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AKTUALITY

Vnímanie reality sa riadi inou logikou než v európskom kontexte – ľudia 
veria tomu, čo je napísané a rozprávané.
 O vtipný záver oficiálnej časti večera sa postarala diváčka, ktorá sa 
do Ballu zastarela otázkou, kedy sa v jeho prózach konečne objaví nejaká 
ženská hrdinka s vnútorným svetom, na čo Balla svojsky odpovedal: 
„ak sa zdá, že ženské postavy v mojich knihách nemajú vnútorný svet, 
môžu za to tie postavy“. Ženská časť publika mu aj napriek tomuto 
komentáru tlieskala a večer pokračoval rozhovormi pri vínku. 

Katarína Gecelovská

V  predvečer Mikuláša sa v košickom Artfore 
uskutočnila prezentácia noviniek od známych 

slovenských spisovateľov: Ballu a Mareka Vadasa. 
Besedu moderoval ich vydavateľ Koloman Kertész 
Bagala. V Košiciach predstavili obaja autori svoje 
najnovšie tituly: Balla zbierku krátkych, miestami 
až aforistických poviedok pod názvom Je mŕtvy, 
a Vadas zbierku príbehov, ktorá mala byť pôvodne 
románom, s názvom Zlá štvrť.
 Balla je majstrom absurdity a (seba)irónie. Zdá 
sa, že inak to nie je ani v najnovšej knihe, z ktorej 
divákom napriek autorovým protestom proti hlas-
nému čítaniu z jeho tvorby vydavateľ prečítal jeden príbeh. Bagala 
označil zbierku ako knihu o prítomnosti. Balla tvrdí, že v nej prechádza 
od intímnych a osobných príbehov k širšej spoločenskej problemati-
ke. Ako vtipne poznamenal, už sa konečne prestal zaoberať svojimi 
sexuálnymi neúspechmi, pretože v súčasnosti žiadne nemá.
 Vadasova Zlá štvrť, zasadená opäť do afrického prostredia, je zau-
jímavá už originálnym riešením prebalu – obálkový plagát, z ktorého 
sa dajú poskladať štyri verzie obálky, ilustrovala známa slovenská 
výtvarníčka Daniela Olejníková. Vadas vysvetlil, že v afrických kulisách 
realita a fantázia splývajú omnoho lepšie, čo mu pisateľsky vyhovuje. 

Balla a Vadas 
Je mŕtvy a Zlá štvrť

Reportérovi a fotografovi Andrejovi Bánovi bola udelená Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2018 v kategórii Literatúra za knihu Slon na Zemplíne – titul vyšiel v Ab-
synte v edícii Prekliati reportéri. Foto Nadácia Tatra banky

Foto Katarína Gecelovská

Foto Panta Rhei
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Oddýchnuť si od zhonu
Pohodlný gauč, ozdobený vianočný stromček, pod ním 
zabalené darčeky, nad ním visiace svetielka a v pozadí do-
minujúca veľká knižnica, v ktorej si okoloidúci čitateľ môže 
pohodlne prezerať ponuku najnovších kníh. Uprostred 
predvianočných rušných námestí väčších i menších miest 
tak do viacerých kútov Slovenska zavítala Knižná obývač-
ka Panta Rhei. Pri tejto príležitosti sme sa tvorcov tejto 
myšlienky opýtali niekoľko otázok, na ktoré nám odpovedal 
Lukáš Bonk, marketingový riaditeľ Panta Rhei.

Mohli by ste nám popísať projekt Knižná obývačka Panta Rhei? Aká 
je jeho idea? Čo ponúka potenciálnym návštevníkom – čitateľom? 
Projekt Knižná obývačka vznikol v lete, keď sme začali pripravovať knižné 
Vianoce. Zamysleli sme sa nad tým, aké Vianoce sú a aké by Vianoce mali 
byť. Obdobie pred Vianocami je z roka na rok hektickejšie. Preto sme sa 
rozhodli pripraviť online spot, kde na príbehu dievčatka a jeho maminy pou-
kazujeme na aktuálny zhon, na to, ako nám unikajú podstatné veci v  živote. 
 Dievčatko našlo darček pod stromček pre svoju maminu práve v kniž-
nej obývačke. Toto miesto – knižnú obývačku – našla na námestí v zimný 
večer v malom mestečku. V obývačke našlo dievčatko správny darček. 
Bola to kniha rozprávok, do ktorej však vložila obrázok, vypovedajúci 
o jej predstave. O tom, ako sú spolu doma, čítajú si knihu a pijú kakao.  
Obývačka Panta Rhei je plná kníh a je v nej predajca, ktorý má pre-
hľad a vie poradiť. Veľkým benefitom, ktorý má knižná obývačka, 
je to, že je tento priestor veľmi príjemný a tichý. V obývačke nájdu 
ľudia pokoj, aby si prelistovali knihy a oddýchli si od okolitého zhonu.  
 
Kde a ako vznikol nápad na vytvorenie tohto projektu?
Ako som spomínal, nápad vznikol v čase, keď sme si položili otázku: „Aké 
by mali byť Vianoce?“A potom to už išlo, spoločne sme chceli vytvoriť kon-
cept, ktorý poteší malých aj veľkých, kde budú môcť stráviť spoločne as-
poň chvíľu času. Najradšej by sme navštívili každé mesto či obec, čo však 
nevieme zrealizovať, ale snažili sme sa vybrať mestá aj väčšie, aj menšie.  
 
Momentálne má Knižná obývačka „za sebou“ viacero miest (Ko-
šice, Prešov, Bardejov, Kežmarok, Dolný Kubín). Aká je odozva 
u jej návštevníkov – čitateľov?
Aktuálne sme v polovici a musím s radosťou povedať, že cieľ tejto 

AKTUALITY

Výhercovia z KR č. 11: 
M. Kádeková, M. Klobučníková, R. Kunec, D. Velgosová

K záveru roka patrí aj dobrá kniha. 
Ak však nie je čas či priestor na čítanie, dá sa literatúru 
aj počúvať. Košické rozhlasové štúdio RTVS vás pozýva 
stráviť nerušené literárne chvíle s Rádiom Devín. Nech 
sa páči, výber z našej ponuky:

10. až 14. 12. o 13:30 Príbeh ozajského človeka. Čítanie na pokračova-
nie z textu Pavla Vilikovského.

13. 12. o 17:00 Ars litera s témou literárneho festivalu LiKE v Košiciach.

15. 12. o 15:00 Josef Weiss. Cesta zázračného dieťaťa z Košíc do geta 
v Budapešti. Čítanie z textu Agaty Schindler.

18. 12. o 20:00 Jánošík. Hra Márie Rázusovej Martákovej vo veršoch. 

18. 12. o 21:30 Čertove jabĺčka. Rozhlasová hra Antona Štrbáka.

22. 12. o 17:00 Motýľ pod skleným zvonom. Príbeh zabudnutého slobod-
ného umelca z Československa, Igora Ďurišina. 

22. 12. o 17:00 Peter Zubko. Profesor, rímskokatolícky duchovný, ar-
chivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach, historik a slavista rozpráva 
nielen o Vianociach a dejinách.

5. 1. 2019 o 12:00 Hana Valcerová Bacigálová. Pásmo o jubilujúcej 
poetke z pera Márie Klapákovej.

5. 1. 2019 o 17:00 Zrodené pri trasľavom svetle sviec. Kompozícia 
z textov autorov žijúcich v miestach UNESCO na Slovensku.

7. až 11. 1. 2019 o 13:30 Motýle v klobúku. Čítanie na pokračovanie 
z prózy Eriky Füle.

8. 1. 2019 o 20:00 S pozdravom, Čechov. Dramatická kompozícia z tex-
tov A. P. Čechova.

Príjemné počúvanie a veľa radosti z čítania i počúvania rozhlasových 
literárnych relácií aj v roku 2019 želá košické rozhlasové štúdio RTVS.

road-show bol splnený. Usmiati návštevníci sa veľmi tešia, 
hovoria nám, že si oddýchli, detičky si prezerajú nové kniž-
ky a knižní nadšenci si prezerajú novinky z knižného trhu.  
 
Vedeli by ste nám odhadom povedať, akú „návštevnosť“ 
zatiaľ zaznamenávate v rámci Knižnej obývačky?
Je to veľmi individuálne, záleží, či sme v menšom alebo 
vo väčšom meste, či sme na vianočných trhoch alebo mimo. 
Môžem s istotou povedať, že knižnú obývačku už navštívili 
stovky ľudí (knihožrútov, detí, rodín, mladých, ale aj starších).  
 
Do akých slovenských miest ešte tento projekt zavíta?

Posledné tohoročné zastávky sú Lučenec, Piešťany, Bratislava a Malacky. 
S knižnou obývačkou však budeme pokračovať aj budúci rok. Máme 
veľkú radosť z toho, že sa na nás ľudia tešia a o to väčšiu, že im vieme 
priniesť knihy čo najbližšie k domovu.

Lenka Macsaliová 
 

Foto Panta Rhei



s. 04/05

AKTUALITY

100 slovanských románov

Vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave sa uskutočnilo 
otvorenie medzinárodnej výstavy 100 slovanských románov konanej 
pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hlavnými 
usporiadateľmi podujatia, ktoré bude trvať do konca januára 2019, 
sú Univerzitná knižnica, Fórum slovanských kultúr a Literárne in-
formačné centrum. Projekt je zameraný na prezentáciu súčasnej slo-
vanskej literatúry, ktorá vznikla po páde Berlínskeho múru. Jeho vý-
znam spočíva v literárnej výmene slovanských kultúr a nadväzovaní 
vzťahov medzi spisovateľmi, prekladateľmi a čitateľmi. Projekt zbierky 
kníh, ktorý vznikol v roku 2006, spája 108 slovanských autorov z de-
viatich krajín. Medzi nich patrí 12 slovenských spisovateľov (L. Ballek,  
D. Kužel, J. Johanides, R. Sloboda, P. Jaroš, D. Mitana, A. Baláž, V. Šikula,  
P. Vilikovský, Balla, S. Rakús, M. Kompaníková). Zahŕňa vyše 70 titulov, 
z toho osem slovenských kníh v troch jazykoch – srbčine, ruštine a slovin-
čine. Do slovenčiny boli pritom preložení traja slovanskí autori a slovenský 
spisovateľ A. Baláž bol v rámci edície SLAWA preložený aj do angličtiny. 
 Na výstave je prezentovaná zbierka dvanástich skvelých románov 
z Bieloruska, Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Čiernej Hory, Ruskej 
federácie, Srbska, Slovenska a Slovinska.

Úplne objektívnu reportáž 
by nikto nečítal
Poľský reportér Wojciech Tochman píše tie najkratšie, no zároveň 
najsilnejšie reportáže. Začiatkom decembra nám v bratislavskej Novej 
Cvernovke v rámci putovného festivalu Reportéri v prvej línii priblížil, 
ako vyzerá reportérska práca, ako vznikli jeho reportáže či prečo sú 
najdôležitejšie práve fakty.
 Mal iba dvadsaťtri rokov, keď sa začala vojna v Bosne. Ako reportér 
navštívil po prvýkrát obliehané Sarajevo v rokoch 1992 – 1993, bola to 
jeho prvá vojnová skúsenosť, ktorá ho osobne aj profesijne formovala. 
Počas festivalu, ktorý moderoval slovenský reportér Andrej Bán a tl-
močil jeden z dvoch zakladateľov vydavateľstva Absynt Juraj Koudela, 
spomínal aj viaceré príhody či už zo Sarajeva, Rwandy alebo Poľska.
 Hneď v úvodnej časti diskusie sa hosťa Andrej Bán spýtal, čo vlastne 
robí reportér. „Reportér zapisuje svet. Funkcia reportáže sa ale za po-

 Súčasťou podujatia bola literárna diskusia s autormi dvoch romá-
nov patriacich medzi diela výstavy. Slovinská spisovateľka S. Tratnik 
predstavila prózu Volám sa Damián, slovenský autor P. Vilikovský dielo 
Posledný kôň Pompejí.

Ľubica Hroncová

sledné desiatky rokov zmenila,“ tvrdil Tochman. Spomenul i majstra 
poľskej reportáže Ryszarda Kapuścińského, ktorý v 60. rokoch cestoval 
kvôli reportážam do Afriky. Reportérska práca bola podľa Tochmana 
vtedy výrazne náročnejšia aj preto, že ešte neexistovali takzvané rýchle 
médiá, ktoré by cez internet zverejňovali správy a informovali tak celý 
svet. Dnes už je to celkom inak.
 „Najdôležitejší je v reportáži konflikt. Ak je tam, reportáž sa podarila.“ 
Rozdiely medzi reportážami podľa neho nie sú. „Buď je dobrá alebo zlá. 
Reportér v nej môže používať kvetnaté slová, no musí sa držať faktov. 
Všetko ostatné je subjektívne. Úplne objektívnu reportáž by nikto 
nečítal,“ dodal.
 V jeho rodnom Poľsku je ešte stále veľmi silná tradícia reportáže, on sám 
je členom skupiny významných poľských reportérov Gazeta Wyborcza. 
Vo vydavateľstve Absynt mu doteraz vyšli dve knihy: Akoby si kameň jedla 
o vojne v Bosne a Eli, Eli o Filipínach.

Alexandra Jurišová

Foto Martina Cimermanová

KNIŽNÁ REVUE 2019

Číslo Dodanie dát  
do tlače Distribúcia Cena

KR 1 22. 1. 24. 1. 1,50 €

KR 2 19. 2. 21. 2. 1,50 €

KR 3 19. 3. 21. 3. 1,50 €

KR 4 23. 4. 25. 4. 1,50 €

KR 5 21. 5. 23. 5. 1,50 €

KR 6 18. 6. 20. 6. 1,50 €

KR 7/8 23. 7. 1. 8. 3 €

KR 9 17. 9. 19. 9. 1,50 €

KR 10 15. 10. 17. 10. 1,50 € 

KR 11 12. 11. 14. 11. 1,50 €

KR 12 10. 12. 12. 12. 1,50 €



č. 12/18

REPORTÁŽ

Medzihmla však nie je prioritne o hud-
be, ale hlavne o literatúre a vizuálnom 

umení. V posledných ročníkoch začína prevlá-
dať to druhé, čo akoby prekážalo miestnym, 
ktorí začali festival na svoju škodu tak trochu 
zanedbávať. Ale ako sa zvykne u nás vravieť, 
aj s návštevnosťou je to „na Lučenec dobré“. 
V desiatom ročníku sa aj vďaka finančnej pod-
pore z Fondu na podporu umenia a ľudskej, 
materiálnej i priestorovej podpore miestnej 
samosprávy organizátori rozšupli a priniesli 
pestrý program. Prvýkrát sa Medzihmla 
konala dva dni a niesla sa tak ako posledné 
ročníky v jednej téme. Tohto roku mali padať 
rôzne tabu. 

Intenzívna zmes pre všetky zmysly 
V piatkový večer sa konalo slávnostné otvo-
renie v bývalej radnici, v dnešnom mestskom 
múzeu. Za festivalový tím vystúpil nepísaný 
riaditeľ festivalu, spisovateľ a scenárista Peter 
Balko, po ňom grafický umelec Dávid Koron-
czi. Ten publikum pripravil na nálož, ktorú 
im spolu s ďalším kurátorom Jurajom Mydlom 
nachystali v podobe audiovizuálneho predsta-
venia nazvaného OMG. 
 Keďže patrím už k strednej generácii, plynu-
lo som sa presunul do priestorov radnice, kde 
sa naskytli možnosti na milé stretnutia, ale 
aj diskusie o tom, ako sa úspešne rúcali tabu 
v prezentovanom bloku. Táto rozprava nám vy-
držala ešte aj pri remeselnom pive v kultovom 
hostinci U Čierneho orla do záverečnej. Keďže 
sa nám nejavila ako ukončená, zakotvili sme 
u kamaráta doma pri domácom pive. Uťal ju 
až spánok, ktorý sa prihlásil o slovo v skorých 
ranných hodinách. 

kniha Ku-klux-klan: Tu býva láska. Opisuje v nej 
rasizmus skrytý za rodinné hodnoty. Prekvapivo 
sa diskusia začala dostatočne dotýkať bolestivé-
ho tabu. Dovtedy šlo skôr o smutno-veselé histor-
ky z autorkinho putovania po Amerike, kde sú 
všetci milí a priateľskí, len trochu viac rasistickí. 
Pri vystúpení stand-up komika Michaela Szatma-
ryho som si nechtiac viackrát spomenul na knihu 
Vojde kôň do baru. Neváhal sa totiž vysmievať 
z vlastného vierovyznania a hrýzť do stereoty-
pov. Na rozdiel od hrdinu knihy svoje publikum 
výrazne šetril. Našťastie.
 Autorsko-herecká dvojica Lýdia Ondrušová 
& Veronika Malgot priniesla vlastné skúsenos-
ti a pocity do improvizovaného divadelného 
predstavenia Samson. Hlavná hviezda festivalu 
„afrosamuraj“ Alxndr London prišiel na Sloven-
sko prvýkrát a hneď išiel so svojou kožou do-
slova na trh. Pestrou zmesou štýlov predviedol 
pre mnohých nezabudnuteľný zážitok. Pre vy-
trvalcov zakončila Medzihmlu tanečná párty 
v podaní samotných organizátorov. Ja som radšej 
už trielil domov. Jedna prebdená noc stačila.
 Ako teda zhodnotiť jubilejnú Medzihmlu? Or-
ganizátori sa úspešne popasovali s rozrasteným 
formátom, o trošku menej podľa môjho názoru 
so samostatnou témou Tabu. Chcelo to viac hrýzť. 
Na druhej strane bola skladba programu pomer-
ne odvážna. Medzihmla by pravdepodobne doká-
zala obohatiť program aj v kultúrne prehustenej 
Bratislave alebo Košiciach. Teším sa na jej ďalšiu 
dekádu, uvidíme, kam vykročia organizátori do-
spievajúci spolu so svojím „dieťaťom“.

Vojto Lošonský

V zadymenej literárnej manéži
Sobotný program našťastie začínal až popoludní. 
V kaviarni Café Lehár, ktorá ako jediná úspeš-
ne pripomína časy, keď sa budova Reduty otvá-
rala – búrlivý raný kapitalizmus. Nielen vďaka 
secesnému interiéru, ale aj za pomoci hustého 
cigaretového dymu sme sa ocitli v literárnej 
kaviarni kdesi v Paríži na začiatku dvadsiateho 
storočia. Literárny cirkus KK Bagalu priniesol 
čiernohumornú zmes autorov, nad ktorými drží 
svoju krotiteľskú – pardon – vydavateľskú ruku 
Koloman Kertész Bagala. Ako správny principál 
vybral to najlepšie zo svojej „stajne“ a divákom 
naservíroval presnú dávku drzosti, ale aj radosti. 
Predstavili sa pisateľ útlych čiernohumorných 
knižiek Václav Kostelanski, novozámocký rocker 
Balla – tvrdiaci svojím posledným titulom, že je 
mŕtvy – a aforista Tomáš Ulej.
 Po skončení sa noví príchodzí zo všetkých 
slovenských strán mohli ísť pozrieť na reprízu 
piatkového predstavenia. Hlavný program sa ko-
nal v nefajčiarskej Tančiarni a pivovare Franz. 
Organizátori spojili dokopy v názvoch podnikov 
rozdelené meno maďarského skladateľa v mlados-
ti pôsobiaceho v miestnom vojenskom orchestri. 
Jeho odkaz je v Lučenci veľmi silný, o čom svedčia 
názvy pív v miestnom pivovare. Všetky dostali 
meno po jeho operetách. Vo vstupnom priestore 
rozložil stánok miestny kníhkupec. Po bokoch mu 
robili spoločnosť Amnesty international a pre-
dajcovia vinylov. Mňa však zaujímal program 
v hlavnej sále. Pri jeho tvorbe si dali organizátori 
záležať. Bol rôznorodý a predsa homogénny.

Lepšie sa popasovať s témou
Katar zyna Surmiak-Domańska, poľská reportér-
ka a spisovateľka, porozprávala, ako vznikla jej 

Medzihmla 
sa vkradla 
do ulíc malomesta
Už po desiatykrát sa mesto Lučenec, živoriace na južnom 
okraji Slovenska a periférii záujmu celého sveta, stalo 
dejiskom nezvyčajného podujatia, ktoré ho dostane vždy 
v predvianočnom čase na chvíľu na pomyselnú kultúrnu 
mapu. Niežeby sa tu inokedy nič nedialo. Aj vďaka vzni-
ku remeselného pivovaru Franz hasiaceho aj kultúrny 
smäd sa už do mesta dostala doslova svetová hudba v po-
dobe americkej speváčky Shayni Steele alebo jej krajana 
gitaristu Bila Frisella. Na jar sa sem chystá Marc Ribot.

Foto Vojto Lošonský

Poľská reportérka a spisovateľka Katarzyna Surmiak-Domańska 
porozprávala o vzniku jej knihy Ku-klux-klan: Tu býva láska. 
Foto Vojto Lošonský
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Autoriádu otvoril K. K. Bagala. Prvou 
udalosťou bolo slávnostné uvedenie 

zborníka Básne SK/CZ 2018. Diskutovali tu 
členovia poroty J. N. Srbová (predsedníčka), 
M. Haugová, E. Tomkuliaková. A. Borzič sa, 
bohužiaľ, debaty nemohol zúčastniť. Násled-
ne boli na pódium pozvaní laureáti Básní. 
Druhá časť programu zahŕňala rozhovory 
so slovenskými autormi, ktorí prezentovali 
svoje najnovšie diela (M. Vadas, P. Rankov,  
K. Chmel, I. Brežná, Balla). O 17.00 Jana Oľho-
vá čítala text Jany Turzákovej, víťazky súťaže 
Poviedka 2018, po čom nasledoval kolotoč 
autorov zo zborníka Poviedka 1996 – 2016. 
Poslednou a pre mňa najvzácnejšou časťou 
bolo odovzdanie ceny René 2018 – Anasoft 
litera gymnazistov. 
 Esenciu celého festivalu nachádzame už 
v samotnom plagáte, ktorý promuje poduja-
tie. Na čiernom pozadí vidíme názov festiva-
lu – Autoriáda. V každom písmene sa skrýva 
množstvo priezvisk slovenských spisovateľov, 
a práve preto je Autoriáda sviatkom autorov, 
na ktorý sú pozvaní vášniví fanúšikovia lite-
ratúry. 
 Tak čo nám tohtoročná Autoriáda ponúkla? 
A aký má z toho dojem človek z krajiny polár-
nych medveďov? Po vstupe do Novej Cvernovky 
ma privítal skoro prázdny priestor. Áno, boli 
tam ľudia, ale väčšinou organizátori, disku-
tujúci a veľmi sympatickí predávajúci kníh. 
Obávala som sa, že to bude jedno z tých po-
dujatí, ktoré ľudia kŕmiaci sa literatúrou robia 
len pre seba. Niet väčšieho omylu, ale o tom 
neskôr. 

čitateľa na cestu exotickou Afrikou. S Vadasom 
sa nachádzame v dobrej krčme v Duale, v bla-
te a hline, kde sa podlaha skladá z vrchnákov 
od piva. Ako uviedol autor, spočiatku chcel napí-
sať román, ale uprednostnil poviedkovú formu. 
Na otázku, prečo opätovne opisuje takú kultúr-
ne vzdialenú krajinu, Vadas spolovice žartovne 
odpovedal, že jediným podstatným rozdielom 
je nižšia hygienická úroveň. Príbehy, o ktorých 
píše, by sa mohli odohrať všade, aj na Slovensku.

Súčasná próza a tínedžeri
A teraz, priatelia, prejdem k tomu, čo by som 
označila čerešničkou na torte. Tým, že Soňa 
Uriková pripravila osobnú a osobitú reportáž 
tykajúcu sa ceny René, chcela by som k nej len 
dodať a vysvetliť, prečo som pravé túto časť 
označila za najvzácnejšiu. Niekde na začiat-
ku som spomenula, že Autoriáda je sviatkom 
autorov. Cena René je výnimkou z tohto pra-
vidla. Samozrejme, že cenu obdržal spisovateľ, 
ale v tejto chvíli bola výnimočne dôležitejšia 
samotná porota. Organizátorom sa podarilo 
zhromaždiť na jedno miesto mládež nadšenú 
z literatúry a v podstate verifikovať, do akej 
miery vie súčasná próza zaujať aj tínedžerov – 
vie! Takže, milé pani slovenčinárky, do práce! 
V mládeži je naša budúcnosť!
 Nadväzujúc na titul tejto reportáže spome-
niem, že podujatie uzatváral koncert českej 
skupiny Ventolin. Dúfam, že na rozdiel od ly-
rického subjektu v jednej z piesní, nájdete, 
moji milí, svoj totem, a to v tvare knihy. 

Agnieszka Słowikowska 

Predstavenie nových kníh
Moje dobrodružstvo sa začalo diskusiou medzi 
Jitkou N. Srbovou, Milou Haugovou a Evou Tom-
kuliakovou. V priebehu rozhovoru porotkyne 
ozrejmovali svoj výber z básní. M. Haugová sa 
snažila byť tým zlatým stredom medzi ostat-
nými porotcami. E. Tomkuliaková a J. Srbová 
prejavovali úplne iný prístup k tvorbe mladých 
súťažiacich básnikov. Prvá sa v hodnotení sú-
streďovala na kvalitu poézie a na „vpísavanie 
sa“ diel do súčasných trendov (do akej miery 
sú autori inovatívni). J. Srbová skúšala objaviť 
v básňach autorský zámer. Podľa toho, ako sa 
autorovi podarilo ho naplniť, hodnotila jeho 
dielo. Počúvajúc diskusie som si ani nevšimla, 
že budova sa zaplnila (pozorný čitateľ si všimne 
skoršej vety: „niet väčší omyl“). A tak prišiel 
čas na hlavných hrdinov, autorov.
 Tu, milý čitateľ, nájdeš veľmi subjektívnu 
odbočku. Sústredím sa na dvoch spisovateľov, 
o ktorých som mala najväčší záujem: Ballu 
a Mareka Vadasa. Obaja autori vraveli o tom, 
ako vznikali ich zbierky a čo ich inšpirovalo. 
Ballova kniha Je mŕtvy vznikala  tri roky. Autor 
trávil množstvo času v kaviarňach a ako zve-
davá teta počúval o príbehoch cudzích životov, 
aby ich potom mohol spísať a vydať v tvare no-
vej zbierky poviedok. A ako sám hovoril (zase 
mi na um prichádza porovnanie so zvedavou 
tetou), nemá dobrý sluch, takže čo nepočul, to 
si sám dohovoril. A vďaka tomu vzniklo dielo 
plné absurdity, na ktoré sa už veľmi teším. 
 Druhý autor, Marek Vadas, stretnutie s ktorým 
ma veľmi potešilo, vo svojej Zlej štvrti opäť berie 
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Autoriáda: Našla som svoj totem
Vopred vás jemne varujem, milí čitatelia, že sa nebudem sústreďovať na podrobný popis celého 
festivalu. Parafrázujúc výpoveď Ballu, budem radšej, keď si, moji drahí priatelia, prečítate o pred-
stavovaní literárnych diel na festivale. Na začiatok však skúsim splniť svoju povinnosť a krátko 
predstavím festivalový program.Fo
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Pohľad do hľadiska na sústredených účastníkov Autoriády. Foto Liza Nedaivoda
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Nebudem sa tváriť, že píšem tento text ako 
nezaujatý pozorovateľ. S cenou René som 

intenzívne fungovala už od augusta: dávali sme 
dokopy zoznam škôl, objednali knihy, zaslali ich, 
doobjednali pre školy, kde sa prihlásilo viac žia-
kov, organizovali besedy s autormi a slávnostné 
vyhlásenie. Na každej škole sme sa stretli s po-
zitívnymi reakciami, od študentov aj pedagó-
gov. Všetci sa chcú zapojiť aj v ďalšom ročníku. 
Netreba vysvetľovať, čo je na projekte pre zú-
častnených atraktívne, všetci vieme, kam sme 
sa v rámci školského učiva v našej novodobej li-
teratúre dostali a pri oklieštených počtoch hodín 
literatúry sa v maturitných ročníkoch súčasná 
próza len preletí. Sami pedagógovia sa priznali, 
že o mnohých knihách v cene René nevedeli a o to 
radšej sa aj sami dovzdelali. 
 Mýtus o nečítajúcej mládeži sa v prítomnosti 
šikovných študentov vyvracia ľahko, cena René 
však vznikla preto, aby o knihách najmä diskuto-
vali. Na každej škole prebehol tento proces inak: 
niekde sa stretávali na hodinách literatúry, inde 
na seminároch či v školskej knižnici. 
 Delegáti zo škôl boli potom pozvaní na závereč-
nú besedu do Novej Cvernovky. Viedla ju porot-
kyňa súťaže a riaditeľka LIC Miroslava Vallová. 
Jednotliví delegáti zastupovali názory svojich 
škôl, no vyjadrovali i osobné preferencie a mnohí 
sa priznali, že svoje postoje zmenili počas besedy 
aj niekoľkokrát. Zazneli argumenty za a proti 
o zúčastnených autoroch. Veľa sa diskutovalo 
aj o štatúte víťaza, napríklad: vybrať text, ktorý 
naláka iných študentov prečítať si niečo zo súčas-
nej slovenskej literatúry alebo sa držať viac lite-
rárnej kvality na úkor atraktívnosti? Do besedy 
sa zapojili aj spolužiaci delegátov, pedagógovia, 
ktorí so žiakmi prišli z Košíc, Popradu či Senice, 
aj moderátor slávnostného večera Jakub Lužina. 

obetovať, len aby bola v prítomnosti muža, kto-
rého milovala, vymýšľa geniálny systém, ktorý 
jej neskôr prinesie smrť. Poviedka, na ktorej som 
sa nasmial ako nikdy, bola Žil v pravde. Poviedka 
ma privádzala k dvom myšlienkam: aj to, čo sa 
zdá na prvý pohľad nepoužiteľné, sa využiť stále 
dá, len treba zmeniť zmýšľanie. A druhá: ak si 
nedáš pozor, zadusíš sa „vlastnými zvratkami“, 
teda to, čo robíš, nesmie prevziať kontrolu nad te-
bou. A na záver môj najväčší favorit – poviedka 
Vzkriesenie – také zrkadlo ľudstvu a spoločnosti, 
že až, 100 % pravdivé a 100 % výstižné, pre mňa 
najlepšia poviedka z tejto knihy.

Miroslava Nitschová, pedagogička, Gym-
názium Poprad
So študentmi sme sa stretávali pravidelne kaž-
dý piatok v našej školskej knižnici, kde sme si 
vymieňali názory a postrehy o čítaných dielach. 
Boli veľmi otvorení a nemali problém povedať 
svoj názor aj v prípade, že sa im kniha nepáčila. 
Väčšinou ale boli našou slovenskou literatúrou 
príjemne prekvapení, hoci na začiatku mnohí 
z nich tvrdili, že sami by sa do čítania kníh sú-
časných slovenských autorov nepustili. 

Jozef Šujak, pedagóg, Gymnázium Považská 
Bystrica
V kontexte upadajúceho záujmu mládeže o číta-
nie veľmi pozitívne ako učiteľ vítam aktivitu LIC 
a Ceny Anasoft litera, ktorej cieľom je motivovať 
žiakov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry. 
Výborným aspektom súťaže je aj jej zameranie 
na súčasnú slovenskú literatúru, ktorá nezaslú-
žene u čitateľov ostáva v tieni svetovej produk-
cie a jej trendov (či už sú to severské detektívky 
alebo historické ságy). Prichádzajú tak o skvelé 
domáce texty.

Soňa Uriková

 Po 19:00 sme odštartovali slávnostné vyhláse-
nie laureáta, meno ktorého bolo dovtedy utajené. 
Celé vyhlásenie možno scestne označujem sláv-
nostným, Jakub Lužina ho poňal veľmi pankáč-
sky, študenti sa bavili a nikto nemusel mať stres 
z prílišnej zošnurovanosti. Na pódiu vystúpili 
autori nominovaných kníh D. Majling, M. Heč-
ko a R. Pupala. V. Rozenbergová a Ľ. Lesná sa 
ospravedlnili za neúčasť. Po asi hodine programu 
zástupcovia študentskej poroty vyhlásili laure-
áta D. Majlinga. Študentov sme poslali na vlaky 
a autobusy, tých najcezpoľnejších do hotela, kde 
sme im sprostredkovali ubytovanie. Domov som 
sa prešla plná adrenalínu a pozitívnych emócií, 
ktoré je ťažké sprostredkovať. Môžem vám len 
poradiť, aby ste cenu René sledovali 365 dní 
v roku, pretože vyhlásenie laureáta je len zlatým 
klinčekom projektu. 

Karin Koščáková, študentka, Gymnázium 
Poprad
Zo všetkých kníh, ktoré som čítala, sa mi najviac 
páčila Ruzká klazika. Každý príbeh som čítala 
s veľkou chuťou a nevedela som sa dočkať nasle-
dujúceho. Myšlienky o živote neviditeľné na prvý 
pohľad, doplnené jemnou iróniou a humorom 
autora, ma nielen pobavili, ale donútili rozmýšľať. 
Nakoniec to celé dávalo hlboký zmysel. 

Marek Pavol Fóra, študentka, Gymnázium 
Považská Bystrica
Bol som milo prekvapený tým, že nebola povied-
ka, ktorá by ma nezaujala alebo nudila. Hneď 
prvá poviedka Ruzkej klaziky ma dostala (Láska 
je veľká čarodejka) – krátka, ale veľmi zaujímavá. 
Téma milostno-literárneho trojuholníka a čias-
točne nenaplnenej lásky bola perfektná. Mladá 
inteligentná redaktorka, ktorá je ochotná sa 
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Počas festivalu Autoriáda, ktorý sa konal v bratislavskej Novej Cvernovke, prebiehalo aj finále súťaže 
cena René Anasoft litera gymnazistov 2018. Zástupcovia 17 slovenských gymnázií a stredných škôl sa 
stretli na besede, z ktorej v tajnom hlasovaní vzišiel laureát ceny Daniel Majling s knihou Ruzká klazika. 

Študenti diskutujúci o súčasnej slovenskej próze 
v rámci ceny René. Foto Liza Nedaivoda

Richard Pupala, Daniel Majling a Maroš Hečko – autori 
nominovaní na cenu René.Foto Liza Nedaivoda
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F estival je výnimočný tým, že naň prichádza-
jú poeti skutočne z celého sveta, aby pred-

niesli svoje texty v originálnom jazyku. Dvojica 
slovenských hercov vzápätí ich preložené texty 
recituje v slovenčine. Bolo to tak aj tento rok, i keď 
aktuálny ročník bol výnimočný takisto z iných 
dôvodov. Program festivalu prvýkrát ponúkal 
spoluprácu so Slovenským národným divadlom 
a vystúpeniami v jeho priestoroch. Konkrétne 
dva tituly, predstavenie Šmátranie v širočine 
a poetický večer s hudbou Martina Geišberga 
pod názvom Korene. 
 „Tento rok sme chceli zdôrazniť performatívne 
možnosti média poézie a súčasne predstaviť slo-
venskému divákovi viacero podôb zvukovej poé-
zie svetovej kvality. Žánru, ktorý na Slovensku 
prakticky nemá žiadnu živnú pôdu, respektíve 
umelcov, čo by sa mu venovali,“ priblížil riaditeľ 
festivalu Martin Solotruk. 

Rezonujúca téma utečencov 
Tematicky aj tento rok rezonovali na festivale 
básne spojené s utečeneckou krízou. Napríklad 
aj v diele hviezdy sobotného večera, belgickej spi-
sovateľky a performerky Carmien Michels, v jej 

ak nás nezastrelia jedni
tak to spravia druhí
a tak
otec dom za auto dal
a my z bosnianskeho horského mesta 
ušli sme

Byť Európanom znamená byť ľudský
Báseň IZZY je o rodine, v ktorej boli matka a otec 
rozdielneho vierovyznania, ale ako rodina fungo-
vali veľmi dobre. Pre politický, náboženský rozkol 
v krajine, kde žili, boli nútení rodnú zem opustiť.
 „V poézii sa vždy snažím nájsť cestu, ako veľká 
história alebo politika dokáže ovplyvniť obyčaj-
ných ľudí a ich rodiny. Cesta, na ktorej sú osudy 
ľudí určené, niekedy zničené silou politickej 
moci,“ objasňuje mi v rozhovore autor Alexandru 
Potcoavă. 
 Rodina z básne IZZY to nemala jednoduché ani 
v novej krajine. Napriek tomu, že v Rumunsku ne-
boli prekážkou zmiešané manželstvá, dlhodobým 
problémom bolo pre nich získanie občianstva. 
 „Členovia tejto rodiny sa viac ako desať rokov 
snažili každoročne získať rumunské občianstvo. 
Osvojili si jazyk, zemepis, históriu krajiny, no 

básni Začalo sa to. Autorka v nej načrtáva ťažké 
osudy utečencov nielen zo súčasnosti, ale aj z mi-
nulosti. Vybrala si sýrskeho chlapca z roku 2012, 
ktorý prerobil staré auto, aby sa mohol skryť 
do sedadla spolujazdca, ženu z Rwandy z roku 
1994, tá svoje deti vtlačila na loď sprevádzanú 
iba hviezdnou oblohou (majúc za záchytný bod 
len hviezdy). Poetka v básni spomína aj poľskú 
rodinu v roku 1883, ktorá mala odplávať linkou 
Red Star do Kanady, lístky však boli sfalšované, 
rodina zostala uviaznutá v Amsterdame v han-
drách bez peňazí. Až neskôr, ako sa píše v bás-
ni, prišla pomocná ruka muža. Tá ich postavila 
na nohy a ponúkla im strechu nad hlavou. 
 Problémy utečencov zdôrazňuje vo svojej 
tvorbe aj rumunský básnik a prozaik Alexandru 
Potcoavă. Autor v básni IZZY zo zbierky poézie 
pod názvom Won’t Recognize Each Other Anymore 
(2016) prerozprával príbeh jednej rodiny, pôvo-
dom z bývalej Juhoslávie. 

IZZY
zobudili nás z guľometov rany
nevedel som, kto som čo som
matka moja moslimka a otec Srb ortodoxný

The sound of human thoughts / 
Ars Poetica 2018

Ars Poetica nie je len literárne dielo rímskeho básnika Horatia, ale aj renomovaný medzinárodný festival poézie, ktorý 
tento rok obohatil už šestnástykrát bratislavské kultúrne dianie počas dvoch novembrových týždňov. 

Hannah Silva (Veľká Británia) a Tomomi Adachi (Japonsko) na Koncerte svetovej 
sound poetry. Foto Martina Straková

Na druhom Večere poézie vystúpila aj poetka a prozaička Jana Beňová. 
Foto Martina Straková
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The sound of human thoughts / 
Ars Poetica 2018

občianstvo nedostali. Ja hovorím, ak sa tu na-
rodíš, dáva ti to právo byť tu občanom a pritom 
si preto nič nespravil. Môžem vedieť o krajine 
oveľa menej ako oni a som občanom. Takisto, keď 
sa niekto narodí v Európe, ešte to neznamená,  
že je Európan. Byť Európanom podľa môjho názo-
ru znamená rozumieť nejakým hodnotám, ktoré 
sú spoločné. A jedna spoločná a najdôležitejšia 
črta je byť ľudský,“ dodáva Potcoavă.

Ako mi môj muž vytrhal v záhrade to, čo 
som zasadila
O tom, že aj manželské spolužitie sa dá opísať 
v básni, nás presvedčila nemecká poetka, mat-
ka piatich detí Kathrin Schmidt v básni Ballon 
D’amour.
 „Môj manžel niekedy vytrháva zo záhrady to, 
čo ja tam zasadím a ja nevidím, čo zasial on. Vi-
dím len to, že on vytrháva to, čo zasejem. Potom 
sa z toho rozvinie hádka, a potom z toho vznikne 
Ballon D’amour,“ rozpráva o svojej poézii Kathrin 
Schmidt. 

O naplnenej láske v hebrejčine
Jedným z vrcholov štvrtkového večera bola izrael-
ská poetka z Tel Avivu Noam Partom. Performer-
ka a učiteľka kreatívneho písania na Telavivskej 
univerzite či na Middlebury College v americkom 
štáte Vermont už za svoj básnický debut Setting 
the Water on Fire (2012) získala literárnu cenu 
Ramat-Gan (2014) a cenu izraelského minis-
terstva kultúry pre mladých básnikov (2015). 
Svoju poéziu v Bratislave uviedla extrovertne 
svojrázne a zároveň tým odľahčila vážne témy, 
ktoré odzneli. „Ahoj, je pre mňa potešením, že tu 
dnes môžem byť. Som už trochu opitá, tak prosím 
buďte tolerantní.“ Potom predstavila prvú báseň 
Krásny a krásny s hviezdami v očiach (Lovesmetoo). 

 „Keď som vytvorila tieto tri básne, roztrhla 
som vytlačenú stránku s básňami a prilepila frag-
menty básne na skutočnú žiarovku, ktorú som 
potom skenovala. Keď sa fragmenty postupne 
rozpadli, odkryli celú žiarovku. Pre Ars Poeticu 
som prvýkrát predstavila tieto básnické sekven-
cie, po ktorých nasledoval zvukový rozpis diela 
Jedného dňa sa tento pohár rozbije ako zvuková 
odpoveď na zábery roztrieštených fragmentov 
básní, ktoré padajú zo žiarovky, čo bolo aj na sli-
deshow na obrazovke za mnou,“ vysvetľuje autor-
ka textov a zvuku, držiteľka doktorátu v tvorbe 
performance Camilla Nelson. 
 „Britská umelkyňa svojimi schopnosťami 
dokáže preskúmavať hranice toho, čo očaká-
vame od slov, od významov, a čo očakávame 
od akejkoľvek komunikácie. Je to celé v rovi-
ne minimalizmu a pritom je to nesmierne sú-
stredená práca s koncentráciou časopriestoru 
a gradácia očakávaného,“ zhodnotil šou Martin 
Solotruk.
 Vrcholom piatkového večera a svetovej sound 
poetry bolo duo oceňovanej britskej poetky Han-
nah Silva a vizuálneho umelca, zvukového poeta, 
skladateľa a performera Tomomi Adachiho z Ja-
ponska, ktorý vo svojej tvorbe využíva vlastno-
ručne vyrobené nástroje. Umelci spolu kombinujú 
zvukovú poéziu s hovoreným slovom, technológiu 
s experimentálnou hudbou. 
 Súčasťou festivalu Ars Poetica bola aj ten-
to rok filmová sekcia v dramaturgii Martina 
Palúcha. Návštevníci si v rámci nej mohli po-
zrieť napríklad film Válek (2018) v réžii Patrika 
Lančariča. Dokument je o básnikovi, politikovi, 
jednej z najrozporuplnejších postáv slovenského 
kultúrneho a spoločenského prostredia dvad-
siateho storočia. 

Linda Nagyová

„Báseň som napísala asi mesiac po tom, čo som 
stretla môjho muža a o mesiac to už bude osem 
rokov, čo sme spolu. Je to báseň o nájdení pravej 
lásky po dlhej dobe skutočne mizerných, uráža-
júcich vzťahov,“ hovorí Noam Partom. 

po rokoch lží a pici-mici narcizmu, sadizmu  
 a masochizmu
v spoločnej existencii páchnucej hanbou 
 a srandou
keď už viac v lásku muža neveríš a túžbou mrieš,  
       jeho som našla a milujem ho a on mňa tiež
on mňa tiež

„Skúsenosti popkultúry mení na artefakty me-
dziľudských, partnerských vzťahov a súčasne 
dokáže predviesť skutočne performatívnu schop-
nosť, keď niečo medzi poéziou a piesňou v jednom 
celku nesie aj vzťah medzi pop-artovými objektmi 
a tragickou, melancholickou až existencionálnou 
životnou skúsenosťou,“ zhodnotil tvorbu Noam 
Partom Martin Solotruk. 

Experiment, zvuková poézia a minimalizmus
Zvukovú poéziu vo štvrtok večer zastupovala 
britská poetka Camilla Nelson. Autorka pred-
stavila výber básní Vyhoretú žiarovku prezradila 
nová, Vopred premyslený akt násilia a minimalis-
tickú báseň zloženú z jednej vety Jedného dňa sa 
tento pohár rozbije (po Cornelii Parker). Camilla túto 
vetu niekoľko minút opakovala, stále však s iným 
dôrazom a v inom výraze, tempo reči gradovala 
veľmi expresívne. Všetky tri básne vytvorila ako 
reakciu na diela anglickej výtvarníčky a vizu-
álnej umelkyne Cornelie Parker. Nájdeme ich 
pod rovnakými názvami ako spomínané názvy 
básní v londýnskej súkromnej galérii Alan Cris-
tea Gallery.

Pohľad do publika na návštevníkov festivalu Ars Poetica 2018. 
Foto Martina Straková

V rámci prvého Večera poézie predčítaval zo svojej tvorby fínsky autor Risto Ahti. 
Foto Martina Straková



Príbehy 
zjemňujúce život

Články združené heslom „(vy)rásť knihou“ zdanlivo nič nespája, no je to práve 
aspekt času, na ktorý každý z textov o knihách určených detskému čitateľovi 
nahliada z rôznych strán. Téma zľahka začína subjektívnym vnímaním času 
protagonistky novej knihy Tone Revajovej – malej Anny, ktorá nevie vydržať 
rok, kým pôjde do školy. S časom súvisí i ťarbavé, rozvláčne tempo rozprávania 
Evy Luky V pani Kurčaťovej – akoby nebolo možné postrehnúť ho v rýchlosti, 
ktorou nás súčasná doba unáša. Ďalšia hrdinka, Tyra, by najradšej zastavila 
tok času, nakoniec sa identifikuje s Vivaldim, na ktorého sa zabudlo na celých 
sto rokov. Hana Naglik spája čas profánny so sakrálnym, ilustrácie v knihe 
o kocúrovi Tamtamovi okúzľujú iba vtedy, keď sa recipient pokojne díva. Je 
tu tiež čas historický, o ktorom hovorí vydavateľ Juraj Horváth v rozhovore. 
Je načase, aby na svoje pozície opäť zasadli výtvarní a jazykoví redaktori, 
a pokúsili sa nadviazať tam, kde sa kontinuita pretrhla. A napokon sa nám 
podarilo na poslednú chvíľu zaradiť i rozprávky Samuela Reussa, ktoré vychá-
dzajú prvýkrát po 171 rokoch. Podľa básnika Milana Rúfusa je moc rozprávky 
v tom, „že ako abeceda platí pre malých i veľkých“. To do určitej miery platí 
aj pre nasledujúce texty.

Beáta Beláková
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Toňa je skúsená a vyprofilovaná spisovateľ-
ka. Vraví, že by písala, aj keby neexistovali 

vydavateľstvá. Len preto, že jej to spôsobuje ra-
dosť. Detského čitateľa pozná dokonale – dokáže 
vycítiť, čo prijme, čo naopak odmieta. Prirodzene 
ovláda jazyk, ktorým sa dieťaťu najlepšie pri-
hovorí. Najnovší titul Rok Sivka ohniváka je 
iný ako jej predošlé. Osobnejší, možno trochu 
smutnejší, cinká na vnútorné emocionálne strun-
ky a rozochvieva témy ako láska, priateľstvo, 
rodina a strata. 

Stretnutie s detvákmi
„Na Knižných hodoch sa ma deti pýtali, či sa ešte 
pamätám na to, keď som bola prváčka. Povedala 
som, že veľmi dobre. V piatich rokoch som už 
vedela čítať a nemohla som sa dočkať školy. 
Ale nevzali ma, lebo šesť rokov som mala mať 
až v novembri. Bola som poriadne tvrdohlavá 
a odmietla som sa s tým zmieriť. Každé ráno 
som prišla do školy – a každé ráno ma poslali 
domov. V piatok to pán riaditeľ vzdal a poslal ma 
domov s tým, aby ma mama ráno prišla zapísať. 
Tak toto som všetko porozprávala a počula ma aj 
dramaturgička Beatka Panáková, ktorá sa neskôr 
pri káve spýtala: ‘Toto si už niekam napísala?’ Za-
smiala som sa, že to len občas rozprávam deťom.
 Ale na Beatkinu otázku som si spomenula za-
čiatkom marca, keď som si písala žiadosť o tvori-
vý pobyt na september. Bolo tam treba uviesť, čo 
budem tvoriť. Niekoľkými vetami som napísala 
námet, poslala som žiadosť do Literárneho fon-
du a hneď som začala písať príbeh malej Anny 
a Sivka ohniváka. V polovici apríla bol rukopis 
vo vydavateľstve a v septembri, keď už skvelý 
výtvarník Juraj Martiška končil s ilustráciami, 

tým nerozlučná dvojka. S mamičkou sa na nej 
občas zasmejú. Veď malá Anna sa niekedy roz-
plače bez príčiny a veľa vecí jej treba dôkladne 
vysvetliť. Nie však spôsob, ako čítať. Na ten 
prichádza sama, celkom bez pomoci. Akási vnú-
torná logika, celkom prirodzená hravosť spolu 
s tým nevysvetliteľným putom s písmenkami, 
ktoré niektorých z nás postihlo, malej Anne 
umožnia naučiť sa čítať aj bez návštevy škol-
ských lavíc. Dojímavá chvíľa, keď na Vianoce 
plače pod stolom, pretože ju rozcitlivela knižka, 
ktorú si prečítala, je veľmi silným momentom 
príbehu.
 „Téma Vianoc v knihe vychádza z faktu, že prí-
behom sledujeme celý detský rok, počas ktorého 
malá Anna čaká v škôlke na školu. To dievčatko 
pod vianočným stolom som bola kedysi ja. Dnes 
už neviem, čo to bolo za knihu, ktorú som dosta-
la pod stromček. Ale veľmi si pamätám na ten 
vesmírny zážitok, keď sa mi slová začali spájať 
do viet – a vety začali dávať zmysel. A prekvape-
nie rodičov, že viem čítať. A moje prekvapenie, že 
viem čítať. Napokon – určite nebola náhoda, že 
sa to stalo práve na Štedrý večer,“ hovorí Toňa 
Revajová. 
 Rok Sivka ohniváka má silnú atmosféru, 
ktorá na jazyku ostáva aj po dočítaní. Pokojná 
dynamika textu, civilný jazyk, s ktorým autorka 
narába s tou najväčšou citlivosťou, myšlienka, že 
sny sú dôležité a definujú náš život – to všetko 
knihu spoluvytvára, a pomáhajú tomu aj krehké 
– snové ilustrácie Juraja Martišku. Rovnako, ako 
hodnoty, ktoré sprostredkúva – láska, pochope-
nie, prijatie, rodina. 

Diana Mašlejová

som v Tatrách písala úplne inú knihu. Ale – samo-
zrejme – stretla som sa aj s tatranskými detvák-
mi. S malými v Tatranskej Lomnici, s väčšími 
Pod Lesom.
 Bola som pripravená na všetko, takže som mala 
so sebou aj úryvok zo Sivka. A keď sa lomnické 
deti pýtali, čo teraz píšem, porozprávala som im, 
že som nedávno dopísala knihu o malom diev-
čatku, ktoré každý deň pod stolom počúva, ako 
mama číta so staršou sestričkou zo šlabikára. 
Ako veľmi túži byť prváčka, písať si domáce úlohy 
a držať sa riadka. A keďže som nechcela povy-
zrádzať celú knihu, povedala som: A teraz vám 
prečítam, ako som to napísala. Myslela som si, že 
ich to bude nudiť, ale stal sa pravý opak. Videla 
som, ako to na deti zapôsobilo. A keď som sa 
spýtala, či vidia nejaký rozdiel medzi tým, čo som 
napísala, a tým, ako som to napísala, či zbadali, 
čo som si povymýšľala, jedno dievčatko povedalo, 
že to je, akoby sme videli niečo obyčajné a nama-
ľovali z toho krásny obraz. Tak… to bola prvá 
veľká pochvala, ktorú knižka dostala. Rok Siv-
ka ohniváka vybočuje z mojej doterajšej tvorby, 
pretože je o mne. Nemôžem povedať, že pri písaní 
kalkulujem s tým, ako text zapôsobí na čitateľa. 
Ale jedným som si istá – ak mne vypadne slza, 
verím, že na tom istom mieste vypadne aj jemu,“ 
prezrádza Toňa Revajová.

Čítanie na Štedrý večer
Hlavnou postavou knihy je malá Anna, a tre-
ba povedať, že ide takmer o snovú hrdinku. 
Anna sa vznáša medzi snami a skutočnosťou 
a jej najzásadnejšou túžbou je túžba po škole. 
Nie iba „akože“, ale naozaj. Presne ako jej o rok 
staršia sestra Magdalénka, s ktorou boli pred-

Dievčatko 
pod vianočným 

stolom
S Toňou Revajovou sa už roky míňame na čitateľských besedách 

a literárnych podujatiach. Osobný rozhovor je však predsa len niečo 
iné ako formálny pozdrav s prianím spokojných čitateľov. Najnovšia 

kniha spisovateľky, ktorá sa dlhoročne venuje tvorbe pre detského či-
tateľa, má názov Rok Sivka ohniváka (TRIO Publishing 2018) a stala 

sa príležitosťou, aby som sa s autorkou konečne stretla pri káve. 
Foto Peter Procházka
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Tomu dala 
na tanierik, 
tomu dala 
na nožíček… 
a tomu dupľu
Pani Kurčaťová I. Ten, kto sa narodí zle / Text 
a ilustrácie Eva Luka / Modrý Peter 2018

Už napohľad neobyčajná Pani Kurča-
ťová je titulovaná ako jedna z najorigi-
nálnejších kníh pre deti (inteligentné, 
od 11 do 111 rokov), rozprávkový 
román či dokonca sága, epos. Príbeh 
objemnej knihy by sa síce dal vyrozprá-
vať v pár vetách, ak by sme sa s tým ne-
párali a nehrali, no to sa, na(ne)šťastie, 
(ne)stalo. Vyberte si – podľa chuti.

Dej vyrastá z mystického sveta, plného bizarných 
postáv, medzi ktorými archetypálne dominuje 
pani Kurčaťová – ako už napovedá obálka, vy-
várajúca vševedma, aspoň naoko, s dlhokánsky-
mi ušami a vlasmi. Prívetivá správna ženština, 
o ktorej tušíme, že vie čarovať, ale hlavne svo-
jím kulinárskym umením vy(t)várať okolo seba 
mľaskavý, mastný pokoj. Základ je to podmanivý 
a robí chúťky čítať ďalej.
 Poetka a japonologička Eva Luka písala svoju 
prvú prózu niekoľko rokov a je to vidno najmä 
podľa počtu stránok, ktoré pribúdali, ako sama 
povedala, s veľkou ľahkosťou a veľmi (možno až 
príliš) spontánne, bez väčšieho rozmyslu. „Zjavili 
sa v kine mojej vlastnej hlavy,“ povedala autorka 
o hlavnej štvorici hrdinov, no presne tak vo svojej 
knihe pôsobí ona – ako divák, ktorý nemá dosah 
na to, čo sa stane, nie je tvorcom, iba médiom, 
cez ktoré samovoľne prichádzajú na papier vety 
a situácie, lačne čakajúce niekde v zaprášenom 
podvedomí, kedy si na ne niekto spomenie. Lač-
né-ladné-lahodné, lalala. Taký je recept Pani 
Kurčaťovej. 
 Autorka napriek svojsky napísanému príbehu 
a podrobne rozpracovaným postavám zasadila 
fabulu do pomerne ošúchaného rámca fantasti-
ky – skupina priateľov pátra po jednom z nich, 
ktorý náhle zmizne práve vo chvíli, keď sa im 
rozhodne odhaliť svoje tajomstvo. Cestou za jeho 

Strach náš 
každodenný
Dómkostol a jeho tajné dejiny. Mikuláš, 
Ježisko a iné komplikácie / Hana Naglik / 
Ilust. Hana Naglik, Daniela Muranová / 
OZ Slniečkovo 2018 

Pod pseudonymom Hana Naglik vydáva sloven-
ský spisovateľ, dramatik, scenárista a. i., Sil-
vester Lavrík svoju v poradí štvrtú knihu, ktorú 
možno zaradiť do kategórie pre deti a mládež. 
Aj keď pre deti určená nie je. A určite je určená 
aj dospelým. Takže radšej nekategorizujme. 
Pod vlastným menom vydal Silvester Lavrík 
knihy pre dospelých, ako napríklad Zlodeji 
(2005), Perokresba (2006), Nedeľné šachy s Tisom 
(2016), a. i. Pod pseudonymom Hana Naglik to 
boli úspešné tituly Ester a Albatros (2004), Ježko 
a iné prskavky (2011), či Ester a Turáci (2012), 
za ktorú získal Cenu ministra kultúry za ilu-
strácie a titul Najkrajšia kniha roka. 
 V knihe Dómkostol a jeho tajné dejiny sta-
vil autor na spoľahlivý a v literatúre i filme už 
mnohokrát osvedčený motív hlavného hrdinu 
– nadpriemerne inteligentného introverta, kto-
rého jeho okolie považuje za čudáka. Vnútorný 
život jedenásťročného piataka mu poskytol 
materiálu viac než dosť. Mikuláš, ako sa tento 
výnimočný chlapec volá, má totiž komplikácie 
všade okolo seba. V škole ho pre jeho inakosť 
s obľubou šikanujú spolužiaci a jeho prospech 
balansuje na ostrí noža. Doma mu píli nervy 
mladšia sestra. Oporu nenachádza ani u svo-
jej zúfalej matky, ktorá do jeho sveta nedoká-
že preniknúť a navyše čaká dvojčatá, takže 
má čo robiť s vlastnou psychickou i fyzickou 

rovnováhou, ani u večne odcestovaného 
a pracovne vyťaženého otca. Akoby to ne-
stačilo, pomocnú ruku v ťažkých chvíľach 
mu nepodá ani jeho menovec sv. Mikuláš 
a dokonca ani všemocný a vševedúci Ježiško. 
Najväčšou komplikáciou si je však on sám. 
Jeho osamotené vnútro bojuje so strachom.
 Pomocou tohto motívu autor spája svet 
profánny so sakrálnym. Využíva genius loci 
Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Dóm, ako ma-
jestátny symbol cirkvi a viery, je dokona-
lým javiskom odvekého súboja dobra a zla, 
svetla a temnoty. Okrem početných ikon 
a sôch svätých či skvostných a farebných 
vitráží, ktoré doň vpúšťajú svetlo a symboli-
zujú dobro, je tu i mnoho tienistých zákutí, 
či strašidelných chrličov, ktoré zobrazujú 
démonov a zlo. Jin a jang tvoria jeden celok. 
Dobro neexistuje bez zla. Bez tmy nie je svet-
lo. Človek je väčšinou príliš malý na to, aby 
sa v tom všetkom vyznal. O to viac, keď ide 
o mladého miništranta dúfajúceho v pevné 
životné istoty. 
 Autor túto dualitu prenáša aj do ilustrácií, 
ktoré dokresľujú jednotlivé kapitoly. Kombi-
novanými technikami sa pohráva so svetlom 
a farbami, zámerne evokujúc techniku ob-
razcov vitrážnych okien v kostoloch. Pestrú 
maľbu, ktorá vďaka kolážnym technikám 
pôsobí plasticky, autor stavia do kontrastu 
s dvojrozmernou perokresbou. Aplikuje ju 
najmä pri figurálnych motívoch. Zobrazené 
postavy sú desivé. Na rozdiel od farebného 
pozadia sú biele či popolavé. Plné strachu 
a samé vyvolávajú strach. Na tematickej 
i obrazovej úrovni tak autor symbolicky 
zobrazuje boj malého človeka so strachom 
a temnotou, ktoré sú prítomné aj uprostred 
tých najsvätejších veľkých entít. 
 Tieto hlboké témy autor podáva nadľahče-
ne a s inteligentným humorom. Slová a vety 
hravo štylizuje do nesileného prúdu myš-
lienok, ktoré čitateľ s radosťou hltá. Názvy 
kapitol vtipne popisujú ich obsah celými 
vetami. Kapitoly autor miestami uzatvára 
svojskými rozprávkami, v ktorých naplno 
púšťa uzdu fantázii. Jeho hravé poetické 
majstrovstvo vygraduje v záverečnej roz-
právke o Ukramufrákovi. Kniha je výbornou 
voľbou pre každého inteligentného človeka 
– či už je mladý či starý, Bratislavčan či Koši-
čan, kresťan či ateista, fanúšik slovenských 
popových spevákov či jazzu…

Katarína Zechelová

Foto bb
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ktorá by knihe pomohla, absentuje. 
 Celé dielo je ilustrované autorkinými perokres-
bami, ktoré dávajú knihe trocha hororovo insit-
ný šmrnc. Nie všetky sa ale vyrovnajú honosne 
prepracovanej obálke z tehlovej kurčaťovskej 
kuchyne, plnej vzorov, s mucholapkou na strope 
a havranom za oknom – sú pomerne náčrtkovité 
a občas zbytočné. 
 Veľká škoda, že sa počas rokov, keď kniha 
vznikala, nenašiel vhodný spoločník, s ktorým 
by nad tanierom výdatnej polievky vyselektova-
la nápady, myšlienky a dopracovala sa k hlbšej 
pointe i ucelenosti. Kniha aj úsilie jej venované 
by si to iste zaslúžili.
 Výsledok totiž akoby kolidoval sám so sebou 
– jednotlivé kapitoly a ich úseky sa veľmi líšia 
v kvalite a potrebovali by schopného redaktora 
s nadhľadom, ktorý by neváhal knihu vyčistiť 
a odľahčiť, okresať. Možno sú to strašidelné 
slová, ale určite nie zbytočné úkony, ak otvoria 
cestu k čitateľovi. Inak je to kniha, ktorá nebola 
napísaná, aby bola prečítaná. Pani Kurčaťová II., 
ktorá sa práve píše, snáď takou bude. Hujaja-srs-
titi-srsti-bubliflnk.

Edita Treščáková

alebo oceniť internú líniu, ani keby sa rozhodol 
súkať dlhočiznú rozvláčnosť diela do seba ako 
nekonečnú, občas chutnú, no neuveriteľne roz-
varenú špagetu.
 Autorka podľa Daniela Heviera nadväzuje 
na tradíciu ozajstných magicko-fantastických 
príbehov ako Alica v Krajine zázrakov, Muminovia 
a pod. Zrejme áno, lenže skôr fanartovo, nie spi-
sovateľsky. Nesúrodá polievka, ktorá kypí Pani 
Kurčaťovej z hrnca, je zrejme guľášom a prísady 
v ňom sú občas veľmi pochybného pôvodu – žar-
tovné názvy ako skupina makakov Hip-hopica, 
násilné kudrlinky v opisoch, coolová žoviálnosť, 
keď „do miestnosti vstúpila ľahká nervozitka“ 
a všeličo iné, čo zišlo práve na um a papier znesie. 
Vehementné posudky nevynímajúc: „Niekoľko 
vegetariánskych sliepok si objednalo misku zŕn 
a biologickú minerálku.“ Vtipné by to (možno) 
bolo prvý raz, piaty už nie. 
 Miestami sa do nás viac nezmestí a niekedy sa 
zasa prepadáme cez diery vyžraté autorským, ale 
aj úplne obyčajným klišé. Nemuselo to tak byť. 
Citát zo Šeherezády na začiatku knihy naznaču-
je, že pôjde o súvislé príbehy s ambíciou udržať 
čitateľovu pozornosť a formálne snáď – krátkosť 
kapitol je knihe k dobru. Ich počet a rozostrenosť, 
prerušovanie deja ani nie úvahami či opismi, ale 
epizódnymi nápadmi a nalepencami však hrozia 
Pani Kurčaťovej tým, že by bola na konci o hlavu 
kratšia, nech by zaklínala, koľko chcela – asi aj 
o to viac. Neustále totiž narážame na obsesívne 
sa opakujúci vzorec s dejovými vypchávkami 
(pri voľbe slov, štruktúre kapitol), ktorý nám 
v podstate nedovolí vstúpiť hlbšie do príbehu, 
ani impresionisticky sŕkavo vychutnávať jeho 
formu. Kompaktnosť a s ňou tiež údernosť poézie, 

záchranou zažijú mnohé. Len či to čitateľ zažíva 
s nimi. Nevyspytateľnosť vlastného štýlu a tem-
po, akým sa slová rinuli na papier, neumožnili 
spisovateľke efektívne usmerňovať a viesť dejovú 
líniu, naberať spád alebo kontrolovať dynamiku, 
či spočinúť na dôležitých miestach, kde by sa dalo 
rozhliadnuť a precítiť, napriek tomu, že práve 
tieto ambície sú v diele naznačené.
 Je to pomalosť bez oddychu, prúdy deja presek-
nuté gučami slovných čačiek, žijúcich vlastným 
životom. Škoda, že si skúsená a uznávaná poetka 
nevzala zo svojej predchádzajúcej tvorby to naj-
dôležitejšie, a síce umenie zosnovať príbeh tak, 
aby jej vlastné rozprávanie nerušilo jej vlastné 
rozjímanie. Bohaté menu slov akoby sa bálo na-
servírovať hlavný chod a ostáva nám len „plný 
tanier holaritiek“.
 Poetická zručnosť je badateľná na invenčnosti 
slov a lyrickosti príbehu, s výrazným zámerom 
stavať na pocite – vidno, že si autorka voľká 
v atmosfére a necháva čitateľa hojne meditovať: 
„Na Malý voz, kde sedí hviezda, ktorá tam náhle 
spadla z neba a hoci sa to vôbec nezdá, chutí to 
ako kúsok chleba.“
 V spoločnosti svojich postáv sa cíti dobre 
a nevynechá príležitosť zdôrazniť ich jedinečnú 
vlastnosť či výzor. Detailne rozpracované a psy-
chológiou veľmi ľudské postavy sú nádejným 
spojivom medzi čitateľom a surrealitou knihy. 
Popísané pomerne polopatisticky, avšak úprim-
ne a skúsene odpozorované charaktery i nálady 
hrdinov sú jednou z vydarených čŕt príbehu.
 Estetika poézie v kontexte celej knihy krásne 
prekvapuje – „More hádzalo nohami…, chválilo sa 
životom, akoby sa práve narodilo“, no v „sekunde, 
ktorá sa obesila sama na sebe“ sa zasa vytráca. 
Pôsobivé sú i niektoré z básní zaradených vždy 
na začiatku a konci kapitoly. Škoda len, že sa 
to stalo pravidlom samým osebe – po čase totiž 
pôsobí text priam muzikálovo – len čo sa čosi 
môže diať, začne sa básnenie, ktoré v lepšom 
prípade s námahou o kúsok posunie dej, v tom 
horšom vypáli ako častuška, ktorú musí čitateľ 
absolvovať.
 Oduševnenosť autorkinej oceňovanej poézie 
nechýba ani Pani Kurčaťovej, lenže je prioká-
zalá, primohutná, prihustá a sama autorka, in-
štinktívne blúdiaca bohémskou hromadou textu, 
stráca občas niť i čitateľovu pozornosť. Kniha 
tak pôsobí enormne nevyvážene, no v konečnom 
dôsledku všetko zožerie kvantum slov a trocha 
bezohľadná pohrúženosť do seba, ktorá neumož-
ní čitateľovi – a nie preto, žeby nebol dostatočne 
znalý alebo nechcel byť vytrvalý – poňať celý vý-
znam, zrejme nie vždy celkom odkrytý i autorke, 

Bohaté menu slov 
akoby sa bálo 
naservírovať hlavný 
chod a ostáva 
nám len „plný tanier 
holaritiek“.
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Plnou parou, Timmy! 
Ale kam?
Plnou parou vpred, Timmy! / Jim Downer – Ted Hughes / Preklad 
Ján Gavura / OZ FACE 2018

Príbeh riečneho parníka Timmyho je vizuálne podmanivo spracované 
dielo a každá jedna ilustrácia tejto knihy je samostatnou umeleckou vý-
poveďou. Knihu v 50. rokoch pripravil Jim Downer a kompletnú, s textom 
i ilustráciami, ju s prosbou o názor odovzdal básnikovi Tedovi Hughesovi. 
Ten Downerov text prepísal nanovo a kniha sa na desiatky rokov stratila. 
Objavila sa až v roku 2008. 
 Je to zaujímavý príbeh so skvelou zápletkou a úžasným vyvrcholením. 
Knižný príbeh riečneho parníka Timmyho je dychberúci do troch štvr-
tín, kedy sa jeho výpoveď láme a napriek skvelému úvodu a rozbehu sa 
jeho výpovedná hodnota ku koncu kamsi stráca. Snažím sa pozerať sa 
na príbeh v kontexte doby jeho vzniku i v kontexte osobného príbehu 
Teda Hughesa, no ani to záver nezachraňuje. 
 Zabudnutý riečny parník Timmy sa rozhodne opustiť zátoku a skúmať 
svet, v ktorom túži nájsť svoje miesto. Veľmi by chcel pomáhať, ale o jeho 
pomoc nik nestojí. Až kým nenatrafí na krásnu plachetnicu, ktorú vetrisko 
unáša do mora. Napriek krátkosti textu je Timmyho príbeh budovaný 
perfektne, s dôrazom na detaily, obrazy sú vo veršoch spracované farbisto, 
no zároveň neberú detskému čitateľovi priestor na vlastnú imagináciu. 
Deju nechýba gradácia, priam majstrovská práca s budovaním napätia, 
ba v detailoch nájdeme i humor. O to viac mi je ľúto konca. Ak som totiž 
písala o viacerých precízne rozpracovaných rovinách textu, zakončenie 
Timmyho príbehu je s nimi vo výraznom kontraste a pôsobí prvoplánovo. 
 Timmyho sebavedomie, resp. jeho absencia, je výrazným motívom 
celého príbehu. Počas svojej púte po mori má Timmy niekoľko príležitostí 
dokázať sebe, iným lodiam i vševidiacim čajkám, že napriek tomu, že ho 
nahradili modernejšie lode, stále má svoje miesto v týchto vodách. Nuž, 
smutno je mi potom, že Hughes vracia stratené sebavedomie Timmymu 
momentom záchrany plachetnice, o ktorej, okrem jej zovňajšku, nič nevie-
me. Škoda, že sa o nej nedozvieme viac, než, že je pôvabná, má boky, čo je, 
koniec-koncov, prvoplánový archetyp krásky, ktorá potrebuje zachrániť. 
 Opäť sa snažím pozerať sa na príbeh v kontexte doby jeho vzniku i v kon-
texte osobného príbehu Teda Hughesa, no ani to záver nezachraňuje. Ba 
možno – práve to ho potápa. 

Radka Komžíková

Foto rk

Pravda pradúca 
o jednom kocúrovi 
Môj kocúr Tamtam / Text a ilustrácie Ľuboslav Paľo/ Ikar – Sto-
nožka 2018

Kde bol, Tamtam bol. Jeho majiteľ, šikovný maliar a ilustrátor, už dávno 
sníval o tom, že bude môcť raz nakresliť aj napísať knižku tak, ako chce 
a vie. Našťastie sa mu to pošťastilo a vytvoril pestromilú knihu o Tamta-
movi a o tom, aké to je, kocúrom byť a kocúra mať.
 Kocúry a mačky, psy, kone a ďalšie zvieratá mali odjakživa schopnosť 
zaľúbiť sa autorom natoľko, aby sa o nich písalo a kreslilo. Tu sa však detail-
ne vykreslená mačacosť ukrýva práve v obrázkoch, jemne sprevádzaných 
trochou slov, a sprostredkujúcich predovšetkým zážitok pocitový.
 I keď je pravdou, že lepšie raz vidieť než stokrát počuť (či čítať?), dôvo-
dom, prečo sú obrázkové knihy, túto nevynímajúc, také kúzelné, je ich 
tempo. Na ilustráciu sa dá a smie dívať, musí sa vnímať, pochopiť – a to 
chce čas. Pri čítaní i tvorení. Kreslený periskop ukáže aj realitu vľúdnejšie 
i mocnejšie zároveň, nenechá sa prehliadnuť. 
 V Tamtamovi nejde o príbeh, ale o precítenie chvíľ, ktoré sa autorovi 
podarilo citlivo vybrať a odovzdať cez papier i nám. Hravé a vtipné sprítom-
nenie mačacej bytosti, no hlavne ľudsky podané okamihy z Tamtamovho 
bežného života nemusia byť žiadnym napínavým dobrodružstvom, aby sa 
nás dotkli. 
 Čaro spočíva v ľahučkom stvárnení pôvabu každodennosti plnej doj-
mov a prchavej nálady spoločných dní. Obrázky v knihe nie sú účelovým 
doplnkom textu a tá štipka slov ich neruší, ale vhodne dokresľuje. Uhol 
pohľadu aj situačnosť (póza, keď má Tamtam na saláme, malá štúdia jeho 
zreničiek či špajzy) sú verné a premyslené, poetika a humor vybalansované 
s láskavosťou priateľa a umom maliara. 
 Pestrosť, pôvab a kvalita stvárnenia určujú knihu do rúk všetkým či-
tateľom, aj tým malým, ktorým umožnia prvé kroky smerom k dobrému 
vkusu. Vek dieťaťa nemá byť totiž ospravedlnením pre prostú lacnosť, plnú 
vykričaných a neoriginálnych ilustrácií, bezducho sa snažiacich zapáčiť.
 Môj kocúr Tamtam je svojou ľahkou uchopiteľnosťou a pritom neošúcha-
nou ľúbeznosťou knihou, ktorá neostáva peknou len vizuálne, povrchne, 
ale prechádza hlbšie, dovnútra, a napriek absencii prešpekulovanej fabuly 
či práve vďaka nej hovorí jasne o láske aj žití. Jednoducho krásnou. 

Edita Treščáková
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Rúcanie hradieb 
neviditeľného zla
Kráľovskí agenti / Diana Mašlejová / Ilust. Ďuro Balogh / Albat-
ros v Albatros Media 2018

Diana Mašlejová zostala svojim základným tvorivým princípom ver-
ná aj v najnovšej knižke Kráľovskí agenti, v ktorej sa opäť objavuje 
detská detektívna dvojica – Betka a Cyril. Napínavé dobrodružstvo 
sa tentoraz odohráva počas rodinnej dovolenky v Londýne. Príbeh sa 
začína nevinne – hravým, trochu čudesným stretnutím s veveričkami 
z Central Parku. Opäť sa objaví kulisa záhadného hotela, v ktorom sa 
pohybuje neviditeľný personál. V hale deti objavia zázračný gobelín, 
na ktorom sa objavujú udalosti, ktoré môžu zmeniť celý svet. Autorka 
spontánne a bez rozpakov zapája priamo do hry anglickú kráľovnú 
a ďalších svetových politikov, pretože tentoraz tu evidentne nejde 
o fazuľky, ale o zachovanie sveta. Autorkine charakteristiky mocnárov 
sú znakovo presné, s nádychom jemnej irónie, ktorá v sebe skrýva 
viacrozmernú pravdivostnú hodnotu. 
 Temný a mocibažný Drumnadrochit sa zakráda Londýnom, aby 
započal svoje dielo skazy – medzi hranicami krajín stavia vysokánske 
múry, budované z neznámej nezničiteľnej hmoty, ktorá rastie ako 
zhubné organické tkanivo rozdeľujúce krajiny, svetadiely a ľudí. Dvo-
jica malých hrdinov sa pustí do odvážneho pátrania s kráľovskými 
agentkami – veveričkami, ktoré v čase nebezpečenstva zabezpečujú 
spojku so samotnou anglickou kráľovnou. 
 Dobrodružné rozprávanie má aj svoje etické posolstvo a apelatívnu 
pointu: „Detská odvaha, zvedavosť a pravdivosť je tou najsilnejšou 
zbraňou proti zlu. A zlo dostalo v posledných rokoch celkom inú tvár. 
Stalo sa neviditeľným,“ filozoficky konštatuje biela veverica. Preto sa 
mohlo stať, že stavebným materiálom na múry, ktoré rozdeľujú svet, 
postačila „zhmotnená nenávisť a zloba ľudí, sršiaca z nahnevaných, 
štipľavých a zlomyseľných komentárov zo sociálnych sietí“. 
 Diana Mašlejová je autorka, ktorá vo svojich príbehoch dáva vy-
znieť dobru, nemá rada otvorený koniec, v ktorom ostáva dieťa samé 
so svojím strachom, smútkom či obavami. Do všetkého vkladá nádej 
a celý príbeh v závere uprace do poslednej bodky. Sympatizujem s au-
torkou, ale možno by nebolo na škodu, keby trochu toho záverečného 
„upratovania“ nechala aj na detského čitateľa.

Ľubica Kepštová

Čaro rozprávok 
Rozprávky starých Slovákov / Samuel Reuss / Preklad Robert 
Hammel / Ilust. Dávid Ursiny / Vydavateľstvo Tatran 2018

Hoci sa dnes za najvýznamnejšieho a najznámejšieho rozprávkara 
19. storočia považuje Pavol Dobšinský, otcom slovenskej rozprávky 
je Samuel Reuss. Jeho pričinením vznikli rukopisné zborníky Codex 
revúcky A, B, C, z ktorých Jana Pácalová zostavila výber pod názvom 
Rozprávky starých Slovákov. O publikovaní týchto zápiskov sa 
rokovalo v Tatríne v roku 1847, no nikdy k tomu nedošlo – až teraz 
vo vydavateľstve Tatran.
 Pácalová najprv rozprávky z rukopisu prepísala doslova a potom 
upravila aktualizovaním grafém i jazykovo. „Pri tomto postupe som 
sa snažila v čo najväčšej miere rešpektovať všetky rozprávačské cha-
rakteristiky pôvodného textu, do syntaxe a štylistiky som zasahovala 
len nepatrne,“ vysvetľuje v edičnej poznámke vydania. „Pôvodne Reuss 
a jeho spolupracovníci zapisovali do jednotlivých zošitov Codexov revúc-
kych rozprávky tak, že pomedzi ne ponechali voľné strany (spravidla 
dve až štyri), na ktoré Reuss plánoval dodatočne dopísať komentáre 
k zapísaným rozprávkam.“ A tak zbierka vznikala ako komentovaný 
súbor rozprávok. V knihe sa ďalej píše: „Reussovi nešlo iba o zapiso-
vanie rozprávok, aby sa zachovali v podobe, v akej sa v aktuálnom 
čase rozprávali. Rozprávky mali slúžiť skôr na ilustráciu toho, čo Re-
uss zamýšľal povedať o povahe, charaktere, kultúre a sčasti i histórii 
Slovákov.“
 Reussovo spracovanie sa od Dobšinského líši v zdanlivo drobných 
rozdieloch. Napríklad v rozprávke Radúz a Ľudmila Samuel Reuss píše 
rozprávku tak, „aby v nej zdôraznil iniciatívu, aktivitu, múdrosť a du-
chovnú silu ženskej hrdinky. Keď si prečítame jeho komentár k tejto 
rozprávke, vidíme, že to, čo ho na nej zaujalo, je potenciál ukázať ženu 
ako silnú, múdru, čistú a milujúcu bytosť“.
 Posolstvo, ktoré nám Reuss zanechal, vystihla Jana Pácalová v doslove 
Múdrosť starého pána: „Cez rozprávky a komentáre Samuela Reussa 
môžeme vidieť koncept sveta, v ktorom sa k nám prihovára osvietenský 
učenec hľadajúci harmonický ideál dobra, mravnosti a krásy. Spôsob, 
akým píše rozprávky a uvažuje o nich, má svoje čaro aj dnes. Nepo-
chybne je to aj preto, že v nich Samuel Reuss zúročil ľudskú skúsenosť 
a prirodzenú životnú múdrosť.“

red
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boli však jedna-dve knihy ročne, čiže hovo-
ríme skôr o koníčku. Sen však bol mať rôzne 
edície a vydávať nové veci a oprašovať staré. 
A k tomu sa časom pridala aj francúzska kni-
ha — Terezina (Horváthová, pozn. red.) nielen 
profesná orientácia. 

Bol v pozadí aj hnev na vtedajšie fungo-
vanie knižného trhu?
Síce neboli vydavateľstvá zamerané iba 
na detskú knihu, no existovali tie, ktoré 
vydávali veľmi kvalitnú literatúru pre do-
spelých. Ich knihy boli výborné, či už 

po strane obsahovej, ale na tie časy aj tej 
dizajnovej. Samozrejme Albatros zdedil 
po revolúcii trhový monopol. No u nich bol 
človek zmierený s tým, že sa tam skoro nič 
nedeje. Objavovali sa však unikátne malé 
vydavateľstvá. Vo všeobecnosti prežívala 
skôr statická kniha pre deti, ktorá žiadnym 
spôsobom nevykračovala z radu. Je to škoda, 
lebo v 70. rokoch sa našli aj v spomínanom 
Albatrose knihy, ktoré stáli za to.
 Našou predstavou na začiatku bolo založenie 
„družstva“, v ktorom sa budeme spolupodieľať 
na vydávaní kníh – autori toho budú súčas-

Aký bol zámer pri zakladaní vydavateľ-
stva Baobab?
Na túto otázku som už odpovedal mnoho-
krát. Zišli sa dvaja ľudia, ktorých zaujímala 
kniha. Mali sme už skúsenosť zo spoločnej 
práce – robili sme spolu literárne-výtvarnú 
prílohu Babylonu. Obklopovalo nás množstvo 
ľudí, ktorí robia veci „do šuplíka“. Jednak z UP-
MRUMKY, ale aj z ulice. V tom čase málokto 
vydával vyslovene detské knihy a vydavateľ-
stvá sa nehrnuli do spolupráce s neoverenými 
autormi. Ja sám som dovtedy robil ilustrované 
knihy pre dospelých. Na začiatku Baobabu to 

O stave detskej knihy v minulosti a súčasnosti, o ilustrátoroch, kritike a vydávaní kvalitnej literatúry pre deti sme sa 
porozprávali s Čechoslovákom Jurajom Horváthom.

Mám rád, keď detské knihy 
rozprávajú súčasným jazykom

Foto Kristína Kubáňová
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A dnes? Máš nejaké pozitívne príklady?
Myslím, že sa lámu ľady. Zlepšil sa ten stred – 
mainstream – čo je dobré. Pozitívne vnímam 
napríklad, že Slovart na Slovensku oslovuje 
kvalitných autorov a dizajnérov. To sa v Če-
chách ešte stále veľmi nedeje. Dávajú priestor 
aj mladším. Kedysi sa mi veľmi páčila vydava-
teľská práca Erika Grocha. Zaujala ma úprava 
jeho kníh, ktorá bola jemná, nenápadná – pri-
pomínali mi knihy francúzskych vydavateľ-
stiev – často jednoduché, nepotrebujú čitateľa 
atakovať.
 Skvelé bolo, že si ľudia začali zakladať 
vlastné vydavateľstvá, spolky. Pochopili, že 
nemôžu čakať, kým im niekto ponúkne prácu. 
Zaujímavé je Slniečkovo, ktoré vydáva prekla-
dy kvalitných zahraničných detských kníh. 
To je veľmi záslužná práca. Vďaka tomu sa aj 
slovenskí autori dostanú bližšie k najvyššej 
kvalite, – i keď v zahraničí ide už o klasické 
tituly – a môžu sa inšpirovať. 
 Ale stále čakám, až sa začne profilovať nie-
kto s originálnym nakladateľstvom, niekto kto 
sa nebude toľko obzerať čo sa nosí, ale pôjde 
do toho po hlave.

Je ťažké pre Baobab hľadať autorov, ktorí 
by tvorili detské knihy – či už spisovate-
ľov, ale aj ilustrátorov?
Keďže učím na škole, viem si ilustrátorov 
„vychovávať“. Vidím, ktorí študenti sa snažia 
so sebou niečo robiť. Ale je pravda, že autorov 
si treba pritiahnuť. S textami je to však väčší 
problém. Málokedy sa stáva, že si povieme, že 
máme toľko skvelých textov, až ich nedokáže-
me tento rok vydať. A dôležité je, aby bol autor 
ochotný na texte aj ďalej pracovať. Redakč-
né zásahy autori často nie sú schopní prijať. 

So spisovateľmi sme to skúšali všelijako, na-
príklad sme sa snažili nahovoriť autora, ktorý 
píše dobre pre dospelých, no taký sa k tomu 
väčšinou nedokope. Nájsť niekoho je veľmi 
ťažké. Tereza sa však venuje každému textu, 
ktorý k nám príde.

Baobab vydáva veľa picturebookových 
titulov – to je oblasť, ktorá na Slovensku 
akosi nefunguje. Rodičia nie sú nauče-
ní s týmito knihami pracovať. A taktiež 
sa stretávame s názormi, že ľudia nie sú 
ochotní platiť za knihy, kde nie je veľa 
textu. Nestretávali/nestretávate sa v Če-
chách s týmto problémom?
Stretávame sa aj s takýmito názormi. Ale stáva 
sa aj, že nás ľudia milo prekvapia a kúpia kni-
hu, o ktorej predajnosti sme pochybovali. Bolo 
to tak napríklad pri vydaní knihy od Blexbo-
lexa Album lidí. Bola prijatá veľmi dobre, i keď 
neobsahuje takmer žiaden text. Pýtali sa nás 
na to aj vydavatelia z Poľska, ktorí si pred vy-
daním tejto knihy vytvorili prieskum trhu, 
z ktorého vyplynulo, že podobní titul u nich 
nemá šancu preraziť. Ale pravdaže sú knihy, 
ktoré zmiznú hneď a iné na pulte ležia dlho. 
Hľadať v tom logiku alebo pravidlo je veľmi 
ťažké. Knihy nekupujú deti, ale rodičia, a tí 
majú často predstavu, ako by mal titul vyzerať. 
Nechcú sa dať prekvapiť. A nie sú ochotní si 
ani všimnúť, že to tie deti trebárs veľmi baví. 
Stalo sa mi to napríklad pri našej knihe Námoř-
ník a Pekka – nenápadný kúsok, ktorý ale deti 
ohromne baví. Nie je divoko vtipný, skôr tak 
nenápadne. Overil som si to aj pri náhodných 
deťoch, ktoré tá kniha absolútne chytila.
 Mám rád, keď knihy rozprávajú súčasným 
jazykom. Nemyslím teraz len slangové výrazy 
a mobily na každej druhej strane. Najlepšie je, 
ak je ten jazyk prirodzený.

Vnímam podobný problém aj v našej lite-
ratúre, akoby bola „bezčasová“.
Najviac zreteľné je to v knihách pre staršieho 
detského čitateľa. V Čechách je spisovateľov, 
ktorí by podobnú literatúru písali, veľmi málo. 
A na Slovensku to asi nebude iné. Samozrejme 
odkazy pre násťročných nájdeme aj v beletrii 
pre dospelé publikum, príkladom je Kto chytá 
v žite. Ale kedy u nás vzniklo niečo podobné? 
Problém je vnímanie knihy ako didaktického 
nástroja. V knižniciach a na školách sa všetci 
pýtajú iba to, ako sa dá s knihou pracovať 
z pedagogického hľadiska. Nevravím, že to 
nie je dôležité. Ale nemusí byť všetko iba 

ťou – či už ako článok výroby, ale aj finančne. 
Samozrejme – bola to úplná utópia. Vždy musí 
byť jeden, ktorý tú káru potiahne.

Ako ľudia prijali vznik vydavateľstva 
Baobab?
Mali sme vlastne šťastie, pretože knihy, ktoré 
sme vydávali, zaplnili dieru. Okamžite boli 
ref lektované odbornou verejnosťou a boli 
prijaté s nadšením. Vtedy bol skôr problém 
so samotnou produkciou a distribúciou kníh. 
Dnes je to už oveľa ľahšie. 
 My sme okrem toho prišli aj s novými spô-
sobmi podpory predaja kníh. To nebolo vôbec 
obvyklé. Koncerty, plagáty, vlastné noviny — 
dvojlist Baoplán… Takže na začiatku bol ten 
život a spoločenstvo okolo kníh určite dôleži-
tejší ako predaj.

Nemali ste v začiatkoch stretnutia s ro-
dičmi, ktorí nerozumeli tomu, prečo by 
mali takéto knihy kupovať svojim deťom?
Ale veď my sme nevydávali nič extrémne! Ne-
šlo o nič, čo by malo veľmi experimentálnu 
podobu. Boli to jednoducho ilustrované texty. 
Nestretli sme sa tým pádom ani so žiadnou 
negatívnou reakciou rodičov.

A čo slovenská detská kniha po revolúcii?
Je viacero dôvodov, prečo vtedy prestali vychá-
dzať zaujímavé knihy. Vo vydavateľstvách sa 
stratila pozícia výtvarného redaktora, ktorú 
sa snažili z časti nahrádzať grafici. Niekedy 
nie je kniha dôsledne editovaná ani po stránke 
literárnej. Zmenila sa štruktúra. Druhá vec 
je elektronizácia. Veľa funkcií zrazu musel 
zastávať jeden človek. Inak to proste nešlo. 
Škoda len, že dnes by už bolo možné tieto po-
volania zaplatiť, no vo vydavateľstvách to už 
nikomu ani nenapadne. A hlavne, nemali by 
sa už od koho učiť. Napríklad u nás vo vydava-
teľstve sme mali šťastie – bolo to jednoduché, 
– pretože Tereza sa priučila redakčnej práci 
od svojej mamy. 
 Vytratila sa kontinuita. Otázkou je, či sa 
dalo nejako zabrániť tomu, aby sa to celé ne-
rozpadlo. Dnes je to, žiaľ, všeobecne tak, že 
mnoho vydavateľstiev vydáva knihy slabej 
kvality – chlebovky – aby sa udržali nad vo-
dou. Ale na kvalitnú redakčnú prácu sa za-
búda v každom prípade. V 90. rokoch som 
veľmi nesledoval detské knihy na Slovensku. 
Neboli jednoducho predmetom môjho záujmu. 
Samozrejme by som si všimol, ak by na mňa 
vyskočilo niečo zaujímavé. No nič nevyskočilo.

Mám rád, keď detské knihy 
rozprávajú súčasným jazykom

Juraj Horváth (1974)

Ilustrátor, grafik, vydavateľ. Spolu so 
svojou ženou Terezou založil vydava-
teľstvo Baobab, ktoré sa stalo pojmom 
v oblasti detskej knihy v Čechách, ale 
aj vo svete. Od roku 2003 je vedúcim 
Ateliéru ilustrácie a grafiky na praž-
skej VŠUP. Ilustroval a graficky upra-
vil desiatky kníh. Mnohokrát získal 
ocenenie Najkrajšia česká kniha. Za 
knihu Příběhy z Parní lázně získal 
v roku 2001 na Lipskom knižnom 
veľtrhu cenu Najkrajšia kniha sveta.
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na to, čo tým vlastne chcem povedať. A deti 
to už vôbec nezaujíma. 

Ako vnímaš BIB?
Veľmi nie. Kedysi som tam chodieval. Ale 
dnes mi už akosi nerobí veľké množstvo ilu-
strácií pokope dobre. Človek sa potrebuje 
sústrediť. No pamätám si, že vďaka BIBu 
som odhalil, že Japonci majú aj polohu až 
takej „art brut“ ilustrácie. Medzi manierami 
odrazu vyskočili jasné farby a humor.
 Ale k BIBu samotnému – ako na teba naprí-
klad pôsobia také výberové knihy o ilustrácii 
typu 1000 a 1… Veď ilustráciu musíš vidieť 
v celej knihe. O čom to je, keď ju vytrhneš 
a dáš do masy hrôzostrašných vecí. 

Je to asi pre širokú verejnosť, ktorá si 
rada prezerá pekné obrázky…
Ale čo im to potom dá? Veď v tom nevidia 
žiadnu súvislosť. A výber podľa krajín je 
tiež otázny. Čo im bráni otvoriť sa inému 
spôsobu výberu. 

Funguje v Čechách kritika detskej knihy?
Hm… Pár ľudí píše… Väčšinou je to ale skôr 
evidencia, alebo nekritická chvála. Na našej 
škole roky voláme po tom, aby sa knihe za-
čal venovať niekto z adeptov kurátorského 
štúdia. A za tie roky sa nám to podarilo iba 
raz, a to išlo o týpka, ktorý sám knihy vydá-
val a potreboval sa iba dovzdelať. Napríklad 
Ryška píše zaujímavé texty z oblasti knihy, 
ilustrácie a ich dobových súvislostiach, ale 
píše o 50. rokoch. Na texty detskej litera-
túry ešte kritiku nájdeš, no čo sa týka ilu-
strácie, tak sa to obmedzí na vety typu „je 
pôvabná…“, „je nápaditá…“. Už paradoxne 
komiks je na tom lepšie, aj keď sa veľmi ne-
predáva. Je viac autorov, ktorí sa mu kriticky 
venujú. Ale myslím si, že aj celostná kritika 
detskej knihy sa časom objaví. Veci sa dá-
vajú do pohybu. No zatiaľ sa čitatelia musia 
spoľahnúť na dobrého človeka v knižnici 
alebo kníhkupectve. Je až vtipné, že naša 
kniha Panáček, pecka, švestka, poleno a zase 
panáček, ktorá nedávno vyšla v Holandsku, 
mala u nich po vydaní hneď tri rozsiahle re-
cenzie, v Čechách táto kniha vyhrala všetky 
prestížne ceny, ale hlbšie o nej nepísal nikto.

Kristína Kubáňová

Radosť 
z textu, radosť 
zo zastrúha-
ných pasteliek
Vivaldi / Helge Torvund / Ilust. Kanstad 
Johnsen / Preklad Eva Lavríková / Knižná 
dielňa 2018

Niektoré knižné príbehy zjemňujú ži-
vot. Rozpúšťajú hrče v hrdle. Aj hlavná 
hrdinka má takéto guče. Ukladajú sa 
jej tam vždy pred začiatkom školského 
roka. Je to smutný, zraňujúci poetický 
príbeh, no je napísaný a nakreslený 
takým spôsobom, až je pekný a hojivý. 
Nór Helge Torvund vie, čo robí. Ani 
mňa nenechal v smútku dlho a samot-
nú. V knihe skĺbil svoje psychologické 
kompetencie, básnické a esejistické 
poznatky, ako aj skúsenosti z písania 
literatúry pre deti. Pri komponovaní 
príbehu o školáčke Tyre využil arte-
terapeutické postupy, aby čitateľovi 
dal možnosť vyrovnať sa s vlastnou 
traumatickou skúsenosťou.

Keď vstúpi Tyra do dverí triedy, všetci spolužiaci 
sa na ňu uprene pozerajú. Rada by sa zapojila 
do debaty hlúčiku dievčat, no tie sa vzápätí od-
tiahnu. Aj kabát si prevesia inam, ak si ho dá 
Tyra vedľa niektorej z nich. Neschopnosť brá-
niť sa, pretože človek je paralyzovaný fyzicky 
i duševne, a navyše v detskom veku, je vhodná 
téma pre umenie. Tak hlboko ako môžeme byť 
zranení, tak hlboko dokáže umenie zájsť, aby 
sa nás pokúsilo vyliečiť. Tieto básne v próze 
načierajú až na samé dno ľudského prežívania. 
Zvlášť blahodarne pôsobia, ak na chvíľu opustí-
me linearitu myslenia, ktorej venujeme väčšinu 
svojho bežného času spolu s uvedomením si toho, 
že v logických úvahách nenachádzame útechu. 
 Sme v psychologickej krajine dievčatka, kto-
ré prechádza strastiplnými momentmi svojho 
detstva. Spolužiaci, ktorí Tyre ubližujú, tvoria 
anonymnú masu, neuvedomujúc si, čo robia, a že 
majú takú silu vďaka tomu, že každý z členov na-
sleduje vzorec správania tejto masy. Kým dospelí 

edukatívne, svoje miesto majú aj vyslovene 
poetické tituly. Je však pravda, že francúzsky 
trh je plný práve týchto ľahkých poetických 
kníh. Kniha ako pedagogický nástroj je tak 
trochu pozostatkom 19. storočia. Od tých 
čias sa to vtĺka do hláv mladým študentom 
už na pedagogických školách ako mantra. 
Ale aj tieto ľady sa už pohli. 

Prejdime na oblasť ilustrácie – ako ty, aj 
ako pedagóg v Ateliéri ilustrácie a gra-
fiky, vnímaš súčasnú slovenskú ilustrá-
torskú scénu?
Nerád by som túto tému škatuľkoval… Hm, 
najmä slovenské ilustrátorky v sebe majú istú 
„ľúbivosť“. Preto sa mnohým podarilo vplávať 
aj do Albatrosu. Je tam občas až taký rozbu-
jnený dekorativizmus. Ale sú aj autori, ktorí 
sú vynikajúci. Napríklad Daniela Olejníková, 
ktorá mala trochu dekoratívne začiatky, sa 
dnes dokáže veľmi priblížiť textu, a záro-
veň urobiť samotnú ilustráciu zaujímavou aj 
pre deti a dospelých. Už len tou kompozíciou, 
tým, že sa knihami zaoberala, či už stavbou, 
ale aj dizajnom, je cítiť, že jej ilustrácia nie 
je len obrázok. No u mnohých iných vidíme, 
že ilustrácia stále zostáva iba „pekným ob-
rázkom“. Čo mi príde trochu škoda vzhľadom 
na to, čo tá kniha vlastne umožňuje – spolu-
prácu s grafickým dizajnérom, ale aj autorom 
textu. Hoci uznávam aj knihy, kde autor vstu-
puje len ilustráciou. Ale všeobecne by tieto 
elementy mali fungovať spoločne.
 Ak by som mal byť ku slovenskej ilustrácii 
kritický, tak vidíme na jednej strane tendenciu 
mať až takú expresívnu formu – viď Klepoch 
alebo Maťátko – kde ilustrácia občas až vyska-
kuje z knihy, nedokáže sa s ňou úplne prepojiť. 
A to teraz kritizujem kamarátov. Do knihy sa 
dívaš zblízka, nemusí ťa úplne zničiť. Pátral 
som po tom, kde sa berie taká tá deformova-
nosť a expresivita – a napokon som ju našiel 
v grafikách Kolomana Sokola – akoby to tým 
autorom úplne počarovalo. Druhá strana je, 
že sa ilustrácie často až tak fullovsky obma-
lovávajú a dekorujú.
 Nie som fanúšikom maniery. A tobôž nie 
v dnešnej dobe Instagramu, kde sa nám ma-
niery opäť mohutne vracajú. A v ilustrácii už 
vôbec nevidím dôvod tvoriť ju tak, aby som 
niekomu ukázal ako ju tvorím, ako to je na-
kreslené, aký som ilustrátor a niekde zabúdam 
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Vydavateľ Juraj Horváth nám poskytol najnovšie knihy z vydavateľstva Baobab do súťaže. Pošlite kupón 
na adresu našej redakcie a ak sa na vás usmeje šťastie, knižky poputujú práve k vám.
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Každý pohľad sa zaborí do Tyry. Ukladajú sa jej 
na duši ako scvrkávacie škvrny. Tam, kde sa 
scvrkávacia škvrna usadí, duša sa zmenší. A keď 
sa jej zmenšuje duša, zmenšuje sa aj ona sama. 
Scvrkáva sa priamo v triede.

včlenenia nevedomých prvkov do vedomia. To 
Tyrino vyprovokuje hnev: „Má chuť nakresliť 
niečo naozaj pekné. Ale čo? Tak skrátka začne. 
Kreslí a kreslí. Ako keby sa čosi samo dialo v nej 
aj na výkrese. Teší sa, má z kreslenia radosť. […] 
Zrazu nad ňou stojí zastupujúci učiteľ. […] ‘Čo to 
robíš?’ zisťuje učiteľ. Až teraz to Tyra vidí. Po ce-
lom výkrese sú čierne čmáranice.“
 Hoci čas deti nevnímajú fakticky, tak ako 
plynie v skutočnosti, v diele hrá zásadnú úlohu. 
Odzrkadľuje bolestnosť z plynutia, zacyklenia, 
keď po prázdninách príde obávané školské obdo-
bie. Predel medzi končiacimi prázdninami a začí-
najúcim školským rokom hrdinka pomenuje ako 
roh času. Je to tak blízko, na dosah, nevie však, 
čo sa za ním skrýva, čo ju čaká. A keďže čas sa 
nedá vidieť ani zastaviť, ešte viac ju to zneisťuje: 
„Večer sa v záhrade stmievalo stále skôr. Lístie 
na breze zožltlo. A vietor ho sfúkaval do trávy. 
Tyra cítila, ako jej začína temne zvierať žalúdok. 
O chvíľu príde začiatok školského roka.“
 Kým jazyk sprostredkováva horizontálnu 
rovinu príbehu, ilustrácie ho prekrižujú svojou 
vertikalitou, aby ten čas trochu spomalili, aby 
sa čitateľ pristavil a text prehlbujú vo významo-
vej rovine, napríklad v úvodnom obraze: medzi 
Tyrou a jej novým priateľom-kocúrom vzniká 
puto. Na obrázku línie týchto dvoch postáv jemne 

splývajú v jednu bytosť. Aj vo výrazovej rovine 
obohacujú bohatou škálou konotácií, napríklad 
surovosť výrazu s akou sú ceruzkou načrtnuté 
Tyrine spolužiačky v momente, keď ju opäť ne-
prijímajú medzi seba. Kompatibilnosť vizuálnej 
a textovej roviny knihy umožňuje ich paralelné 
sledovanie. Symbiotický vzťah – jedno vyviera 
z druhého, význam preniká od textu k obrazu 
a od obrazu späť k textu. Ilustrácie tiež upozor-
ňujú na dôležité momenty v texte, ktoré treba 
rozvinúť, pozrieť sa na ne inak. Striedanie jazyko-
vých štýlov a výtvarných rukopisov zas evokuje 
rôzne nálady. Okrem toho ilustrácie posúvajú vý-
znam k ďalším asociáciám. Z textu sa dozvedáme 
o prvej hodine klavíra, ale z ilustrácie aj to, aká 
bola, jej chuť, vôňu, atmosféru a môžeme si tam 
dosadiť čokoľvek – radostná, hravá, dynamická, 
úžasná…
 Text tak ponúka niekoľko možných interpretá-
cií. Od príbehovej roviny cez emocionálne čítanie 
tým najmenším (keď je Tyra šťastná, smutná, 
veselá, zdržanlivá). Rozvíja empatiu, súcit, schop-
nosť počúvať. Je to kniha, ktorá môže sprevádzať 
človeka celý jeho život a v každej etape v nej čosi 
nájde. No ak by aj predsa nič, aspoň si pripome-
nie, aké dôležité je pozerať sa na svet aj očami 
druhých ľudí.

Beáta Beláková

šikanujú z racionálnych dôvodov alebo – čo sa stá-
va častejšie a o to je to smutnejšie – z nevedomos-
ti, u detí stačí len malý, nevinný a neuvedomelý 
podnet. Tyra je intuitívna, krehká a mimoriadne 
senzitívna. Jej emocionálny prístup k životu ju 
vytlačí na okraj sociálnej skupiny a zdá sa, že jej 
nikto nevie pomôcť, pretože o probléme nehovorí. 
Vytvorila si svet bez slov.
 Napätie tvorí rozostrená dejová linka, ale naj-
mä charakterová drobnokresba hrdinky, mo-
menty, ktoré naplno prežíva so svojím kocúrom 
(„škrabotavé šťastie“), starou mamou (inak prí-
buznou stromov, čo je symbolickým vyjadrením 
bezpečia), počúvaním a hraním hudby („Keď cvičí 
na klavíri, je to, ako keby z nej zvuk z klávesov 
všetko vyhnal. Preč.“). Postupne ju to celé začína 
presahovať a liečiť, nebyť toho vonkajšieho sveta, 
všetkých tých „scvrkávacích pohľadov“: „stojí 
na školskom dvore a vidí, že školský dvor na ňu 
pozerá. Asfaltovým pohľadom.“
 Prežívanie hrdinky sledujeme prostredníc-
tvom obrazov. Vytvárajú zhluk emócií ako v po-
ézii. Aj ten najviac šťastne vyzerajúci okamih 
obsahuje predtuchu niečoho temného. Vďaka 
neutíchajúcej prítomnosti tohto zla Tyra miluje 
život oveľa intenzívnejšie, vie sa krásne radovať: 
„Keď vojdú do triedy, veľkými očami radostne po-
zerá na učiteľku. Teší sa celým telom. Novučičká 
radosť. Radosť, ktorá ako zastrúhané pastelky 
leží v peračníku, len ich použiť.“ Keď sme deťmi, 
celé naše bytie je vyplnené tým, čo práve cítime. 
Na všetko reagujeme emotívne, pudovo. Autor 
zaujímavo vykreslil súvislosti medzi emóciami 
a telom, akoby to bolo v detstve niečo normálne, 
čo postupom rokov strácame („celým svojím te-
lom myslela na mačiatko; teší sa celým telom“). 
Torvund, školený psychológ, dobre pozná účinky 

Foto bb

TÉMA – (VY)RÁSŤ KNIHOU
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Veľké malé tajomstvá

Matky a kamionisti / Ivana Dobrakovová / 
Marenčin PT 2018

Najnovší literárny počin Ivany Dobrakovovej Mat-
ky a kamionisti by sa pokojne dal premenovať 
na „Päť rozhnevaných žien“. Na prvý pohľad by 
sa mohlo súčasnému čitateľovi, ktorý je ako-tak 
oboznámený s predošlou tvorbou autorky, zdať, 
že sa Dobrakovová zotrvačne točí v identickom 
kruhu – téma intímnych rodinných či ľúbostných 
vzťahov v jej debute Prvá smrť v rodine (2009), 
problematizácia materstva v zbierke poviedok 
Toxo (2013), otázka šialenstva a „normálnosti“ 
v románe Bellevue (2010). Na druhý pohľad sa 
však práve jej aktuálny titul zdá byť prirodzenou 
súčasťou z hľadiska súčasného širšieho kultúr-
neho meradla.
 Dobrakovovej próza pozostáva z piatich prí-
behov – dvoch Talianok a troch Sloveniek. Svet-
lana sa spomínaním vracia do svojho detstva, 
ktoré bolo silno poznačené nefunkčným man-
želstvom, resp. až totálnym odcudzením matky 

úzko súvisí aj ambícia stvárniť to, čo sa deje  
„pod povrchom“. Týmto tónom sa môže pribli-
žovať k prózam Liane Moriarty (Veľké malé ta-
jomstvá) či Gillian Flynn (Stratené dievča, Ostré 
predmety). Je potrebné však jedným dychom do-
dať, že zatiaľ čo u spomínaných autoriek vidieť 
moment, kedy ženy prekračujú hranicu tichej 
frustrácie a fyzicky manifestujú istým spôsobom 
svoju nespokojnosť, u Dobrakovovej hrdinky stále 
ostávajú pripútané na reťazi. Výnimku v tomto 
prípade môže predstavovať jedine postava Iva-
ny, ktorá (pozor, spoiler!) v puberte zabila koňa, 
a tým sa spustili jej psychické problémy.
 Príznačné je tu tak tlmené emočné bublanie 
pod pokojnou ženskou fasádou: „to jediné zachra-
ňuje naše spolužitie. Takmer trvalá neprítomnosť 
toho druhého. Keby sa tu vyskytoval, už dávno by 
som si to hodila“ (s. 108), „manžel žije pre to, aby 
ma mohol buzerovať, najradšej si sadne do kresla 
pred telku a odtiaľ komentuje. Mňa, všetko, čo 
robím, ako žijem, o čo sa snažím“ (s. 107), „Trvalo 
presne šesť mesiacov, než som sa z toho zrútila. 
Zimu som prečkala. V akejsi hibernácii, či skôr 
zotrvačnosti. Zrútila som sa až na jar. Koncom 
semestra. Jedného dňa som mala ísť do školy 

a otca – či už fyzickým (život matky v Bratislave 
a otca „na maďaroch“) alebo psychickým (stále 
sa zhoršujúci mentálny stav rodiča končiaceho 
v blázinci). Ivana poberajúca invalidný dôchodok 
žije s extrémne starostlivou matkou. Jej každo-
denné aktuálne prežívanie (starostlivosť o izbové 
rastliny, maľovanie malých figúrok) sa prekrýva 
s bolestným rozpomínaním na školské časy, kedy 
väčšinu času trávila v stajniach s koňmi. Olívia, 
učiteľka angličtiny na gymnáziu, prežíva rozpad 
svojho manželstva. Lara (na materskej dovolenke 
s dvoma synmi) sa zase nachádza v štádiu, kedy 
je jej postoj k partnerovi a „manželskej inštitú-
cii“ absolútne laxný. Študentka Veronika blúdi 
po sociálnych sieťach. Na francúzskom čete spo-
znáva neznámych mužov, s ktorými nadobúda 
nezáväzné virtuálne partnerstvá. Prózy sú tak 
písané z rôznych perspektív hrdiniek cez polohu 
(ex)manželky, matky či dcéry, čím kniha a jej prí-
behy nie sú pomyselne zaseknuté len v jednom 
hľadisku.
 Pokiaľ by sme mali nájsť dominantný moment, 
ktorý by mohol zastrešiť Dobrakovovej povied-
ky v knihe Matky a kamionisti, bolo by to isté 
tiché narúšanie spoločenského dekóra, s čím 
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na skúšku, ale jednoducho som tam už nikdy 
nešla“ (s. 15). Protagonistky sa síce vo svojom 
vnútri stavajú proti zaužívaným konvenciám (byť 
ukážkovou matkou, príkladnou vernou manžel-
kou atď.), spochybňujú a komentujú zaužívané 
vzorce fungovania spoločnosti a kategorizáciu 
ženy len do „troch životných úloh“, no navonok 
tento životný pocit verejne a nahlas neprezentujú. 
Všetko sa deje skôr v tieni. Virtuálna realita po-
máha Veronike nadobudnúť sebavedomie pomo-
cou četovania s neznámymi mužmi-obdivovateľ-
mi. Lara sa cez deň stará o domácnosť, no v noci 
navštívi svojho milenca. Ivana si začne budovať 
priateľský vzťah so spisovateľom R cez mailovú 
komunikáciu. 
 Všetky tieto načrtnuté „prehrešky“ sa dejú 
poza chrbát blízkych osôb, či už manžela alebo 
napríklad matky. Najintenzívnejšie je tento tichý 
nesúhlas cítiť na dikcii hrdiniek, ktorá môže pri-
pomínať napríklad rozprávačku June Osborne 
zo seriálovej adaptácie románu Margaret Atwood 
Príbeh služobníčky. Stupňujúci sa monológ žen-
ských postáv totiž vyúsťuje do miernej vulga-
rizácie: „Niekedy sa mi smeje, priznaj sa, že to 
robíš len preto, aby si ťa niekto všimol a obsadil 
do filmu, aby si sa preslávila. Len fas môže prísť 
s takýmto nápadom“ (s. 107). Tá tu však nie je 
samoúčelná, naopak, zapadá do kresby jednot-
livých charakterov a ich vnútornej dynamiky.
 Plusom knihy je určite snaha organicky za-
pracovať do próz veľmi aktuálnu problematiku 
sociálnych sietí či samotnú otázku virtuálnej 
reality vo vzťahu k realite „offline“: „zisťujem, 
že mi to ide ľahšie, než by som kedy čakala, 
zisťujem, že pri písaní mailov R padajú všetky 
zábrany, dokonca aj vymýšľanie mi ide samo, 
nemusím si to ani dopredu pripravovať, splietam 
všetko možné o svojej práci na románe“ (s. 47), 
„tu, na tomto čete, sa mužom zdá aj krásna, čo 
sa jej v reálnom živote nikdy nestalo. A nielen 
nadviazať vzťah, aj zasnúbiť sa je jednoduché, 
takmer samozrejmé, automatické“ (s. 143). Aj keď 
sa nerozoberá na celej ploche knihy (poviedka 
Ivana a Veronika), vkladá prirodzene svoje pro-
tagonistky do prostredia post-digitálnej éry, 
teda do našej aktuálne prežívanej reality, kedy 
sa stali informačné technológie súčasťou nášho 
každodenného praktického života. Hrdinky tak 
konfrontuje so zdanlivými „výhodami“ a kom-
fortom, ktoré prináša četovanie či mejlovanie 
– tvorba virtuálnej, predstieranej identity, ktorá 
nemusí zodpovedať reálnemu charakterovému 
či vizuálnemu obrazu konkrétneho užívateľa, 
vystupujúceho napríklad na sociálnych sieťach.
 Požičanou terminológiou z platformy YouTube 

básnického textu pomocou „vymazávania“ jed-
notlivých slov, prípadne celých slovných spojení. 
Táto básnická „technika“ chtiac-nechtiac evo-
kuje príbuznosť s dielom Nóry Ružičkovej Práce 
& Intimita (2012), ale s tým rozdielom, že autorka 
pri tvorivom „redukovaní“ textu nadväzovala 
na princípy výtvarného umenia. Ako výraznej-
šia sa preto javí súvislosť so zbierkou Michala 
Habaja Caput Mortuum (2015), ktorá je Tallovej 
Delte blízka i motivicky. Niektoré básne sa svo-
jím stvárnením, konkrétne využitím filmovej 
optiky a zacielením sa na detail, pripodobňujú 
tvorbe Márie Ferenčuhovej, aj keď v celkovom 
kontexte Tallovej zbierky možno hovoriť ani 
nie tak o zornom uhle „oka kamery“ ako o po-
hľade cez „oko fotoaparátu“. V metóde voľného 
umiestňovania slov do priestoru strany alebo 
ich radenia do „útvarov“, ktoré na pozadí zdan-
livo „chaotického“ textu vytvárajú samostatné 
strofické jednotky, možno zase vidieť analógie 
s básňami Kataríny Kucbelovej.
 Podstatné je, že autor nenadväzuje na diela 
etablovaných autoriek ako epigón, i keď prostred-
níctvom svojho lyrického subjektu uvádza, že je 
epigónom „Veľkého epigóna“ (s. 23), teda básnika 
Michala Habaja, ktorý sa týmto „prívlastkom“ 
prezentoval na obale debutu 80-967760-4-5 (ako 
„epigón“ P. Macsovszkého). Tallo sa snaží o to, 
aby všetky spomenuté princípy korešpondova-
li s jeho vlastnou básnickou koncepciou, ktorá 
v Delte vyvstáva predovšetkým z polemického 
uvažovania o slove, a to v jeho verbálnej i textovej 
podobe. Zvolenými postupmi, ako aj priebežným 
variovaním rôznych zámenných osôb (dominant-
ne však 2. osoby j. č.), sa autorova poézia stáva 
významovo mnohoznačnejšia, rozptýlenejšia, 
otvára sa interpretácii cez niekoľko ideových 
plánov a v porovnaní s jeho debutovými básňami 
sa javí ako ťažšie „uchopiteľná“. Tento aspekt ne-
hodnotím ako negatívum, práve naopak. Jazykový 
minimalizmus niektorých textov básnik úmy-
selne zvýrazňuje prostredníctvom tzv. „bielych 
miest“, ktoré majú v zbierke formu prázdnych 
alebo poloprázdnych strán a ktoré funkčne do-
tvárajú myšlienkové smerovanie celého diela.
 Ideovou platformou básnickej zbierky je slo-
vo, ktoré autor priebežne „nasvecuje“ z rôznych 
uhlov pohľadu, a preto tento motív miestami na-
dobúda až ambivalentný, rozporuplný charakter. 
Časť textov má v knihe sebareferenčný rozmer, 
ale nejde o „sebareferenčnosť“, ktorá je typická 
pre básnické „sterily“ Petra Macsovszkého. To 
znamená, že ich zámerom nie je popretie poetic-
kej funkcie jazyka ako takej, ale skôr uvažova-
nie o tom, či prostredníctvom slova (hovoreného 

– Ivana Dobrakovová sa dostala svojou najnov-
šou knihou Matky a kamionisti do kultúrnych 
trendov. Natíska sa však otázka: „Dobre, ale čo 
s tým?“ Chýba jej totiž iskra, „šťava“. Niečo, čo by 
ozvláštnilo jej dobre mierený komentár, ktorý je 
síce blízko k zahraničnej tvorbe čitateľsky a kri-
ticky obľúbených autoriek, no nestíha za nimi 
pútavosťou príbehov. Niečo, čo neuspokojí len 
porotcov literárnych cien, ale aj toho recipienta, 
ktorý je bežne fascinovaný produkciou Netflixu, 
Hulu či HBO, kde si kradnú jeho sympatie práve 
dominantné, „jedovaté“ protagonistky. Hlavné 
hrdinky sú tu tak na škodu spolu so svojimi prí-
behmi poslušne pripútané a nervózne prešľapujú 
na jednom mieste. Teraz nám stačí len dúfať, že 
raz sa im podarí z tej reťaze nadobro odtrhnúť 
a spôsobiť menšiu pohromu.

Lenka Macsaliová

Menej je niekedy viac

Delta / Michal Tallo / Drewo a srd – OZ Vlna 
2018

Of iciálny básnický 
vstup do  l iteratúry 
predstavuje u Michala 
Talla jeho debut Antimi-
ta, ktorý vyšiel v roku 
2016. Ide o  zbierku 
vyznačujúcu sa pre-
dovšetkým racionál-
nou odosobnenosťou, 

cieleným odpoetizovaním básnického jazyka 
v intenciách lexiky, ktorá je príznačná pre sfé-
ru informačných technológií, ale paradoxne aj 
jej ideovým „prehodnocovaním“ v zmysle sub-
jektívnej, výsostne osobnej lyrickej výpovede.
 Zatiaľ čo v prvej knihe bola tematika ľúbost-
ných vzťahov a medziľudskej komunikácie ako 
takej prítomná len implicitne, teda pod formál-
nymi „nánosmi“ anestetickej poézie, v autoro-
vej aktuálnej zbierke sa „vecnosť“ a „pojmovosť“ 
markantne oslabujú, ale neznamená to, že by sa 
vytratili úplne. Kniha ako celok vyvstáva z prin-
cípov, ktoré sú symptomatické pre techniky foto-
grafického priemyslu. Odzrkadľuje sa to jednak 
na úrovni jazyka, teda v cielenom výbere prízna-
kovej slovnej zásoby, ale aj v špecifickom dizajne 
záverečného oddielu, do ktorého sú inkorporova-
né priehľadné strany pripomínajúce fotografické 
filtre. V súlade so zvolenými postupmi je potom 
i inšpirácia takými softvérovými aplikáciami, ako 
je napr. „retušovanie“, teda úmyselná modifikácia 
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alebo písaného) možno verne reflektovať ľudské 
pocity a emócie. Táto polemika sa teda neodvíja 
len od zmyslu básnického textu alebo od autora 
ako jeho „demiurga“, ale rozširuje sa o ďalšie vý-
znamové okruhy, ktoré boli tematicky ukotvené 
už aj v zbierke Antimita. Konkrétne ide o ľúbost-
nú tematiku (vzťah homosexuálnych partnerov) 
a tému medziľudskej komunikácie vo všeobec-
nosti. Slovo a jeho vyjadrovacie možnosti básnik 
konfrontuje s funkciou obrazu, teda s „fotografic-
ky“ zachytenými detailmi v podobe ľudského ges-
ta alebo výrazu tváre, a tak voči sebe stavia dva 
komunikačné systémy: jazyk a „reč tela“. Členy 
tejto „komunikačnej“ paradigmy však neoscilujú 
len medzi pólmi intímnej a intímno-spoločenskej 
lyriky. Vzniká dojem, že na slove stojí evolúcia 
celej živočíšnej ríše vrátane človeka, ktorý sa 
v kolobehu sveta pohybuje od pólu života k pólu 
absolútneho fyzického zániku. Tieto významové 
nuansy sa odostierajú v kontexte básní, ktoré 
v kompozičnej štruktúre zbierky vystupujú ako 
tzv. „intermezzá“ a ktoré jednotlivé knižné čas-
ti v podstate rámcujú. Na významovom pláne 
celého diela sa pritom javia ako ideovo nosné 
a spôsobom stvárnenia pripomínajú mýty.
 Zbierka Michala Talla reprezentuje typ po-
ézie, ktorý je v slovenskej literatúre prítomný 
od 90. rokov 20. storočia prostredníctvom au-
torov tzv. textovej generácie (pojem J. Šranka). 
Pozitívne je, že básnik sa vo svojich textoch snaží 
potláčať „vecnosť“ vyjadrovania, básne nestavia 
len na bezobsažnom „experimentovaní“ so slo-
vom, ale odosobnenie premieňa na zosobnenú 
lyrickú výpoveď. Kladom knihy je i fakt, že nie-
ktoré básne sa otvárajú viacúrovňovému čítaniu 
a podnecujú k opakovanému prehodnocovaniu 
slov v zmysle nových myšlienkových podnetov. 
Na druhej strane sa táto „mnohovýznamovosť“ 
dosahuje pomocou takej širokej škály tvarových 
modifikácií, až smeruje k významovému „znejas-
neniu“ a celkovej „prekombinovanosti“ jednot-
livých tvárnych postupov. Objavuje sa otázka, 
či autor zle neodhadol mieru, v ktorej je snaha 
o inovovanie tvaru ešte funkčná a v ktorej sa 
už takéto aktualizačno-modifikačné techniky 
stávajú výrazom túžby po odlíšení. Je prirodzené, 
že autori súčasnej poézie sa neustále pokúšajú 
prichádzať s podnetmi, ktoré sú nekonvenčné 
a ktoré menia tradičnú predstavu o tematickej 
i formálnej podobe lyrickej výpovede. Nado-
búdam však pocit, že postupne sa práve táto 
„nekonvenčnosť“ stáva výrazom konvenčnosti. 
V tomto ohľade teda jednoznačne platí, že menej 
je niekedy viac. 

Anna Bukovinová

 Karola je chaotický človek, preto je aj kniha 
napísaná veľmi zmätočne. Skáče od postavy 
k postave, od deja k deju, občas sa k niečomu 
vráti, čosi iné sa z knihy úplne vytratí. Toto je 
síce veľmi zaujímavý formálny prvok, je to však 
zároveň aj kameň úrazu. Motívy, ktoré sa v knihe 
vyskytujú, sa postupne rozvíjajú, dozvedáme sa 
viac a potom zrazu nič. Nič sa skutočne neuzav-
rie, nevyrieši, Karola to zabudla dopovedať. Je to 
ako keby chýbalo pár posledných strán. Kniha 
v sebe nesie množstvo zaujímavých motívov ako 
smrť Karolinho brata, ktorý vlastne len niekam 
astrálne odcestoval, motívu sa ale nedostáva 
nijaká bodka. A práve motív, ktorému je veno-
vaná podstatná časť knihy, by si bodku zaslúžil. 
Mozaika atrakcií Karolinho života nám ponúka 
len povrchné záblesky emócií a je veľmi obtiažne 
priľnúť k akejkoľvek postave, aj k samotnej Ka-
role. Hlavná postava nás nechce pustiť do svojho 
vnútra, radšej opisuje vonkajšie veci. Je preto 
veľmi ťažké uchopiť ju.
 Kniha pôsobí nedokončene. Možno ide o snahu, 
aby sa čo najviac priblížila skutočnému životu, 
no funguje to aj v literatúre? 
 Okrem Karolinho príbehu ponúka aj krátku 
detskú knižku, ktorú napísala Karolova mama, 
Karolina najlepšia priateľka. Jej hlavným hrdi-
nom je chlapček Svorad, ktorý dostane na naro-
deniny myš – Boba. V krátkych odsekoch opisuje 
zábavné útržky Svoradovho života a nepochybne 
by zaujala aj ako svojbytná publikácia. Práve to 
je na Vande Rozenbergovej skvelé. Nebojí sa hry 
s textom. Vloží do knihy detskú knihu, aj keď to 
tam možno nemá opodstatnenie, len preto, aby 
potešila čitateľa. Kniha je rozprávaná v prvej oso-
be, no v zátvorkách sa nachádzajú veci, o ktorých 
Karola nevie. „(Krátko po veľkonočných prázdni-
nách […] vstúpila Mikulášova žena do garáže pre-
tože potrebovala záručný list na plnoautomatický 
kávovar, ktorý Mikuláš kúpil rodine na Vianoce, 
a ktorý sa práve pokazil. […] Okrem záručného 
listu na plnoautomatický kávovar DeLonghi našla 
aj polmetrový čierny vlas…)“ Toto je hra, ktorú 
je s Rozenbergovou skutočne zábavné hrať, na-
rozdiel od riekaniek, tie sú totiž do textu vložené 
niekedy akoby až nasilu. „Počula som od našich, 
že on je Zdenko a ona Anežka. Anežka, Anežka, 
šušku má na ježka, Oskar sa zarehotal a mama 
si s vystretými prstami natiahla kožu na čele. 
Čelo, čelo, čo bys chcelo.“ 
 Skutočne silnou stránkou knihy je vykreslenie 
vzťahu medzi Karolou a jej nevlastným bratom 
Oskarom. Práve časti, ktoré sa venujú tejto téme, 
sú najzručnejšie uchopené a zanechávajú dojem, 
ktorý ostane po dočítaní knihy. „Zavrela som sa 

Plávanie po povrchu

Tri smrtky sa plavia / Vanda Rozenbergová /  
Vydavateľstvo Slovart 2018

„Krstné meno mám 
po džúse, priezvisko 
po pápežovi.“ Takto 
začína autorka rozprá-
vanie Karoly Vojtilovej, 
protagonistky knihy 
Tri smrtky sa plavia. 
Prišla pomerne rýchlo 
po predošlej knihe Muž 
z  jamy a deti z  lásky 
(Vyd. Slovart), ktorá sa 

dostala do pätice Ceny Anasoft litera. Autorka 
priznáva, že v súčasnosti pracuje na ďalšom texte, 
ktorý môžeme očakávať čoskoro. 
 Karola, hlavná postava knihy, je sama osebe 
veľmi zaujímavá. Narodila sa v rómskej osade 
a rané roky jej života sú poznačené chudobou 
a biedou. Keď bola malá, potkany pobehujúce 
po dome jej vyjedli kus tváre, po čom jej ostala 
jazva. Rodičia deti zanedbávali, a tak sa o mlad-
ších súrodencov starala malá Karola, až kým jej 
dvojmesačná sestra neumrzla v náručí. Úrady 
potom deti rozdelia, ju pridelia do milujúcej ro-
diny a brat so sestrou putujú do Anglicka a majú 
sa dobre. Karola si z tohto neodnáša traumu, ale 
skalopevný pokoj, ktorý ju sprevádza celou kni-
hou. „Dali mi vyrobiť posteľ na mieru, vysokú 
s parádnym čelom, máločo bolo pre mňa, malú 
Karolu, krajšie ako zoskočiť ráno zo svojej postele 
a po škole, po výtvarnej, po večeri či po prechádz-
ke s Oskarom zas na ňu vyliezť.“
 Oproti ostatným textom Vandy Rozenbergovej 
sú tu všetky vzťahy harmonické. Jediný konflikt, 
ktorý v knihe nastáva, je medzi Karolinou ro-
dinou a ich susedmi, ktorých prezývajú „neo-
liberáli“. Ide skôr o susedské doťahovanie. Keď 
je reč o postavách, na 158-ich stranách sa nám 
predstavia: Karola, Mama, Otec, Dedo, Oskar, 
Karol, Karolova mama, Neoliberáli (Kofitejbl ale-
bo Vladimír, Nór alebo Zdenko, Anežka alebo 
Mrochta), šéfka Sekera, milenec Mikuláš, Jele-
na, jeho žena… Všetci sa objavia počas prvých 
strán, niekedy len tak zrazu, až si čitateľ nie je 
istý svojou pozornosťou a listuje dozadu, či mu 
niečo neušlo.
 Jediné, čo viditeľne hýbe dejom, sú smrtky. 
Karolu podľa názvu čakajú tri smrti, ktoré jej 
nenávratne zmenia život. Táto štruktúra je síce 
ľahko odčítateľná, neprekvapuje, no funguje. 
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v izbe. Oskar si u mňa rozložil autodráhu a pove-
dal, že bude autá púšťať potichu.“ Rovnako však 
prekvapí, ako prepláva Karola smrťou svojho 
milovaného brata. Pokúsi sa k nemu astrálne 
docestovať, no keď jej to nejde, nechá to tak.
 Až na konci knihy sa v Karole mihne čosi ľud-
ské. Niečo temné, čo si odniesla z predošlého 
života, keď bola zanedbaná a mohli ju objedať 
potkany. Na konci knihy je sama matkou a cíti,  
že jej dieťa je v ohrození, tak konečne koná. 
Karola, ktorá je poväčšine pasívna a necháva 
sa unášať, konečne vezme život do vlastných 
rúk, aby ochránila svoju dcéru. Práve táto 
Karola začne byť zaujímavá, no tu sa kniha 
skončí. Škoda.

Júlia Oreská

Román ako exhibícia

Priepasť / Jozef Karika / Ikar 2018

Priepasť  je svojho 
druhu autorskou exhi-
bíciou, bestseller zná-
meho a populárneho 
autora rozkročený kde-
si medzi žánrom – psy-
chologickým trilerom 
a filozoficko-psycho-
analytickým románom, 
ktorý pomerne prístup-

nou, popularizačnou formou ilustruje problém 
solipsizmu. Román, ktorý sa prakticky celý odo-
hráva v relatívne malom priestore a sotva kedy 
opúšťa vedomie, pričom autorskou stratégiou 
akoby bolo zneisťovanie čitateľa, čosi, čo aktu-
álne populárna kultúra pomenováva slovíčkom 
„mindfuck“ a kým toho nebola plná, pokojne by 
sme to mohli nazvať pocitom úžasu, nie nevy-
hnutne spojeným s vonkajšou ontologickou re-
alitou, ale prameniacim z toho, ako fungujeme, 
keď sme sami, v zátvorkách nášho vlastného 
vedomia. Rukojemníci samých seba, trýznení 
bytím na samú hranicu znesiteľnosti. 
 Slovami Kariku samotného, respektíve slova-
mi jeho postavy: „Do prázdna sa dá zrútiť na ti-
síc spôsobov.“ Dá? Ale iste, a preto je dôležité 
udržiavať si odstup a rozlišovať medzi psycho-
lógiou, psychoanalýzou a psychiatriou. Na to, 
čo sa hlavnému hrdinovi Karikovho románu 
deje, sú totiž celkom dobré tabletky, len mu ich 
nepredpíše ani psychológ, ani psychoanalytik, 
ale práve psychiater, čo však neznamená, že 
hlavná postava je blázon. Nie je, je iba literár-

nou postavou, teda kýmsi, kto je nástrojom, 
prostredníkom, otrokom autora. Ale to len 
tak, do samotného odseku, aby sme Priepasti 
neurobili medvediu službu tým, že by sme ju 
zbytočne nadinterpretovali.
 Lebo Priepasť ma vlastne ako zážitkového 
čitateľa, na takej tej čisto recepčnej úrovni, 
kde mám byť vtiahnutý do deja a kde sa mám 
akosi stotožniť s postavou a tým sa vydať do au-
torových rúk, nekonečne nudila. A nie je to 
názor, a hodnotenie už vôbec nie, len pome-
novanie pocitu, ktorý nevypovedá o kvalitách 
predmetného textu vôbec nič, zato vypovedá 
všetko o jednom z možných čítaní Priepasti, 
pričom mimoriadne zaujímavé by bolo, ak by 
si titul skutočne prečítal ktosi, komu by sa 
chcelo pustiť s Karikom do polemiky. Medzi 
intelektualizovaním a banalitou je totiž veľmi 
úzka hranica a mne sa tak zdá, že Karika na nej 
tentoraz celkom vedome balansuje. 
 Literatúra už zo svojej podstaty nemôže byť 
univerzálna (a nie je) a Karikovi ku cti slúži, že 
aj teraz zostáva pri tom balansovaní oboma no-
hami pevne na zemi a píše mimoriadne poctivo, 
v najlepšom slova zmysle autorsky a čitateľ je 
preňho viac partnerom v úvahách ako kýmsi, 
kým sa dá len tak ľahučko manipulovať. A čím 
viac človek pri čítaní googli a pociťuje potrebu 
„dovzdelať sa“, tým je to lepšie. 
 Viem si predstaviť, že Priepasť môže byť 
románom jedného čítania, veľmi intenzívneho, 
sugestívneho, silného v tom zmysle, že človek 
má chuť vždy prečítať si ešte jednu stranu, ešte 
kúsok a ďalší kúsok a zrazu je ráno a on vôbec 
nešiel spať a bol to mimoriadne dobre strávený 
čas – a pritom sa toho v tej knižke skutočne dra-
matického zas tak veľa nedeje, respektíve deje, 
ale je to dramatické tak inak, menej prvoplánovo, 
ťažko sa mi však predstavuje, že by sa niekto 
ku Priepasti vracal kvôli textu samotnému. Kvôli 
vetám, ktoré nie sú len presné a na svojom mieste, 
ale sú aj samé osebe krásne, čo už je ale znova 
iný spôsob čítania. Zároveň si viem predstaviť,  
že Priepasť môže byť práve tým Karikovým 
románom, ku ktorému sa treba vracať, čítať ho 
pomaly, dôsledne, premýšľať a spolutvoriť – ja 
som síce, žiaľ, zostal vonku, to však nie je autorov 
problém, ale môj.
 A vlastne ani môj problém to nie je, Priepasť 
nie je jediný výborný román, čo ma nudil a o pá-
čení sa či v tomto prípade nepáčení sa skutočne 
nemá zmysel ani len uvažovať, lebo u Kariku 
jednoducho táto čisto vkusová rovina nie je.
 No dobre, a čo s tým? Karikovi programoví 
čitatelia vedia veľmi presne, niektorí asi môžu 

byť sklamaní, trolinka, lebo nie je to ten istý 
Karika, a niektorí budú ešte nadšenejší ako zvy-
čajne, lebo práve Priepasť je najviac Karikovým 
románom. No a všetci ostatní, dosiaľ váhajúci, 
majú ďalší dobrý dôvod to s ním skúsiť. Lebo 
Karika sa už vlastne stal svojou vlastnou literár-
nou inštitúciou a patrí sa ho poznať, minimálne 
kvôli prehľadu. A stále platí, že bez Kariku by 
súčasná slovenská literatúra bola podstatne 
chudobnejšia. 

Juraj Malíček

Brak nebrak

Zóna / Daniel Majling / OZ BRAK 2018

Komiks na Slovensku 
a v slovenskom jazyku 
má dve podoby. Ko-
miksy pre deti (Asterix 
alebo Šmolkovia) a ko-
miksy nie pre každého 
od Daniela Majlinga. 
V roku 2015 debutoval 
Majling, zamestnaný 

ako dramaturg Slovenského národného divad-
la, komiksom Rudo. A keďže sme vo vydávaní 
komiksov na Slovensku tisíc rokov za opicami, 
komiks Rudo bol vydaný v Čechách, kde zožal 
veľký úspech. Ale zázraky sa občas dejú a tento 
rok bol Majlingov druhý komiks Zóna vydaný 
iba na Slovensku.
 Keď sa povie komiks, tak si asi predstavíte 
farebný, pekne kreslený príbeh, v ktorom hrdina 
zachraňuje svet alebo dievča, prípadne masa-
kruje hordy zombií. Nič také v tomto komikse 
neuvidíte. Pozrime sa na samotnú publikáciu. 
Pri prvom pohľade na vás vykukne tvár ako 
z maľby Ernsta Fuchsa, podliata oranžovou 
farbou. Ilustrácia vyzerá na prvý pohľad ako 
linoryt, v skutočnosti ju Majling robí na počítači 
v kreslení.
 Príbeh by sa mohol rovnať akejkoľvek zahra-
ničnej komiksovej publikácii. Hlavná postava 
Rudolf je samotár, ktorému sa nedarí v spolo-
čenskom živote. Jeho život predstavuje sériu 
sklamaní až do chvíle, kedy mu jeho susedka 
odovzdá pohľadnicu z liečebného ústavu. Po-
hľadnicu s vetou „Príď za mnou, číslo izby 7“ 
a podpisom „Erik“. Erik bol Rudolfov najlepší 
kamarát. Možno jeho jediný skutočný kamarát; 
venoval sa sociológii.
 Pohľadnica s tajomným odkazom by Rudolfa 
veľmi nerozrušila, lenže Erik bol už dva mesiace 
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nezvestný. Poslednýkrát o ňom Rudolf počul 
pred dvomi mesiacmi, keď sa mu ozval s tým, 
že narazil na niečo neobvyklé a že sa musí od-
sťahovať na Gemer. Dôvodom na presťahovanie 
bol výskum malej gemerskej oblasti, v ktorej 
majú ľudia väčšie sklony k samovraždám a men-
tálnym chorobám. Samo osebe je to podozrivé, 
rovnako aj fakt, že odvtedy o Erikovi nik nepo-
čul.
 Rudolf navštívi liečebný ústav na Prednej 
Hore, ale namiesto svojho priateľa narazí iba 
na ľudskú trosku v katatonickom stave, ktorá 
sa na Erika vôbec nepodobá. Veľmi zvláštne. 
A ako s tým súvisí sekundárny príbeh komiksu 
odohrávajúci sa v Londýne o tajomnom nájom-
nom vrahovi?
 Musím sa priznať, do tohto komiksu som šiel 
s riadnym skepticizmom. Predsalen, slovenský 
komiks na Slovensku, to bude buď hlúposť, alebo 
niečo ojedinelé. Našťastie ide o druhú možnosť. 
Je vidieť, že Majling je skúsený dramaturg a vie, 
ako vizuálne vyrozprávať príbeh bez toho, aby 
čitateľa nudil. Pri rozprávaní využíva dva druhy 
prezentácie. Buď sledujete obrázky v štýle sto-
ryboardu (takže máte pocit neustáleho diania), 
alebo sú políčka klasicky rozložené ako komiks, 
s prípadnými minimalistickými zmenami. Vďa-
ka tomu máte pri čítaní komiksu Zóna nesku-
točne filmový zážitok.
 Možno za to môže téma, ktorá mi pri prvom 
čítaní pripomenula Zónu z knihy Piknik pri ces-
te (filmovú adaptáciu menom Stalker natočil 
Andrej Tarkovskij) bratov Strugackých, ako aj 
mestečko Innsmouth z poviedky Tieň nad Inn-
smouthom od H. P. Lovecrafta. Atmosféra by 
sa dala pri čítaní doslova krájať a prepojenie 
s líniou o tajomnom nájomnom vrahovi je veľ-
mi nenásilné a dáva zmysel. Príbeh výborne 
dopĺňajú vnútorné monológy hlavnej postavy, 
vďaka čomu sa s ňou lepšie stotožníte.
 Čo sa týka kresby, nemusí sadnúť každému, 
ale práve vďaka Majlingovmu svojskému štýlu 
získava tento komiks na jedinečnosti a potvr-
dzuje pravidlo o nesúdení knihy podľa obalu. 
Kto vie, ako by komiks vyzeral, ak by sa o kres-
bu postaral Martin „Shooty“ Šútovec, ako mal 
Majling kedysi v pláne. Pravdepodobne by nebol 
taký atmosférický.
 Komiks Zóna bol vydaný s pomocou Fondu 
na podporu umenia a aj keď je na chrbte nápis 
BRAK, opak je pravdou. Toto je kvalitný, rýdzo 
slovenský komiks, ktorý si nesmiete nechať ujsť. 
Tak neváhajte, Zóna vás už očakáva.

Marek Baranyi

za neho. Deus ex machina. Učebnicová. Sym-
bolická hodnota sa stratila. Áno, autor sa vyhol  
zabehanému klišé, no zároveň tým posilnil iné. 
A zmysel nikde.
 V tomto duchu sa nesie celá kniha. Stáva sa 
v nej pravidlom, že akčnosť a „efektnosť“ scény 
je dôležitejšia ako logika. Fatulove opisy sú 
jednoduché, nekreatívne a zmätočné, ale ak 
sa v nich čitateľ zorientuje, zistí, že pôsobia 
ako opis filmovej scény. Alebo videohernej. 
Mechaniky a pravidlá boja sú nám však zata-
jené. V konečnom dôsledku dej pôsobí ako tzv. 
„power fantasy“ – autor si predstavuje ideálnu 
super verziu seba samého.
 Neohrození hrdinovia, ktorí mávnutím ruky 
vyvolávajú ohnivé tornáda a stavajú sa proti 
stonásobnej presile. Problémy sa riešia samé. 
Napätie absentuje, víťazstvo pôsobí ako lacno 
získané, pretože hrozba nie je dosť silná. Na-
priek tomu, že postavy deklarujú opak.
 Príbeh je teda plochý, nudný, nekreatívny, 
neoriginálny, bez výraznejšej štruktúry, plný 
zle použitého klišé. Je však akčný. Má neu-
veriteľne rýchly spád. Ak by sa dobre čítal, 
neprekážalo by to. No to je druhý, výraznejší 
problém. Samotný text je zlý. Na všetkých 
úrovniach. Opakujúce sa slová či frázy. Nezmy-
selné vsuvky. Preklepy, gramatické a štylistic-
ké chyby. Každá jedna vec, v ktorej začínajúci 
autor môže zlyhať, tu zlyháva.
 Občas sa mihne záblesk kreativity. Občas 
sa rodí skutočný konflikt. Ale „pravidlo cool“ 
a autorova neschopnosť rozprávať literárny 
príbeh (a nie opis videohernej scény) to pocho-
vajú. Čo čakať od fantasy, v ktorej ani mapka 
nesedí?
 Možno jedného dňa bude Fatul dobrý au-
tor. Ak bude naozaj chcieť a nebude sa báť 
editorov či kritiky. Potom sa za Dotyk draka 
bude hanbiť. Pýta si totiž peniaze za naozaj 
zlú knihu. Nezmení to ani sebavedomé PR 
na obálke.

Juraj Búry

Nesúďte knihu 
podľa obálky

Láska a iné pobláznenia / Daniella Ferko-
vá / Vydavateľstvo Slovart 2018

Autorka patrí ku generácii mladých spisovate-
ľov, má devätnásť rokov, žije v Mníchove a ako 
sama tvrdí, žije život podobný tomu tvojmu. 
A o ňom aj píše. Pre lepšiu predstavu a viac 

Dotyk zlej literatúry

Dotyk draka / Stano Fatul / Vl. nákl. 2018

Milujem slovenskú 
fantastiku. Napriek 
všetkému. Držím pal-
ce začínajúcim auto-
rom, chcem, aby sa 
zlepšovala, aby bola 
svetová. Takisto ne-
mám nič proti ambí-
ciám. Len musia byť 
niečím podložené.

Debutant Stano Fatul, v podstate ešte tí-
nedžer, na jar predstavil svoju knihu Dotyk 
draka. Prvý diel zamýšľanej epickej fantasy 
série zo sveta Lysanthys. Netajil sa tým, že jeho 
snahou je zapísať sa do slovenskej fantastiky 
obrovskými písmenami. Svojím spôsobom sa 
mu to podarilo. Dotyk draka vyšiel ako samo-
náklad, bez editora, bez redaktora (ak na knihe 
pracoval aj niekto iný okrem autora, nie je to 
vidieť). Kniha vyšla ako paperback s nádher-
nou obálkou, a to je to jediné pozitívne, čo o nej 
môžeme povedať.
 Príbehovo ide o klasickú putovnú fantasy; 
máme vyvolené dieťa, ktoré sa má postaviť 
temnému vládcovi, len najskôr musí dokázať, 
že na to má. A cestou pribrať pár spoloční-
kov. Klišé? Iste. Ale aj klišé sa dá napísať 
pútavo.
 To ale nie je Fatulov prípad. V knihe nájdete 
snáď takmer každé klišé spájané s klasickou 
„tolkienistickou“ fantastikou. Možno okrem 
trpaslíkov a elfov, lebo tých autor nahradil 
vlkolakmi a medveďolakmi. Jednotlivé prvky 
príbehu nepôsobia schematicky preto, že by au-
tor príliš lipol na monomýtickej štruktúre, ale 
vyznievajú ako priamo odkopírované z Pána 
prsteňov, Eragona, Narnie, svetu Warcraftu a po-
dobne. Aj keď si však Fatul v niektorých mo-
mentoch uvedomí, že zachádza ďaleko a chce 
svoje archetypy a klišé ozvláštniť, nedarí sa 
mu to.
 Symptomatickým momentom je snaha hlav-
ného hrdinu dostať sa do akejsi nadpozemskej 
krajiny. Cestou musí prejsť jaskyňou, ktorú 
stráži démon. Klasický obraz. Dobre poslúži 
ako akčná scéna, šikovný autor z neho vyťaží 
i nejaký vývin charakteru. Navyše má sym-
bolickú hodnotu; ak hrdina vyhrá, zaslúži si 
pokračovať v ceste. Je jej hodný.
 Fatulovmu hrdinovi však prichádza z ničoho 
nič na pomoc duch, ktorý celý súboj vybojuje 
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info uvádzam instagram: @daniella_dair, 
pretože, samozrejme, čo je na instagrame, 
to je pravda, alebo trošku prieskumu na so-
ciálnych sieťach nikdy nezaškodí. Láska 
a iné pobláznenia je druhá kniha autorky, 
ktorá debutovala románom Tanec pre Luciu 
Frey (Vyd. Slovart) o šestnásťročnej tanečnici 
s nešťastným osudom vracajúcej sa po smrti 
otca na Slovensko. 
 Napriek obálke ladenej do ružovej farby, 
ktorá na prvý pohľad nabáda k jednoznač-
nému zaradeniu do literatúry pre ženy s jed-
noduchým príbehom o láske až do smrti, je 
titul Láska a iné pobláznenia prekvapením 
a skrýva hlbšie myšlienky. Kniha je rozdele-
ná do štyroch kapitol s krátkym, úprimným 
a výstižným predslovom a doslovom. Prvou 

je kapitola o teórii, 
teórii všetkého mož-
ného – lásky, bolesti, 
šťastia, priateľstva či 
oveľa kreatívnejších 
hypotéz (teória zrka-
diel, múch a lepu, …). 
Nasleduje kapitola 
definícií, kde sú vtip-
ne opísané vzťahy, 
krása, ale aj dnešné 

dámy či umenie. Potom hľadanie pravdy o lás-
ke – zbierka príbehov a rozhovorov, pri ktorých 
je hlavnou otázkou, čo to vlastne tá láska je. 
Odpovede pochádzajú od ľudí rozdielneho 
veku, s rozdielnymi životnými príbehmi, ná-
zormi, obavami a výčitkami, sú z minulosti 
aj prítomnosti, sú krásne jednoduché, ale aj 
kruto pravdivé a bolestné. Knihu uzatvára 
kapitola o príbehoch vína, ulice a internetu 
plná takpovediac ponaučení.
 Text je pekne graficky spracovaný, súvislé 
časti sú prerušené výrokmi, statusmi, správa-
mi či dokonca básňami, ktoré čítanie osviežia 
a vyzdvihnú podstatu alebo to dôležité. Autor-
ka sa priamo prihovára čitateľovi a ako príklad 
často vkladá príbehy a rozhovory zo svojho 
života, priamo priznáva, že podobnosti s reál-
nymi osobami v jej živote nie sú čisto náhodné. 
Príbehy odhaľujú vnútro, pocity a myseľ autor-
ky. Rozpráva o udalostiach, ktoré sa dejú alebo 
sa stali mnohým z nás a predsa ich len zried-
ka vyslovíme nahlas pred niekým úprimne  
a bez akéhokoľvek prikrášlenia z obavy, že by 
zneli príliš hlúpo, detinsky. Jednoducho sa bo-
jíme odhaliť svoje zraniteľné miesta. A hlavne 
preto sa Láska a iné pobláznenia na nič ne-
hrá a isto je niečím výnimočná.

 Nevedomosť je skvelá, žiadaná. Obaja pro-
tagonisti vzhliadajú k detskej optike – Epstein 
adoráciou a idealizáciou najmladšej dcéry, Ni-
cole zase výčitkami voči samej sebe, výchove 
svojich detí – vychovávala ich konvenčne, nedo-
kázala im ponechať svet vnímaný cez prizmu 
detstva, čím by ich ale vedome znevýhodňo-
vala.
 Príznačne, detinskosť, nevedomosť a naivita 
protagonistov je v mnohých pasážach diela 
viac záťažou ako harmonizujúcim prvkom. Ni-
cole netuší, že Friedman Kafkov kufor z cudzie-
ho bytu ukradol, Epstein si zase až na sklonku 
života uvedomuje, že anglické slovo forest sa 
skladá zo slov for a rest. V niektorých prípa-
doch sa protagonistom naivitou prispôsobujú 
aj vedľajšie postavy, ktoré s nimi vedú rovnako 
naivné dialógy – ako keď sa mĺkva vojačka 
hrdinke zdôveruje, že od bývalého priateľa 
dostala jej knihu, prečítala ju, no „nebola jej 
šálkou kávy“.
 Neodhadnuteľné motívy a situácie stojace 
na pomedzí reality a sna sa stávajú stereoty-
pom. Je jasné, že dôveryhodný vrátnik stratí 
dôležitý obraz, je jasné, že pri prevoze Kafkov-
ho kufra nastanú komplikácie, že na protago-
nistku v púšti zabudnú. 
 V texte je začlenených aj pár nešikovných 
prirovnaní – „Keď sa to udialo prvýkrát, vsta-
la som od kaviarenského stola a zamierila 
do podzemného krytu. Zišlo sa tam okolo se-
dem – osem ľudí, ktorí sa tvárili, akoby čakali 
v rade v potravinách, a keď zaznel výbuch, 
ozvalo sa tlmené ‘Fúú!’ akoby niekto v tom 
rade kúpil niečo výnimočné.“ Medzi temné 
zákutia textu patrí aj jeho intelektualizácia. 
Tá v mnohých prípadoch korešponduje s jeho 
esejistickým štýlom, v iných prípadoch zase 
pôsobí až subverzívne: „Lenže my sme nemali 
namierené do Friedmanovho bytu, ale na uli-
cu nazvanú podľa toho holandského brusiča 
šošoviek.“ Retardačným prvkom sa pre čita-
teľa môže stať veľmi pravdepodobná chyba 
v preklade slova shooting, nachádzajúca sa 
v jednej z úvodných kapitol, keďže v bytovom 
dome, v ktorom bol Epstein ubytovaný, sa malo 
nakrúcať, nie strieľať. 
 Židovská skúsenosť, náboženstvo ako také, 
expanzia vlastného Ja, s ňou súvisiace mater-
stvo/otcovstvo, (ne)lineárnosť času a otáznosť 
priestoru. Týmito témami Nicole Krauss svoje 
dielo zahusťuje a viac než les z neho robí ob-
rovské vedro dechtu – tak veľmi sa v ňom dá 
utopiť. To môže byť vzhľadom na esejistické 
znaky, ktoré text nesie, vnímané aj ako kvalita, 

Kniha z pera Danielly Ferkovej podľa môjho 
názoru príjemne prekvapí nejedného čitateľa. 
Napriek tomu, že patrí k často podceňova-
nej edícii Young adult by Slovart, ponúka za-
ujímavé čítanie pre ďaleko širšie publikum. 
Obsahuje príbehy, zážitky, listy (teda, lepšie 
povedané, správy), ale aj básne, krátke výroky 
a myšlienky, ktoré rozosmejú, potešia, ale aj 
zamrazia. Každý (a nielen dámska časť čita-
teľov, pre ktorú je prednostne kniha určená) 
objaví v knihe to svoje, príbeh či myšlienku, 
v ktorej sa nájde, zaspomína, zamyslí, alebo 
sa pozrie na situáciu z tej druhej strany. Kniha 
je písaná s dávkou humoru, predovšetkým 
sarkastického, ale nechýba jej ani provoka-
tívnosť a surovosť – presne tak, ako aj sama 
obálka uvádza: jednoducho bez cenzúry. Preto 
nie je vhodnou voľbou pre ľudí náchylných 
k odsudzovaniu akýchkoľvek názorov alebo 
skutkov, pre tých ostatných však bude nielen 
príjemným, ale aj podnetným čítaním a nie-
kedy prekvapivým až zarážajúcim zážitkom. 
Napriek tomu, že je priamo zo života mladých, 
neverím, že ten by bol plný len tých negatív-
nych skúseností. Veď posúďte sami, stotožnite 
sa, zaspomínajte alebo oľutujte, že je váš život 
príliš nudný.

Michaela Kalivodová

Metamorfóza

Temný priestor lesný / Nicole Krauss / 
Preklad Otto Havrila / Artforum 2018

Protagonistov diela 
Temný priestor lesný 
od Nicole Krauss spá-
ja kompulzívna túžba 
utiecť z doterajšieho 
života, ich premena. 
Jeden ju prežíva vedo-
me, druhý sa s ňou pa-
suje ako s nevedomým 

vedľajším produktom strachu zo straty rodičov 
a istoty. Obaja sú takpovediac zvýhodnení – 
hrdinka Nicole nesúca autobiografické črty je 
známou autorkou, druhý protagonista Epstein 
je zase obzvlášť dobre finančne zabezpečený. 
Obaja však pociťujú toto svoje zvýhodnenie 
ako ťarchu. Kým Epstein sa vzďaľuje od svojho 
života netušene, intuitívne, protagonistka, 
hoci si vlastné motívy uvedomuje len čiastočne, 
sa dostáva „do lesa“ cielene. 
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no nadol ho ťahajú protagonisti, ktorí pôso-
bia, že v tomto pomyselnom hustom priestore 
strávili už nejakú dobu. Kontakt s realitou je 
takmer stratený a v tomto štádiu je pre hr-
dinov nemožné sa nad čokoľvek povzniesť. 
Čitateľ sa s postavami dostáva do stavu mysle, 
v ktorom je nemožné nerozmieňať na drobné 
každú menšiu spoločenskú konvenciu. Zároveň 
ale v texte na prvý pohľad prekvapia situácie, 
ktoré sú na hrane chápania. Tie sa v priebehu 
deja stávajú rutinou, a preto sú čitateľom na-
koniec očakávané. 
 Korešpondujúc s protagonistkiným neli-
neárnym prežívaním času je dej prepletený 
historkami z minulosti a detstva, ktoré mnoho-
krát pripomínajú podobenstvá. Tieto historky 
sú do textu vsunuté organicky a spolu s obraz-
nosťou napríklad pri opise horúčkového stavu 
protagonistky a dobre využitým metaforickým 
Kafkovým kufrom predstavujú najväčšie kva-
lity diela. 

Nina Podmanická

Sila mýtu 
a spomienok

Údolie Issy / Czesław Miłosz / Preklad 
Miloš Ferko / Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2018

„Okraj doliny medzi 
stromami parku v ran-
nej hmle, nad rosou 
rumenil sa nádherný 
deň, vtáky spievali. 
Chcel si pamätať.“ 
Fiktívna autobiografia 
Údolie Issy (pôvodne 
vyšla v roku 1955) poľ-
ského básnika, spiso-

vateľa, prekladateľa a akademika Czesława 
Miłosza (1911 – 2004) uchváti najmä prelínaním 
sa romantiky s tvrdou realitou.
 Mýtické údolie Issy, kde sa narodil a vyrastal 
Tomáš (ústredná postava románu), bolo in-
špirované reálnym prostredím strednej Litvy 
v 20. rokoch 20. storočia. Tento čarovný kraj 
má svoje reálne pozadie v rieke Niewiaza. 
Autor románu celkom vedome uniká od sku-
točných geografických názvov s túžbou „za-
istiť si voľnosť spriadania báje“. Živé ľudové 
zvyky, povery, všadeprítomné nadprirodzené 
bytosti majú v románe svoje nezastupiteľné 
miesto. Nenásilne však podáva aj celkom re-

Tisíc a jedna Isabel

Skazené dievča / Isabel Allende / Preklad 
Vladimír Oleríny / Vydavateľstvo Slovart 
2018

Zbierka poviedok Ska-
zené dievča chilskej 
spisovateľky Isabel 
Allende na jednej stra-
ne ostáva verná žánru 
magického realizmu 
a poodhaľuje tajomnú 
stránku každodennej 
skutočnosti, zároveň 
však dodáva, že sku-
točná mágia sa ukrýva 

tam, kde by sme ju dnes už asi len ťažko hľadali: 
v sile slova ako takého a v nutnosti rozprávania.
 Skazené dievča (v origináli Cuentos de Eva 
Luna, teda „Príbehy Evy Luny“) tvorí 23 na po-
hľad rôznorodých, ale vnútorne previazaných 
poviedok. Ich rozprávačkou je Eva Luna, hrdin-
ka rovnomenného románu vydaného dva roky  
pred zbierkou. Napriek relatívne krátkemu roz-
sahu textov v nich Allende dokáže s ľahkosťou 
predostrieť komplikované životné osudy svojich 
postáv zmietaných láskou, vášňou, utrpením či 
túžbou po pomste. Každá z poviedok v Skaze-
nom dievčati svojským spôsobom rozohráva 
napätie medzi mužom a ženou, či už ide o tajnú 
alebo nenaplnenú lásku, posadnutosť, sexuálne 
túžby či dokonca násilie.
 Ústredným motívom, ktorý sa v takej či onakej 
forme prepletá všetkými príbehmi, je sila rozprá-
vania, mágia ukrytá v slove. Ako povedala sama 
Allende v biografickom dokumente od režisérky 
Pauly Rodríguez Sickert: „ak jestvuje na tomto 
svete mágia, tak je ukrytá práve v slovách“.
 Zbierka je formálne rámcovaná priamymi 
odkazmi na príbehy Tisíc a jednej noci, a to  
na stránke s venovaním, ktoré rozprávanie 
otvára, a aj za textom poslednej poviedky, 
pričom tak robí za celou zbierkou symbolickú 
bodku. Rozprávanie a očarenie ním, jednak 
na strane poslucháča, jednak na strane sa-
motnej autorky, ako mnohokrát priznala, sa 
opakovane vynára – akýmsi predslovom k zbier-
ke je krátke podobenstvo na motívy príbehu 
Šeherezády, pod ktorým je podpísaný Rolf Carlé, 
protagonista poslednej poviedky Z hliny je každý 
z nás (a zároveň už spomínaného románu Eva 
Luna). Ten otvára zbierku žiadosťou k Eve Lune: 
„Rozpovedz mi príbeh, ktorý si ešte nerozprá-
vala nikomu.“

álny pohľad na súdobé etnické problémy toh-
to národnostne zmiešaného kraja, kde vedľa 
seba vo väčšej či menšej harmónii žili Litovci, 
Poliaci, Rusi aj Židia.
 Czesław Miłosz, ktorý po druhej svetovej 
vojne emigroval do Francúzska a neskôr 
do USA, kde pôsobil ako profesor na Univer-
zite v Berkeley, získal za svoje diela viaceré 
ocenenia a v roku 1980 mu bola udelená No-
belova cena za literatúru. Román Údolie Issy 
zarezonoval vo viacerých krajinách a v tomto 
roku ho Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov v preklade Miloša Ferka ponúklo 
aj slovenskému čitateľovi. V literárnej tvorbe 
C. Miłosza má Údolie Issy svoje špecifické 
miesto. Ide o stelesnenie vedomej potreby 
opätovne uchopiť a precítiť svoje korene – 
nielen tie ľudské, ale aj kresťansko-národ-
né, teda to, čo tvorí podstatu každého z nás 
a z čoho každý spisovateľ (vedome či podve-
dome) vychádza.
 Prekladateľ M. Ferko dodal Miłoszovému 
spomienkovému románu Údolie Issy vďaka 
rozsiahlemu poznámkovému aparátu ďalší 
rozmer. Vzhľadom na časový odstup medzi na-
písaním diela a vznikom slovenského prekladu 
sa prekladateľ celkom pochopiteľne usiloval 
čitateľovi pomôcť zorientovať sa v zložitej sú-
dobej historicko-kultúrno-politickej situácii, 
priblížiť špecifiká lokálnej fauny a flóry, pod-
čiarknuť Miłozsove odkazy na tvorbu iných 
autorov a pomôcť tak preniknúť hlbšie do skry-
tých významov literárneho diela.
 V románe tematicky dominuje Tomášove 
uchvátenie prírodou. Lesy, rieka, rastliny 
aj zvieratá tvorili neoddeliteľnú súčasť jeho 
detstva. Ich dokonalosť, krehkosť a pominu-
teľnosť ho neprestávala fascinovať. Autor zá-
roveň dokázal bravúrne načrtnúť chlapcove 
(„svoje vlastné“) pomalé krôčiky od detstva 
k dospelosti. Jeho dezorientáciu aj sklamanie, 
ktoré ho na ceste dospievania museli nevy-
hnutne postretnúť. V príbehu, ktorý čitateľa 
osloví najmä hlbokou ľudskosťou rozpráva-
nia, sa prelína pohľad chlapca, pomaly od-
haľujúceho zákutia a tajomstvá dospelosti, 
a zrelého muža, spisovateľa, hľadiaceho s od-
stupom na udalosti svojho detstva. V diele aj 
napriek všetkému „detstvo triumfuje – alebo 
v to prinajmenšom dúfame – nad krutým sve-
tom dospelých, čiže dejinami, pretože detské 
oči pohlcujú svet v každom z jeho mámivých 
detailov“.

Lucia Mattová
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 Fotoreportér v danej poviedke (inšpirovanej 
skutočným príbehom) v priebehu niekoľkých dní 
sleduje postupné umieranie dievčaťa uviaznu-
tého v bahne po výbuchu sopky, pričom jednou 
zo stratégií, ako ju udržať pri živote, je rozprávať 
jej – o sebe, o svete, o živote: „Prečo by jej mal 
vysvetľovať, že nahé telá, navŕšené na seba ako 
drevené polená, vyzerali ako z krehkej kameniny? 
Ako by tejto umierajúcej dievčine mohol rozprávať 
o spaľovacích peciach a šibeniciach? […] Mnohé 
veci pred ňou zamlčal, ale v tých hodinách mu 
prvý raz ožívali v mysli spomienky, na ktoré sa 
usiloval zabudnúť. Ľalia sa s ním podelila o svoj 
strach a nechtiac Rolfa prinútila, aby prežíval 
znovu svoj vlastný“ (s. 235). Magická moc slova 
nepôsobí teda ani tak na Ľaliu, ktorá prvá po-
chopí, že musí umrieť, ale práve na samotného 
rozprávača, ktorý sa slovom lieči z vlastnej bolesti.
 Rovnako aj prvá z poviedok, text s názvom 
Dve slová, otvorene pracuje s motívom kúzelnej 
moci slov, ktorej podľahnú aj tí najmocnejší, 
a ktorá sa môže stať tou najsilnejšou zbraňou 
v rukách (inak napospas osudu vydaných) žien. 
Práve ženské hrdinky sú v tvorbe Isabel Allende 
tie, ktoré sú nositeľkami deja, čo sa dá čítať aj 
ako spôsob vyhranenia sa voči tradične patriar-
chálnej (nielen) chilskej spoločnosti. Jej hrdinky 
sú často zlomené ženy odkázané samy na seba, 
osamelé matky, prostitútky, či ešte len deti, práve 
v schopnosti používať reč (alebo aj mlčanie) ma-
gickým spôsobom však tkvie ich vnútorná sila. 
Sú zároveň predmetom túžby aj príčinou strachu 
mocných mužov, ktorí sa nimi cítia priťahovaní 
či fascinovaní, často proti svojej vôli.
 O preklad zbierky, ktorej prvé vydanie na Slo-
vensku bolo publikované v roku 1998, sa zaslúžil 
jeden z najvýznamnejších slovenských preklada-
teľov, hispanista Vladimír Oleríny, ktorý dokázal 
dôveryhodne previesť zložitosť španielskej vety 
do slovenčiny tak, až má čitateľ miestami pocit, 
akoby kniha ani nebola prekladom. Jemne rušivé 
sú azda len občasné momenty, v ktorých sa prelí-
na archaický knižný štýl so súčasným slovníkom. 
 Pri čítaní ktoréhokoľvek textu od Isabel 
Allende sa nedá uniknúť pred aspoň tichým 
a mimovoľným porovnávaním s jej vrcholným 
a zároveň debutovým dielom Dom duchov. Zatiaľ 
čo sila románu spočíva práve v dôraze na prelí-
naní malých a veľkých dejín, ako aj v magických 
prvkoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou veľ-
kej časti latinskoamerickej literatúry (a reali-
ty!) 20. storočia, poviedky vydané ako zbierka 
na konci 80. rokov samé osebe na pohľad nenesú 
žiadne „veľké posolstvo“. Sú to skrátka príbehy, 
také, aké si ľudia medzi sebou rozprávajú, sku-

možnosti budovania vzťahu so synom, ktorý je 
príležitosťou na zmenu. Všetko môže začať aj 
stroskotať na kúpe obyčajného vankúša.
 Nielen v týchto konkrétnostiach však spočíva 
sila autorkinho umeleckého stvárnenia sveta. 
Detské postavy, najmä najvýraznejšia z nich 
– dievčatko Alexa, prehlbujú v príbehu so so-
ciálnym aspektom aj akýsi rozprávkový rozmer. 
Jeho podstata tkvie v charaktere tejto postavy 
paradoxne vyplývajúcom z lekárskej diagnózy, 
ale je zároveň diagnostikou sveta okolo nej. Aj 
napriek vlastnej zraniteľnosti dokáže súcitiť 
s niekým, kto je na tom ešte horšie. A opäť nej-
de len o prvoplánový súcit v autorskom zámere, 
lež autentický prejav postavy: absolútny zmysel 
pre pravdu a spravodlivosť, ktorý v mnohých prí-
padoch až koliduje s praktickým, hoci nie vždy 
správnym postojom k svetu a môže byť dokonca 
aj príťažou. Je altruistická a práve týmto výraz-
ne odlišná až do tej miery, že pôsobí ako bytosť, 
v ktorej princíp dobra a viera v spravodlivosť je 
viac ako vlastné, aj tie najzákladnejšie potreby. 
Viac ako mamin ťaživý vnútorný pocit osobnej 
nespravodlivosti. Jeho váhu znásobuje neustála 
prítomnosť kontrastu medzi uvedomovaním si 
niečoho a tým, že takto vôbec uvažuje.
 Inak rozmýšľajúcim, ale rovnako aj viac sa sna-
žiacim človekom, je najstaršia sestra starajúca 
sa o dvoch mladších nevlastných súrodencov. 
Po smrti svojho otca je oporou nielen im, ale aj 
ich spoločnej mame. Neustály kolotoč povinností 
a školy dotuje energiou a zmyslom priateľstvo 
so spolužiačkou. Na isté obdobie sa začína všetko 
obracať na lepšie, ale stačí jeden odchod tohto 
jediného chápavého blízkeho človeka a všetko sa 
opäť rúca. Podobne ako otec v druhom príbehu, 
aj ona robí veci, ktoré robiť nechce. Nemajú však 
výpovednú hodnotu najhlbšej podstaty jej vnútra. 
Iba vyplývajú z povahy, je navonok jednoducho 
taká, sú len výkrikom z dna vlastnej osamelosti, 
ktorú sama ešte viac prehlbuje. A jedinými opor-
nými bodmi sú jej nevlastní súrodenci a potreba 
starať sa o nich.
 Matka, otec, sestra. Tri ústredné postavy spája 
snaha posúvať sa v živote dopredu, mať plán, ale 
zároveň ich limitujú vlastné povahy a kompli-
kovaný vzťah so svetom ľudí. Masou, z akej je 
ťažko vyčleniť konkrétneho človeka, o ktorého 
sa dá oprieť – a predsa sa takýto neznámy dobrý 
človek vo všetkých troch príbehoch objaví. Aj na-
priek týmto zdanlivo „dobrým koncom“ vnútorne 
vyhrotených situácií je treba chápať, že sú len 
výsekmi z pokračujúcich životov ľudí. Na chvíľu 
sa zaoblia ostré hrany vnútornej drámy, ukáže sa 
cesta, možnosť. Na malý okamih blikne a zahreje 

točné či vymyslené, možno z každého trošku. 
Práve v tom je však ukryté ich kúzlo.

Eva Lalkovičová

Všetko bolo rovnaké,  
všetko bolo iné

Zimné poviedky / Ingvild H. Rishøi / Pre-
klad Ľubomíra Kuzmová / Vydavateľstvo 
Premedia 2018

Nórska prozaička, au-
torka zbierok Nechaj tak 
a Príbeh o pani Bergo-
vej, získala v roku 2014  
za Zim né poviedky 
prestížne literárne oce-
nenie – Brageho cenu. 
Tri samostatné príbe-
hy života s viacerými 
spoločnými črtami sa 

odohrávajú v zimnom období. 
 Mrazivé počasie (osobne nezainteresované) 
podobne ako okoloidúci a okolostojaci svet znáso-
buje už beztak smutnú situáciu postáv. Z ich sŕdc 
odčerpáva aj posledné zvyšky vnútorného tepla, 
pokoja i vieru v samého seba. Neustále prítomná 
každodennosť vyplýva z nimi nezavinených, ale 
nepríjemných až tragických životných udalostí, 
aj z vlastných zlyhaní a povahy. Vnútornej sily 
čeliť každodennosti a najmä samému sebe je v is-
tých konkrétnych okamihoch odrazu primálo, 
lebo protagonisti nie sú len človekom s vlastným 
údelom, ale aj niekým, ku komu vzhliadajú ich 
najbližší a tí najzraniteľnejší: deti. 
 Autorka vykresľuje situácie jednoducho, 
bez zbytočného pátosu a lacného brnkania 
na city. Sústreďuje sa na konkrétnosti. Kon-
krétne veci, ktoré doslova nútia priveľa cítiť, 
parafrázujúc jednu z postáv, otca učiaceho sa 
zvládať svoju rolu a ovládať samého seba. Trau-
ma z jeho detstva a dospievania a nedocenenie 
až podceňovanie zo strany vlastného otca sa 
v dospelosti transformujú do intenzívneho po-
citu zraniteľnosti. Aj obyčajný nákup sa môže 
kedykoľvek zvrtnúť na pocit útoku cieleného 
naňho. Reakciou bývala potreba brániť sa na-
vonok aj neprimeranými prostriedkami vrátane 
násilia. Vlastná vnútorná premena je dlhodobý 
proces a on stojí len kdesi na jeho začiatku. Snaha 
o normálny rodinný život stroskotáva na postoji 
partnerky. Ten je od samého začiatku na úrov-
ni ich vzťahu odmietavý, ale, naopak, otvorený 
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plamienok nádeje, možno viera aspoň v niečo. 
Ten istý svet, ľudia, veci, ich prítomnosť a po-
hyb v ňom, to všetko sa môže v okamihu zmeniť 
na niečo úplne iné, horšie aj lepšie. 

Milan Sabo

Útecha v umení

Návrat / Hišám Matar / Preklad Milan 
Kopecký / Absynt 2018

Hišám Matar je britský 
spisovateľ s líbyjský-
mi koreňmi. Z Líbye, 
v ktorej sa narodil, 
ušiel ako dieťa s celou 
rodinou pred Kaddáfího 
diktatúrou. Jeho otcovi 
Džaballáhovi Matarovi, 
úspešnému obchodní-
kovi a odporcovi dikta-
túry, v krajine hrozila 

smrť. Doposiaľ napísal tri knihy, v ktorých využil 
svoje spomienky z detstva v Líbyi. Slovenskému 
čitateľovi môže byť známy román V krajine mu-
žov, za ktorý bol nominovaný na prestížnu Man 
Bookerovu cenu. Preklad tejto knihy vyšiel aj 
v češtine. Za knihu Návrat bol v roku 2017 oce-
nený Pulitzerovou cenou v kategórii biografia/
autobiografia.
 Táto kniha je štúdiou koreňov a rodinných 
vzťahov v autorovej rodine. Začína sa Matarovou 
cestou do rodnej Líbye po otcových stopách. Toho 
pred vyše dvadsiatimi rokmi uniesli z Egypta, kde 
po úteku z krajiny s rodinou žil. Posledné sprá-
vy, ktoré o otcovi mal, hovorili, že bol uväznený 
v tripoliskej väznici Abú Salim, kde bolo v roku 
1996 zabitých 1270 väzňov (táto udalosť nepriamo 
viedla k revolúcii v krajine vo februári 2011, ako 
sa dozvieme neskôr). Je rok po revolúcii, ktorá 
zmietla Kaddáfího režim a krajina je plná nádejí. 
 Pátranie po otcovom osude je prepletené s uda-
losťami, ktoré sa stali pred jeho únosom. Postup-
ne sa dozvedáme krátke informácie z líbyjských 
dejín, slovenskému čitateľovi väčšinou zrejme 
neznáme. Cez taliansku okupáciu, krátke obdo-
bie samostatnosti, Kaddáfího režim a revolúciu 
v roku 2011 sú udalosti opísané prostredníctvom 
príbehov Matarovej rodiny. Je to zaujímavý spôsob 
ako zachytiť dejiny prostredníctvom malých uda-
lostí. Jeho rodina však nie je úplne obyčajná. Jej 
členovia patrili medzi lepšiu vrstvu spoločnosti. 
 Matar je vyštudovaný architekt. Jeho zauja-
tie pre výtvarné umenie, hudbu a literatúru má 

pomáha, samozrejme, aj kvalitný slovenský pre-
klad od Vladislava Gálisa, ktorý dokázal preniesť 
originálnu angličtinu do slovenčiny bez toho, aby 
stratila štipku svojho decentného humoru. Nič 
čitateľovi neprekáža pri zahĺbení sa do košatého 
príbehu. Kvalita je viditeľná od prvej litery.
 Hlavný hrdina, detektívny vyšetrovateľ Nick 
Belsey, sa topí v dlhoch a v iných problémoch. 
V hodine dvanástej, kedy si prišiel zbaliť veci 
na hampsteadskú policajnú stanicu, narazí 
na prípad, ktorý ho zaujme. Nezvestná osoba 
na The Bishop Avenue, jednej z najluxusnejších 
ulíc v Londýne. Keď príde do obrovskej vily, nájde 
mŕtvolu – samovraha ukrytého v útrobách svojho 
domu. Nickovi nenapadne nič lepšie, než využívať 
dom pre seba a v niektorých prípadoch aj identitu 
mŕtveho. Kuriózne správanie sa vďaka autorov-
mu talentu ani nezdá pritiahnuté za vlasy. Zo za-
čiatku je prítomné občasné ťukanie si na čelo, ale 
postupne všetko do seba zapadá a dáva zmysel.
 Bezcharakterné vyčíňanie Nicka sa stále stup-
ňuje, s každou ďalšou stranou očakávame jeho 
strmý pád na dno. Obľúbiť si ho je naozaj veľmi 
ťažké, napriek tomu sa mu dá do istej miery rozu-
mieť. V príbehu totiž môžeme aj v radoch polície 
naraziť na oveľa pokrivenejšie charaktery a v ko-
nečnom dôsledku teda vyzerá hlavný hrdina len 
ako varovný prst pre ľudí, ktorí pracujú v štát-
nej správe, ale aj pre všetkých ostatných. Nick 
počas svojej strastiplnej cesty z Veľkej Británie 
do blahobytu narazí na množstvo prekážok, ale 
aj na samotný fakt, že sa ho vyšetrovanie prípadu 
začne čoraz viac bytostne dotýkať. Zároveň vie 
o mnohých veciach oveľa viac než ostatní vďaka 
svojmu súkromnému vyšetrovaniu. Ľudskosť 
v pozitívnom ponímaní sa u neho prejaví najmä 
pri stretnutí s novinárkou Charlotte, ktorá sa 
stane jeho čiastočnou motiváciou. 
 Ako názov napovedá – temnosť je na každom 
kroku. Temnota sršiaca z útrob duše. Nedá sa 
na nikoho spoľahnúť a všetko záleží od peňazí. 
Hodnoty nič neznamenajú – a to je jeden z dô-
vodov, prečo sa zdá ako jeden z najdôležitejších 
protagonistov práve Londýn. Zaujímavý kontrast 
medzi krásou bohatstva a špinavými praktikami 
dodáva knihe punc uveriteľnosti. Nie je všetko 
zlato, čo sa blyští.
 Temné srdce Londýna je detektívka moder-
ného strihu, pričom nezabúda na svoje britské 
korene a občas vzdá hold aj klasikám žánru. Viac 
takýchto kníh! Zaujme čitateľov, ktorí majú radi 
napätie, uveriteľné postavy, šikovnú prácu s pro-
stredím – ale zároveň neruší zdĺhavými opismi. 
Oddychové čítanie do zlého počasia.

Jakub Pokorný

v texte vyšší význam – pomáhajú mu vo svojom 
trápení nájsť útechu. Silná je pasáž, v ktorej opi-
suje, čo robil v predpokladaný deň otcovej smrti 
– odkresľoval Manetovo dielo Poprava Maximiliá-
na. Je to dielo, z ktorého sa zachovali len útržky; 
Matar videl jeho časť, kde nevidno cisárovu hlavu  
a za ruku ho drží jeden z jeho generálov. Náhoda, 
ale veľmi pôsobivá. Kniha je takýchto detailov 
plná, autor má zmysel pre drobnokresbu.
 Proces odpútania sa od otca je sťažený tým, že 
nevie, čo sa s ním stalo. Zomrel? A kedy? Alebo 
žije? Jeho mama otcovo postavenie nazvala Prí-
tomná Neprítomnosť. Hoci neprítomný, v Hišá-
movi je stále prítomný. Na konci knihy je zmie-
rený s tým, že otec už nežije. Návrat je však aj 
príbehom vzťahu emigranta k rodnej krajine. 
Spolu s Nabokovom sa však zamýšľa, či jeho 
vernosť starej krajine nie je v skutočnosti puto 
k malému chlapcovi, ktorým bol, kým z krajiny 
odišiel. Líbya sa ešte v čase písania jeho knihy 
zmení na nestabilnú krajinu, v ktorej budú nie-
ktorí obyvatelia nostalgicky spomínať na starý 
režim. 
 Návrat je napínavý príbeh o spisovateľovom 
otcovi: o jeho osude v brutálnom režime a jeho 
vplyve na svojho syna. Je to však zároveň aj krás-
na literatúra, ktorá nám dosvedčuje ošúchané 
slovné spojenie: krása vzniká z utrpenia. 

Branislav Breza

Netypická detektívka

Temné srdce Londýna / Oliver Harris /  
Preklad Vladislav Gális / XYZ v Albatros 
Media 2018

Pokrivené charaktery, 
obnažená horšia tvár 
človečenstva a sebec-
tvo vo svojej najčírejšej 
podobe. To všetko je 
spracované v knižnom 
titule od britského au-
tora Olivera Harrisa 
Temné srdce Londý-
na. Je to neobvyklá de-

tektívka, ktorá prekvapila v čase, keď už sa zdalo, 
že zaujímavý titul v tomto žánri nemôže prísť. 
Hľadať kvalitný triler v dnešnej záplave titulov 
je ako snažiť sa nájsť ihlu v kope sena. 
 Kvalita od prvej stránky do poslednej – tak sa 
dá zhrnúť podstata tejto knihy i moja spokojnosť 
s ňou. Najdôležitejší je autorov um, tomu však 
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Napriek tomu, a to priznám radšej hneď na samom začiatku,  
že k prebásneniam, ako aj vnútrojazykovému či vnútroliterárne-

mu prekladu sa prikláňam len veľmi zriedka, lebo tak mi je to zrejme 
dané, s nadšením a neskrývanou zvedavosťou beriem do rúk druhé 
revidované vydanie Dcéry Slávy, teda Kollárovej pôvodnej Slávy dcery 
(1824) v  prebásnení Ľubomíra Feldeka. Očakávania sú veľké, možno 
až priveľké, keďže na margo knihy zaznelo už niekoľko uznanlivých 
ohlasov, ktoré ma napokon primäli k voľbe interpretačne nazrieť na vy-
brané sonety práve v kontakte s prebásneným variantom. Je však už 
zrejme diagnózou, že vždy musím nakúkať do pôvodiny, pričom ale verím,  
že v takomto rozpoložení nezotrvávam sama, a že podobnými symptó-
mami trpíme viacerí.
 Ľubomír Feldek akoby tušil, že po druhom a vďaka elektronickej verzii aj 
široko dostupnom vydaní knihy Dcéra Slávy siahnu okrem iných aj tí naj-
zvedavejší porovnávači so zachmúreným čelom bažiaci po autenticite, preto 
nás priamo vyzýva na konci jednej z jeho priložených kapitol s názvom Ján 
Kollár svetový „štrngnúť si aj s originálom“. A urobil to naozaj šalamúnsky, 
keď na niekoľko protiľahlých strán v knihe priložil k vybraným prebás-
neným sonetom aj pôvodné Kollárove „znelky“. A možno naozaj len chcel, 
aby si čitateľ popri prebásnených veršoch vychutnal závan jedinečnosti 
originálu od klasika slovenskej literatúry. To, čo je pre jedného čitateľa 
pôžitkom, pre iného môže byť výzvou, takže „alea iacta est“.

Posvátná noha
Kollárova Slávy dcera. Od školských čias takmer všetkým známa ako 
dielo poézie vysokého slohu vrcholného obdobia literárneho klasicizmu, 

ktoré však, dovolím si tvrdiť, v skutočnosti nepoznáme až tak dobre, 
keďže jeho reálnu čítanosť a interpretačné uchopenie mnohým generá-
ciám doposiaľ významne komplikovala dobová lexika, syntax a najmä 
špecifická podoba jazyka, ktorá u Kollára, ako aj u ďalších básnikov 
esteticky emancipovanej tvorby vrcholného klasicizmu (napríklad u Jána 
Hollého, Pavla Jozefa Šafárika) predstavovala či už na línii „bernolákov-
skej“ slovenčiny alebo „obrodenskej“ češtiny súčasne tiež vyjadrenie 
vnímania slobody a národnej svojbytnosti v kontexte ideí českosloven-
skej a slovanskej vzájomnosti, a to všetko pod vplyvom herderovských 
myšlienkových impulzov. 
 Áno, napriek môjmu pokusu komprimovať nevyhnutný historický 
kontext, zložitosť situácie je priam hmatateľná. A tak sa v školskej praxi 
stáva, že sa žiaci a študenti nadrilujú čosi o „Míne-Wilhelmíne“ (Frie-
derike Wilhelmine Schmidtovej), o Kollárovom na dvoje rozlomenom 
srdci, z ktorého jedna polovica patrí vlasti a druhá milovanej žene, nie-
ktorí dokonca nepresvedčivo „zarepujú“ úvodnú časť Předzpěvu, ktorý 
je napísaný v elegickom distichu, pričom spravidla vôbec netušia, čo 
to vlastne recitujú, a tak z „posvátných míst“ vzniká „noha posvátná“, 
teda definitívne uniká význam, literárnohistorická súvislosť, a čo je 
najzávažnejšie, rovnako aj pôsobivá obraznosť a prepracovanosť lyric-
ko-epickej kompozície diela, pretože sa pri čítaní zväčša dostanú iba 
po onen najchválenejší Předzpěv. Ale koho by to zaujímalo, veď „obsah“ 
je aj na internete. 
 Ľubomír Feldek v kapitole Ján Kollár svetový sám priznáva, že Slávy 
dceru sa ešte pred štyridsiatimi rokmi rozhodol preložiť aj preto, aby 
ju konečne poriadne prečítal. No ktovie, či by bola dnes „jeho“ Dcéra 

Tak si vravím, že mi je cťou písať pre teba, ctený čitateľ, o jednom z najvýznamnejších klasikov slovenskej literatúry, 
o Jánovi Kollárovi. A hneď mi aj schádzajú na um viaceré staršie i niektoré súčasné štúdie a články, ktoré sú v súvislosti 
s interpretáciou Kollárovej najznámejšej Slávy dcery inšpirujúce na toľkých úrovniach, no vzápätí si uvedomujem, že po-
kúšať sa o vyčerpávajúcu interpretáciu tohto lyricko-epického cyklu v kontexte vývinu dejín slovenskej literatúry by bolo 
na stránkach KR medveďou službou nielen pre samotného Kollára, ale najmä pre teba, milý čitateľ – ponúkam preto hŕst-
ku bezprostredných interpretačných postrehov, porovnaní a úvah bez ambície ohromiť oko a myseľ redundanciou. 

Nadosobne osobná 
Slávy dcera Jána Kollára
Dcéra Slávy / Ján Kollár / Perfekt 2018Fo
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vo vzťahu básnika k Míne. Ak v speve Sála na mnohých miestach vystupuje 
Mína ako stelesnená cnosť a symbol „nádhery a umu“ všetkých slovan-
ských diev, ako mytologicky zrodená dcéra samotnej bohyne Slávy, ktorú 
si Slovania od bohov vyslúžili ako útechu za krivdy z dávnej i nedávnej 
minulosti, pričom v takto ladených veršoch nenadobúda práve realistické 
črty, presným opakom je Mína – milenka básnika v citovaných veršoch. 
Zviditeľňuje sa v nich výrazne subjektivizovaný ľúbostný cit v detaile 
okamihu, čo je vzhľadom na dobovú poetiku v našich literárno-vývinových 
súvislostiach skutočne vzácnym básnickým prejavom, ktorý vychádza 
nielen z Kollárovho hlbokého ľúbostného citu, ale aj z presvedčenia,  
že iba v prepojení antickej objektívnosti s modernou subjektívnosťou 
môže Slávy dcera docieliť vyššiu syntézu v intenciách slovanskej humanity. 
Citovaný sonet je teda dômyselne zdôraznenou ukážkou kontaminácie 
Kollárovej tvorby (nie však iba Petrarcovou) modernou poéziou, v ktorej 
sa k slovu dostáva otvorené exponovanie lyrického subjektu v našich 
podmienkach vtedy novodobého žánru – sonetu. Nadosobné tu celkom 
ustupuje intenzívnemu intímnemu zážitku z okamihu tesne pred ranným 
prebudením milovanej Míny, čo mnohým čitateľom 21. storočia neunikne 
práve a len vďaka vnútroliterárnemu prekladu. 

Osobné a nadosobné
Národno-vlastenecká tematika začína rovnocenne rezonovať až na konci 
prvého spevu, keď pod tlakom ideálov, či skôr pertraktovanej fenome-
nológie ducha dochádza k nevyhnutnému vyriešeniu otázky vzťahu 
osobného a nadosobného. Básnik tak po odznení najhlbších sebaana-
lyzujúcich lyrických reflexií priam ikonicky rozlamuje srdce na dve 
polovice, čím nadlho osloví aj inšpiruje nasledujúce generácie básnikov. 
Ide o najznámejšie terceto zo 45. sonetu, ktoré, ak už píšem o Slávy dcere, 
zrejme ani nemôžem necitovať:

Mlčím, váham – vtom do hrude ruku vnorím, 
srdce vyrvem z nej a rozlomím:
„Berte!“ vravím. „Vlasti pol, pol tebe, Mína.“

Druhý spev Labe nasleduje bezprostredne po dramatickej, až trýznivo 
zdĺhavej rozlúčke, ktorú Kollár zveršoval v rozsahu piatich závereč-
ných sonetov spevu prvého. I keď básnik na Mínu nezabúda, postupne, 
ako putuje z Nemecka do Čiech, presúva sa aj jeho pozornosť čoraz 
intenzívnejšie k témam nadosobným, ktoré v prvom speve priebežne 
načínal. V duchu idey slovanskej vzájomnosti tu proklamuje taktiež čes-
koslovenskú jednotnosť, pričom uplatňuje moralizovanie, didaktizmus 
a početné výzvy k cnostnému vlastenectvu, ktoré sú strhujúco lemované 
„znelkami“ o krutej minulosti Slovanov. Skrátka, treba si to prečítať.
 Nárek nad zložitým rozpoložením Slovanov a najmä Slovákov nepo-
máhajú zapálenému básnickému subjektu preklenúť ani reminiscencie 
na zbožňovanú Mínu, ktoré už, ako sa domnievam, vzhľadom na nalie-
havosť nadosobného charakteru výpovede nepostačovali, preto sa Kollár 
obracia k samotnej poézii, presnejšie k „znělkám milým“, ktoré sú pre neho 
tou najvhodnejšou, jemu „najmilšou“ útechou i formou. Napriek tomu, 
že pri prebásnení zanikol tento cenný prívlastok rozvíjajúci apostrofu: 
„Mnohý jazyk, znělky milé, laje / Vám jak upýpavým hříšnicem“ (1824), 
sa mení na: „Mnohý jazyk, znelky, vás už nosil / ako ľahostajné hriešnice“ 
(2018), zostáva zreteľná skutočnosť, že sonet sa Kollárovi v splynutí formy 

Slávy slávnejšia a čítanejšia, ak by prvé vydanie prebásnenia z roku 
1979 nebolo určené iba pre členov klubovej edície Kruh milovníkov poézie, 
ktorá vychádzala pod taktovkou vydavateľstva Slovenský spisovateľ. 
Keďže je v našich podmienkach pravdepodobné, že zrejme až o ďalších 
štyridsať rokov ktosi zhodnotí prínos prebásnenia tohto diela objektív-
nejšie, dovolím si zostať bezprostredná.

Ovplyvnenie modernou poéziou
Čiastočne akceptovateľným spôsobom Feldek zdôvodňuje, prečo sa 
pre neho východiskovým textom stala prvá verzia Slávy dcery, ktorá 
vyšla v roku 1824 v rozsahu 150 sonetov, rovnomerne rozdelených do pô-
vodnej trojice spevov: Sála, Labe, Dunaj. I keď musím súhlasiť, že pokiaľ 
ide o uznanie najvyššej kvality ním využitého prvého vydania, panuje 
určitá zhoda u literárnych vedcov i čitateľov, no samotný fakt, že Kollár 
túto skladbu prepracúval takmer do konca svojho života predstavuje 
z textologického hľadiska znepokojujúci a z môjho pohľadu doposiaľ 
neuspokojivo zohľadňovaný aspekt. Aby teda Feldekova voľba výcho-
diskového textu nikomu nezaváňala zjednodušujúcim princípom vydania 
prvej ruky, bolo by pre súčasnosť žiaduce podrobiť hlbšej textologickej 
analýze všetky rôzniace sa vydania z rokov 1824 (tri spevy – 150 sone-
tov), 1832 (päť spevov – 615 sonetov), 1845 (päť spevov – 622 sonetov), 
1852 (päť spevov – 645 sonetov), ako aj viaceré mladšie Kollárove sonety, 
ktoré sa neskôr stali súčasťou prvého budínskeho vydania. Ale to už, 
pochopiteľne, nie je práca len pre jedného básnika.
 Keďže „obsah“ Slávy dcery – ako som si už dovolila netaktne pozna-
menať – aj „vďaka“ existencii čiastočne či ešte menej dôveryhodných 
internetových portálov nie je neznámy, zameriam sa bližšie iba na tri 
vybrané „znelky“ z prvého vydania z roku 1824, teda sonety pôvodne 
písané prízvučným trochejom, ktoré nám Feldek predkladá v porov-
naní s jeho prebásnenými variantmi. Za jeden z obzvlášť vydarených 
a originálu najvernejších považujem 27. prebásnený sonet prvého spevu 
Sála: 

Ešte spí! Ó, ticho, srdce hlasné,
ticho, kroky, prestaň spievať, vtač,
a ty tiež, duch miesta, vzlietnuť ráč
na hory – nech včasné slnko zhasne.

Hriech a nevďak – prepásť chvíle krásne
a šťastie, keď je ho nadostač.
Vzchop sa, vôľa, krotké bozky vtlač
na ružové pery, čelo jasné!

Trasľavá dlaň ešte má len v pláne
strhnúť z tváre závoj hodvábny –
už sa budí, pekným hnevom planie,

tristo bleskov vrhne, a už, áno, 
vidí smelca, sklopí pôvabný
zrak a skrotne, šepne: „Dobré ráno.“

Iste bolo zámerom v grafickom porovnaní zvýrazniť práve sonet nie tak 
často citovaný, ktorý ale zachytáva jeden z najintímnejších momentov 
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a obsahu básne stáva moderným prostriedkom vyjadrenia humanistic-
kých ideálov a výziev, no zároveň aj prostriedkom potrebného uvoľnenia 
extenzívnej naliehavosti výpovede, čo zrejme opäť postrehol Ľubomír 
Feldek, keďže v porovnaní zvýraznil práve 92. „apostrofický“ sonet:

Mnohý jazyk, znelky, vás už nosil
ako ľahostajné hriešnice,
že vám odmeranosť na líce
sadla vždy, keď o tanec vás prosil.

Načo však ten starec, čo mu zo síl
ubudlo už, zvádza mladice?
Načo za polárne hranice
blázon šaty vhodné na púšť nosil?

Keď sa na vás bez predsudkov hľadí –
vy rým, čo sa pekne ozýva,
no i jasný zmysel máte rady.

Poddajte sa teda tomu zvuku –
na slovanský ples vás pozýva.
Hesperidky, podajte mu ruku!

Vnímanie sonetu ako novodobého strofického útvaru poézie petrarkov-
ského typu teda Kollár pre svoj autorský zámer v slovanskom literárnom 
prostredí aktualizuje (vo veršoch naň „bez predsudkov hľadí“) a pracuje 
s ním ako s formou obzvlášť vhodnou nielen na vyslovenie jeho ľúbostného 
citu, ale aj veľkých vlasteneckých výziev v českom jazyku. Jeho osobné 
i nadosobné ciele v celom sujetovo koncipovanom lyricko-epickom cykle 
vďaka spevnosti veršov zaznievajú pôsobivo expresívne, no zároveň 
veľmi jasne a zreteľne, čo explicitne zachytáva aj predposledná strofa 
citovaného sonetu. Prebásňujúci básnik práve na tomto mieste pozastavil 
čitateľa v plynutí cyklu, aby vypodobil básnika Kollára v okamihu jeho 
skrytého vyznania sa poézii, ktorá mu je záhradou naplnenou „znelkami“, 
na ochranu ktorej privoláva strážkyne božských záhrad – hesperidky. 
Toto miesto v knihe Dcéra Slávy preto nemôžem nazvať inak, než bodom 
kontextovo pozitívne pôsobiacej „kollárovsko-feldekovskej stratégie“.

Hladko plynúce verše
Záverečný spev Dunaj nepredstavuje vyvrcholenie putovania v šťast-
nom návrate do vlasti, ale zobrazuje pretrvávajúce trýznivé odlúčenie 
od Míny, ktoré na pozadí prírodných obrazov Tatier a Dunaja bolestne, 
ba až kvílivo zaznieva v žalospevných reflexiách. Strata nádeje v napl-
nenie lásky sa opäť v intenciách osobne nadosobného prelína s ťažkým 
položením Slovákov. A tak básnik, v odhodlaní vzdať sa búrlivého 
mladíckeho prežívania citov, v závere odovzdáva lýru do rúk múzy, aby 
ju vymenil za harfu – symbol vyzretosti, poézie, ale aj básnického génia. 
V rámci posledného spevu doprial Feldek čitateľovi najviac porovnaní 
s pôvodinou, pričom 133. sonet s citovaním pôvodného znenia ešte 
väčšmi zvýraznil vrchol zúfalstva lyrického subjektu, ktorý napokon 
až blúzni, v preludoch stretáva Psyché, Nymfu, Flóru a zas Múzu, aby 
zakotvil v túžbe dosiahnuť posmrtné šťastie v idylicky vyobrazenom 
„večnom raji“:

„Poznáš ten kraj, ten večný raj, kde je
vlasť krásy a duchov – cez lúky
sa tam cnosť a láska za ruky
vodia, slnko žiaru vôkol seje?

Tam, kde vetrík tichovravný veje, 
palmy tônia, klenúc oblúky,
kde do trudnej duše súzvuky
slávik vďačne z vonnej myrty leje?

Poznáš ten kraj bez páľavy, bez tmy,
kde nemá tŕň ruža červená,
hrabutiny objímu sa s brestmi?

Kde nieto riek času a ich kalov,
žena to čo sestra znamená,
tam som tvoja, ty môj – natrvalo!“

Opis raja Kollár nevyhnutne vložil do úst vysnívanej Míny, ktorú v závere 
cyklu zobrazuje v bielom závoji (132. sonet). Aj keď je tento sonet ďalšou 
cielenou ukážkou Feldekovho cenného výkonu, nachádzam tu jedno z tých 
niekoľkých miest, kde predpísaná forma dokázala zamotať jazyk, a preto 
ani pri uznanlivom postoji k prebásnenému textu  nemôžem a nemusím 
byť nanajvýš spokojná s každým „prekladateľským riešením“. Pre mňa je 
v 133. sonete takýmto miestom čitateľského znepokojenia práve posledné 
terceto, o ktorom si ty, môj trpezlivý čitateľ, môžeš myslieť pokojne aj 
presný opak. Pre úplnosť dokladám pôvodné trojveršie: „Tam, kde mutné 
vyschnou časů řeky, / Kde choť, sestra jedno znamená: / Tam sem tvá 
a ty můj po vše věky.“ (1824). Tieto pôvodné verše by iste aj Hollý označil 
za „hladko plynúce“.

Prebásnením sa stráca kúsok duše diela
Prebásnenie Ľubomíra Feldeka nepochybne napomáha čitateľnosti a ktovie, 
možno napokon dopomôže aj k čítanosti Kollárovej Slávy dcery. Verím,  
že „krásnoknižné“ vydanie s priliehavými ilustráciami Karola Ondreičku 
docieli, že súčasný čitateľ skutočne siahne po klasickom diele a nezostane 
„odkázaný“ na pochybné internetové zdroje, a teda nebude viac čítať „o“ 
kľúčovom diele slovenskej klasicistickej literatúry namiesto toho, aby si 
ho prečítal aspoň v novšom, našťastie vcelku priliehajúcom obleku od Fel-
deka. Zotrvávam však v presvedčení, že pôvodné metrum tentoraz mnou 
interpretačne opomenutého Předzpěvu jedinečným spôsobom vplýva aj 
na samotnú básnickú obraznosť, ktorá sa menej šetrnými zásahmi, a teda 
aj v prebásnení môže významne narúšať. Hollého myšlienku, že metrum 
je skutočnou „dušou“ veršov, potvrdzuje Viliam Turčány, ktorý pri analýze 
časomiery Jána Kollára porovnáva napríklad aj verše Předzpěvu z rokov 
1824 a 1832: „ó krajino všeliké slávy i hanby plná!“ (1824), „Ó krajino vše-
liké slávy i hanby obraz!“ (1832). Pri porovnaní jasne zaznamenávame,  
že Kollár v snahe neustále zdokonaľovať a dôsledne uplatňovať svoju metódu 
časomerného veršovania na tomto mieste pristúpil k zmene obyčajného 
adjektívneho prívlastku („slávy i hanby plná“) na nový básnický obraz 
(„slávy i hanby obraz“), čo má zásadný vplyv aj na samotnú interpretáciu 
textu. Ale to už len na dôvažok, ak by to niekoho zaujímalo.

Martina Taneski
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 „Doteraz tu bola len taká čierna diera, lebo 
skoro nič nebolo vydané o histórii regiónu. 
Najznámejšia kniha o Lučenci bola vydaná ešte 
v roku 1931 a odvtedy toho pribudlo len málin-
ko,“ rozrozprával sa kníhkupec. Teraz ju znovu 
vydali a doplnili. Zaujímavý je tiež titul, ktorý 
vydalo mesto o miestnej synagóge, nedávno ju 
zrekonštruovali a získala aj architektonickú 
cenu, je to jedna z najväčších synagóg v Eu-
rópe. Ďalej je to publikácia o Utekáči, zvykne 
sa nazývať aj hladovou dolinou, inak to bolo 
kedysi slávne sklárske mesto. Čoskoro o ňom 
vyjde až päť zväzkov a majiteľ kníhkupectva 

neskrýva úžas nad touto obcou a ďalšími titul-
mi: „Mali vlastnú menu, zákony, diali sa tam 
fascinujúce veci. Neďaleko, v jednom starom 
dome, našli ľudia pôvodné denníkové zápisky 
vojaka bojujúceho v prvej svetovej vojne. Te-
raz vyšli s doslovným prepisom, len s malými 
úpravami. Publikácia o Málinci, írečitej dedine, 
jej zvykoch, nárečí a histórii. Alebo literatúra 
o novohradských vrchoch a dolinách, ktorú 
vydala Matica slovenská. Tieto knihy tu ne-
boli roky.“ O mnohé z nich sa postaral Michal 
Šesták, ktorý ich v priebehu roka vydá aj tri 
či štyri. 

Je sám sebe pánom. Všetko stíha, prácu má 
skvelo rozdelenú. S knihami trávi deväťde-

siat percent svojho času. Azda preto sa mi zdal 
introvertnejšie založený, než by som od kníh-
kupca očakávala. V skutočnosti však stačilo 
ťuknúť na tú správnu strunu, a tou je história 
regiónu, kde vyrastal, žije a pracovne pôsobí. 
Napokon, každé menšie kníhkupectvo, ktoré 
som navštívila, sa snaží ísť podobnou cestou. 
Zhromaždiť tituly o lokálnych dejinách, ktoré 
vydáva dané mesto, okolité obce či občianske 
združenia, no zväčša sa nedostanú do distri-
búcie a zostanú tak nepovšimnuté.

Novohradský región som plánovala navštíviť už pred rokom v lete, kníhkupectvo Phoenix v Lučenci však akosi prestalo 
existovať. Niežeby to bolo jediné miesto v tomto okrese, kde sa dajú zohnať dobré knihy, len o ňom bolo počuť o trochu 
viac. Okolnosti ma teda zaviedli do lučeneckého kníhkupectva Golem, kde som sa rozprávala s jeho majiteľom Rober-
tom Štullerom (1974), ktorý zhodou náhod kedysi vo Phoenixe pracoval. Pred piatimi rokmi si založil vlastné a od-
vtedy ho riadi úplne sám. Predáva, čitateľom odporúča dobré tituly, naskladňuje, stará sa o Facebook aj e-shop, občas 
knihy zbalí a vycestuje ich predávať na festival Ruiny či na Medzihmlu.

PRÍBEH

Novohrad sa prebúdza

Foto Vojto Lošonský
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si zvolil pri ukladaní kníh. Niekedy je však 
lepšie nehľadať logiku tam, kde nie je a ne-
chať sa len tak unášať. Rozhodne som sa bavila 
na nevšedných kombináciách, ktoré mi moje 
oko ponúklo. Pri Krištúfkovi som spozorovala 
Draculu, pohľad mi skĺzol cez glóbus až k Rhon-
de Byrneovej, úhľadne uloženým ememkám 
zo Slovartu, psychologickej literatúre z Por-
tálu… Je to tu fajn, také uvoľnené a slobodné, 
úplne uletené: „Viac sa orientujem na svetovú 
a peknú literatúru, sladké romány nemusím.“ 
 Rád by šiel do niečoho väčšieho, ale podľa 
jeho slov sú nájmy v meste doslova „besné“. 
„Nechápem politiku vlastníka nehnuteľnosti, 
ktorý je schopný držať cenu a nemať v podnáj-
me nikoho aj dva roky. Napriek tomu z ceny 
nespustí.“ Ukazuje mi, že hneď oproti pýtali 

nájom o trikrát viac ako má v súčasnosti, te-
raz tam sídli poisťovňa, malý obchodník by si 
to nemohol dovoliť. „Sú tu nájmy ako v Brati-
slave,“ vraví. Rozprával mi o frekventovanej 
Hlavnej ulici ako o lučeneckom špecifiku. A na-
ozaj som tam našla niekoľko second handov 
a čínskych obchodov, podľa Štullerových slov 
tam všetky malé prevádzky skončili. 
 Chodia sem ľudia, ktorí sa zaujímajú o váž-
nejšiu alebo krajšiu literatúru, odbornejšie 
veci, napríklad aj zo psychológie. V meste je 
to tak podelené, že súkromné kníhkupectvo 
na Hlavnej ulici predáva sezónne hitovky, 
preferuje komerčnú beletriu. „Ja som zase 
na menšinový žáner,“ analyzuje situáciu ma-
jiteľ kníhkupectva a pokračuje: „Vyplýva to 
aj z prístupu ku zákazníkovi, ktorému viem 
poradiť. Myslím si, že ľudia si na tento prístup 
celkom zvykli a rovno sa ma opýtajú, či nepri-
šlo niečo zaujímavé.“ 
 
Snaha o založenie kultúrneho centra
„V meste fungujú šikovní mladí ľudia, ktorí 
rozmýšľajú o zriadení kultúrneho centra, kde 
by bol v prevádzke aj filmový klub, robili by 
sa výstavy a rátame aj s tým, že do konceptu 
začleníme literatúru. Nielen predaj kníh, ale 
aj organizovanie rôznych podujatí, autogrami-
ády, besedy,“ hovorí o svojej predstave Štuller. 
Zatiaľ sa nenašiel vhodný priestor na jeho za-
loženie. Jeden aj vyhliadnutý mali, no ako to už 
býva, došlo ku zmene vlastníka celej budovy 

a zrazu sa dramaticky zdvihol nájom.
 A o akú komunitu vlastne ide? Poďme si 
týchto ľudí trochu predstaviť. Jedným z nich 
je David Petráš, spoluorganizátor festivalu Ru-
iny. Ide o projekt prebiehajúci na netradičných 
miestach, v útrobách starých budov či zrúca-
nín. Každý rok sa presúva inam. Na miesto 
nesúce v sebe nejaký príbeh – historický alebo 
architektonický. Tento rok sa konal v Sečov-
ciach, maličkej dedinke za Rimavskou Sobo-
tou, v kaštieli, z ktorého zostali už len steny. 
Hostia prišli až z Francúzska či Japonska. 
V Lučenci tiež funguje filmový klub pod hla-
vičkou Priestor, platforma súčasného umenia. 
Konajú sa zhruba dve predstavenia mesačne, 
striedavo v tančiarni a v pivovare, kde robí 
David Petráš umeleckého vedúceho. 
 Ďalší človek aktívny v oblasti kultúry, s kto-
rým Robert Štuller spolupracuje, je Radovan 
Vojenčák. Organizuje projekt Filmové dvory 
– premieta filmové projekcie na ošumelých 
miestach. Komunitu dopĺňa spisovateľ Peter 
Balko – čoskoro mu vyjde jeho druhá kniha 
– a grafický dizajnér Dávid Koronczi. Keď 
vyjde niečo zaujímavé, ako napríklad zbor-
ník príhovorov z demonštrácií s názvom My 
sme tí, na ktorých sme čakali, neváha, ak ho 
niekto osloví na spoluprácu. Takto k nemu 
prišiel Krasimir Damjanov, jeden z organizá-
torov pochodu Za slušné Slovensko v Lučenci. 
Zborník predstavili v Hostinci U čierneho orla 
– premietali fotky z demonštrácií, čítali úryvky 
z knihy. 
 V zime chodí Robert Štuller predávať knihy 
na festival Medzihmla a v lete zas na festival 
Ruiny, kde funguje viac-menej improvizova-
ne, v pripravenom stane. Podľa jeho slov tam 
chodia zväčša mladí ľudia, umelecky založení, 
čomu prispôsobuje aj výber knižiek. Na tom-
to ročníku festivalu uňho dominovali Absyn-
tovky. „Posledné kusy knihy Ku-klux-klan: 
Tu býva láska som zobral priamo od vydava-
teľa. Keďže Absynt sa potreboval sústrediť 
na predstavenie poľskej autorky Katarzyny 
Surmiak-Domańskej a besedu s ňou, ja som 
sa postaral o predaj jej novinky,“ pochvaľuje 
si dobrú spoluprácu Robert Štuller s Jurajom 
Koudelom a Filipom Ostrowskim. Medzihmla 
je prvýkrát dvojdňová a on tam celý ten čas 
predával knihy. Robert Štuller je správny člo-
vek na správnom mieste, neváhajte sa naňho 
obrátiť s akoukoľvek knižnou požiadavkou. 
Mimochodom, Knižnú revue už nájdete aj 
v kníhkupectve Golem.

Beáta Beláková

Ukladanie bez systému, besné nájmy
Na Robertovi Štullerovi vidno, že zháňanie 
„vypredaných“ kníh pre zákazníkov považuje 
za svoju povinnosť aj posolstvo, nenechá sa len 
tak odbiť. Nespolieha sa iba na sklady, ktoré 
praskajú vo švíkoch pod náporom bestsellerov. 
Sleduje, čo kto vydal, čo a kde je vypredané, te-
lefonuje a pátra po celom Slovensku aj v Česku. 
Bežne spolupracuje s miestnymi aj okolitými 
knižnicami, Novohradským múzeom, nedávno 
vybavil knihu rozhovorov s Václavom Havlom 
priamo v Knihovně Václava Havla v Prahe. 
„Chodia ku mne aj ľudia, čo už obehli všetky 
kníhkupectvá, no prišli do Golema, lebo ich 
sem poslali, že im to zoženiem. Iní kníhkupci 
ich odbijú s tým, že titul na sklade nie je, a tým 
pádom je to pre nich vypredané. Ja sa viem 
pozrieť aj na iné sklady.“
 Momentálne sa snaží nájsť si rovnováhu 
medzi obchodovaním s knihami a zároveň sa 
nespreneveriť vlastnému hodnotovému nasta-
veniu. Aké to je, prezrádzajú samotné knihy, 
ktoré číta a opakovane sa k nim vracia. Nechý-
ba medzi nimi Boris Vian, Charmsove povied-
ky, veľmi rád do rúk berie Hlavu XXII Josepha 
Hellera. Momentálne číta Magora a jeho dobu 
od Mareka Švehlu, životopis českého básnika 
Martinovi Ivanovi Jirousovi, významnej osob-
nosti undergroundovej kultúry, člena kapely 
The Plastic People of the Universe a iniciátora 
Charty 77. Je to teda prevažne faktografia, ale 
určite siahne aj po slovenskej próze nevyní-
majúc Ballu, Balka, Kompaníkovú…
 Kníhkupectvo je tak trochu zašité a nevý-
razné. A hoci jeho majiteľ stavia na kvalitnom 
poradenstve pri výbere vhodnej literatúry, pri-
vítal by viac zákazníkov. Odliv pocítil najmä 
po tom, ako pred tromi rokmi prišiel do Lu-
čenca Martinus. „Premiestnil sa tam celý 
obchodný život. Mladí tam chodia na všetko, 
tam trávia voľný čas. Ako ich prilákať späť?“ 
zamýšľa sa kníhkupec. Jeho výhodou je však to, 
že tu vyrastal. Po škole, keď vystriedal niekoľ-
ko zamestnaní, sa mu najviac pozdávalo bri-
gádovať v jednom z miestnych kníhkupectiev, 
ktoré vznikli ešte v 90. rokoch, no dnes už ne-
existujú. Postupne sa zapracoval do väčšieho 
kolektívu a keď zostali už len dvaja, prestávalo 
mu to dávať zmysel, takže si založil vlastné.
 Zaujal ma nevšedný prístup, ktorý Robert 
Štuller zvolil pri ukladaní kníh. Je to najmenšie 
kníhkupectvo, aké som kedy videla, mnohí 
kníhkupci zápasia s priestorom. Aj on sa snaží 
tento skromný obchodík čo najlepšie využiť. 
Stále som nevedela prísť na to, aký systém 

Novohrad sa prebúdza

PRÍBEH

Foto bb

„Chodia ku mne aj ľudia, 
čo už obehli všetky 

kníhkupectvá...“
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KUPÓN 
KK BAGALA

KUPÓN 
SPN – MLADÉ LETÁ

  KUPÓNY
do 22. januára

Rasa. Rasová klasifikácia ľudí / Milan 
Hrabovský / Veda 2018
Autor sa venuje vzniku a rozvíjaniu rasovej ideológie 
v západnej civilizácii. Je zavŕšením desaťročného 
výskumu. Rasu skúma z hľadiska etymológie, kla-
sifikácie a ideológie.

Mak na našom stole / Otília Jurgová, Kata-
rína Kaššová / SPN – Mladé letá 2018
Recepty tradičných aj netradičných jedál pripra-
vených z maku. Publikácia obsahuje aj recepty 
na makové torty, slané pečivo, tipy na prípravu 
raňajok z maku, aj jedlá vhodné na vianočné 
obdobie.
Knihu môžete vyhrať v súťaži.

Lístoky / Lunenie / Taroky / Malé pre-
lúdiá / Ivan Kadlečík / Doslov Pavel Hrúz / 
KK Bagala 2018
Tretí zväzok súborného diela autora (1938 – 2014) 
obsahuje texty štyroch kníh z 90. rokov 20. storočia. 
Autor spája prvky prozaickej a esejistickej tvorby 
s lyrickými prvkami.

Nepresné miesto / Voľným okom / 
Hviezda vystrihnutého záberu / Peter 
Krištúfek / Doslov Pavol Rankov, Dado Nagy 
/ KK Bagala 2018
Súborné vydanie poviedok spisovateľa a režiséra 
(1973 – 2018), mimoriadne plodného a talentované-
ho autora dvanástich prozaických kníh a zbierky 
poézie.
Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

Počítanie na prstoch / Dušan Dušek / 
Doslov Daniel Hevier / Ilust. Dušan Nágel / 
Petrus 2018
Zbierka básní významného autora (1946) obsahuje 
77 starších i celkom nových básní, ktoré vychádzajú 
z neobyčajných pohľadov na obyčajné veci a situácie.

Cudzie slová / Eva Tomkuliaková / Drewo 
a srd – Občianske združenie Vlna 2018
Druhá básnická zbierka autorky mladej generácie, 
ktorá debutovala zbierkou Sie forma (2004). Autor-
kine básnické pásmo je postavené na fragmentoch 
rôznych diskurzov (vedeckého, psychologického…).

Teserakt / Marián Milčák / Ilust. Vlasta Žá-
ková / Modrý Peter 2018
Básnická zbierka autora (1960) ôsmich zbierok po-
ézie a literárnovedných publikácií, prekladateľa 
z poľštiny.

Čarovné príbehy / Anina Botošová / Ilust. 
Agata Siemaszko / Elist 2018
Prozaický debut autorky obsahuje deväť poviedok, 
ktorých hlavnou témou sú rôzne podoby spolužitia 
Rómov a nerómov.

Pozorovateľ / Evald Flisar / Zo slovinčiny 
prel. Svetlana Kmecová / TRIO Publishing 2018
Populárny slovinský spisovateľ (1945) píše o hr-
dinovi Bartonovi Finkovi, ktorý sa po oznámení 
smrteľnej diagnózy rozhodne, že si svoj posledný 
rok zinscenuje ako napínavý film.

Rozhovory a texty (1. a 2. zväzok) / Ilja Zeljenka / Zost. Vladimír 
Godár / Hudobné centrum 2018

Dvojzväzková publikácia venovaná tvorbe a názorom skladateľa (1932 – 

2007), ťažiskovej osobnosti slovenskej hudobnej povojnovej avantgardy 

a ťažiskového autora filmovej hudby. Obsahuje súhrn skladateľových 

výpovedí, ktoré poskytol v mnohých rozhovoroch počas svojho života, 

a jeho autorských textov – viaceré z nich vychádzajú prvýkrát (napríklad 

Moje utópie, Ako písať hudbu). Publikáciu dopĺňa najrozsiahlejšie vydanie 

Zeljenkovej básnickej a prozaickej tvorby, nechýba tiež zoznam jeho diel.
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Šťastie mi uniká pomedzi prsty / Agnes 
Martin-Lugand / Z francúzštiny prel. Zuzana 
Szabóová / Lindeni v Albatros Media 2018
Ženský román autorky (1979) z bohémskeho 
prostredia parížskej módy. Iris sa po rozcho-
de s manželom rozhodne odísť z malého mes-
ta a presťahovať sa do Paríža, kde sa ponorí 
do sveta módy. 

Vesmír v kvapke vody / Agnieszka Wój-
cińska / Z poľštiny prel. Patrik Oriešek /  
Absynt 2018
Kniha s podtitulom Rozhovory s prekliatymi repor-
térmi autorky (1976) o reportérskej práci obsahuje 
rozhovory s Wojciechom Tochmanom, Martinom 
Pollackom, Svetlanou Alexijevič a inými. 

Otec bol v strane / Michal Havran / Maren-
čin PT 2018
Spoločenský román spisovateľa (1973), ktorý bol 
so svojou knihou Analfabet nominovaný na Cenu 
Anasoft litera. Publikácia popisuje príbeh umiera-
júceho muža rekapitulujúceho svoj život, ktorý sa 
premenil na ideológiu.
 

Siddhártha / Hermann Hesse / Z nemčiny 
prel. Ľudmila Rampáková, Daniela Humajová 
/ Petrus 2018
Vydanie kultovej knihy doplnené o doslov Volkera 
Michelsa – znalca diela a života významného autora 
(1877 – 1962). Prináša príbeh indického bráhmana 
a jeho hľadanie zmyslu života. Kniha je dotvorená 
Hesseho akvarelmi.

Atlantis / Zuzana Guričanová / TRIO Pub-
lishing 2018
Debutový Young Adult fantasy román autorky (1992) 
pre deti a mládež o princeznej Korinei a neviest-
ke Jasydii, ktoré majú priniesť mier starovekému 
ostrovu Atlantis.

 
Dom 490 / Mark E. Pocha / Artis Omnis 2018
Psychologický triler s prvkami hororu autora (1981). 
Spisovateľ Martin sa s manželkou Zuzanou a dvo-
ma deťmi presťahuje do domu, kde sa začnú diať 
zvláštne veci.

Patrick Melrose: Nerieš to / Edward  
St. Aubyn / Z angličtiny prel. Milan Kopecký /  
Absynt 2018
Prvá kniha románovej pentalógie autora (1960) 
o Patrickovi Melrosovi, ktorého hlboko poznačí 
postava sadistického otca a matky na pozadí úpad-
ku britskej smotánky.

Príbehy vrchov / Marián Grebáč / Dajama 
2018
Autor predstavuje miesta v horách, ktoré majú ob-
raz v literatúre, objavuje genius loci vrchov a dolín 
ležiacich pod nimi. 

Posledný dar zvuku / Nikola Aronová / 
Verbarium 2018
Debutová kniha autorky (1994) pre čitateľov od 3 ro-
kov. Nevšedný príbeh o potrebe načúvať tichu okolo 
seba a v nás. Publikáciu si Aronová aj ilustrovala.

Rómski kováči na Slovensku / Roma Blacksmiths 
in Slovakia / Arne B. Mann / ÚĽUV 2018

Dvojjazyčná monografia, ktorá je výstupom terénneho výskumu autora. 

Ten skúmal rómske kováčstvo v dvadsiatich lokalitách na Slovensku 

v rokoch 1986 – 1993. Doplňujúci výskum urobil v rokoch 2015 – 2016. 

Podľa autora si znalosť spracovania kovov priniesli Rómovia s najväčšou 

pravdepodobnosťou z Indie. Práve kováčstvo zohralo spolu s hudobníctvom 

významnú úlohu pri usadzovaní sa Rómov v strednej a juhovýchodnej 

Európe, teda i na dnešnom Slovensku.
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 ›› Najvyššia hora, najmenšia hviezda / 
Jenny Broomová / Z angličtiny prel. Roman 
Cséfalvay / Albatros v Albatros Media 2018
Populárno-náučná ilustrovaná kniha s podtitulom 
Divy prírody v obrazoch pre čitateľov od 8 rokov, 
v ktorej sa na základe porovnávania rôznych prí-
rodných úkazov mladý čitateľ dozvedá informácie 
napríklad o dinosauroch, pyramídach a inom.

Y-Biblia / Z nemčiny prel. Martina Grochálo-
vá / Ikar – Spolok sv. Vojtecha – Vojtech 2018
Biblia Katolíckej cirkvi pre mladých je súčasťou 
evanjelizačného programu YOUCAT. Prináša výber 
textov zo Starého a Nového zákona, vysvetlivky 
biblických reálií a predhovor pápeža Františka.

Ako Maťo s Klinčekom hľadali rybník /
Jaroslav Cita / Z češtiny prel. Ingrid Hruba-
ničová / Vydavateľstvo Fragment v Albatros 
Media 2018
Reedícia vtipných príhod slimáka Maťa a škriatka 
Klinčeka o nebeskom rybníku pre čitateľov od 5 ro-
kov.

Kozmetika hrou / Judita Klimentová / Z češ-
tiny prel. Eva Horská / Lindeni v Albatros Me-
dia 2018
Kniha prináša návody na výrobu čisto prírodnej, 
netoxickej a ekologicky šetrnej kozmetiky. Autorka 
sa venuje aj detskej kozmetike, prípravkom na pra-
nie, čistenie a dezinfekciu. 

Pokušenia Dominika Tatarku / Peter Za-
jac, Anton Vydra / W PRESS 2018
Publikácia s podtitulom Rozhovory o literatúre, spo-
ločnosti a Slovákoch, ktorých ústrednou postavou 
je Dominik Tatarka. Dialógy sa dotýkajú tém ako 
slovenská literatúra, výtvarné umenie, politický 
a občiansky život.

My sme tí, na ktorých sme čakali / Ko-
lektív autorov / Artforum 2018
Zborník obsahuje 63 príhovorov zo zhromaždení 
a pochodov občianskej iniciatívy Za slušné Sloven-
sko. Tie sa konali po násilnej smrti Jána Kuciaka 
a Martiny Kušnírovej v desiatkach miest. Obsahuje 
aj vysvetlenie bratislavského tímu k zrušenému pro-
testu a doslovy Michala Vašečku a Oľgy Gyárfášovej. 

Mechanika všednosti / Radoslav Rochallyi 
/ Vydavateľstvo Spolku slovenských spisova-
teľov 2018
Básnická zbierka s minimalistickým básnickým 
jazykom a výrazným introspektívnym pohľadom 
na seba samého. 

Hanka a Adam / Petra Nagyová Džerengová /  
Ilust. Noémi Ráczová / Verbarium 2018
Kniha pre deti od 6 rokov o súrodencoch Hanke 
a Adamovi od populárnej autorky (1972). Príbeh 
prináša posolstvo, že aj súrodenci môžu byť naj-
lepší kamaráti.

Max a Lea / Ján Uličiansky / Ilust. Michaela 
Zajačková / MarDur 2018
Kniha dvanástich krátkych rozprávok a pesničiek 
od autora literatúry pre deti (1955). Rozprávky na-
čítali a pesničky naspievali Dominika Morávková 
a Ján Morávek.

Pasáž / Simon Stålenhag / Zo švédčiny prel. 
Milan Žitný / Lindeni v Albatros Media 2018
Kniha s podtitulom Osamelá cesta post apokalyptic-
kou krajinou autora (1984) pre čitateľov od 12 rokov 
je o  Michelle a jej malom žltom robotovi, ktorí uni-
kajú naprieč dystopickou Amerikou.

Bratislava – retro / Ján Lacika / Dajama 2018
Publikácia sa zaoberá Bratislavou v rokoch 1948 až 
1989, teda v období socializmu, obrazovou i texto-
vou formou, dozviete sa ako mesto vyzeralo a čím 
vtedy žilo.

Náš pes je Huncút / Jaroslava Kuchtová / 
SPN – Mladé letá 2018
Kniha zábavných príbehov pre čitateľov od 8 ro-
kov o súrodencoch Mišovi a Katke a ich psíkovi  
Huncútovi, ktorý povyvádza množstvo šibalstiev 
v dome i v záhrade.

Alexander Mach. Radikál z povolania / 
Anton Hruboň / Vydavateľstvo Premedia 2018
Životopisná kniha vychádzajúca z dlhoročného vý-
skumu predstavuje Alexandra Macha (1902 – 1980), 
ľudáckeho politika, ministra vnútra a podpredsedu 
vlády Slovenského štátu, v celej šírke jeho dynamic-
ky sa rozvíjajúcej osobnosti. 
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ROČNÉ PREDPLATNÉ NA ROK 2019: 15 €. Kontaktujte nás!

Milí čitatelia, priaznivci a spolupracovníci Knižnej revue 

(a milí všetci, ktorí sa nachádzate v dvoch alebo až troch z týchto kategórií): občas z jednej alebo 
z druhej strany jedným alebo dvoma ušami začujeme, že nás niekto pochváli, myslíme však 
na to, že týmto chvália aj každého z vás, pretože bez čitateľov, priaznivcov, spolupracovníkov 
(od vydavateľstiev cez antikvariáty, kníhkupectvá až po recenzentov) by vydávanie literárneho 
časopisu nemalo žiaden zmysel, takže len toľko: Ďakujeme a tešíme sa na rok 2019. 

POĎAKOVANIE

UNIKÁTNA SÉRIA 
O ŽIVOTE SLOVANSKÝCH PANOVNÍKOV vydavateľstvo

www.artisomnis.sk
Samo, Pribina, Mojmír, Koceľ – spoznajte doteraz nepoznané 
stránky života týchto významných postáv našej histórie. 





Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Ulica 29. augusta 37

Bratislava   
Obchodná 26
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon
Staré grunty                               

Košice 
OC Galéria                                 
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO
Akademická 1
                                                  

Poprad   
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8
                                                  

Trnava  
City Arena
Dolné bašty 8833/14

Žilina   
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

MARTINUS
KNÍHKUPECTVÁ

NAVŠTÍVTE

Najobľúbenejší 
darček 
pod stromček 
je kniha
V Martinuse vám radi pomôžeme 
vybrať dobrú knižku pre každého. 
Inšpirujte sa na www.martinus.sk/vianoce

Gundžovníky
Július Satinský

Po 50 rokoch sa časopisy 
písané a ilustrované 
J. Satinským, Gundžovníky, 
vynárajú z pozostalosti vďaka 
editorskej práci jeho dcéry 
Lucie Molnár Satinskej. 
Časopisy majú kronikársky 
rozmer.

Dcéra šťasteny
Isabel Allende

Ak patríte medzi fanúšikov 
Márqueza, milovníkov 
Latinskej Ameriky alebo 
k nadšencom španielskej 
literatúry, určite by ste 
mali siahnuť aj po tejto 
knihe. Isabel Allende 
je kráľovnou magického 
realizmu.

Duna
Frank Herbert

Klasika sci-fi  literatúry, 
ktorá poteší každého 
fanúšika tohto žánru, 
vychádza po prvýkrát 
v slovenčine! Okrem 
precízne vytvoreného 
fi ktívneho sveta 
sa zaoberá aj politikou, 
ekológiou a fi lozofi ou.

NOVINKA

Darček pre hráčov 
Knižnej šifry
Podarí sa vám nájsť všetkých 64 kníh v obraze?
Máme pre vás darček, čaká vás omaľovánková Mapa!

www.kniznasifra.sk

J. Satinským, Gundžovníky,
vynárajú z pozostalosti vďaka 
editorskej práci jeho dcéry 
Lucie Molnár Satinskej.
Časopisy majú kronikársky 
rozmer.

Latinskej Ameriky alebo
k nadšencom španielskej
literatúry, určite by ste 
mali siahnuť aj po tejto 
knihe. Isabel Allende 
je kráľovnou magického
realizmu.

fanúšika tohto žánru, 
vychádza po prvýkrát
v slovenčine! Okrem
precízne vytvoreného 
fi ktívneho sveta 
sa zaoberá aj politikou, 
ekológiou a fi lozofi ou.

Slováci si tieto Vianoce nájdu pod stromčekom knihy, ktorých „stĺpček“ by meral asi 40 kilometrov :-)
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AKTUALITY

02 Balla a Vadas Je mŕtvy a Zlá štvrť (správa, Katarína Gecelovská) // 03 Oddých-
nuť si od zhonu (rozhovor s Lukášom Bonkom, Lenka Macsaliová) // 04 Úplne 
objektívnu reportáž by nikto nečítal (správa, Alexandra Jurišová) / 100 slovan-
ských románov (správa, Ľubica Hroncová) // 05 Medzihmla sa vkradla do ulíc 
malomesta (reportáž, Vojto Lošonský) // 06 Autoriáda: Našla som svoj totem 
(reportáž, Agnieszka Słowikowska) // 07 Všetci sme René (reportáž, Soňa Uriková) 
// 08 The sound of human thoughts / Ars Poetica 2018 (reportáž, Linda Nagyová)

TÉMA – (VY)RÁSŤ KNIHOU

11 Dievčatko pod  vianočným stolom (článok, Diana Mašlejová) // 12 Strach 
náš každodenný (recenzia: Dómkostol a  jeho tajné dejiny. Mikuláš, Ježisko a  iné 
komplikácie, Katarína Zechelová) / Tomu dala na tanierik, tomu dala na nožíček… 
a tomu dupľu (recenzia: Pani Kurčaťová I. Ten, kto sa narodí zle, Edita Treščáková) 
// 14 Plnou parou, Timmy! Ale kam? (recenzia: Plnou parou vpred, Timmy!, 
Radka Komžíková) / Pravda pradúca o  jednom kocúrovi (recenzia: Môj kocúr 
Tamtam, Edita Treščáková) // 15 Rúcanie hradieb neviditeľného zla (recenzia: 
Kráľovskí agenti, Ľubica Kepštová) / Čaro rozprávok (článok: Rozprávky starých 
Slovákov, red) // 16 Mám rád, keď detské knihy rozprávajú súčasným jazykom 
(rozhovor s Jurajom Horváthom, Kristína Kubáňová) // 18 Radosť z textu, radosť 
zo zastrúhaných pasteliek (recenzia: Vivaldi, Beáta Beláková)

RECENZIE

20 Veľké malé tajomstvá (recenzia: Matky a  kamionisti, Lenka Macsaliová) // 
21 Menej je niekedy viac (recenzia: Delta, Anna Bukovinová) // 22 Plávanie 
po povrchu (recenzia: Tri smrtky sa plavia, Júlia Oreská) // 23 Román ako exhibícia 
(recenzia: Priepasť, Juraj Malíček) / Brak nebrak (recenzia: Zóna, Marek Baranyi) // 
24 Dotyk zlej literatúry (recenzia: Dotyk draka, Juraj Búry) / Nesúďte knihu podľa 
obálky (recenzia: Láska a iné pobláznenia, Michaela Kalivodová) // 25 Metamorfóza 
(Temný priestor lesný, Nina Podmanická) // 26 Sila mýtu a spomienok (recenzia: 
Údolie Issy, Lucia Mattová) / Tisíc a  jedna Isabel (recenzia: Skazené dievča, Eva 
Lalkovičová) // 27 Všetko bolo rovnaké, všetko bolo iné (recenzia: Zimné poviedky, 
Milan Sabo) // 28 Útecha v umení (recenzia: Návrat, Branislav Breza) / Netypická 
detektívka (recenzia: Temné srdce Londýna, Jakub Pokorný)

INTERPRETÁCIA

29 Nadosobne osobná Slávy dcera Jána Kollára (interpretácia: Dcéra Slávy (úry-
vok), Martina Taneski)

PRÍBEH 

32 Novohrad sa prebúdza (reportáž: Golem / Lučenec, Beáta Beláková)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Tak teraz už naozaj – dovidenia

Čokoľvek napíšeš, vyhni sa, prosím, prílišnej sentimentálnosti 
a neproduktívnemu pátosu.
 Tak som si práve vymyslel motto môjho posledného edi-
toriálu – úplne na rovinu, z redakcie odchádzam preto, lebo 
moja dizertačná práca sa sama nenapíše (možno keby som bol 
jedným z troch najvyšších ústavných činiteľov v tejto krajine, 
ale to len na okraj jednej „kauzičky“). Lenže ako teda poňať 
text, ktorý by nemal byť patetický, ale azda aspoň trocha sláv-
nostný, keďže to vyzerá tak, že predsa len signalizuje ak nie 
„koniec jednej éry“ (dajú sa takéto ustálené slovné spojenia 
vôbec vytesniť?), ak nie ruptúru, tak aspoň zmenu?
 Stalo sa akousi zvláštnou tradíciou to, že „úvodník“ píšem 
v utorok, v deň uzávierky (zvláštnou, pretože neodporúčanou: 
pri tom predposlednom – o poznávaní poéziou – som si povedal, 
hľa, aký to mohol byť dobrý text, keby som si na to nechal viac 
času). Evidentné je, že keď neviem, čo napísať, prichádzajú 
na rad rečnícke otázky (a zátvorky – ó, áno, zátvorky a v nich 
parentézy). Mimochodom, prvý editoriál, ktorý som napísal 
v máji roku 2016, v prvom „ešte-nie-celkom-mojom-ale-už-ani-
nie-cudzom“ čísle, sa volal takto: Quo vadis?
 Toľko k pokusu nebyť patetický.
 Inak, mal som potom – dá sa povedať, že hneď vzápätí – 
taký úvodník o Ivanovi Laučíkovi, ten mal zasa podnadpis 
„skôr vyznanie ako editoriál“. Ďakujem pekne. Asi ten pátos 
mám v sebe – lenže potom prečo necítim, že sa niečo deje, 
keď píšem text, ktorý je v istom zmysle posledný (niežeby 
ma nečakalo vyše 80 strán písania o spomínanom Ivanovi či 
Iwanovi Laučíkovi)?
 Iste, o niekoľko hodín príde to pouzávierkové prázdno 
a možno bude tentoraz o milimeter väčšie, ale to bude asi 
celé, skrátka nič extrémne, bude treba ísť ďalej, nevracať sa, 
nie, ani k tomuto textu nie, hlavne k tomuto textu nie. Ostatne, 
kým sa našlo pre editoriál stabilné miesto na zadnej strane 
obálky (to je inak dlhý príbeh – pravda je, že by mohlo byť 
obsažnejšie, keby som rozprával ten), stávalo sa, že letel von 
ako prvý pri náznaku toho, že ho vieme nahradiť čímkoľvek 
iným. Skrátka som na tom nelipol, ani som vlastne nevedel, 
či to robím dobre, tie úvodníky. Viacero ľudí – srdečná vďaka 
– navyše našej redakcii odkazovalo, že tie KR robíme dobre, 
tak možno narážali práve na to, že sme sa zaobišli bez môjho 
zbytočného mudrovania (alebo som mudroval niekde vovnútri, 
v reportáži či v recenzii, to sa tam tak ľahšie schová). Nakoniec 
sa editoriál vrátil na koniec – lebo veď: nechceš, nečítaš, nie?
 Každopádne, teraz sme už definitívne na konci, teda ja – tešte 
sa na Vianoce a potom na Rada Passiu v novom ročníku KR.

Matúš Mikšík
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Milí čitatelia, radi by sme vás upozornili na to, že od za-
čiatku budúceho roka bude zmenená cena Knižnej revue, 
bežné číslo časopisu bude stáť 1,50 € a letné dvojčíslo 3 €. 
Ročné predplatné (všetkých 11 čísel) bude vo výške 15 €.


