.

Diana Mašlejová

Irving hibernuje. 
Zatiaľ

Ako oslobodiť medvede / John Irving / Pre-
klad Marián Gazdík / Vydavateľstvo Plus 
v Albatros Media 2018

Ako oslobodiť med-
vede je cestou odpúta-
vania sa od minulosti 
a ťažkopádneho pre-
žívania mladosti, res-
pektíve dospievania. 
Miešanie rozprávačov, 
dejových línií a desať-
ročí vytvára kompliko-
vaný obraz, ktorý často 

predstavuje skôr čitateľský hlavolam ako jednot-
nú perspektívu diela. Postavy sú vystavané kostr-
bato, je ťažké určiť, do akej miery ide o autorský 
zámer vykreslenia nezrelých dvadsiatnikov. 
 Dielo kladie mnoho zaujímavých a ťažkých 
otázok, pod ich váhou sa ale láme, keďže je 
postavené na vratkých nohách neúplných, ne-
ucelených postáv a autorského rukopisu, ktorý 
sem-tam stojí na hrane znesiteľnosti. Text je 



s. 30/31

 ››

RECENZIE

 Dielo sa „drobí v prstoch“ aj vďaka členeniu 
na viaceré celky a prelínaniu časových rovín. 
Formulácia myšlienok, ktoré sa neskôr nesú 
Irvingovou tvorbou, je síce už v tomto diele 
na vysokej úrovni, no autor sa usiluje obsiahnuť 
takmer všetky základné otázky – moci, identity, 
minulosti, viny, slobody. Snaha o ucelený formát 
úplne stroskotáva. Prílišnú roztrieštenosť diela 
a obmedzené postavy aspoň čiastočne vyvažuje 
dynamika deja, bohatý jazyk a aj hĺbka, ktorú 
text svojimi myšlienkami ponúka. Dielo tak 
predstavuje vo svojej podstate síce podarenú, 
no začiatočníctvom poznačenú prvotinu, čo je 
ale črta ospravedlniteľná. V úvode označujem 
Ako oslobodiť medvede za cestu a myslím si, 
že samotný autor jej cieľ nachádza až vo svojich 
neskorších prácach. 

Nina Podmanická

Dobrého málo býva 
– vreckový anjel je 
prepchatý cukrovou 
vatou

Príbeh Angelina Browna / David Almond / 
Preklad Lucia Nižníková / Vydavateľstvo 
Slovart 2018

Oceňovaný br itský 
autor David Almond, 
k tor ého l i ter á r n a 
tvorba balansuje me-
dzi detským svetom, 
magickým realizmom 
a filozofiou, sa po knihe 
Skellig (1998) opäť do-
tkol anjelov. Tentoraz 
však menej vzletne. 

V porovnaní s umne, letmo zosnovaným príbe-
hom, ktorý Almondovi zabezpečil miesto medzi 
uznávanými autormi, píšucimi nielen pre deti 
a mládež, má tento počin výrazne infantilnejší 
nádych. To by neprekážalo, ak by sa pomerne 
riedkeho deja s priehľadnou štruktúrou a ideou 
nevysypalo na papier v rozsahu malého románu. 
 Angelino Brown je úplne iný anjel, síce jasnejší, 
no prisladký. Aj keď v rámci viac rozprávkovej 
formy rátame s naivnejším stvárnením a neo-
čakávame temné tajomno číhajúce za rohom, 
absentuje tu čokoľvek, čo by uchránilo od nudy. 
Knižka mala zrejme hladiť po duši, pôsobí však 
ako med, čo všetko polepí. Akoby si spisovateľ 

neovplyvnia dej a ten ich tiež nezasiahne viac, 
ako si to autor dovoľuje naznačiť. Sú len vyšra-
fované, nie vyfarbené ako celá kniha, ktorá je 
ilustrovaná milo i vkusne.
 Dospelí sa delia na dva druhy: dobrí alebo zlí. 
Nepomôže, že len navonok či dočasne. Autor 
napríklad sám priznáva, že je zástancom alter-
natívneho vzdelávania, čo zreteľne dáva najavo 
parodovaním zamestnancov školstva, robiacich 
„dôležité“ rozhodnutia bez reálneho významu. 
Učiteľka výtvarnej výchovy či kuchárka sú ste-
lesnením tvorivosti, starostlivosti a vľúdnosti. 
V istej rovine je to v poriadku, no opäť viac pro-
striedkom zažitého a nezáživného skicovania 
než profilovania literárnej postavy. 
 Almondova tvorba býva spájaná s pojmom 
„biblioterapia“ – liečba, pri ktorej čítanie o ťaž-
kostiach a problémoch, korešpondujúcich s tými 
životnými, umožňuje nájsť východiská a úľavu. 
Napriek tomu, že je kniha zásobená množstvom 
námetov s potenciálom túto úlohu naplniť, sa to 
napokon nepodarí. Je skrátka priplytká na to, 
aby zasiahla vnútro. I keď je snaha prinášať 
a vychutnávať si dobrý pocit sympatická, nestačí 
servírovať frázy a optimizmom presiaknuté situ-
ácie, pokiaľ nemajú základ v pute medzi slovom 
a prežívaním, ktoré si autor želá. Čitateľ však 
ostáva presýtený balastom a hladný po zážitku. 
 Azda najuchopiteľnejšou pointou, ku ktorej 
sa dá priľnúť, je typická otvorenosť veciam, čo 
sa nemusia javiť prirodzené či správne, no i tak 
môžu človeka obohatiť. Keď už v anjela neveria 
ani kňazi, dobrota srdca a veľkosť ducha sa me-
rajú spontánnosťou, s akou ho okolie akceptu-
je, pričom sa nadprirodzená bytosť stáva čoraz 
skutočnejšou a my sa dostávame k nádejnému 
jadru či hlavnému spojivu príbehu asi najbližšie. 
Avšak veľmi rýchlo sa od neho opäť odkloníme 
a neostanú v nás žiadne odpovede ani podnety 
na premýšľanie.
 Nejde o to, že by autor nedisponoval dosta-
točnou originalitou. Práve naopak. Všetko však 
ostáva v rovine útržkovitého nápadu. Veľmi 
ťažkopádnymi skratkami sa motáme myšlien-
kami bez prieniku, názorov, príliš nahustených 
na čitateľa. Almond je veľmi produktívnym au-
torom, na konte má vyše tridsať kníh. Nastáva 
však otázka, či nie je lepšie počkať na samého 
seba, aby sa človek píšuci dokázal vyjadriť v plne 
koncentrovanej, najuveriteľnejšej a najviac hod-
notnej podobe. Tomuto anjelovi totiž skutočná 
hĺbka, z ktorej temnoty sa dívame do skutočného 
svetla, žiaľ, bytostne chýba.

Edita Treščáková

odskočil k napohľad detsky vyprofilovanejšej 
literatúre, no nechtiac pritom podliezol latku 
kvality, ktorú pred dvadsiatimi rokmi, keď Skellig 
vyšiel, nastavil. 
 Príbeh Angelina Browna sa vyznačuje tým, 
že to príbeh nie je, hoci mohol byť, a skvelý. 
Predurčovalo ho na to autorovo vnímanie sveta 
a duchovna, tvoriace výrazné línie jeho diela, 
čo občas preblysnú aj stránkami tejto knižky. 
Sú to však len krásne nite, z ktorých treba čosi 
utkať. Cestu, po ktorej bude chcieť čitateľ putovať, 
dvere, za ktoré bude chcieť nahliadnuť. A to sa ne-
podarilo. Ostalo klbko myšlienok, náznakov tém 
a rozstrapkaných klišé. Niežeby nebolo zrejmé, 
čo sa chce povedať, práve naopak – je to kolotoč 
omieľaných právd, na ktorom sa vezieme, vidiac 
pred i za seba, bez pocitov záujmu.
 Ako vodič autobusu Bert Brown, ktorý má už 
práce plné zuby a veľmi rád si na každého a všet-
ko na tomto zlom svete „pofrfle“. Až sa mu raz 
vo vrecku, nevedno prečo, zhmotní anjel. Ten 
začne jesť puding, chodiť do školy, učí sa rozprá-
vať, lietať a hrať futbal. Občas si prdne. Doslova 
pre srandu. Potom ho unesú a oslobodí sa záhad-
ným spôsobom, ktorý o ňom hovorí nevieme čo 
presne. Vieme ale, že jeho únoscovia nie sú v sku-
točnosti vôbec zlí, iba nevedia, ako byť dobrí. Aj 
ten najväčší zloduch túži mať anjela vo svojom 
vnútri. Preto ho chce zjesť. A že vždy pomôže 
želé, čokoládový koláč, maľovať si a smiať sa. To 
všetko nevyplýva z príbehu, vieme to, lebo nám 
to autor niekoľkokrát zdôrazní. Niežeby na tom 
celom nebolo čosi pravdy, ale stokrát opakovaná 
pravda sa stane prázdnou. 
 Autor chabo brnká na overené strunky púta-
vosti príbehu. Charaktery silných postáv a ich 
osudov načrtáva plocho. Odbíja čitateľa spôsobom 
– „táto postava je zlá, ale nemusela by byť, táto 
je múdra, títo sú láskaví“. Oblieka ich do pováh, 
akoby nosili na tričku logo, podľa ktorého potom 
stereotypne konajú. Býva zlým zvykom tolero-
vať strohú naivnosť detského žánru, no ani tá 
neospravedlňuje, že sa postavy nevyvíjajú a tie, 
ktoré sa napokon neurčitým spôsobom zmenia, 
tak neurobia na základe motivácie deja a príbehu. 
Chýba uveriteľný proces, ktorým prejdú. Dokonca 
ani hlavný hrdina, tvrdiac, že nič nevie, nedostá-
va impulz na to, aby sa premenil na človeka, hoci 
ľudské vlastnosti vykazuje. Humor je tu tiež len 
ventilom dusna, do ktorého nás kniha uzamyká, 
nefunguje sviežo, spontánne. 
 Detské postavy na rozdiel od iných autorových 
kníh neprekonávajú zložité problémy a životné 
situácie, a tak im chýba pohonná hmota, aby ne-
ostali predvídateľnými figúrkami, ktoré napokon 
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Na počiatku Oskarovho príbehu, po krát-
kom zhrnutí kašubského pôvodu, ktorého 

zárodky doslovne aj symbolicky splodila priamo 
na kašubskej pôde ústredná osobnosť a zakla-
dateľka rodu, stará mama Anna, je tichý hluk 
motýľa bubnujúceho svojím letom smrtonosnú 
túžbu po svetle žiaroviek. Zámerný oxymoron je 
len skratkovitým a obrazným vyjadrením vzťahu 
Oskarovho bubnovania ako spôsobu sebavyjad-
renia, chápania a stvárnenia vonkajšieho sveta, 
ktorý ho obklopuje v rámci rodinnej a susedskej 
bezprostrednosti na Labesovej ulici, ale aj v šir-
šom rámci historických udalostí presahujúcich 
prístavné mesto Gdansk.
 Kým teda Oskar pestuje a zveľaďuje svoju 
„schopnosť vybubnovať si na detskom bubienku 
potrebný odstup“, uši dospelých sú voči tomuto 
a každému ďalšiemu významovému odtienku 
bubnovania hluché tak, ako Oskarovi rodičia 
sústredení na plánovanie synovej budúcnosti 
nepostrehli ústredný bod vnímania čerstvo na-
rodeného dieťaťa – rytmický zvuk motýľa. Oči 
dospelých vidia v bubienku skôr invalidný než 
hudobný nástroj, vyjadrenie a zhmotnenie poza-
staveného (možno vedome) telesného rastu.
 A kým teda vo svete zmyslového vnímania 
dospelých neustále bubnovanie vyvoláva nepo-
chopenie a z neho vyplývajúce pohoršenie, trá-
penie, ale aj agresívne správanie, vo svete detí, 
kam Oskar v prvých rokoch života patrí, takisto 
zažíva odcudzenie na viacerých úrovniach. Naj-
prv na úrovni mentálnej v zmysle prirodzeného, 
intuitívneho a vrodeného intelektu vysoko pre-
vyšujúceho vnímanie bežného dieťaťa do troch 

pomáhalo vnútorne spracovať a vyrovnávať sa 
so všetkými pocitmi a myšlienkami, ktoré si Os-
kar vďaka ich jedinečnej rytmickej transkripcii 
a schopnosti jej neskoršej reprodukcie uchoval 
v pamäti.  

Epická kvalita a šírka čarovného sveta 
románu
Červeno-biely bubienok, na ktorom biela far-
ba je len bielou a červená iba červenou farbou 
a dohromady netvoria a neznamenajú vôbec nič.  
Na rozdiel od plota, ktorý Oskarov starý otec 
predtým, než sa stal jeho starým otcom, úmy-
selne natrel štátotvornou bielou a červenou. Z Os-
karovej perspektívy aj na rozdiel od kašubského 
zemiakového poľa a starej mamy Anny. K nej 
sa neustále vracia a aj v závere, zvažujúc útek  
pred vykonštruovaným sebaobvinením z vraždy, 
je práve ona tou prvou a pravou, aj keď nemožnou 
voľbou. A tak ako ústredný rozprávač (postava 
Oskara) v úvode rozsiahleho epického diela hľadá 
východiskový bod a v jeho závere ho opätovne 
nachádza, tak aj čitateľ v priebehu čítania nachá-
dza hneď viacero takýchto bodov, o ktoré môže 
oprieť svoj čitateľský zážitok a takýchto výcho-
dísk, z ktorých môže rozvíjať subjektívne, ale aj 
univerzálne a nadčasové interpretácie. Pretože 
platí, že nech už sa človek rozhodne pre čokoľ-
vek, ak svojmu rozhodnutiu zostane verný, je 
úplne jedno, akým smerom sa vyberie. Stačí, ak 
pôjde dostatočne dlho, zostane otvorený svetu 
okolo seba a jeho život nadobudne epickú kvalitu 
a šírku čarovného sveta románu.

Milan Sabo

rokov. Neskôr na úrovni telesnej, kde Oskar 
naopak zaostáva a ako to už v krutom svete detí 
chodí, stáva sa aj obeťou šikanovania zo strany 
rovesníkov, ktorí vlastne už ani nie sú jeho ro-
vesníkmi v úplnom zmysle slova. A Oskar na to 
reaguje ako reaguje na všetky negatívne a iné 
prejavy sveta – bubnovaním. Jeho bubnovanie 
teda nie je monotónnym hlukom sústredeným 
len do jedného bodu vzdoru. Je v ňom vždy viac, 
ako môže a vie povedať, či presnejšie, viac ako 
sú v ňom ľudia ochotní či schopní počuť.

Bubnovanie medzi detstvom a dospelosťou
V detskom období je tento už spomínaný spôsob 
sebavyjadrenia a reflektovania sveta náhradou 
za písmo a sčasti aj rečový prejav. Ten však Oskar 
skôr vedome prispôsobuje vzrastu, aby nedával 
najavo svoj mentálny presah. Bubnovanie je teda 
aj spôsobom, ako sa v staršom veku vnútorne 
vyrovnať s telesnou rolou trojročného dieťaťa. 
Bubienok je však nezlučiteľný s významovo ucho-
piteľnejším nástrojom –  písmom. Inými slovami, 
ak sa Oskar chcel naučiť písať, musel sa sčasti 
zriecť svojho plechového hovorcu a viesť aj „život 
mimo bubienka“. 
 V období dospelosti sa úloha aj význam bubien-
ka posúva na ďalšiu úroveň. Stáva sa spôsobom 
vyvolávania a zhmotnenia spomienok zazna-
menávaných perom, ale prežívaných ešte raz 
prostredníctvom bubnovania, keď „stačí zopár 
celkom konkrétnych taktov“ a pamäť obsiahne 
každý na pohľad aj bezvýznamný detail z čias, 
kedy bubnovanie suplovalo hovorené slovo či 
písmo, ale aj z neskorších rokov, keď naďalej 

Červený a biely
Plechový bubienok / Günter Grass / Preklad 
Katarína Széherová / Vydavateľstvo Premedia 2018

„bubienok, ktorému pri obratnom a trpezlivom použí-
vaní zídu na um všetky vedľajšie veci nevyhnutné na to, 
aby sa na papier dostala najdôležitejšia vec“

Po takmer šesťdesiatich rokoch od prvého vydania románu v originálnom znení prichádza slovenský preklad jedného 
z popredných diel povojnovej svetovej literatúry z pera laureáta Nobelovej ceny. Viera v oporný, východiskový, ak nie ústredný 
bod skrývajúci sa v detaile, sa hneď v prvom románovom počine Güntera Grassa rozprestrela do epickej šírky. Vo vymedzenom 
časopriestore a z perspektívy nevšedného životného rozhodnutia prestať rásť, ale aj napriek tomu postupne dospievať v telesnej 
schránke trojročného človiečika, obsiahne celú prvú polovicu 20. storočia originálnym a vrcholne autentickým spôsobom.

Foto bb
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Prečo sa ho na tomto mieste nepodarilo 
zachovať? 
O budovu bývalého Klubu železničiarov, ktorá 
patrila ŽSR a v ktorej sídlil antikvariát, sa v rešti-
túcii hlásila Slovenka žijúca v Austrálii. Nasledo-
val 25-ročný súdny spor, ktorý železnice nakoniec 
prehrali a nová majiteľka dala budovu vysťaho-
vať. Vtedy sme antikvariát sťahovali prvýkrát. 

V ktorom roku to bolo a čo nasledovalo po-
tom?
Sťahovanie začalo, ak si dobre pamätám, 25. feb-
ruára 2017 a trvalo dva týždne. Knihy sú usklad-
nené v budove Tatraskla v Trnave, za čo vďačíme 
primátorovi Petrovi Bročkovi, ktorý promptne 
reagoval a v rámci svojich kompetencií nám po-
skytol bezodplatne priestor na jeden rok. Neustá-
le hľadáme investora, ktorý by vedel za určitých 
podmienok odkúpiť antikvariát a zachovať ho 
v tom rozsahu, ako ho vybudoval Tibor Ďurák. 
Zatiaľ sa nám to nedarí a v súčasnej dobe nás 
čaká ďalšie sťahovanie, pretože zmluvný pre-
nájom skončil a vznikli objektívne príčiny na vy-
sťahovanie.

Rodina Tibora Ďuráka neprejavila záujem 
o tieto knihy? 
Jeho rodina nemá záujem ani možnosti pokračo-
vať v tejto tradícii a činnosti. Z našej strany pre-

behlo už viac stretnutí s potenciálnymi investor-
mi, ale nepodarilo sa ich dotiahnuť do šťastného 
konca. Tento rok sme si požiadali o 2 %, aby sme 
to zvládli nejakým spôsobom vyriešiť k spokoj-
nosti, a hlavne aby sa podarilo antikvariát zacho-
vať v tom rozsahu a stave, v akom ho zanechal 
jeho majiteľ. 

Učarovali vám nejaké knihy z Ďurákovej 
zbierky? 
Sú tam knihy v koži v hebrejčine, latinčine, nem-
čine, maďarčine a klasici z povinného čítania. Vy-
sokoškolskí brigádnici, čo nám pomáhali so sťa-
hovaním, tam našli zaujímavé tituly, ale poviem 
vám, v tom zhone som to hlbšie neregistroval 
a nepovažujem sa za odborníka v tomto smere. 
Priznám sa, že keď mi pri sťahovaní prechádzali 
cez ruky, v tom množstve som sa pri niektorých 
pozastavil, prelistoval a boli tam zaujímavé 
kúsky, aj čo sa historickej hodnoty týka.
 Myslím, že ku knihám mám veľmi pozitívny 
vzťah, v mojej knižnici ich mám okolo tisícky, 
už to ani nerátam, ale v súčasnosti prevláda môj 
záujem o literatúru faktu a históriu. A ešte spo-
meniem cca 12000 titulov v digitálnej podobe, 
hoci viem, že to neprečítam v tejto uponáhľanej 
dobe, ale viem aj to, že pri čítaní sa čas spomalí 
a človek sa vnútorne upokojí. Ľudia si dnes zvykli 
čítať krátke články s obrázkami, bez hlbšieho 

Aké je poslanie Občianskeho združenia 
Nicolasa Konta?
Jeho hlavným poslaním je objavovanie a zachova-
nie kultúrneho a historického dedičstva, podpora 
rozvoja turistiky a cestovného ruchu. Ďalej spolu-
práca s podnikateľskými subjektmi a subjektmi 
samosprávy a jednotlivcami pri napĺňaní spoloč-
ných cieľov v hlavných, ale aj ďalších oblastiach. 
V súčasnosti má naše združenie osem členov.

Zameriavate sa na určitý región?
Áno, keďže máme sídlo v Hlohovci a poznáme 
možnosti a hlavne potenciál tohto mesta už dáv-
no, tak sa sústredíme na postupné odkrývanie 
lokálneho turistického, historického a kultúr-
neho bohatstva. 

Ako dobre ste poznali antikvariát Tibora 
Ďuráka v čase, keď ešte žil?
Párkrát som bol v jeho prvom antikvariáte 
pri škole. Zo zvedavosti, pozrieť sa na tie najstar-
šie knihy, keďže ma fascinovala história a hlavne 
vedomie, že tam môžu byť exponáty staré stovky 
rokov. Aj som sa raz opýtal pána Ďuráka, akú 
má najstaršiu knihu, ale už si nepamätám jeho 
odpoveď. V Europiku som bol tuším dvakrát, tiež 
len popozerať a vychutnať si tú prazvláštnu atmo-
sféru. To miesto malo svoj genius loci, škoda, že 
sa ho nepodarilo zachovať na pôvodnom mieste. 

V čase, keď som študovala, hádam aj 10 rokov dozadu, všetci chodili do antikvariátu v Leopoldove, no ja som tam nikdy 
nebola. Každý sa pamätá na Europik na leopoldovskej železničnej stanici, kde boli stohy kníh od podlahy až po strop 
bez akéhokoľvek systému. Zberateľ a majiteľ antikvariátu Tibor Ďurák však v roku 2011 zomrel a odvtedy sú jeho knihy 
pre čitateľov nedostupné. Kde sa teraz nachádzajú a kto sa o ne stará? Rozprávala som sa s Mirom Dvoranom (1970), 
výkonným riaditeľom Občianskeho združenia Nicolasa Konta, ktoré vzniklo v roku 2014 a okrem iných aktivít bojuje 
za záchranu vyše 300 000 kníh pána Ďuráka. 

PRÍBEH

Hľadá sa nový život 
pre antikvariát

Foto Patrik Valovič
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Áno, prizveme si odborníkov a určite využijeme 
aj dotácie a granty. Veď kategorizácia, katalo-
gizácia, a prípadná digitalizácia je nákladná 
a zodpovedná práca. 

Pán Ďurák si poctivo viedol knihu návštev. 
Máte ju k dispozícii? Čo všetko vám prezra-
dila?
Jedinečnosť antikvariátu potvrdzujú návštevy 
osobností, ako sú napríklad bývalý slovenský 
prezidenti Michal Kováč, Ivan Gašparovič, Ru-
dolf Šuster, ďalej František Mikloško, Pavel 
Dvořák, Stanislav Štepka, Jana Kociánová, 
Raymund Kákoni, Jozef Banáš a mnohí ďalší. 
V neposlednom rade aj návštevy zahraničných 

hostí z 27 krajín sveta, ktoré sú zapísané aj v kni-
he návštev, ktorú si pán Ďurák svedomito viedol. 
Kníh návštev je niekoľko, mal som ich požičané 
od dcéry pána Ďuráka, zatiaľ ich má v úschove, 
ale keď doriešime umiestnenie antikvariátu, 
určite budeme pokračovať v tejto tradícii knihy 
návštev.

Aká je vaša motivácia. Prečo to všetko robíte?
V kultúrno-spoločenskej oblasti som aktívny 
32 rokov, pretože som sa už nemohol len tak 
prizerať úpadku kultúrnych a historických bu-
dov a nečinnosti kompetentných nášho mesta, 
ktorí sa oháňali dvomi odpoveďami – na to nie sú 
peniaze a koho by to zaujímalo. Medzi prvé akcie 
patrilo Kino pod hviezdami, ktoré sme prvýkrát 
realizovali pred 6 rokmi. Úplne prvé premieta-
nie zorganizoval môj syn Martin s kamarátmi 
pod vyhliadkou Šianec, kde im prišlo 120 náv-
števníkov. Ďalšie premietania boli na rôznych 
miestach v pánskej záhrade a nakoniec na amfi-
teátri v Hlohovci, kde bola návštevnosť cca 200 až 
400 návštevníkov. Dezolátny stav amfiteátra toho 
času bez osvetlenia a vysoké poplatky za autor-
ské práva rozhodli o ukončení tejto činnosti, 
ale pre nás to bol dobrý výsledok, pretože sme 
ukázali vedeniu mesta, že záujem je, len treba 
konať. Za súčasného vedenia sa podarilo zre-
konštruovať hľadisko a osvetlenie a letné kino 
je na pláne budúci rok.
 Ďalšou zaujímavou akciou je Deň zámockých 
pivníc, ktorá prebieha formou komentovanej pre-
hliadky a organizujeme ju raz za rok v spolupráci 
s Vlastivedným múzeom, ale verím, že pribudnú 
reprízy tak, ako pribúdajú obnovené historické 
pamiatky v meste a záujem turistov o Hlohovec. 
Tento rok sme organizovali 3. ročník Pangula Fes-
tu, festivalu amatérskych kapiel (ale na vysokej 
hudobnej úrovni), ktorých je tu veľa a myslím, že 
nedocenených. Máme v pláne budúci rok vydať 
publikáciu s pracovným názvom Dejiny podze-
mia mesta Hlohovec od 14. storočia do roku 1945, 
a takisto aj dokument o tajomstvách Hlohovca, 
ktorý sa odprezentuje v niekoľkých českých te-
levíziách. Ďalej spolupracujeme s ďalšími akti-
vistami na nových projektoch v oblasti kultúry 
a histórie. Táto činnosť ma baví a napĺňa rados-
ťou, keď vidím záujem o spomínané aktivity, a keď 
nimi potešíme aspoň pár sto nadšencov, má to 
význam. Za posledné štyri roky sa vytvoril nový 
verejný priestor s podporou aktívnych jedincov 
a združení zo strany mesta, a tak sa zo šedivého 
mesta kde „nič“ nie je stáva multikultúrne mesto 
bohaté na históriu. 

Beáta Beláková

obsahu. Kniha vyžaduje sústrediť pozornosť 
celého človeka, ponoriť sa do deja, a to je dnes 
pre niektorých priam nemožné. Verím, že kniha 
nikdy nestratí svoj význam, a preto je zachovanie 
antikvariátu dôležité pre tých, ktorí chcú obja-
vovať iné svety a túžia sem-tam uniknúť z tohto 
šialenstva, ktoré v súčasnosti prežívame.

Koľko titulov tvorí antikvariát? 
V roku 2006 niekoľkí študenti s pánom profe-
sorom, už neviem z ktorej fakulty, zrátali knihy 
v antikvariáte a bol vystavený aj certifikát. Tibor 
Ďurák je držiteľom slovenského rekordu za vy-
tvorenie najväčšieho antikvariátu, kde bolo v tom 
čase umiestnených 300 000 kníh.

Ak by mal seriózny zberateľ alebo spisova-
teľ či vedec záujem pozrieť si zbierku kníh 
pána Ďuráka a kontaktuje vás, umožnili by 
ste mu návštevu? 
Vzhľadom na to, že knihy sú nastohované v ma-
lom priestore, nemá to význam. Sú uložené ne-
prehľadne, a vôbec nevieme, kde čo je, pretože 
to bolo potrebné presťahovať čo najrýchlejšie. 

Kam poputujú knihy teraz? Našli ste vhodné 
priestory?
Máme jedno miesto, aj keď nie sme s ním ešte 
stotožnení, ale hľadáme ďalej. Ak aj priestory 
nájdeme, antikvariát bude stále „len“ uskladnený, 
nebude možné v tých priestoroch akýmkoľvek 
spôsobom nakladať s knihami.

Pred vyše rokom ste pre pnky.sk uviedli, že 
sa plánuje rekonštrukcia zámku v Hlohovci, 
kde by mohol byť antikvariát umiestnený. 
Aká je v tejto súvislosti situácia dnes?
Po poslednej debate s primátorom Miroslavom 
Kollárom a riaditeľom Vlastivedného múzea Jo-
zefom Urminským sme usúdili, že momentálne 
mesto Hlohovec nemá priestory. Problém je, že 
nevieme nájsť priestory, ktoré by obsiahli takéto 
množstvo kníh s prihliadnutím na to, že chceme, 
aby to nebol len antikvariát, ale multikultúrny 
priestor vhodný na besedy, koncerty a zárobkovú 
činnosť, pretože antikvariát ako taký si na seba 
určite hneď nezarobí, možno časom. 

Keď sa vám podarí nájsť pre antikvariát 
priestor, bude vás čakať množstvo fyzic-
kej, ale aj odbornej práce. Knihy správne 
zatriediť, niektoré bude možno treba opra-
viť, iné si zaslúžia výnimočnú pozornosť. 
Spolupracujete alebo budete spolupracovať 
s odborníkmi z knižnej kultúry?

ROZHOVOREuropik som navštívil raz, kedysi dávno. 
Predtým som o ňom veľa počul, o nebý-
valom počte kníh, kde sa medzi hroma-
dami balastu dajú objaviť skutočné ra-
rity, o svojskom majiteľovi a neobvyklej 
atmosfére. Vzal som si deň dovolenky, 
prehodil cez plece priemerne veľký tu-
ristický batoh a šiel som. Len zbežne som 
prebehol niekoľko miestností s knihami 
v inej budove, aby som zvyšok dňa strá-
vil v hlavnom stane pána Ďuráka. Po-
núknutú pomoc som nepotreboval, a tak 
majiteľ spolu s kunšaftom popíjali víno 
proti zime a debatovali. Bol chladný deň 
a vydychoval som obláčiky pary, napriek 
tomu som chcel prejsť všetko. Nepoda-
rilo sa. Pred záverečnou som odchádzal 
vymrznutý s plným batohom kníh: Ca-
mus, Levi-Strauss, množstvo afrických 
a juhoamerických autorov. Nechal som 
tam nedotknutých asi dvadsať regálov. 
Chcel som sa neskôr vrátiť a prezrieť si 
aj akordeóny, lampy a staré telefóny, ale 
druhú návštevu som už nestihol.

Marek Vadas, spisovateľ

Navštívil som leopoldovský antikvariát 
opakovane. Ale už je to dávno. Veľa si 
nepamätám. Uchvacujúce boli rozmery, 
obrovské priestory, v ktorých boli snáď 
státisíce kníh. Zle sa v nich hľadalo, boli 
uložené v stĺpcoch, bol problém dostať 
sa k tým najspodnejším. Aj ja som si tam 
čosi vybral, neviem však už, čo to bolo. 
Imponujúci bol aj ohlas tohto zvláštneho 
pracoviska v médiách. Aj mňa na leopol-
dovskú stanicu pritiahla zvedavosť, vy-
volaná nadšením novinárov.

Pavel Dvořák, historik
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KUPÓN 
TATRAN – SHRIVEROVÁ

KUPÓN 
TATRAN – VAYNERCHUK

KUPÓN 
SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ

  KUPÓNY
do 13. novembra

Prosté rozprávky. Séria 1 / Marek Hudec / Ilust. Martin Kolčak / 
Vydavateľstvo Tatran 2018

Debutová próza autora (1990), ktorý vyrozprával príbeh rozpadu vzťahu 

v motívoch Prostonárodných slovenských rozprávok. Inšpiroval sa Philipom 

Pullmanom, ktorý štylisticky prerozprával rozprávky bratov Grimmovcov. 

Autor ich však na rozdiel od Pullmana zakomponoval do moderného príbehu 

v dnešnom svete. Hrdina prechádza nečakaným rozchodom a nedokáže sa 

odpútať od osoby, ktorá sa stala stredobodom jeho vesmíru. Utápa sa vo fan-

tazijných halucináciách. Nakoniec nájde spriaznenú dušu, ktorá mu sľúbi 

pomoc a spolu s ním sa vydáva do sveta slovenských rozprávok.

Zamýšľam sa… /Maria Shriverová / Z an-
gličtiny prel. Terézia Štubniaková / Vydava-
teľstvo Tatran 2018
Motivačná publikácia s podtitulom Úvahy, modlitby 
a meditácie pre zmysluplný život od americkej autor-
ky, producentky a novinárky. Je doplnená citátmi 
známych osobností a krátkymi modlitbami. 
Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Na plný plyn! / Gary Vaynerchuk / Z anglič-
tiny prel. Natália Rondziková, Igor Tyšš / Vy-
davateľstvo Tatran 2018
Motivačný sprievodca úspešného podnikateľa čita-
teľa prevedie profesijným a finančným úspechom. 
Publikácia ponúka tipy na zvýšenie efektivity po-
mocou rokmi overených stratégií.
Aj túto knihu môžete získať v súťaži.

Neodchádzaj / Katarína Gillerová / Sloven-
ský spisovateľ 2018
Reedícia románu populárnej spisovateľky o Veroni-
ke, ktorej krachuje manželstvo v dôsledku nevery. 
Autorka napísala už 16 románov, tento je v poradí 
jej piaty.
Román môžete získať v súťaži. 

Čítanka pre pracujúce triedy / Szczepan 
Kopyt / Z poľštiny prel. Kristína Karabová / 
Občianske združenie Laputa 2018
Výber z poézie poľského hudobníka a poeta (1983). 
Ako jeden z mála angažovaných básnikov v strednej 
Európe sa cielene dotýka spoločensko-politickej 
reality a spracúva ju prostredníctvom poézie. 

Zobrané z PC / Tomáš Repčiak / FAMA art 
2018
Poetický debut poézie pre dospelých, ktorý prináša 
výber z autorovej (1972) tvorby od deväťdesiatych 
rokov po súčasnosť. Autorovi vyšli knižky krátkych 
próz Zo života Karčiho Vešeľaka, Na krok od raja, Ta-
jomstvo kľúča, zbierka básní pre deti Robte cirkus 
a zbierka básní Na vydaj.

Bosí sme prišli na svet / Silvia Bystričanová 
/ Vydavateľstvo Slovart 2018
Próza populárnej spisovateľky o tajomnom mužovi 
s člnom so zvláštnou životnou múdrosťou, ktorý 
preváža ľudí cez jazero. Protagonistu Vincenta 
naučí dívať sa na život inak.

Julianna alebo Hra na únos / Júlia Vozne-
senská / Z ruštiny prel. Vanda Rybanská, Irena 
Košírerová / Ilust. Martin Kellenberger / Vyda-
vateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2018
Kniha o príbehu dvojičiek, ktoré po rozvode rodičov 
vyrastali formované rozdielnym prostredím a vý-
chovou. Po smrti matky sa stretávajú v otcovom 
dome, kde sa začne odvíjať dobrodružný príbeh.

Dospievanie. Spolu to zvládneme / Ro-
bert Winston / Z angličtiny prel. Alexandra 
Prokopčáková / Vydavateľstvo Slovart 2018
Publikácia s podtitulom Praktický sprievodca  
pubertou a prvými rokmi dospelosti prináša všetky 
témy súvisiace s dospievaním (telesné zmeny, hľa-
danie vlastnej identity, sexualita, sociálne médiá 
a bezpečnosť na internete a i.).
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3 x Komiks / Juraj Martiška / Perfekt 2018

Komiks nadväzuje na tradíciu frankofónnych komiksov (napr. Asterix a Obelix), 

ktoré ponúkajú humorno-dobrodružný príbeh a sprostredkúvajú historické in-

formácie. Zväzok obsahuje tri komiksy – Starosti kráľa Michala, Dobrodružná cesta 

kráľa Michala na ostrov pokladov a Hurá do boja! Tomuto známemu ilustrátorovi 

vychádzali komiksy najmä v časopisoch, a to už od 90. rokov minulého storočia. 

Napríklad to boli časopisy Včielka, Svetlo, Skaut. Odmala kreslil rád a veľa, moti-

vovali ho aj „komiksové príbehy úpadkovej kultúry komiksu v príbehoch Káčera 

Donalda, Mickeyho Mousa…“ Na záver doslovu dodáva, že sa rád riadi „pravidla-

mi komiksového sveta, ktorý má svoj vlastný individuálny priestor“.

 ››

Presvitnutia / Anna Gavalda / Z francúz-
štiny prel. Marta Činovská / Vydavateľstvo 
Slovart 2018
Zbierka krátkych próz francúzskej spisovateľky 
(1970), v ktorých aj naďalej zostáva verná záujmu 
o človeka. Poviedky sa vyznačujú autorkiným pocho-
pením pre ľudské slabosti, neresti, vášne i bolesti.

Atlas zabúdania / Peter Krištúfek / Artfo-
rum 2018
Druhé doplnené vydanie netradične spracovanej 
knihy významného autora (1973 – 2018) zachytá-
va obdobie rokov 1914 – 2018. Každému roku je 
priradený text (báseň, telegram, rozsudok atď.), 
ktorý vyjadruje atmosféru doby. Vydanie je dopl-
nené o roky 2014 – 2018 a venované stému výročiu 
Československa. 

Mama milovala Gabčíka / Veronika Ho-
molová Tóthová / Ikar 2018
Príbeh Jozefa Gabčíka, Anny Malinovej, ktorá sa 
zapojila do odboja, a jej dcéry Aleny, o ich odhod-
laní a odvahe, ktorú preukázali bezprostredne 
po skončení druhej svetovej vojny. Autorka napísala 
aj úspešný román Mengeleho dievča (2016).
 

Môj tank / Viktor Horváth / Z maďarčiny prel. 
Renáta Deáková / Iron Libri – Vydavateľstvo 
Slovart 2018
Štvrtý titul edície K4, ktorá prináša čítanie súčas-
nej stredoeurópskej literatúry. Román maďarské-
ho spisovateľa (1962) reflektuje udalosti z roku 
1968 v Československu.

Úsmevy z pekla / Stanislav Háber / Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2018
Kniha autora (1966) zachytáva udalosti prvej sve-
tovej vojny, v ktorej bojuje hlavný hrdina, a druhej 
svetovej vojny, počas ktorej bol uväznený a mučený 
fašistami. 

Záhada troch štvrtín / Agatha Christie – 
Sophie Hannahová / Z angl. orig. prel. Barbora 
Andrezálová / Slovenský spisovateľ 2018
Detektívny príbeh, ktorý podľa vzoru populárnej 
autorky Agathy Christie (1890 – 1976) napísala brit-
ská spisovateľka Sophie Hannahová. Odohráva sa 
v Londýne 30. rokov minulého storočia a hlavnou 
postavou je, samozrejme, Hercule Poirot. 

Generál M. R. Štefánik / Mariana Čengel 
Solčanská / Ikar 2018
Próza scenáristky a režisérky (1978) o živote letca, 
astronóma, francúzskeho generála (1880 – 1919).

Priepasť / Jozef Karika / Ikar 2018
Próza populárneho autora (1978), ktorého diela sú 
charakteristické veľkou dávkou napätia, s kriminál-
nymi a detektívnymi motívmi. Bývalý lezec skúma 
pravdivosť legendy o neznámej sile, ktorá núti ľudí 
skočiť do priepasti.

Á, bé, cé, dé v abecede / Dana Hlavatá / 
Fortuna Libri 2018
Kniha pre najmenších obsahujúca verše na krstné 
mená. 
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KUPÓN 
SPN – MLADÉ LETÁ

  KUPÓN
do 13. novembra

Modré obdobie / Viera Švenková / Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2018
Próza spisovateľky (1937), beletrizované zápisky 
z obdobia po auguste 1968. Zachytáva osudy politic-
ky prenasledovaných novinárov, ako ich čiastočne 
zažila.

Alžbetin dvor / Hana Zelinová / Slovenský 
spisovateľ 2018
Prvá kniha historickej trilógie prozaičky, drama-
tičky a autorky kníh pre deti a mládež (1914 – 2004) 
zachytáva osudy turčianskeho zemianskeho rodu 
od konca 18. storočia až po súčasnosť. Prvý diel je 
o rode Fabiciovcov, ktorí žijú na Alžbetinom dvore.

Výmena stráží na oceáne / János Erdödy / 
Z maďarčiny prel. Ján Dömök / Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov 2018
Reedícia publikácie autora (1909 – 1996) zameraná 
na obdobie raného novoveku. Približuje 16. storočie 
v západnej Európe z hľadiska mocenských bojov, 
ktorých rozhodujúca časť sa odohrala mimo pevniny. 

Poškoláci / Gabriela Futová / Ilust. Daniela 
Zacharová / SPN – Mladé letá 2018
Tretie vydanie príbehu pre čitateľov od 11 rokov 
obľúbenej autorky pre deti a mládež (1971) o najlep-
šej žiačke v triede, ktorá sa dostala medzi stálych 
poškolákov. 
Knihu môžete získať v súťaži.

Stromy / Piotr Socha / Z poľštiny prel. Zuzana 
Fajth / Ilust. Wojciech Grajkowski / Vydava-
teľstvo Slovart 2018
Veľkoformátové ilustrácie s krátkymi textami 
o stromoch pre deti od 5 rokov. Autorovi vyšla vo Vy-
davateľstve Slovart aj podobná publikácia Včely.

Opica škorica opäť vystrája / Peter Sto-
ličný / Fortuna Libri 2018
Pokračovanie knižky Dobrý deň, opica Škorica? s roz-
právkami o slušnom správaní a o nezbednej opičke.

Tlejúce slnko / Dušan Mikolaj / Ilust. Miloš 
Alexander Bazovský / AlleGro Plus 2018
Druhé vydanie životopisného príbehu o maliarovi 
(1899 – 1968), spoluzakladateľovi národnej výtvar-
nej moderny.

Spod striech / Ján Marton / HladoHlas 2018
Tretí román básnika a prozaika (1979) prináša prí-
beh o bežných ľuďoch, ktorým sa dejú bežné veci 
len naoko.

Poviedka 2018 / Predslov Svetlana Žucho-
vá / Ilust. Mária Slováková / KK Bagala 2018
Zborník najlepších poviedok 22. ročníka literár-
nej súťaže obsahuje texty autorov – Agáta Brozová, 
Martin Greguš, Barbora Hrínová, Karlos Kolbas, 
Dominika Moravčíková, Miša Petrovičová, Petra 
Števonková, Jana Turzáková.

Jeden z milióna / Martin Reiner / Z češtiny 
prel. Silvester Lavrík / Ilust. Mariana Dvořá-
ková / Iron Libri – Vydavateľstvo Slovart 2018
Tretí titul edície K4. Zbierka 14 poviedok českého 
básnika a prozaika (1964) životopisného charak-
teru, v ktorých mapuje roky svojho dospievania 
i život päťdesiatnika.

Tri smrtky sa plavia / Vanda Rozenbergová 
/ Vydavateľstvo Slovart 2018
Próza významnej spisovateľky (1971) o 32-ročnej 
Karole a jej bolestivých zážitkoch z domova. Autorka 
sa umiestnila vo finálovej päťke Ceny Anasoft litera 
2018 s knihou Muž z jamy a deti z lásky.

Zulejka otvára oči / Guzeľ Jachina / Z ruš-
tiny prel. Ján Štrasser / Vydavateľstvo Slovart 
2018
Román rozvíja príbeh ženy, ktorú nespravodlivo 
poslali do pracovného tábora na Sibíri. Je to debut 
tatárskej spisovateľky mladej generácie.

Sviňa / Arpád Soltész / Ikar 2018
Druhý román novinára, politického glosátora a ko-
mentátora (1969). Autor vykresľuje systém, v ktorom 
neexistujú hranice medzi mafiou a politikou ani 
zločinom a zákonom. 

Abeceda. V básničkách hľadaj mená / 
Emília Hubočanová / Ilust. Jakub Cenkl / For-
tuna Libri 2018
Toľko mien je v kalendári! A koľko je ich na svete! 
Ak to vaše v knižke chýba, zameniť ho môžete. Sa-
mozrejme, v takej básni, v ktorej by ste chceli byť, 
aby sa vám pri čítaní mohlo srdce potešiť. 
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V ďalšom čísle si prečítate:
 v téme o literatúre v digitálnom priestore sa dozviete nielen o knižných influenceroch, 

 booktuberoch, ale aj o básnických zbierkach s koreňmi na instagrame
 rozhovor Ivany Gibovej s knižným dizajnérom Samuelom Čarnokým
 titulnú recenziu na knihu Jána Púčeka Med pamäti (OZ Laputa / Literárna bašta)
 interpretáciu básne Jána Motulka od Jozefa Brunclíka

Knižná revue 11 vyjde 15. novembra.
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NAVŠTÍVTE

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

Získajte už druhú, októbrovú záložku! Na záver čaká odmena 
– krásna plátená taška. Zistite viac na: www.zbieramzalozky.sk

Zberateľské záložky

Ktorý obraz 
si poskladáte?

Nesmrteľní
Chloe Benjamin

Ako spoznanie dátumu 
vlastnej smrti ovplyvní 
životy štyroch súrodencov 
z New Yorku? Nový 
román skúma hranice 
medzi voľbou a osudom, 
ale aj hranice života 
a smrti a vzťahov v jednej 
rodine.

Dni opustenia
Elena Ferrante

Autorka slávnej 
Neapolskej ságy v novom 
románe šokuje a zároveň 
fascinuje svojou surovou 
úprimnosťou. Nosnou 
témou knihy je zostup 
do prázdnoty, ktorá 
Olge zostala po rozpade 
manželstva.

Nočný vlak 
do Lisabonu
Pascal Mercier

Skvelý fi lozofi cký 
román sa dočkal 
slovenského vydania! 
Prečítajte si príbeh 
o samotárskom 
profesorovi klasických 
jazykov Raimundovi 
Gregoriovi.

Martinusácke tipy na skvelé jesenné čítanie

Pozývame vás na besedy v našich kníhkupectvách

OBCHODNÁ 26, BRATISLAVA

Jozef Karika 
(Trhlina, Priepasť)
23. októbra o 18:00

Gellert Tamas 
(Laserový muž)
24. októbra o 18:00

Dušan Dušek 
(Strih vetra)
7. novembra o 18:00

Heather Morris
(Tetovač z Auschwitzu)
8. novembra o 18:00

OC CENTRO, NITRA

Ondrej Sokol 
(Ako som vozil Nórov)
23. októbra o 17:00

Veronika Homolová Tóthová
(Mama milovala Gabčíka)
28. novembra o 17:00

SC MIRAGE, ŽILINA

Arpád Soltész
(Mäso, Sviňa)
29. novembra o 17:00

Všetky plánované besedy nájdete 
na www.martinus.sk/besedy
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AKTUALITY

02 Z politiky sa vytratila diskusia o budúcnosti (správa, Martin 
Kováč) / Román pre hĺbavých čitateľov (správa, Ľubica Hroncová) 
// 04 Ceny z Letohradu (správa, Ivan Szabó) / Krajinou Žilinského 
literárneho festivalu (reportáž, Jano Ničík) // 06 Tretí Novotvar 
za nami (reportáž, Nina Podmanická) // 08 Projekt vracia čítanie 
do rodín (reportáž, Veronika Šikulová) / Keď ľuďom záleží na ich 
práci (reportáž, Dado Nagy) // 09 Národná cena za dizajn (aktualita)

TÉMA – INTERPRETÁCIA BÁSNE

11 Od básne očakávam umeleckú stavebnosť (rozhovor s Jánom 
Zamborom, Matúš Mikšík) // 13 Interpretácia básne Jána Stacha 
Kováč (interpretácia: Kováč / Stavebnosť básne, Ján Zambor) // 16 
„Pútnické“ básne Miroslava Válka (interpretácia: Drobnosť / Domáca 
úloha, Ján Gavura) // 18 Ukrutnosť, ale spravodlivá (interpretácia: 
Ešte apríl / Havránok, Matúš Mikšík)

KOMENTÁRE

20 Morom a (pra)lesom až k hviezdnemu nebu (esej: O stratenom 
jelenčekovi / Gerda. Príbeh veľryby / Gréta / Kniha džungle / Príbehy 
na dobrú noc pre rebelky, Alexandra Debnárová)

RECENZIE

22 Dvadsať rokov Poviedky (recenzia: Poviedka 1996 – 2016, Tamara 
Janecová) // 23 Pracoval, aby mohol cestovať a nájsť sám seba (re-
cenzia: Svetobežník bez pasu, Gabriela Rakúsová) // 24 Fixovanie 
už mnohokrát „premletého“ aktuálnym uhlom pohľadu (recenzia: 
Horká chuť storočia, Natália Mitková) // 25 Katalóg rehoľných ode-
vov (Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku, Miroslava Kuracinová 
Valová) / Kučerovo miesto v slovenskej histórii (recenzia: Knieža 
Matúš, Ivan Szabó) // 26 Jeden, dva, tri, štyri… a krok vpred… rov-
no do neznáma (recenzia: Žena v okne, Juraj Holiš) // 27 O tetova-
niach a Spiacej krásavici (recenzia: Tinta, Veronika Košičiarová) / 
Nevyhnutný zradca? (recenzia: Judáš, Jana Kičura Sokolová) // 28 
Farebná prechádzka s Vincentom (recenzia: Smäd po živote, Miro-
slava Košťálová) / Od inšpirácie k literárnym agentom (recenzia: 
O písaní, Diana Mašlejová) // 29 Irving hibernuje. Zatiaľ (recenzia: 
Ako oslobodiť medvede, Nina Podmanická) // 30 Dobrého málo býva 
– vreckový anjel je prepchatý cukrovou vatou (recenzia: Príbeh 
Angelina Browna, Edita Treščáková)

KLASIKA

31 Červený a biely (recenzia: Plechový bubienok, Milan Sabo)

PRÍBEH / ROZHOVOR

32 Hľadá sa nový život pre antikvariát (rozhovor s Mirom Dvora-
nom, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Poznávať poézi(o)u

„Srdce Juraje Hordubala se kdesi ztratilo a nebylo nikdy pohřbeno.“
 Nedávno som nechal istú súčasnú slovenskú prózu nedočítanú, 
pretože mi padol do ruky antikvárny úlovok – „noetická trilógia“ 
Karla Čapka, teda Hordubal, Povětroň a Obyčejný život.
 Úvodná veta editoriálu je bodkou za príbehom Juraja Hordubala 
z prvej prózy trilógie. Na margo poslednej vety: Niekde som čítal, že 
keď k niečomu dostanete spoiler, o to viac si samotné dielo užijete 
– umelecké dielo tak, vraj, nevnímate ako niečo, čo celou svojou 
váhou smeruje k vlastnému ukončeniu, ale máte tendenciu oceňo-
vať aj drobnejšie detaily, z ktorých sa celá mozaika skladá. Hoci 
Čapkov Hordubal je príbehom, ktorý niekam smeruje (dokonca má 
presne vyrátanú makrokompozíciu), poskytuje čitateľovi katarziu 
nielen v závere, ale aj na viacerých iných miestach. Na tom, ako 
sú niektoré pasáže napísané, je skrátka čosi vyslovene očisťujúce 
a nesmierne krásne. Odporúčam na čítanie (napriek, alebo práve 
pre vyspoilovanie), ja sa k tomu istotne niekedy vrátim.
 Ozaj, prečo vlastne čítame texty opakovane? Nie sú to vždy len 
tie isté písmená, poskladané do tých istých slov, viet, odsekov? Sú 
aj nie sú. Tak napríklad: Máte obľúbenú báseň, ktorú ste čítali iba 
raz? Ja nie. Povedal by som, že je to tým, že skutočne dobrá báseň 
(ale aj prozaický text) sa dá poznávať (takmer) donekonečna. Čítaním 
postupne spoznávame spoznávanie výseku sveta niekým iným.
 Takéto vrstvenie noetických, teda poznávacích rovín, čiže uva-
žovanie o možnostiach poznania a poznávania, ma nesmierne fas-
cinuje. V téme čísla, ktoré držíte v rukách, takto môžete poznávať 
tri básne a troch ich autorov, ale skrz samotné interpretačné texty 
aj myslenie jednotlivých interpretov. Ako mimoriadne zaujímavé sa 
mi javí noetika písania o poézii prof. Jána Zambora, ktorý je aj mojím 
školiteľom a básňam sa takýmto múzicko-mikroskopickým spôsobom 
venuje už dekády. Nuž a pre mňa osobne má čítanie umeleckého textu 
rovnakú kvalitu ako dobrodružná expedícia na neprebádané miesto 
našej planéty – alebo dokonca inej planéty! Ó, Ivanovi Laučíkovi by 
sa takáto charakteristika iste páčila, ale to už len na margo autorov 
vo vnútri časopisu interpretovaných básní.
 „‘Nevím, jak se jmenuje, jméno přišlo zkomoleno; ale byl zapsán 
jako Kubánec.’“
 Druhá časť Čapkovej trilógie o poznávaní – Povětroň – sa uzatvára 
vetou, ktorá potvrdzuje, že fabulácia básnika o pôvode človeka, 
ktorého lietadlo sa zrútilo a ktorý napokon umiera v nemocnici, 
sa až zázračne presne prekryla s realitou. Teda až takto môžeme 
realitu poznávať prostredníctvom básnenia? Samozrejme, je to 
Čapkova fikcia a Čapkova hypotéza, ale hypotéza, ktorá si zaslúži 
poctivé overenie – napríklad aj cez tie tri básne, ktorým venujeme 
tému tejto Knižnej revue.

Matúš Mikšík

P. S.: „Aby po něm zůstalo všecko v pořádku.“ To je posledná veta 
Obyčejného života, ktorý som – spoiler – ešte nedočítal.

Fo
to

 R
ad

ka
 K

om
ží

ko
vá


