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AKTUALITY
Kto získal 
Cenu P. O. Hviezdoslava?

PRÍLOHA – litera fest 2019
Rozhovor s porotou 
Anasoft litery 2019 a anketa

PEKNÁ KNIHA
Nostalgický návrat do ulíc 
starej Bratislavy 

ROZHOVOR
Objav sezóny prozaik 
Ivan Medeši

KLASIKA
Juraj Malíček o Pišťankovej 
trilógii Rivers of Babylon

CENA  
1,50 €



litera
fest
program

átrium a štúdiá 
Slovenského rozhlasu
živé átrium, DJ Nada El, 

stánky vydavateľov, detský kútik 

EDUdrama, fotopoint...

25. 4. 2019 štvrtok

18.00 — 19.00
Slávnostné otvorenie  
za účasti autoriek a autorov desiatky 
Anasoft litera 2019 i porotcov
hrá a spieva andrea bučko
vstup voľný

19.30 — 20.30
LiteraTÚRA do sveta 
Čo robí štát pre zviditeľnenie svojej 
národnej literatúry v zahraničí?
diskusia
hostia: martin krafl 
(programový koordinátor projektu 
Lipsko 2019) 
jozef kovalčik 
(riaditeľ Fondu na podporu umenia)
miroslava vallová 
(riaditeľka Literárneho informačného 
centra)
moderuje: radoslav passia
vstup voľný

26. 4. 2019 piatok

10.00 — 12.00 
Päťka, z ktorej sa študenti tešia!
Vyhlásenie fi nalistov ceny 
René – Anasoft litera gymnazistov
Diskusia s porotou, pedagógmi, so 
študentmi a s piatimi novými fi nalistami.
vstup voľný

17.00 — 18.00 
Cenzúra internetu?
Diskusia o novej smernici o autorských 
právach, vrátane kontroverzných článkov 
11 a 13, ktoré majú zmeniť spôsoby 
zdieľania obsahu na internete tak, 
ako ich poznáme dnes.
vstup voľný

18.00 — 19.30
Súdime knihy podľa obalu
Študenti Laboratória typografi e VŠVU 
(Typolab) predstavia projekt RE:BOOK 
– svoje redizajny kníh z minuloročnej 
desiatky Anasoft litera.

Čo hovoria na obálky desiatich 
najzaujímavejších kníh 
(podľa obsahu) slovenskí dizajnéri?

20.00 
Skyva  
koncert 
vstup voľný

27. 4. 2019 sobota

Rozhovory s desiatkou 
i o desiatke Anasoft litera 2019

01 12.00 — 12.30  
Denisa Fulmeková: Doktor Mráz
02 12.30 — 13.00  
Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia
03 13.30 — 14.00  
Juraj Bindzár: Zvon
04 14.00 — 14.30  
Jana Bodnárová: NOCturná
05 14.30 — 15.00  
Marek Vadas: Zlá štvrť
06 15.30 — 16.00  
Milo Janáč: Milo nemilo
07 16.00 — 16.30  
Ivana Dobrakovová: Matky a kamionisti
08 16.30 — 17.00  
Ivan Medeši a Maroš Volovár: Jedenie
09 17.30 — 18.00  
Juraj Kováčik: V panoramatickom kine
10 18.00 — 18.30  
Pavel Vilikovský: RAJc je preč

moderujú: zuzana golianová 
a andrea makýšová volárová

20.30
ZRNÍ (CZ)  
koncert
vstup 7 €/5 € cez interticket
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Foto Peter Procházka

AKTUALITY

Júlia Sherwood získala 
Cenu P. O. Hviezdoslava 
za rok 2019

V  oblasti umeleckého prekladu sa na Slovensku udeľuje niekoľko 
ocenení. Pokiaľ ide o preklady z cudzích jazykov do slovenčiny, 

najvýznamnejšou je Cena Jána Hollého za umelecký preklad, ktorú ude-
ľuje Literárny fond. Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska je zasa  
dlhoročnou organizátorkou Ceny Pavla Országha Hviezdoslava, určenej 
prekladateľom zo slovenčiny do iných jazykov.
 Porota v zložení I. Hochel, J. Cviková a P. Juščák sa tento rok rozhodla 
udeliť Cenu P. O. Hviezdoslava Júlii Sherwoodovej. Slávnostný program 

spojený s krátkym seminárom o prekladaní súčasnej slovenskej literatúry 
a o možnostiach jej presadenia sa v medzinárodnom prostredí sa uskutočnil 
27. marca 2019 v bratislavskom Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. 
 Júlia Sherwood sa narodila a vyrastala v Bratislave, odkiaľ sa roku 
1978 spolu s rodičmi (spisovateľom Ladislavom Jánom Kalinom a novinár-
kou Agnešou Kalinovou) vysťahovala do Spolkovej republiky Nemecko, 
kde vyštudovala slavistiku a anglistiku. Po štúdiu v Kolíne, Londýne 
a Mníchove sa usadila vo Veľkej Británii. Strávila viac ako dvadsať ro-
kov v mimovládnom sektore, pracovala na Medzinárodnom sekretariáte 
Amnesty International v Londýne, neskôr v organizácii Save the Chil-
dren. Od roku 2008 pôsobí ako slobodná prekladateľka zo slovenčiny, 
češtiny, poľštiny, ruštiny a nemčiny do angličtiny (s manželom Petrom 
Sher woodom), ako aj do slovenčiny. 
 Júlia a Peter Sherwoodovci preložili do angličtiny viacero významných 
diel súčasnej slovenskej literatúry (Balla, Juráňová, Kovalyk, Krištúfek, 
Vilikovský a iní) a majú nepopierateľné zásluhy na propagácii a šírení 
dobrého mena slovenskej literatúry v zahraničí, okrem svojich knižných 
prekladov napr. aj prostredníctvom internetového časopisu Asymptote. 
 Laudácio na slávnostnom podujatí predniesol predseda AOSS Erik 
Markovič. Júlia Sherwood vo svojom prejave zrekapitulovala svoju pre-
kladateľskú dráhu, priblížila partnerskú prekladateľskú spoluprácu s Pet-
rom Sherwoodom, venovala sa špecifikám vydavateľského prostredia 
na britských ostrovoch a problémom, ktoré sú spojené s presadzovaním 
slovenskej literatúry na tamojšom rozsiahlom knižnom trhu, ktorý je do-
minantne orientovaný na pôvodnú a nie prekladovú literatúru. Naznačila 
aj svoje ďalšie plány spojené s prekladom a propagáciou našej literatúry 
v zahraničí.

(red.)

č. 04/19

Zomrel prekladateľ Milan Žitný

Milan Žitný (11. 1. 1948 – 16. 4. 2019) bol literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a prekla-
dateľ, dlhoročný pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV. Bol nositeľom Ceny Zory Jesenskej 
za preklad drám A. Strindberga a Ceny Mateja Bela za preklad filozofického diela S. Kierke-
gaarda Buď – alebo. Okrem nemčiny prekladal zo švédčiny, nórčiny a dánčiny. V centre jeho 
vedeckého záujmu bola literatúra nemeckého romantizmu, slovenská recepcia severských 
literatúr, ako aj štúdium medziliterárnych vzťahov. V minulom roku sme s ním pri príležitosti 
životného jubilea priniesli rozhovor, ktorý si môžete prečítať v Knižnej revue č. 4/2018. 

(red.)

Výherca z KR č. 02: M. Bebjak



AKTUALITY

V  priestoroch Malého kongresového centra Veda SAV sa v dňoch 
11. a 12. apríla 2019 uskutočnila medzinárodná vedecká konferen-

cia Kontakty literatúry: modely – identity – reprezentácie, ktorá 
bola venovaná 80. výročiu narodenia literárneho vedca a významného 
hungaristu Rudolfa Chmela. Podujatie organizoval Ústav slovenskej 
literatúry SAV. Na konferencii sa zúčastnili nielen slovenskí vedeckí 
pracovníci, ale aj zahraniční kolegovia z Prahy, Varšavy, Budapešti, 
Krakova či Poznane. 

Príspevky jednotlivých účinkujúcich sa dotýkali rôznych tém, napr. 
problematiky kultúrnej politiky v česko-slovenskom kontexte, žánrových 
otázok eseje a cestopisu, reprezentácie národného priestoru v poézii, 
sporov o kultúrny model histórie či konceptov slovenských dejín a defor-
mácií historickej pamäti. Témou bola tiež problematika vzťahu urbanity 
a identity v literatúre 19. a 20. storočia, ako aj obraz jednotlivých miest 
(Praha, Budapešť, Paríž) v slovenskej umeleckej próze.  

(red.)

 Riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV Dana Hučková otvára podujatie. Foto Lenka Macsaliová

Kontakty literatúry

REN VINGO

Z verejných zdrojov podporil FPU

HLAVNÝ PARTNER

Uzávierka prijímania príspevkov do tohoto ročníka súťaže je 1. júna 2019,
porota udelí jednu hlavnú cenu honorovanú 1 000 € a 7 prémií po 300 €,
použite priloženú prihlášku alebo si ju stiahnite na w w w.poviedka.sk

VYHLASOVATEĽ PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI 23. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

Literárna súťaž Poviedka je každoročne vyhlasovaná od roku 1996.  Súťaže  
sa môže zúčastniť autor / autorka s jedným súťažným príspevkom. Súťaží 
sa s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Rozsah príspevku je maxi-
málne 15 normostrán (t. j. maximálne 27 000 znakov vrátane medzier). Vek, 
pohlavie ani štátna príslušnosť súťažiaceho nerozhoduje. Súťažné príspev-
ky sa zasielajú poštou, najneskôr v deň uzávierky (rozhoduje dátum na poš-
tovej pečiatke) a treba ich vytlačiť v troch identických kópiách na formát 
papiera A4 (nie obojstranne) . Súťaž je anonymná, a preto na žiadnej strane  
zaslaného súťažného príspevku nesmie byť uvedené meno autora. Vyplne- 
nú prihlášku so svojím menom a podpisom súťažiaci priloží v zalepenej 
obálke k zásielke. Cieľom súťaže je podporovať vznik nových diel, preto pri-
hlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsled-
kov publikovaná v tlačenej a elektronickej podobe, ani verejne prednesená. 
Vzťahuje sa to aj na internetové publikovanie. Súťažné práce sa nevracajú, 
vyhlasovateľ garantuje, že dielo nebude použité v rozpore s autorským zá-
konom. Víťazné práce budú honorované a vychádzajú v zborníku Poviedka. 

Prihláška do literárnej súťaže Poviedka 2019
 POVIEDKA 2019
 P. O. Box 99
 810 00 Bratislava

Názov súťažného príspevku: ............................................................................ 
 
Meno a priezvisko autora/autorky: .................................................................. 
 
Dátum narodenia: ......................................   Telefón: ...................................... 
 
Pseudonym (iba v prípade, ak si neželáte zvereniť meno): ....................................... 
 
Adresa a PSČ: .................................................................................................... 
 
E-mail: .............................................................................................................. 

Vyhlasujem, že zaslaná súťažná práca (ani jej časť) nebola nikde verejne publikovaná 
ani prednesená. Dodržal/a som všetky podmienky pre účasť v súťaži a som si vedomý/á,  
že v prípade ich porušenia môže vyhlasovateľ súťažnú prácu vyradiť, respektíve odňať
udelené ocenenie.                              . 
 
Dátum odoslania príspevku: ............................................................................ 
 
Podpis súťažiaceho autora/autorky: .................................................................



č. 04/19

V  apríli odštartovala prvá séria diskusií Poznámky pod čiarou 
s mladými profesionálmi, ktorí sa venujú teórii, literárnej kriti-

ke alebo majú iné skúsenosti s rôznymi aspektmi literárneho života. 
Organizátormi podujatí boli Literárne informačné centrum a Ústav 
slovenskej literatúry SAV. Prvú debatu s názvom „Najprv napíš kni-
hu, potom kritizuj!“ (klady a zápory recenzentského života v online 
priestore) viedla Soňa Uriková s Lenkou Macsaliovou. Venovali sa 
čítaniu v digitálnom priestore (Goodreads, knižné kluby na sieťach), 
tvorbe užívateľov na internete (fanfikcie, instagramová poézia) a aj 
samotnej reflexii literatúry na rôznych platformách (blogy, booktube, 
videorecenzie, bookstagram, recenzie na stránkach časopisov). 
 Druhá debata s názvom Tatry: pusté a mŕtve je všetko okolo mňa 
(viedla Lenka Macsaliová s Mariannou Koliovou) bola zameraná 
na cestopisy – textopisy 19. storočia. V rámci nej Marianna Koliová ob-
jasnila možné premeny v chápaní žánru cestopisov nielen v minulosti, 
ale aj v súčasnosti. Vysvetlila problematiku vybraných dokumentárnych 
cestopisov od ich vzťahov k reálnosti a fiktívnosti, estetike a ideológii 
až po otázku recepcie krajiny. Taktiež sa rozoberala reflexia textopisov, 
pre koho boli určené v dobe ich vzniku, či sa rátalo s nejakým modelovým 
čitateľom, ale aj to, ako ich vnímajú a interpretujú študenti literatúry. 
 O slovenskej fantastike, jej hrdinoch, antihrdinoch, ale aj jej aktuálnej 
reflexii bola tretia diskusia Poznámok pod čiarou s Jurajom Búrym (Ako 
čítať slovenskú fantastiku?). Hovorilo sa nielen o rôznych podobách 
hrdinstva, poľudšťovaní „záporákov“ či o novom type hrdinu – hráča, 
ale aj o Búryho reflexii domácej fantastickej literatúry nielen v písanej 
podobe, ale hlavne vo videoformáte (pozitíva a negatíva videorecen-
zistiky, príprava videí a následné reakcie autorov a divákov na ne). 
 Okrem spomenutých troch debát sa po uzávierke tohto čísla KR 
uskutočnila aj posledná časť Poznámok pod čiarou s názvom Literatúra 
na život a na smrť (moderoval Viliam Nádaskay, hosťom bol Daniel 
Domorák) o existenciálnej próze v slovenskej literatúre. 

(red.)

 Foto Chris Bordáč

AKTUALITY

Poznámky pod čiarou 
o kritike, cestopise 
a fantastike

REN VINGO

Z verejných zdrojov podporil FPU

HLAVNÝ PARTNER

Uzávierka prijímania príspevkov do tohoto ročníka súťaže je 1. júna 2019,
porota udelí jednu hlavnú cenu honorovanú 1 000 € a 7 prémií po 300 €,
použite priloženú prihlášku alebo si ju stiahnite na w w w.poviedka.sk

VYHLASOVATEĽ PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI 23. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

Literárna súťaž Poviedka je každoročne vyhlasovaná od roku 1996.  Súťaže  
sa môže zúčastniť autor / autorka s jedným súťažným príspevkom. Súťaží 
sa s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku. Rozsah príspevku je maxi-
málne 15 normostrán (t. j. maximálne 27 000 znakov vrátane medzier). Vek, 
pohlavie ani štátna príslušnosť súťažiaceho nerozhoduje. Súťažné príspev-
ky sa zasielajú poštou, najneskôr v deň uzávierky (rozhoduje dátum na poš-
tovej pečiatke) a treba ich vytlačiť v troch identických kópiách na formát 
papiera A4 (nie obojstranne) . Súťaž je anonymná, a preto na žiadnej strane  
zaslaného súťažného príspevku nesmie byť uvedené meno autora. Vyplne- 
nú prihlášku so svojím menom a podpisom súťažiaci priloží v zalepenej 
obálke k zásielke. Cieľom súťaže je podporovať vznik nových diel, preto pri-
hlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsled-
kov publikovaná v tlačenej a elektronickej podobe, ani verejne prednesená. 
Vzťahuje sa to aj na internetové publikovanie. Súťažné práce sa nevracajú, 
vyhlasovateľ garantuje, že dielo nebude použité v rozpore s autorským zá-
konom. Víťazné práce budú honorované a vychádzajú v zborníku Poviedka. 

Prihláška do literárnej súťaže Poviedka 2019
 POVIEDKA 2019
 P. O. Box 99
 810 00 Bratislava

Názov súťažného príspevku: ............................................................................ 
 
Meno a priezvisko autora/autorky: .................................................................. 
 
Dátum narodenia: ......................................   Telefón: ...................................... 
 
Pseudonym (iba v prípade, ak si neželáte zvereniť meno): ....................................... 
 
Adresa a PSČ: .................................................................................................... 
 
E-mail: .............................................................................................................. 

Vyhlasujem, že zaslaná súťažná práca (ani jej časť) nebola nikde verejne publikovaná 
ani prednesená. Dodržal/a som všetky podmienky pre účasť v súťaži a som si vedomý/á,  
že v prípade ich porušenia môže vyhlasovateľ súťažnú prácu vyradiť, respektíve odňať
udelené ocenenie.                              . 
 
Dátum odoslania príspevku: ............................................................................ 
 
Podpis súťažiaceho autora/autorky: .................................................................

 Foto Soňa Uriková

 Foto Soňa Uriková



s. 06/07

Foto Lenka Macsaliová

AKTUALITY

Každoročná súťaž venovaná študentom stredných škôl po celom Slo-
vensku, ktorú vypisujú Literárne informačné centrum v Bratislave, 

Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, pozná svojich víťa-
zov. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 81 súťažiacich z 18 slovenských 
miest (Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, 
Komárno, Levice, Levoča, Nitra, Nové Zámky, Senica, Šaľa, Šurany, Topoľ-
čany, Trenčín, Trnava, Vráble, Zlaté Moravce).

Aj pre tento ročník boli zvolené tri mottá z diela Jána Johanidesa, tvoriace 
tri tematické okruhy, z ktorých si každý zúčastnený študent mohol vybrať. 
Myšlienky autora pre Esej Jána Johanidesa 2019 boli nasledovné: 1. Náš 
súčasný stiesňujúci svet, v ktorom sa čoraz väčšmi stmieva, je našťastie 
ešte vždy aspoň kde-tu osvetľovaný spoľahlivými lampami. 2. Občas sa zdá, 
že rozhodnutie znamená zmenu smeru. Azda. Ale viete, že rozhodnutie 
nesmeruje k cieľu, pre ktorý ste sa vlastne rozhodli. 3. Každý sa prekvapí, 
keď skonštatuje, že jeho zážitky sú v rozpore s predstavou, ktorú mal 
o svojich citoch. Z množstva prihlásených prác študentov boli vybraní 
nasledovní ocenení:

Ceny:
1. cena: Marek Heldi (Gymnázium Topoľčany)  
2. cena: Marek Moravčík (Stredná zdravotnícka škola Bratislava)  
3. cena: Lucia Poláková (Gymnázium Ladislava Novomeského Senica) 

Prémie:
Ján Škvarka (Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická 
Nitra) 
Petra Polnišerová (Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská 
Bystrica)
Natália Gajdicová (Gymnázium Topoľčany)

Čestné uznania:
Andrej Purkart (Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno) 
Kristián Lazarčík (Stredná odborná škola Hlohovec)  
Jessica Vulganová (Gymnázium Vráble) 

Esej Jána Johanidesa 2019
Prinášame vám vyhodnotenie už 9. ročníka 
stredoškolskej súťaže Esej Jána Johanidesa.

Turecký Izmir žil v apríli literatúrou
V tureckom Izmire sa konal 24. knižný veľtrh, ktorý je hneď po tom istan-
bulskom druhý najväčší v krajine. Už dlhé roky bez jediného prerušenia 
pod svojou hlavičkou združuje čitateľov, vydavateľov a autorov z egejskej 
oblasti. Veľtrh ako každoročne organizovala asociácia Tüyap v spolupráci 
so Zväzom tureckých vydavateľov. Organizátori sa už tradične zamerali 

na prezentáciu kníh, najrôznejších periodík, mediálnych organizácií a ne-
štátnych organizácií s vydavateľskou činnosťou.   
 Akcia sa uskutočnila v prvej polovici apríla a trvala takmer desať dní. 
Návštevníci si mohli nakúpiť knihy u takmer 450 vydavateľov a zúčastniť 
sa na 120 sprievodných podujatiach. Tie sa skladali z prednášok na rôzne 
témy, verejných čítačiek poézie, vyhlasovania výsledkov literárnych súťaží 
a autogramiád viac ako sto autorov. 
 Čitatelia si mohli vybrať z niekoľko tisícov titulov, od klasiky cez rôznu 
žánrovú beletriu až po komiksy od domácich a zahraničných autorov. Je-
diné, čo sa na veľtrhu nedalo zohnať, boli knihy v angličtine. Samostatný 
pavilón bol vyhradený pre odbornú literatúru a učebnice.
 Čestným hosťom knižného veľtrhu bol izmirský básnik a spisovateľ 
Hidayet Karakuş. Jeho tvorba je silno poznačená sociálnym realizmom 
a niektoré jeho diela boli preložené i v zahraničí. V Turecku je známy 
hlavne vďaka svojej tvorbe pre deti a rozhlasovým hrám. Jeho fanúšikovia 
si na izmirskom veľtrhu mohli, okrem získania podpisu, vypočuť jeho pred-
nášku o tureckých ľudových prísloviach a čo nám môžu povedať o tureckej 
náture. 
 Medzi prednášajúcimi tohto ročníka dominovali témy týkajúce sa det-
skej literatúry, tureckej žurnalistiky a politiky. Novinár Tuğrul Eryılmaz 
venoval svoju krátku prednášku problému cenzúry v médiách. Vyhlásil, 
že hlavný problém tureckých novinárov je neobjektívne podávanie správ 
verejnosti. Podľa jeho názoru to, čo Turci čítajú v tlači, nie je žurnalistika, 
ale propaganda. 

Veronika Košičiarová

Foto Veronika Košičiarová



Cena Ministerstva kultúry SR
- vydavateľstvu Spolok sv. Vojtecha – Vojtech za celkovú výtvarnú a tech-
nickú kvalitu knihy Johann Wolfgang Goethe: Faust
- autorovi ilustrácií Vladimírovi Královi za knihu Daniel Hevier: Vtáčia 
legenda
- autorovi Petrovi Ďuríkovi za vynikajúcu grafickú úpravu knihy Milan 
Rúfus: Múdrosť hlbín
- vydavateľstvu Duševné zdravie detí, o.z. za bibliofilské vydanie knihy 
Guillaume Apollinaire: Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
- vydavateľstvu Orbis Pictus Istropolitana za učebnicu Lýdia Virgovičová 
– Zuzana Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ (1. a 2. časť)

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku
- tlačiarni TBB za mimoriadne polygrafické spracovanie knihy Milan Rúfus: 
Poézia v krojoch. Kroje v poézii

Cena BIBIANY
- vydavateľstvu TRIO Publishing za najkrajšiu detskú knihu Daniel Hevier: 
Vtáčia legenda

Cena Slovenskej národnej knižnice
- za študentskú prácu Baba Jaga Hedvigy Gutierrez 

Krásna literatúra
J. W. Goethe: Faust (ilust. Miroslav Cipár, graf. úprava Pergamen, vyd. Spolok 
sv. Vojtecha – Vojtech, tlač Finidr)

J. L. Borges: Fikcie (ilust. Giovanni Battista Piranesi, graf. úprava Marek 
Kianička, vyd. Artforum, tlač Tiskárna Protisk)

J. Satinský: Gundžovníky (graf. úprava Pergamen, vyd. Slovart, tlač Finidr)

T. Janovic: JAJKELE pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom (ilust. a ná-
vrh dizajnu Miroslav Cipár, graf. úprava Fratišek Jablonovský, vyd. Petrus, 
tlač Tlačiareň P+M)

Milan Rúfus: Múdrosť hlbín (typografické koláže a graf. úprava Peter Ďurík, 
vyd. Belianum, tlač TBB)

P. Országh Hviezdoslav: The Bloody Sonnets (ilust. Dušan Kállay, graf. úprava 
Peter Ďurík, vyd. LIC, tlač Neografia)

Literatúra pre deti a mládež
K. Macurová: Blcha Teo (ilust. a graf. úprava Katarína Macurová, vyd. Albatros 
Media Slovakia, tlač Tiskárny Havlíčkův Brod)

V. Šikula: Deti (ilust. Martin Kellenberger, graf. úprava Mária Rojko, vyd. 
Ikar, tlač TBB)

M. Rúfus: Koza rohatá a iné rozprávky (ilust. Peter Uchnár, graf. úprava Ružový 
sloník, vyd. Perfekt, tlač Kasico)

S. Reuss: Rozprávky starých Slovákov (ilust. Dávid Ursiny, graf. úprava Marek 
Menke, vyd. Tatran, tlač Těšínská tiskárna)

D. Hevier: Vtáčia legenda (ilust. Vladimír Král, graf. úprava Martina Rozinajová, 
vyd. TRIO Publishing, tlač Kasico)

Učebnice
L. Virgovičová – Z. Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť (ilust. 
Katarína Gasko, graf. úprava Martin Strihovský, vyd. Orbis Pictus Istro-
politana, tlač Neografia)

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
S. Serov – P. Javorík: 100 rokov od Októbrovej revolúcie (ilust. kolektív, foto 
Vladimir Makushkin, Anna Szwaja, graf. úprava Peter Javorík, vyd. Peter 
Javorík – Studio Pidzej, tlač Devin printing house)

N. Gažovičová: Peter Bartoš. Moja úloha končí, ak sa mi podarí doviesť vás 
k čistej vode (foto Martin Marenčin – archív Aukčnej spoločnosti SOGA, 
Július Koller Society, Bratislava a SNG, graf. úprava Eva Kašáková, vyd. 
Aukčná spoločnosť SOGA, tlač Tlačiareň Dóša)

M. Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii (foto Peter Brenkus, graf. úprava 
Mária Rojko, vyd. Ikar, tlač TBB)

J. Florek: Prevádzači Urbex na Slovensku (foto Juraj Florek, graf. úprava 
Katarína Czikorová, vyd. O. K. O. – Vyd. Slovart, tlač Tiskárna Helbich)

M. Mitášová a kol.: Vladimír Dedeček – Interpretations of His Architecture. The 
Work of a Post War Slovak Architekt (ilust. Benjamín Brádňanský, Vít Halada,  
foto Hertha Hurnaus, archív a kolektív, graf. úprava Kateřina Koňata Dolej-
šová, vyd. Birkhäuser Verlag GmbH – SNG – VŠVU, tlač Tiskárna Helbich)

I. Melicherčík: Zberateľ. Príbeh bez konca (foto Ivan Melicherčík, Martin 
Klimo a kolektív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. a tlač  i+i print) 

Bibliofilské tlače
Kolektív: 25 rokov slovenskej známkovej tvorby (graf. úprava Adrian Ferda, 
vyd. Slovenská pošta – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, tlač Novart)

G. Apollinaire: Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník (ilust. Peter Dunaj-Spily, 
foto Peter Anderovský, graf. úprava Václav Houf, vyd. Duševné zdravie 
detí, o.z., tlač AG TYP)

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl
K. Veverková: Baba Jaga (ilust. Hedviga Gutierrez, graf. úprava Daniela 
Brunovská, vyd. VŠVU, tlač Brisk Print)

O. Kolembus: Láska – Dvere (ilust. a graf. úprava Oliver Kolembus, vyd. 
a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava)

Príbeh fotky (ilust. a graf. úprava Vittoria Stančíková, vyd. a tlač Súkromná 
stredná umelecká škola, Žilina)

M. Hurbanová: Psoézia (ilust. a graf. úprava Marta Mészárosová, vyd. VŠVU, 
tlač Neumahr tlačiareň)

D. Klocáňová: Vnútro (ilust., fot. a graf. úprava Dominika Klocáňová, vyd. 
a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina)

M. Sládečková: Zasa ty? (ilust. a graf. úprava Mária Sládečková, vyd. VŠVU, 
tlač Neumahr tlačiareň)

Zvrat udalostí (ilust. a graf. úprava Tatiana Šišková, vyd. a tlač Súkromná 
stredná umelecká škola, Žilina)

AKTUALITY
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Karol Csiba /KCS/: 
Cenu Anasoft litera som sle-
doval aj predtým. V prvom 
rade ako spontánny čitateľ 
aktuálnej slovenskej prózy, 
v druhom rade ako jej par-
ciálny recenzent. Dlhodobo 
ju vnímam ako základnú 
knižnú „mustru“, od ktorej 
môžem odvádzať ďalšie bi-
lančné hodnotenia sloven-
skej prózy.

Pavol Markovič /PM/: 
Áno, Anasoft literu som 
sledoval od jej vzniku 
a od začiatku som ju vní-
mal ako prestížnu cenu, 
prinajmenšom v zmysle 
výberu kníh literárnoved-
nou komunitou prostred-
níctvom jej členov.

Ľubica Schmarcová 
/ĽS/: Samozrejme, cenu 
Anasoft litera sledujem 
priebežne, zaujímajú ma 
desiatka, ale aj laureát. 
Nie každý rok sa mi po-
darí desiatku prečítať, 
a le človek má aspoň 
orientačné odporúčanie, 
po čom zo slovenskej lite-
ratúry siahnuť. Ak si po-
zrie, kto je v porote, vie už 
predpokladať, do akých 
vkusových vôd desiatku 
ten-ktorý rok zavialo.

Ján Štrasser /JŠ/: 
Áno, cenu Anasoft litera 
sledujem od jej vzniku 
a skladám hold jej do-
norom za financovanie 
takejto kultúrnej akti-
vity. Aktívne som do nej 
vstúpil v roku 2012 ako 
porotca.

Gabriela Magová /GM/: 
Sledovala som ju od za-
čiatku a od začiatku som 
verila, že napriek často 
spochybňovanému prvku 
súťaživosti bude v perma-
nentnej knižnej nadpro-
dukcii na prospech veci.

Sledovali ste cenu Anasoft litera aj 
predtým, než ste do rozhodovania 
o nej vstúpili aktívne ako porotca/
porotkyňa?

Foto Juraj Starovecký
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Andrea Makýšová Volárová 
Od štvrtka 25. do soboty 27. apríla sa v átriu a štúdiách Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Brati-
slave bude konať festival spojený so 14. ročníkom literárnej ceny Anasoft litera. Litera fest predstaví 
podľa odbornej poroty desať najzaujímavejších kníh, ktoré vyšli minulý rok. Autorské čítania a rozho-
vory sú po novom skoncentrované do jedného dňa. Súčasťou programu je aj vyhlásenie finalistov ceny 
René – Anasoft litera gymnazistov, odborné i popularizačné diskusie či koncerty. V átriu nájdete rôzne 
festivalové stanovištia a po prvý raz aj detský kútik s programom EDUdramy.

Anasoft litera 2019 
očami porotcov



ĽS: Môj čitateľský systém nespočíval v nejakom 
presnom metodickom postupe, prosto som čítala 
v poradí, v akom sa ku mne knihy dostávali. 
Na čom som si však dala zvlášť záležať, boli moje 
poznámky ku knihám. Boli pomerne podrobné, 
usilujúce sa zachytiť to najpodstatnejšie, aby 
mohli byť dostatočným argumentom najmä 
v prípade diskusií o knihách, ktoré u mňa výraz-
nejšie nezabodovali. Texty, ktoré so mnou ako 
čitateľkou rezonujú, sa mi, našťastie, vrývajú 
do pamäti podstatne hlbšie. 
JŠ: Riadil som sa svojou čitateľskou aj literár-
no-kritickou skúsenosťou. A elementárnym 
čitateľským vkusom. Vytvoril som si interný 
bodovací systém, ktorý som priebežne kori-
goval. Postupne sa mi vytvárali tri skupiny 
kníh v kategóriách „áno“ – „možno“ – „nie“. Tá 
posledná bola, žiaľ, najväčšia. V kategórii „áno“ 
sa napokon ocitlo cca tridsať titulov, tak som 
si musel vytvoriť podkategórie „áno1“, „áno2“, 
„áno3“… 

Vedeli by ste po tomto čitateľskom mara-
tóne povedať, aké žánre prevažujú v slo-
venskej próze? Myslíte si, že je to len 
záležitosť tohto ročníka alebo ide o pre-
trvávajúci trend?
KCS: Žánrovú variabilitu som si pri čítaní ex-
tra neuvedomoval, ako oveľa výraznejší som 
v tomto smere vnímal žánrový synkretizmus 
vo všetkých jeho verziách. Autobiografické bolo 
zároveň experimentálne, románové sa podoba-
lo na novelu a pod. Nič iné ako takéto žánrové 
miešanie som ale od čítania aktuálnych próz 
vlastne nečakal.

GM: Prevažuje konzumná/zábavná litera-
túra, žánrová literatúra. To je pretrvávajúci 
trend. Pokiaľ ide o náročnejšiu literatúru, 
ktorá v prvom rade zaujíma porotu (aspoň 
sa tak nazdávam), mierne prevažujú kratšie 
prozaické útvary. Určiť špecifické črty tohto 
ročníka neviem, lebo nemám dostatočný pre-
hľad o ostatných ročníkoch, ale medzi meniace 
sa trendy v poslednom období by som zaradila 
objavovanie sa kníh, ktoré vzišli z prostredia 
blogov, prenikanie žánrovej literatúry do po-
vedomia náročnejšieho publika a ubúdanie 
experimentálnej prózy.
PM: Základným zistením pri čítaní textov 
z roku 2018 v slovenskej literatúre je, že vývoj 
prebieha vo všetkých segmentoch literárneho 
systému, teda aj tam, kde sa výrazná dynamika 
neočakáva. V skratke, triadické členenie systé-
mu z hľadiska estetickej hodnoty by mohlo vy-
zerať takto: braky, midcult, presahujúce texty. 
V každej oblasti sa niečo odohráva, od kvanti-
tatívnej inflácie až po inovácie. Braky dnes nie 
sú absolútne nezvládnuté texty, ale neúnosne 
stereotypné. Midcult, používajúci postupy ume-
leckej literatúry v mene účinkov populárnej, je 
hojne zastúpený. Častý je historizmus, niekedy 
v napodobňujúcej, často však vo fikčnej podobe 
(fiktívna história). Presahujúcich textov je po-
chopiteľne menej a najmä z nich vzišla desiatka 
vybraných kníh.
ĽS: Ťažko povedať, či je to záležitosť tohto roč-
níka alebo pretrvávajúci trend, pretože takto 
detailne človek, samozrejme, bežne ročnú 
knižnú produkciu nenačítava, prekvapilo ma 
množstvo „románov podľa skutočných udalos-
tí“ aktuálneho spoločenského a politického 
života.
JŠ: Otázka je, či sa dnes ešte dá vôbec hovoriť 
o žánri. Čisté žánre už ani neexistujú. Žánrovo 
to bolo veľmi pestré a pomerne veľa kníh sú 
bi- či polyžánrové, niektoré knihy sa žánrovo 
ani zaradiť nedajú. 

Prečo sú v desiatke tie knihy, ktoré sú 
a nie iné?
KCS: Jednotlivé knihy sú tam preto, lebo v ko-
nečnom desiatkovom sumári kladú naliehavé, 
no trochu nečakané otázky o našej súčasnosti, 
s jemnou melanchóliou a zároveň experimen-
tálne mapujú obrazy staroby a smrti, v inten-
cii osobnej nespokojnosti subjektu príťažli-
vo atakujú spoločenské konvencie, čitateľne 
miešajú archívne dokumenty s beletristickými 
postupmi vo všetkých ich odtieňoch, odkrý-
vajú fragmenty „ozajstného“ života, ohlasujú 

V tohtoročnom zozname kníh, ktoré boli 
automaticky nominované na cenu Anasoft 
litera, bolo viac ako dvesto titulov.  Mali 
ste vytvorený nejaký čitateľský systém?
KCS: Spojenie literatúry s akýmkoľvek systé-
mom vyznieva  ako oxymoron. Pozícia porotcu 
je však trochu iná a zdá sa, že aj systematická. 
Vypĺňa ju základná chuť čítať a k tomu kúsok 
čitateľskej disciplíny. Kľúčové však zostávajú 
termíny odovzdania hodnotení.
GM: Ani nie, ak, tak nejaký „psychologický“, 
teda striedanie pre mňa zaujímavých titulov 
s tými, ktoré som čítala z povinnosti.
PM: Nové a nové zásielky kníh si veľmi sko-
ro vyžiadali vytvorenie (osobného) systému 
na čítanie. Jeho súčasťou je iste žánrový fil-
ter a filter štýlu. Nie som zástanca pomerne 
alibistického označovania aj menej esteticky 
zvládnutých textov za žánrové, napr. v mene 
akejsi rôznorodosti finálnej desiatky. Hoci by 
aj takáto rôznorodosť mohla pôsobiť navonok 
sympaticky. Písanie literárnych textov je vý-
sostne demokratické, teda každý môže písať 
a vydávať texty, estetické tvarovanie textu už 
takéto nie je. Nastupujú kritériá, ktorých fun-
damentálnosť v hodnotení textov nemôže byť 
prekrytá závojom žánrovosti (populárnosti, 
modernosti, ústretovosti voči rôznym typom 
čitateľov). Pri čítaní sa vždy, aj pri dvoch stov-
kách kníh, uplatňuje racionálny filter (čítanie 
relevantných vzoriek textov, z ktorého vyplynie 
ich ďalšie posúdenie, čo platí najmä pre po-
pulárne a brakové texty) a zároveň intuícia 
a vkus. Niektoré texty sú vyslovene očakávané, 
iné čítané s väčším odstupom.
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slovenská súčasná literatúra existuje a zá-
roveň sa mení. 
ĽŠ: V desiatke sú knihy, ktoré zaujali poro-
tu, rezonovali s jej vkusovými preferenciami. 
Nemyslím si, že je v tom nejaká veľmi kompli-
kovaná čitateľská či porotcovská alchýmia.
JŠ: Lebo sa päť porotcov zhodlo práve na týchto 
desiatich.

Vybrať desať kníh je dané štatútom tejto 
ceny, ak by ste mohli vybrať trinásť, ktoré 
tri by ste ešte doplnili?
KCS: Ak by to bolo možné, doplnil by som kni-
hy od tvorcov: Uršuľa Kovalyk: Čisté zviera, Iris 
Kopcsayová: Životná poistka, Dušan Dušek: 
Strih vetra.
GM: Balla: Je mŕtvy, Lojzo Marsina: Upratovanie 
v lunaparku, Michal Havran: Otec bol v strane. 
A potom by som potrebovala ďalšie štyri mies-
ta. Pre Iris Kopcsayovú, Radovana Potočára, 
Arpáda Soltésza a Juraja Šebestu. 
PM: Doplnil by som intelektuálny a rôzne 
strany spoločenského spektra diagnostikujúci 
a kritizujúci hlas Michala Havrana v knihe 
Otec bol v strane, teda knihu, ktorá pôsobí proti 
mentálnej a duševnej, individuálnej aj kolektív-
nej paralýze. Druhou stranou diagnostického 
pohľadu je text s reportážnymi parametra-
mi od Arpáda Soltésza Sviňa. Ten zobrazuje 
priamo, ale práve takýto priamy (hoci fikčný) 
obraz procesov a udalostí smeruje k modelo-
vosti a diagnostike maskovanej reportážou, 
vzniká komentár bez komentujúceho hlasu 

plastického a zdatného rozprávača, rebelujú 
do roztrhania tela, miešajú reportáže s fantá-
ziou, presvedčivo sa vŕtajú v medziľudských 
vzťahoch, aby skončili pri múdrom a zároveň 
vtipnom a ironickom rozpomínaní. Inak si li-
terárnu rekapituláciu života asi ani nevieme 
predstaviť.
GM: Pretože týchto desať titulov vyšlo zo spo-
čítania hlasov poroty a z následnej dohody.
PM: Vybrané boli texty, ktoré (esteticky) za-
rezonovali, pričom snahou bolo nevybrať len 
„štandardné“ texty, ale inovatívne. Medzi po-
rotcami nastala pri väčšine kníh zhoda, bolo 
menej polemík o výbere toho-ktorého textu. 
Ivan Medeši veľmi živým jazykom stvárňuje 
perifériu v rozličných podobách, regionálnej 
aj morálnej. Milo Janáč perifériu zobrazuje 
ako životný štýl (prijatý z nevyhnutnosti). 
Knihy Jany Bodnárovej a Pavla Vilikovského 
predstavujú vyzreté, kultivované a svojím 
spôsobom bezchybné texty, ktoré tak nebolo 
možné z výberu vynechať. O spoločenskom 
nastavení a ne/funkčnosti vypovedajú najmä 
Juraj Bindzár v modelovom prostredí sloven-
skej dediny a vo vlastnom subžánri (vidiecky 
román) a Denisa Fulmeková na podklade 
historickej témy a dokumentov, obaja vý-
razne kultivovaným jazykom, ktorý už sám 
osebe zaraďuje texty k tým najzaujímavejším. 
Napokon, svoj autorský potenciál rozvinuli 
Ivana Dobrakovová a Vanda Rozenbergová. 
Nejde teraz o charakteristiku každej knihy 
z desiatky Anasoftu, ale o ukážku toho, že 

rozprávača. Treťou knihou, aj keď v zmysle 
štatútu súťaže Anasoft nemohla byť zaradená 
do desiatky, by boli Obsažné batožiny od Lajosa 
Grendela, minimálne pre postupné docenenie 
autora, ktorého dosah na iné texty rôznych 
autorov je zrejme výraznejší, než to na prvý 
pohľad vyzerá. 
ĽS: V širšom výbere som ešte mala tri kni-
hy, z ktorých každá predstavuje celkom inú 
predstavu o literatúre, celkom iný žáner a cieli 
na úplne odlišného modelového čitateľa: Bal-
la: Je mŕtvy, Michal Havran: Otec bol v strane 
a najzábavnejšia jánošíkovská kniha Svetozár 
Olovrant: Juro Jánošík proti Dračiemu rádu.
JŠ: Toto nie je korektná otázka, lebo odpove-
ďou hovorím, že ja som mal aj iné návrhy, ale 
tie moji kolegovia odmietli. Ale môžem vám 
zostaviť ešte jednu desiatku z tých, ktoré sa 
do tohtoročnej desiatky nedostali a tam sú 
určite aj tipy mojich kolegov: Balla: Je mŕt-
vy, Dušan Dušek: Strih vetra, Peter Juščák: 
Balkan blues, Uršuľa Kovalyk: Čisté zviera, 
Václav Kostelanski: Virtuóz, Lojzo Marsina: 
Upratovanie v lunaparku, Maxim. E. Matkin: 
Zvláštne šťastie, Svetozár Olovrant: Juraj Jáno-
šík proti Dračiemu rádu, Arpád Soltész: Sviňa, 
Verona Štrba Škultéty: Pani Gangstrová.  
  

Od zverejnenia vašej desiatky už prešlo 
zopár týždňov. Máte na ňu nejaké reakcie 
okolia? Ak áno, aké?
KCS: Ak máme na mysli okolie, ktoré nemalo 

Foto Juraj Starovecký
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Zuzana Belková – literárna publicistka, ve-
dúca Odboru literárno-dramatickej výroby 
Slovenského rozhlasu
Juraj Kováčik ani Milo Janáč pre mňa až takým 
prekvapením neboli. Prvého rešpektujem a sym-
patizujem s ním, odkedy sa pri čítaní potvrdilo, že 
povzbudzujúce žmurkanie editorky Zuzy Šerše-
ňovej, že aké je to dobré a je sa na čo tešiť, nebolo 
neopodstatnené. Pri druhom som sa síce možno 
nebavila až s takým hlasným smiechom ako os-
tatní očarení, ale v poriadku, originalitu oceniť 
treba. Tej má zrejme dosť aj Ivan Medeši, môj 
jediný desiatkový doposiaľ neprečítaný. Pokiaľ 
ide o „nenováčikov“ desiatky, zrejme motiváciám 
poroty rozumiem a nežiada sa mi k téme čosi zá-
sadné dodávať. No a k mimodesiatkovým krivdám 
azda len jeden smutný úsmev zdieľaný s tými, kto-
rí nedajú dopustiť na dušekovský pôvab, a jednu 
azda upokojujúcu príhodu o Ballovi, ktorý – aby 
sa vyhol novej vlne verejného účinkovania – sa 
s plnou vážnosťou chcel vzdať účasti v desiatke, 
ak by sa mu náhodou prihodila. 

Peter Darovec – literárny vedec a publicista
Nechce sa mi pestovať populárny šport literárnej 
obce, teda sťažovanie sa na porotu, ktorá nedala 
do desiatky takých či onakých autorov s takými 
či onakými knihami. Ak tam nejaké dobré prózy 
chýbajú, tak je to len dobrý signál o tom, že tu 
je viac kvalitných kníh než miest v desiatkovej 
zostave. Ani k tým prózam, čo sa do desiatky do-
stali, nechcem zaujímať nejaký zásadný postoj 
– najmä preto, že nie úplne všetky som čítal. Ale 
celkom súkromne držím palce dvom desiatko-
vým nováčikom, ktorí úplne samozrejme priniesli 
do slovenskej literatúry čosi úplne nesamozrej-
mé. Milo Janáč a Ivan Medeši.

Petr Minařík – vydavateľstvo Větrné mlýny, 
organizátor festivalu Mesiac autorského 
čítania
Zďaleka som nečítal celú desiatku (dúfam, že 
porota áno), napriek tomu sa však nevyhnem 
odpovedi, ako by sa patrilo. Anasoft litera sa 
pomaly stala inštitúciou, napriek tomu sa kaž-
dý rok, popri klasikoch alebo skoro klasikoch, 
objavujú nové mená. Je to jedna z mála cien, 
kde skutočne s napätím čakáte na vyhlásenie 
nominácií i finálový večer. Môžete mať voči 
nomináciám tisíce výhrad, ale Anasoft lite-
ru nemožno podozrievať, že je v zajatí jednej 

partie alebo kníhkupeckej loby. To je skvelé. 
Osobne je pre mňa tohtoročným objavom Ivan 
Medeši.

Lucia Molnár Satinská – prekladateľka, 
jazykovedkyňa
Na svoju hanbu musím v prvom rade priznať, že 
z aktuálnej desiatky mám prečítanú len jednu 
knihu. Veľmi sa už však teším na všetky ostatné. 
Desiatka vyzerá byť vyvážená, podľa všetkého sú 
v nej zaujímavé tituly, reflektujúce súčasnú spo-
ločenskú situáciu, aj nadčasové literárne diela. 
Mám rada, keď má človek po prečítaní desiatky 
pocit, že vie, čo najlepšie sa v súčasnej slovenskej 
próze deje. 

Ivana Taranenková – literárna vedkyňa 
a publicistka
Porota Anasoft litery vybrala z prozaickej pro-
dukcie roku 2018 pestrú desiatku. Máme tu 
„krčmové historky“ z periférie, jurodivé až exo-
tické poviedky z ešte väčšej periférie, poviedky 
z Afriky, fragmentárne lyrické texty, poviedky 
klasického strihu. Zastúpené sú i rozsiahlejšie 
prózy – nostalgická novela, historický román, 
niečo ako spoločensko-kritický román či niečo 
ako rodinný román. Ich autormi sú debutanti 
i „zavedení“ autori. Práve rôznorodosť, ktorá kom-
plikuje hľadanie akejsi jednotnej línie, tenden-
cie, možno hodnotiť ako pozitívny moment tohto 
výberu a dôkaz o „mnohohlasí“ našej aktuálnej 
prózy. Na druhej strane, ťažko z tejto desiatky 
predpovedať „shortlist“ a najmä laureáta/laure-
átku, hoci svojich favoritov by som mala. A práve 
pre túto rôznorodosť a diferencovanosť sa zrejme 
tento rok vyhneme i vášnivým polemikám s po-
rotcovským rozhodnutím (samozrejme, vášnivým 
v medziach slovenskej literárnej prevádzky).

Jiří Trávníček – kníhkupec, literárny publicista
Tak… z celej desiatky vašich kníh mám doma 
a čítal som a páčila sa mi kniha môjho kamaráta 
Pavla Vilikovského RAJc je preč. Malo by význam 
písať o jednej jedinej knihe, keď ďalších deväť si 
nikdy nekúpim ani nikdy čítať nebudem? Život je 
príliš krátky na to, aby sme sa zaoberali zbytoč-
nosťami a nudou. Čo sa Slovenska týka, stačí mi 
Vilikovský, Balla a Kolenič… ach, to keby každý 
Slovák si našiel aspoň troch svojich (domácich) 
autorov ako ja… autorov svojho srdca. (smiech)
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Desiatka 
Anasoft litery 2019

nič spoločné s procesom čítania a násled-
ného hodnotenia, selektovania a posú-
vania ďalej, tak nemám reakcie žiadne. 
Obávam sa však, že je to skôr prepojenie 
ticha pred búrkou s mojím mierne aso-
ciálnym správaním a nechuťou o litera-
túre iba tak halabala rozprávať. 
GM: Zachytila som, prekvapivo, veľmi 
málo reakcií. Pri svojej minulej skúse-
nosti som o takomto čase mala už slušnú 
zbierku opovržlivých aj povzbudivých 
komentárov. Predpokladám a dúfam, 
že názory aj emócie sa začnú prejavovať 
pri päťke a najmä pri vyhlásení laureáta/
laureátky.
PM: Prevažne pozitívne. Relevantnosť 
výberu tohtoročnej desiatky sa iste overí 
(dlhším) časom.
ĽS: Reakcie, samozrejme, prichádzajú, 
slovenská literárna obec nie je príliš roz-
ľahlá. Tí, ktorí sa do desiatky dostali, sa 
tešia, tí, ktorí sa nedostali, nie sú úplne 
spokojní. Literatúra, samozrejme, nie 
je skok do výšky ani šprint na čas, aká 
je porota, taká je desiatka. Takže tento 
rok obzvlášť vydarená!
JŠ: S reakciami je to poslabšie až nija-
ké. Myslím, že sa to rozbehne, až keď sa 
vyhlási laureát.

LITERA FEST 2019

Foto Juraj Starovecký
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lopotockého) napísal Lukáš Kopas. V podstate 
pozbieral a dal do zmysluplného celku množ-
stvo historických údajov o počiatkoch najprv 
náboženského a následne aj svetského divadla, 
ktoré sa nachádzali v rozličných historických 
dielach, ako boli dejiny slovenskej literatúry 
v niekoľkých vydaniach, dejepisné publikácie 
a pod. Opieral sa aj o mnohé pramenné mate-
riály, recenzie, odborné články atď., odkiaľ 
čerpal nové informácie. Okrem viacerých zná-
mych i nových faktov je zaujímavá atmosféra 
kapitoly, oslobodená od klišé a politických 
hesiel a názorov predošlých období. Bez tejto 
kapitoly by chýbali korene, z ktorých vyrastalo 
divadlo nasledujúcej doby.
 Ďalšiu podkapitolu Činoherné divadlo v ro-
koch 1830 – 1920 (Od ochotníckeho k profesionál-
nemu) napísala Juliana Beňová. Táto kapitola je 
pokračovaním hľadania koreňov slovenského 
divadla najprv v nemeckých a maďarských 
divadelných spoločnostiach, potom už na-

Na mnoho otázok z dejín slovenského 
divadla sa pokúša odpovedať kolektív 

odborníkov pod taktovkou skúseného divadel-
ného historika Vladimíra Štefka. V prípade 
Dejín slovenského divadla I. je dôležité prečítať si 
úvodnú stať z pera autora koncepcie a odborné-
ho garanta. Autor tu vysvetľuje nielen dôvody 
napísania tejto dôležitej publikácie, ale aj výber 
autorov a metodiku spracovania náročného 
pramenného materiálu. Podľa jeho vyjadrenia 
má toto dielo ambície byť syntetickými dejina-
mi. Kniha je rozdelená do niekoľkých väčších 
celkov s viacerými podkapitolami, opatrenými 
mnohými poznámkami pod čiarou, bohatou 
bibliografiou a obrazovým materiálom, ktorý 
zaujme aj neprofesionálneho čitateľa.

Slovenské divadlo 
pred profesionalizáciou
Prvú podkapitolu Činoherné divadlo do roku 
1930 (Od Štefana I. po Gašpara Fejérpatakyho-Be-

stupujú slovenskí študenti zo škôl v blízkom 
okolí (Praha, Budapešť) a ich prvé divadelné 
vystúpenia v Prešporku, ale aj v ďalších men-
ších slovenských mestečkách. Hoci väčšinou 
ide o zábavné podujatia, už sa začína evidovať 
jazyk predstavení, hudba, herecké prejavy, 
ale aj myšlienkové zázemie. Autorka sa nebojí 
priznať nemecký a maďarský vplyv na diva-
delníctvo, ale aj na repertoár divadelných sú-
borov. S príchodom štúrovcov divadlo okrem 
zábavnosti už disponuje politickou a národ-
nobuditeľskou funkciou, v matičných rokoch 
pribúdajú divadlu aj výchovné a sociálne ciele. 
Zatiaľ ešte stále chýba profesionálne divadlo 
so stálym stánkom, slovenským repertoárom 
a publikom.
 Hudobné divadlo do roku 1920 spracova-
la Michaela Mojžišová. Spomína súkromné 
mestské divadlá, kde sa s obľubou hrala ta-
lianska opera. Tento žáner pestovali všetky 
nemecké a maďarské spoločnosti, napríklad 

Komplexný obraz 
divadelného života
Vladimír Štefko a kol.: Dejiny slovenského divadla I. Bratislava: Divadelný ústav, 2018  

Marta Žilková
Čo vie o minulosti slovenského divadla maturant či priemerný vzdelanec? Dovoľujem si tvrdiť, že málo, skoro nič… 
Teraz máme pred sebou viac ako sedemstostranovú publikáciu o dejinách slovenského divadla (len do roku 1948), 
ktorá nám doposiaľ chýbala a má potenciál dostať túto problematiku do širšieho spoločenského povedomia. 

Foto bb
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šie slovenské publikum, ktoré sa búrilo proti 
českému vedeniu SND, ale samo na slovenskú 
činohru nechodilo. Tak ako pomaly začínala 
rásť slovenská inteligencia, takým tempom sa 
vyvíjal aj záujem o slovenské divadlo. Anomá-
lia, že SND malo slovenskú i českú činohru, 
prispela svojim spôsobom k zvýšeniu úrovne 
slovenského divadla. Profesionálna je analýza 
oboch činohier, čitateľ má možnosť porovnávať 
a zaujať k ich tvorbe objektívne stanovisko. To 
isté platí aj o úlohe dvoch režisérov – V. Šulca 
a J. Borodáča.
 M. Timko hodnotí najťažšie obdobie – Slo-
venský štát. Miestami, hlavne na začiatku ka-
pitoly opakuje už známe fakty, ale v konečnom 
dôsledku veľmi podrobne analyzuje situáciu 
v divadle a jeho postavenie pod vplyvom fašis-
tickej politiky. Vidí aj isté pozitíva, ktoré pri-
nieslo poslovenčenie divadla a mnohé známe 
osobnosti. Po ukončení vojny sa do popredia 
záujmu dostáva A. Bagar a J. Budský. Zásluhou 
autora sa však spomínajú aj zabudnuté osob-
nosti divadla, ktoré odstavili komunisti. 
 Osobitný celok tejto kapitoly tvorí hudob-
né divadlo, ktorému sa venujú dvaja autori: 
Jaroslav Blaho a Michaela Mojžišová. Obaja 
konštatujú, že hudobná scéna by bez podpory 
českých osobností nemohla existovať. Napriek 
tomu sa uviedla prvá národná opera J. L. Bellu 
Kováč Wieland. Do roku 1933 sa eviduje boj 
o existenciu, ktorú zo začiatku zachraňuje 
opereta a známi speváci ako Ľ. Hermanová,  
Š. Hoza a F. K. Veselý. Po nástupe Karla Nedbala 
na čelo opery sa inscenovala opera L. Janáčka 
Jej pastorkyňa, kde debutoval Š. Hoza. Hľadisko 
však ostalo poloprázdne. Právom kladie au-
tor nasledovnú otázku: „Kde bola pri opernom 
štarte slovenského speváka autonomistická 
kultúrna verejnosť, kde študenti – krikľúni 
z katolíckeho Svoradova?“ Už sa nenadáva iba 
na Čechov, hľadá sa dôvod ťaživej existencie 
slovenského divadla v samotnom národe, čo je 
nový, nie veľmi preferovaný tón, ale svedčiaci 
o zdravom a otvorenom pohľade na minulosť. 
Po mnohých peripetiách začala slovenská 
opera nadobúdať vážnosť a 30. roky sa v jej 
existencii pokladajú za vydarené. Po vojne 
bolo treba začínať odznova, s novými, často 
nevzdelanými hercami. No už v roku 1949 sa 
začal nátlak socialistického realizmu, čo pri-
nieslo veľké zmeny.
 Tretím celkom tejto kapitoly je Tanečné 
divadlo v rokoch 1920 – 1948. Jeho autorom je 
Miklós Vojtek. Konštatuje oddelenie baletu 
od opery a operety a zaznamenáva – veľmi 

podrobne a na základe dobovej tlače – celý 
medzivojnový repertoár, významných reži-
sérov a baletmajstrov. Posledným celkom 
je podkapitola Bábkové divadlo do roku 1948  
od Juraja Hamara. Okrem dejín a vzniku báb-
kového divadla na Slovensku si všíma korene, 
vplyvy a tvarovanie slovenskej podoby tohto 
druhu divadelného umenia. 
 Vo všetkých kapitolách sa autori venujú zák-
ladným divadelným prostriedkom, ich podobe, 
hodnote, funkcii, analyzujú jednotlivé pred-
stavenia na základe dobovej tlače a odbornej 
literatúry. A tak sa dosť pozornosti dostáva 
nielen hercom, autorom textov či hudby,  
ale aj režisérom, vedúcim pracovníkom diva-
diel, producentom, výtvarníkom, hudobníkom 
atď., čo spolu vytvára komplexný obraz diva-
delného života na Slovensku do roku 1948.

Vybrané kapitoly z dejín 
slovenského divadla  
Posledný tematický celok otvára príspevok 
Evy Kyselovej s príznačným názvom Slovenské 
a české divadlo bližšie od seba. Autorka sa zame-
rala na česko-slovenské vzťahy a konečne reál-
ne zhodnotila ich priebeh a kvalitu. Vyvrátila 
názor, že české divadlo si vytvára v Bratislave 
svoju odnož či enklávu. Slovenskú činohru 
vníma „…ako vznikajúcu divadelnú kultúru, 
ktorá nevyhnutne potrebovala profesionálnu 
podporu, a tú jej poskytli českí divadelníci“. 
Známa teatrologička Soňa Šimková v príspev-
ku Divadlo v kritike, kritika v divadle sa zame-
rala na spôsoby reflektovania divadelného 
diania v tlači a odbornej literatúre. Analyzuje 
postoje autorov a vývinové línie v publicistike, 
ktorá sa venuje divadlu. Posledný príspevok 
pod názvom Ochotnícke divadlo napísal Vladi-
mír Števko. Zachytil v ňom vývin a charakter 
slovenského ochotníckeho divadla, ktoré zo-
hralo dôležitú úlohu pri vzniku profesionál-
neho divadla. 
 Na záver iba konštatovanie, že divadelná 
veda dostáva do vienka vydarené dielo o slo-
venskom divadle, o ktoré sa môžu opierať od-
borníci, študenti, ale aj široká verejnosť, zau-
jímajúca sa o divadlo. Ani učitelia stredných 
škôl a maturanti už nemajú dôvod odvolávať sa 
na biele miesta v dejinách slovenského divadla.

Marta Žilková (1942) je estetička. Venuje sa 
hlavne reflexii umeleckej tvorby v masmédiách 
a problematike estetickej výchovy.

v prešporskom Mestskom divadle alebo kon-
com 19. storočia v Košiciach. Zásluhou tejto 
autorky sa spomínajú maďarskí a nemeckí 
autori slovenskej národnosti, čo je veľmi dô-
ležité pre slovenského čitateľa, ktorý nepozná 
osobnosti svojho národa.
 Miklós Vojtek: Tanečné divadlo do roku 1920. 
Tanečné a hudobné divadlo sa v slovenských 
publikáciách takmer nespomínajú. Pritom 
mali často dôležitejšiu funkciu ako činoher-
né divadlá. Tanec v tom čase patril do výbavy 
výchovy detí vyššej spoločnosti, ale vyskytol 
sa aj v školských jezuitských hrách, spomí-
na sa aj scénický tanec, pantomíma, balet,  
ba počas panovania Márie Terézie existovala 
i tanečná pedagogika. Autor uvádza známe 
mená skladateľov baletnej hudby v Prešpor-
ku v 19. storočí, ako bol napr. Jozef Chudý 
či dnes tak často spomínaný J. N. Hummel.  
Aj žurnalistika venovala značnú pozornosť 
tanečnému umeniu, lebo bolo uznávané nielen 
doma, ale aj v zahraničí. Autor nezabudol ani 
na priekopníkov moderného tanca a revuálny 
tanec v prešporských šantánoch a kabaretoch.
 Názor slovenských teatrológov, že sloven-
ský balet nemá tradíciu, autor vyvracia kon-
krétnymi príkladmi a tvrdením, že tanečné 
umenie u nás prechádzalo rôznymi štýlovými 
obdobiami. 

Slovenské profesionálne divadlo 
1920 – 1948
Druhú veľkú kapitolu otvára Zdenka Pašutho-
vá podkapitolou Činoherné divadlo v rokoch 
1920 – 1932, v téme pokračuje Karol Mišovic 
(Činoherné divadlo v rokoch 1932 – 1938) a Mar-
tin Timko (Činoherné divadlo v rokoch 1938 – 
1948). Prvé desaťročie sa nesie v duchu radosti 
zo založenia Slovenského národného divadla, 
ale na pozadí problémov, ktoré vyvolával jazyk 
divadla a publikum (začína sa poslovenčovanie 
divadelného jazyka), financie, riadenie divadla 
atď. Pravdivo a s konkrétnymi príkladmi sa 
dokladá účasť českého divadla, odborníkov 
a hercov na budovaní slovenského divadla 
nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach a ďal-
ších mestách. Osobitná pozornosť sa venuje 
pôsobeniu Oskara Nedbala v SND a Jankovi 
Borodáčovi, s ktorým je spojený aj príliv her-
cov do slovenskej činohry, ktorá existovala 
popri českej činohre v rámci SND. Sledovaním 
dobovej tlače dokázali autori hodnotiť prvé 
inscenácie a ich tvorcov.
 K. Mišovic charakterizoval roky 1932 – 
1938 a veľmi triezvo a pravdivo opísal vtedaj-



s. 14/15

ná predsádka. Jej plnofarebná plocha v tóne 
suchej trávy obsahuje rytmicky rozmiestnené 
geometrické prvky podobné tým, ktoré vídame 
na dezénoch bytového textilu. 
 Výtvarné riešenie predsádky však nie je 
iba dekoratívne. Pri detailnejšom prezeraní 
uvidíme zopár domov, stromov a cestu, ktorá 
ich nespája. Domy nie sú začlenené do ulice, 
pôsobia izolovane a opustene, veľmi presne 
vystihujú atmosféru záhradkárskej osady 
na konci jesene. Po ceste kráčajú drobné silue-
ty detskej a dospelej osoby, smerujú k jedinej 
stavbe s dymiacim komínom. Predsádka v tejto 
knižke nám predostiera situáciu dievčatka 
Sáry a jej matky, na ktorú však zatiaľ nahlia-
dame s istou dištanciou (výjav sa odohráva 
za plotom a je zobrazený z nadhľadu). 

Deň začína objatím
Ďalšia celostranová ilustrácia a text nás vťa-
hujú rovno do interiéru, do intímnej atmosféry 

N iekedy sa stáva, že si kúpime nejaký výro-
bok iba preto, lebo chceme podporiť jeho 

tvorcu, predajcu či chránenú dielňu. Hodnota 
tovaru potom spočíva najmä v podpore, nie 
v protihodnote, ktorú dostaneme. Investovať 
do kníh občianskeho združenia Proti prúdu 
(vydavateľ NOTA BENE) sa však rozhodne opla-
tí. Tieto knihy obvykle tematizujú problemati-
ku domova, žitia na ulici, ale aj otázky vzťahov 
a sebaúcty človeka. V naznačenej tematickej 
línii sa drží aj najnovšia publikácia Zuzany 
Csontosovej. Vyšla koncom uplynulého roka 
a nesie názov Sára a zázračný stôl. 
 Na obálke je zobrazené dievčatko so zaklo-
nenou hlavou a vtáčikom na čele, zázračný 
stôl na prvý pohľad nevidno. Keď však knižku 
vezmeme do dlaní, veľmi prirodzene môžeme 
podľahnúť asociáciám, ktoré nás k stolu pri-
vedú. Kniha má obdĺžnikový formát a tvrdú 
väzbu so štruktúrovaným papierom evokujú-
cim plátno obrusu. Obrus pripomína aj pred-

pokojného rána, pred šálku s horúcim čajom 
a krajec chleba. „Keď mama ráno vstane, snaží 
sa pohybovať jemne ako myška, aby ma ne-
chala ešte trochu spať. A kým ja ešte snívam, 
akoby z diaľky počujem, ako mama potichu 
vhupne do prezúvok. Z bandasky nalieva vodu 
do lavóra, umyje si ruky, tvár a kefou si pre-
češe dlhé svetlé vlasy. Pritom si potichučky, 
tak, že to ledva počujem, pospevuje pesničku. 
Prevrátim sa na druhú stranu, oči mám stále 
zavreté, sen sa už pomaly vytráca a do toho 
počujem slabé cink-cink! To jemne ťukajú 
o seba dva taniere a dve šálky, ktoré mama 
vytiahne z malého kredenca. Položí ich na stôl, 
vyberie chlieb a natrie ho hustým slivkovým 
lekvárom. Na starom elektrickom variči uva-
rí čaj z mäty, ktorú sme v lete spolu zbierali 
a naleje ho do malých šálok s obrázkom ču-
čoriedky. Jedna šálka nemá uško a na druhej 
je obitý okraj, ale aj tak z nich rady pijeme. 
Potom mama príde, skloní sa až k zemi ku mne 

Zázračné je to najobyčajnejšie
Zuzana Csontosová: Sára a zázračný stôl. Ilust. Alica Raticová. Bratislava: OZ Proti prúdu, 2018

Petra Baďová

Foto Petra Baďová
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odľahčenú náladu detského nazerania na svet. 
Stopy detstva a detskosti, akúsi retro líniu 
môžeme vypátrať i v predchádzajúcej tvorbe 
autorky (ilustrácie ku knihám Svetozár, Čer-
vená čiapočka). 
 V prípade Sáry a zázračného stola sa rukopis 
ilustrátorky s obsahom textu naozaj prepojil 
a zomkol. Formálne k tomuto prepojeniu napo-
mohla istotne i modrá farba písma, najmä však 
ďalšie vizuálne kvality. Raticová využíva kon-
trasty farebných plôch bez obrysových línií, 
kostrbaté okraje tvarov, zdanlivé chyby tlače 
(vypadnuté miesta, posuny). Kombinuje plnú 
plochu s plochou štruktúrovanou. Výsledok 

potom nadobúda výraz ošúchanosti, čím pri-
bližuje čitateľom prostredie, v ktorom hlavné 
postavy žijú.    
 Veci, ktoré Sára s mamou používajú, sú už 
takpovediac po záruke (ako napr. exspirovaná 
lekárnička), vyradené z domácnosti (presunuté 
na chatu), sú staré, opotrebované a je ich len 
pár (priestor chatky predstavuje jednu spo-
ločnú izbu). Je zrejmé, že bývanie v chate je 
núdzovým riešením. 
 Sárin mentálny svet je na rozdiel od toho 
materiálneho veľmi bohatý. Protagonistka 
(verná významu svojho mena) často sníva. Keď 
sa v chatke objaví zázračný stôl od uja Ivana, 
jej sny sa začnú premieňať na skutočnosť. 
 „Od tej doby, čo sme sa zodvihli zo zeme, 
sadli si na stoličku a začali stolovať, začína ci-
vilizácia“, hovorí český esejista Josef Kroutvor. 
Znakom civilizácie je aj dôstojné bývanie členov 
spoločnosti. Slovensko nepochybne radíme k ci-

vilizovaným krajinám, aj keď vieme, že dôstoj-
né bývanie nie je výsadou každého obyvateľa. 
Protagonistky Csontosovej príbehu, Sára a jej 
mama (zdravotná sestra) používali namiesto 
stola prevrátenú debničku. Príchod naozaj-
stného stola naštartoval zmeny v ich životoch. 

Pri stole sa schádza rodina
Sára by teraz možno nesúhlasila, ale stôl od uja 
Ivana v skutočnosti nebol zázračný. Vstupoval 
jej do snov v rôznych podobách, ale neoplýval 
žiadnymi magickými schopnosťami (ako na-
príklad rozprávkový stolček prestri sa). Stôl 
mal obdĺžnikovú dosku (obdĺžnik sa považu-

je za pôdorys šťastného 
bývania), štyri nohy. Bol 
vyrobený z čerešňového 
dreva, stabilný a pev-
ný, poskytoval oporu aj 
priestor na sebarealizá-
ciu (Sára na ňom kresli-
la, mama piekla). Stal sa 
centrom domova, pev-
ným stredom, pri ktorom 
sa schádza rodina, roz-
práva, hrá, spoločne pri-
pravuje a prijíma jedlo. 
Spolu so stolom pribudol 
k Sáre a jej mame aj Ivan 
a Vločka (vytúžený psík). 
Stôl nebol zázračný, ale, 
poznáme to z rozprávok 
aj zo života, zázrak sa 
niekedy ukrýva v tom 
najobyčajnejšom.

 Zadná predsádka knihy zobrazuje už celkom 
inú situáciu. Po niekoľkých peripetiách Sára 
s mamou konečne našli svoje miesto medzi 
ľuďmi, svoj trvalý domov. „Domov je miesto, 
ktoré je moje. Miesto, kde sa nebojím a kde 
môžem vždy prísť po škole s takou samozrej-
mosťou, ako keď sa teraz nadýchnem. Nikto 
ma odtiaľ nevyhadzuje. Je to miesto, kde mám 
svoju rodinu a kde sa dobre cítim. Mám tam 
svoje veci v bezpečí, aj keď tam práve nie som. 
A mám v ňom svoje obľúbené zákutia. Máš 
také aj ty? Ja mám najradšej stôl v kuchyni, 
na ktorom sú čerstvé kvety a voňavá káva, 
z ktorej vychádza obláčik pary.“

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave lite-
rárnej a umeleckej komunikácie na FF UKF 
v Nitre. Odborne sa zameriava na mimoume-
leckú estetiku a výtvarné umenie.

a jemne ma pohladká po líci. „Sára, Sára, ra-
ňajky!“ povie potichu. Chvíľku sa tvárim, že 
ešte spím, ale potom odokryjem deku, posadím 
sa a celou silou mamu objímem. Takto spolu 
začíname každý deň.“
 Obraz takéhoto rána môže navodiť dojem 
prázdninovej bezstarostnosti a pohody, obme-
dzeného času stráveného mimo mesta kdesi 
v rustikálnej chalúpke pod lesom. Romantika 
priestoru, kde netečie voda z kohútika, nesvie-
ti pouličné osvetlenie, kde sa spí na matraci 
položenom na podlahe, rýchlo vyprchá, ak by 
sme tam mali prebývať dlhšie. Pre Sáru, de-
väťročné dievčatko, hlavnú hrdinku príbehu, 
je bývanie v provizóriu zá-
hradnej chatky každoden-
nou realitou.
 Sára je vnímavá a od-
vážna, rada kreslí a chce 
sa stať ošetrovateľkou. 
Ona je rozprávačkou prí-
behu. Zuzana Csontosová 
ju necháva hovoriť prirodze-
ným a súčasným jazykom, 
nevkladá jej do úst citovo 
vydieračské repliky ani di-
daktický podtón. Sára má 
jediné topánky a namiesto 
skrine starý kufor, na kto-
rom si píše domáce úlohy. 
Má však svoju mamu a vie 
sa úžasne tešiť z maličkostí.
 Na fakt, že je príbeh po-
daný z perspektívy dieťa-
ťa, nás naladí už prvotné 
listovanie v knižke. Predpokladám, že kniha 
vizuálne zaujme aj najmladšie deti, minimalis-
tické ilustrácie sú totiž veľmi blízke detskému 
výtvarnému prejavu. Alica Raticová využíva 
jednoduchú geometrickú štylizáciu tvarov, 
plošnosť, postavy a tváre redukuje na základné 
vizuálne znaky, pracuje s nepravou perspektí-
vou. Minimalistická je aj použitá farebná šká-
la. Ilustrátorka si vybrala iba zopár farebných 
tónov (smotanová, slamová, oranžová a mod-
rá), pracuje však s nimi rafinovane. 

Výraz ošúchanosti
Výtvarný rukopis Alice Raticovej citlivo súladí 
s obrazmi, ktoré v mysli vyvoláva text. Vďa-
ka kontrastom a rôznym pomerom farebných 
plôch dokáže zobraziť atmosféru dramatickej 
situácie (napr. keď Sára v horúčke hľadá po-
moc pre rozčúlenú tetu Irmu, pozoruje príchod 
sanitky a prácu záchranárov), ale aj navodiť 

Foto Petra Baďová
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Bratislavy pripravovala 8. ročník podujatia 
„Bratislava pre všetkých“ a zo všetkých tém, 
ktoré sa ponúkali, vyplynula ako najvhod-
nejšia téma „Bratislava očami Karla Frecha“. 
Ako služobne najmladšia som teda pripravila 
výstavu. Musím sa priznať, že som mu tú pub-
likáciu ostala dlžná. S iniciatívou pripraviť 
a vydať knihu v roku 2018 prišla mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto. Galéria mesta 
Bratislavy využila svoje zbierky a ja som sa 
pokúsila splatiť svoj predchádzajúci dlh.

Karla Frech bol Nemec, ktorý sa aktív-
ne zapájal do umeleckého a kultúrneho 
života medzivojnovej Bratislavy. Ako 
by ste ho charakterizovali ako umelca?
Bol to činorodý a veľmi plodný umelec, 
ktorého tvorbu vnímame najmä z medzi-
vojnového obdobia. 
 Jeho pohľady na rôzne zákutia Bratislavy 
nájdeme takmer všade. Okrem toho je zná-
my aj historikom, keďže podľa dobových 
znalostí kreslil rekonštrukcie pohľadov 
na mesto z minulosti či podľa starých fo-
tografií i pohľadníc kreslil, maľoval a ryl 
pôvodné podoby mesta. Galéria a aj Múze-
um mesta Bratislavy majú vo svojich zbier-
kach takmer tisíc jeho podôb Bratislavy 
a u súkromných zberateľov je ich určite 
ešte viac. Okrem toho je známy tvorca 
a zberateľ exlibrisov.

Koncom minulého roka vám vyšla obra-
zovo-textová publikácia venovaná brati-
slavskému výtvarníkovi Karlovi Frechovi. 
Čím vás zaujal?
Karl Frech je veľmi výrazná umelecká osobnosť, 
maliar, grafik, ktorý do Bratislavy, vtedajšieho 
Prešporka, prišiel z Nemeckej ríše. Tvoril a pre-
žil obe svetové vojny vo svojom dome a ateliéri 
na nábreží Dunaja a zomrel na úteku z mesta 
do svojej vlasti v roku 1945. Jeho osud nám veľa 
vypovedá o našej histórii a pamäti nášho mesta, 
ako aj o dejinách a situáciách, ale aj nás samých. 
Nie je to vôbec tak dávno, možno sto rokov, 
a napriek tomu toho tak málo vieme zrekonštru-
ovať z jeho príbehu a jeho diela. Niečo, možno 
nejaké tajomstvo, nevôľa, možno trauma, nás 
zastavilo. Dnes, ak chceme byť kritickí, mali 
by sme sa ju snažiť uchopiť a „spracovať“, aby 
sme vedeli pokračovať ďalej správnou cestou. 
Jeho posledná monografia vyšla pod záštitou 
Galérie mesta Bratislavy z pera Zuzany Han-
zelovej v roku 1995 pri príležitosti 50. výročia 
jeho smrti a akosi sa žiadala nová. V nemalej 
miere to umožnilo aj uplynutie sedemdesiat ro-
kov od jeho smrti a uvoľnenie autorských práv.
 
V Galérii mesta Bratislavy pracujete ako 
kurátorka zbierky starej kresby a grafi-
ky. Ako ste sa dostali k tvorbe K. Frecha, 
ktorá patrí do prvej polovice 20. storočia?
Bola to skôr náhoda. V roku 2011 Galéria mesta 

PEKNÁ KNIHA

Foto bb

Nostalgický 
návrat do ulíc 
starej Bratislavy
Patrícia Ballx: K. Frech. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy 
a Bratislava – Staré Mesto, 2018 

Radoslav Passia 
Patrícia Ballx pripravila knihu o maliarovi a grafikovi Karlovi 
Frechovi (1883 – 1945). Približuje jeho zaujímavý životný príbeh, no najmä 
ponúka reprezentatívny výber z jeho diel, v ktorých môžeme obdivovať 
neopakovateľnú frechovskú atmosféru a priam rozprávkový charakter dnes 
už neexistujúcich zákutí a uličiek medzivojnovej Bratislavy. A vďaka nim je 
kniha Karl Frech taká pestrá.

K. Frech, autoportrét
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Spomínate rekonštrukcie a kreslenie 
podľa vzorov… Takže tá Bratislava 
zachytená na Frechových obrazoch 
už v podstate neexistovala ani v jeho 
časoch?
Umelec prišiel do vtedajšieho Prešporka 
na konci leta v roku 1914 (úradný záznam, 
že sa prisťahoval, je z 10. novembra 1914). 
Vieme, že na mnohých svojich dielach za-
chytil napríklad požiar v Podhradí z mája 
1913, ktorý nemohol vidieť. Existujú však 
fotografie identické s jeho dielami, a teda 
predpokladáme, že mu slúžili ako predlohy. 
Okrem toho to boli kresby a grafiky, ktoré 
sú dodnes jedinými obrazovými rekonštruk-
ciami napríklad Rybárskej brány, ktoré 
vznikali ako ilustrácie historických kníh.

Aké techniky najradšej využíval 
a v ktorých výtvarných žánroch sa 
cítil najviac doma?
Karl Frech bol vyučený maliar a grafik 
a veľmi veľa kreslil. Najviac mu ale podľa 
môjho názoru vyhovovala grafika. Väč-
šinou používal linoryty alebo drevorezy, 
ktorých drobné vrypy a zárezy využíval 
v plnom rozsahu. Dokonca túto techniku 
napodobňoval aj v maľbe, keď farebnými 
ťahmi štetca imitoval grafické techniky. 

Venoval sa aj iným témam než Brati-
slave?
Áno, je to svetovo uznávaný tvorca a zbe-
rateľ exlibrisov. Tvoril dnes pomerne 
neznáme drobné grafické listy, ktoré sa 
vlepujú do kníh a určujú svojho majiteľa. 
Okrem toho, že ich tvoril na obraz majiteľa, 
exlibrisy aj vymieňal. Dokonca s rôznymi 
umelcami si vytvárali recipročne vlastné 
exlibrisy. Vďaka tomu vieme potvrdiť jeho 
aktívne kontakty nielen v Nemecku, ale aj 
Francúzsku či Holandsku. Okrem toho sa 
Frech venoval aj vlastnej tvorbe – poznáme 
jeho kvetinové zátišia, náboženské motívy, 
i keď ich je neporovnateľne menej. Karla 
Frecha fascinovali námety spojené s okul-
tizmom a čiernou mágiou. Túto jeho tvorbu 
predstavili čitateľom Pressburger Zeitung 
už v roku 1925, keď o ňom napísali článok 
a predstavili jeho diela plné špirál a lúčov, 
symbolov a emblémov.

Ktorú časť jeho diela považujete 
za najhodnotnejšiu?
Karl Frech bol mimoriadne plodný ako ma-

liar, ale aj ako grafik. Mne osobne príde jeho 
najväčší prínos v pohľadoch na mesto. Často 
detailne popísané, datované a podpísané, i keď 
možno iba v autorských iniciálach, nám dnes 
pripadajú ako z iného sveta. Je to taká nefal-
šovaná nostalgia. 

Môžu si Bratislavčania či návštevníci 
mesta niekde pozrieť Frechovu tvorbu 
alebo treba počkať na ďalšiu príležitost-
nú výstavu?
Myslím, že niekoľko Frechových diel, ako aj 
jeho model Rybárskej brány, je v stálych ex-
pozíciách Múzea mesta Bratislavy. No ak by 
chcel čitateľ vidieť tie z knižky, treba si počkať 
na výstavu. Nie je jednoduché ich vystaviť, 
keďže sú to diela na papieri a tie potrebujú 
svoj výstavný režim.

Vráťme sa priamo ku knihe. Stretli ste sa 
pri jej príprave s nejakými ťažkosťami?
Musím sa priznať, že som sama neverila, koľko 
sa toho aj vďaka kolegom z rôznych inštitúcií 
na Slovensku, ale aj v zahraničí, z Frechovho 
života zistí. Pomohli mi Múzeum mesta Brati-
slavy, Slovenské národné múzeum, Národný 
archív, Štátny archív, Ústav pamäti národa, ale 
aj Univerzitná knižnica v Bratislave. Zo zahra-
ničia to bolo mesto Esslingen či archív Steyer, 
ale aj jednotlivci, ktorí sa o život a dielo toh-
to výtvarníka zaujímali z rôznych osobných 
dôvodov. 

Podľa akého kľúča ste vyberali publiko-
vané Frechove diela?
Diela, ktoré sú v knihe, pochádzajú zo zbierky 
Galérie mesta Bratislavy. Z takmer osemsto 
diel na papieri bolo celkom ťažké vybrať. Ja 
som vyberala najmä podľa tém, ktoré sú aj 
v knihe pomenované: bratislavské námestia, 
ulice starého mesta, podhradie, hrad, Dunaj 
a promenáda, trhy či cintoríny, pietne miesta 
a iné. Tých oblastí je spolu dvanásť a z nich 
som vyberala väčšinou najkvalitnejšie obrázky, 
ale aj známe pohľady a oživovala som to najmä 
farebnými kresbami. Podobne ako pri tvorbe 
výstavy aj diela v knihe musia sedieť vo for-
máte, v téme a byť spolu v harmónii.

Patrícia Ballx je kurátorka zbierky starej 
kresby a grafiky v Galérii mesta Bratislavy.

PEKNÁ KNIHA

K. Frech: Zuckermandel v Bratislave, 1920 - 1930
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Simona Prokopec Fochlerová

Na začiatok – nikdy som nebola na Biblioté-
ke ani na inom, povedzme, veľkom knižnom 
veľtrhu. Statočne čelím pravidelne BRaK-u. 
V Paríži som žila pár mesiacov (isté leto som 
opatrovala kocúra jednej francúzskej učiteľ-
ke náboženstva, čo šla na potulky východom, 
výmenou za spolužitie v jej bytíku v arabskej 
štvrti s tučným sivomodrým Yoshim). Inklinu-
jem viac k pitbullom a k Marseille, ale ak je 
príležitosť vrátiť sa do Paname (ako toto mesto 
volajú francúzski raperi, na ktorých poetike 
som vyrastala) bez mačky, napríklad i v rámci 
takej neoficiálnej svadobnej cesty práve v čase, 
keď je na Livre Paris Bratislava ako ville invitée, 
nazýva sa to dokonalá zhoda okolností. Navy-
še, keď vediete aj Anasoft literu… 
 Knihy patria k Francúzom ako croissan-
ty. Po prílete si dáte v reštaurácii obklope-
nej kníhkupectvami prvý pastis, obed, čo je 
prílohou k bagetkám, prvú fľašu vína a takto 
opojení (aby to menej bolelo) miniete prvú 
stovečku. Pri vedľajšom stole zachytíte útržky 
rozhovoru nejakých editorov, ktorí rozoberajú 
štýl vám neznámeho autora, a to ste desiatky 
staníc metra od výstaviska. Pri prechádzke 
Latinskou štvrťou míňate na zatvorených 
dverách malých vydavateľských kníhkupec-
tiev odkazy, v akých sektoroch ich nájdete 
na Livre Paris. U bukinistov doplníte povinnú 
klasiku v pôvodnom jazyku do domácej kniž-
nice. V metre sa snažíte rozlúštiť čo najviac 
názvov kníh z rúk cestujúcich. Okrem výkla-
dov s knihami si všímate ešte tie s ponuka-
mi nehnuteľností, aby ste už konečne stratili 
výčitky z toho, koľko peňazí chcete tridsať 

rokov dlžiť banke za byt v širšom centre nášho 
hlavného mesta.
 Na návštevu slávneho parížskeho veľtrhu 
sme si zvolili (pragmaticky) sobotu – deň žltých 
viest. Vedeli sme, že zelenou dvanástkou pod-
lezieme nebezpečné (za normálnych okolností 
najhlavnejšie) turistické stanice metra a vy-
stúpime v Porte de Versailles, kde nepochybne 
bola v tom čase najhustejšia koncentrácia 
knihomoľov v Európe, a teda mierumilovne 
a bezpečne. 
 „No, kde má byť ten náš stánok?“, rozhlia-
dali sme sa, keď sme vošli do toho parlujúceho 
mraveniska. A ani sme ho nejako nehľadali 
a zrazu sme v ňom boli. Neviem, či som čakala 
tri stoly a pár roll-upov, ale taký určite nie. Bol 
na úrovni! Vynikal. Odzrkadlil niečo typicky 
slovenské – aby sme boli videní, musíme byť 
iní – kreatívni a vždy, keď ide do tuhého, aj 
takí sme – výnimoční. Určite ste už v médiách 
zachytili ako vyzeral, tak ho netreba opisovať. 
To, čo ste však nevideli, boli tie ďalšie, haneb-
ne obyčajné stánky s akiste neobyčajnými,  
ale isto aj obyčajnými textami (luxusnú pro-
pagandu Ománu nepočítam). Obsah a drama-
turgiu toho nášho AUBORDAUCENTRE nehod-
notím, zastúpenie bolo zvolené premyslene 
a veľmi vhodne. Pred cestou som do LIC odtiah-
la i tašku letákov o prekladoch anasoftových 
kníh vo francúzštine, keď už sú tí Francúzi 
takí (po)naučení na knihy s prebalmi rôzno-
rakých Prix, nech vedia o tej našej, slovenskej, 
ktorá hodnotí automaticky všetky knihy a že 
jeden autor môže byť aj niekoľkonásobným 
laureátom, a tak ďalej. Oh la la, napríklad taký 
francúzsky Vilikovský bol v tom čase asi už aj 
vypredaný. Úžasné!

 Chcela som si aj ja kúpiť nejakú livre na pa-
miatku – no asi nemám tie slovenské lakte 
ani nervy a nevykľučkovala som medzi radmi 
čakajúcich Francúzov na autogramy, resp. ako 
to oni nazývajú, osobné venovania. Poslušne 
priznávam – neboli sme ani na jednej celej na-
šej besede. Nedokázali sme to. Neviem prečo, 
ale hlavné je, že mnohí iní, tí podstatnejší, 
pre ktorých to všetko bolo, áno. Po čase sme 
museli vyjsť z pavilónu – nadýchnuť sa, dať si 
tú hroznú parížsku café crème, lebo zhýčkaní 
opaterou bratislavských baristov ich espresso 
už ani nevypijeme. Pri predraženom, ničím vý-
nimočnom obede sem-tam hodíme zrak na ob-
razovku s horiacou bankou na Champs-Elysées 
v priamom prenose, ale my sme na Livre Paris. 
Vrátili sme sa na E101 a s obdivom sme sle-
dovali LIC-ákov a krútili by sme hlavami až 
doteraz, keby nás neboleli, že ako to zvládli. 
To otvorenie a držanie ťažkých pancierových 
dverí pre našu literatúru na francúzsky trh. 
 Bez knihy som z Paname, samozrejme, ne-
odišla ani ja. Na letisku, v takom bežnom novi-
novom stánku, kde sa kupujú makarónky ako 
last minute darčeky pre kolegov, som si vzala 
najnovšieho Houellebecqa. Aký serotonín sa 
mi uvoľnil, keď som si predstavila, že by som 
tak na našej hlavnej stanici našla plný regál 
napríklad najnovšieho Ballu hneď vedľa dózy 
bratislavských rožkov.

Simona Prokopec Fochlerová (1986) vy-
študovala slovenčinu a francúzštinu na Pre-
šovskej univerzite v Prešove. Je editorkou 
prúdového vysielania Rádia Devín a od roku 
2018 vedie literárnu cenu Anasoft litera. Žije 
v Bratislave.

Parížske 
impresie
Ponúkame vám dva osobné pohľady na knižný veľtrh Livre 
Paris 2019, ktorý sa konal v marci a Bratislava sa na ňom 
prezentovala ako pozvané mesto. K téme sa vrátili poetka 
Mila Haugová a kultúrna manažérka Simona Fochlerová.

« Cherchez le livre ! »
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 Foto Peter Župník

 Časť tohto textu píšem na lavičke neďaleko 
Eiffelovej veže: až teraz zblízka (nie z pohľadníc) 
som pocítila, aká je to úžasná stavba: oceľové 
čipky vpletené do elegantných stĺpov. Geniálny 
Eiffel navrhol niečo, čo je v podstate neužitočné, 
ale nádherné, dovoľuje pozerať z výšky do diaľ-
ky (ja s mojou fóbiou nepozriem ani z okna štvr-
tého poschodia…, ale milujem lietadlá, cítim sa 
tam hore ako doma: bližšie k sebe…).
 Teraz späť ku knihám. Ku knižnému saló-
nu v Paríži sa podarilo vydať takmer tridsať 
kníh v preklade. Predávali sa v našom stánku 
E101, kde bolo celý deň veľmi živo a zaujímavo: 
návštevníci počúvali a diskutovali, potom si 
v stánku pri občerstvení posedeli, viedli roz-
hovory odborné aj súkromné.
 Moji francúzski priatelia filozof Jan Šebestík 
a poetka a filozofka Antonia Soulez (jej otec 
pochádzal z východného Slovenska) sa vyjadro-
vali o všetkom v superlatívoch, po predstavení 
antológie poézie Les Danubiennes sme si ešte 
vypočuli koncert súčasnej slovenskej hudby 
a pozreli výstavu fotografií P. Župníka. Poroz-
právali sme sa s prekladateľkou S. Majerskou, 
ktorá preložila Fragment (rytierskeho) lesa môjho 
obľúbeného Ivana Štrpku, nechýbala prekla-
dateľka Dominika Tatarku, priateľka Sabine 
Bollack. Tatarku poznala aj osobne (očarila ho, 
asi vzájomne, a preložila), prezradila mi, že by 
rada preložila Slobodov Rozum…
 Balla mi pri spoločnom lete do Paríža prezra-
dil, že nechodí rád na miesta, kde si nemôže 
kúpiť a prečítať knihu. Nemôžem povedať to 
isté: jazykový nedostatok vyrovnávam vdy-
chovaním atmosféry pulzujúceho veľkomesta, 
vraciam sa na miesta, ktoré som navštívila už 
predtým, nevynechám Musée de l´Orangerie: 

Monetove Lekná navždy na tom istom mieste, 
štyri poloovály obrovskej maľby, steny prispô-
sobené obrazom (pred rokmi sa mi podarilo 
byť v miestnosti celkom sama pred zatvorením 
múzea v strede v srdci krásy ako u Pascala). 
Na niekoľko dní sa odtrhnúť od všetkého. Vi-
dieť Cézanna, obraz Mont St. Victoire a mys-
lieť na jeho: „…dívajte sa dobre, lebo za chvíľu 
všetko zmizne…“
 Mám dobrý pocit z cesty (pokračujem v pí-
saní na letisku pred odchodom z Paríža), z pre-
zentácie slovenskej literatúry vo francúzštine.
 K tomu, že píšeme, patrí aj to, že to približu-
jeme ľuďom, tentoraz sprostredkovane cez pre-
klady. A myslím, že nie je celkom na mieste 
falošná skromnosť niektorých kolegov:  nerada 
čítam, nerada chodím na prezentácie, vlastne 
ani nie som spisovateľ… Ak to tak cítia, treba 
to urobiť tak ako Salinger: dôsledne s dvojmet-
rovým múrom a naozaj sa už nikdy neukázať, 
aj to je akceptovateľné.
 Spomenula som si: na letisku vo Viedni  
pred odletom do Paríža 16. marca som ešte mala 
obe rukavice, lebo Vlado Balla, v pre mňa no-
vom elegantnom imidži, keď som si ich navlie-
kala, povedal: „Mal som si aj ja vziať rukavice.“
 K prítomnosti našej „literárnej výpravy“ 
v Paríži možno ešte citát kolegu Pavla Vili-
kovského (ktorý tam mal najviac preložených 
kníh): „…netreba si zvykať nadlho, ale boli sme 
tu“, ja dokladám TAM. 

 Bratislava, 19. – 31. marec 2019

Mila Haugová je poetka a prekladateľka, 
naposledy jej vyšla kniha Archívy priestorov 
(LIC, 2018).

Letisko Charles de Gaulle, 19. marec 2019, 13:55

Vraciam sa z knižného salónu Livre Paris, kde 
bola Bratislava ville invité à l´honneur. Stratím 
tam čiernu koženú rukavicu, neviem kde, ani 
ju nehľadám, viem, že je to zbytočné, takisto 
ako hľadať stratený čas… Neviem, kde.
 Pri prezeraní stánku s iluminovanými stredo-
vekými rukopismi alebo v arabskom stánku s ko-
ránmi, alebo v stánku nazvanom Gutenberg, kde 
za sklom malý robot práve „vyrába knihu“, alebo 
keď si listujem v krásnej knihe o Mallarmém, 
alebo v srdci výstaviska, kde tróni Gallimard – 
najväčšie a najprestížnejšie vydavateľstvo. Vez-
mem si odtiaľ katalóg edície La Pléiade a verím,  
že budem z neho rozumieť aspoň mená autorov 
(keď už francúzsky na môj veľký žiaľ nerozu-
miem), ktorých diela v tejto edícii kompletne 
vychádzajú. 
 Aj v našom elegantnom otvorenom stano-
visku (navrhol ho pán Choma) prevláda fran-
cúzština, hodinu po hodine sa striedajú autori, 
ich prekladatelia a moderátori.
 Ballu moderujú perfektnou francúzštinou 
M. Vallová a M. Havran, Pavla Rankova zasvä-
tene tiež skvelou francúzštinou L. Hurajová. 
Antológiu slovenskej ženskej poézie Les Danu-
biennes (som v Paríži vďaka poézii a vydaniu 
knihy) moderuje jej francúzska prekladateľ-
ka J. Bodou. Sedím so slúchadlami na ušiach 
a pokúšam sa sledovať obšírne a sofistikova-
né otázky prekladateľky a odpovedať aspoň 
na časť z nich, Mária Ferenčuhová suverénne 
odpovedá plynulou francúzštinou, M. Moul-
ney číta naše básne vo francúzštine, ja pre-
čítam jednu v slovenčine, na viac nezostane 
čas…

Stratená 
(rukavica) 
v Paríži
Mila Haugová
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Z Karpát 
do Vojvodiny 
a späť
Rozhovor so spisovateľom Ivanom Medešim

Andrea Makýšová Volárová

Spisovateľ Ivan Medeši (1982) žije v srbskom Ruskom Kerestúre, pracuje v Novom Sade. Jeho poviedková kniha Jedenie 
(Valal, 2018 – do „našej“ slovenčiny ju preložil Maroš Volovár) postúpila do finálovej desiatky Anasoft litery 2019. Ivan 
Medeši je spoluautorom básnickej zbierky Trilogija, ktorá získala v roku 2006 Cenu Alexandra Duchnoviča za rusínsku 
literatúru. V Srbsku mu v roku 2007 vyšla kniha poviedok Chtoška od mňe dvoch ňenormalni a v roku 2011 „román 
generácie“ Špaciri po spodku dunca. Na Slovensku mu okrem Jedenia vyšla Kvašna kňižka (Valal, 2010).  S autorom, 
ktorý píše vojvodinskou rusínčinou, jazykom veľmi podobným východoslovenským nárečiam, sa počas jeho návštevy 
v Bratislave pozhovárala Andrea Makýšová Volárová. 

imaginácie. Takže to nemusí byť práve Kerestúr. 
Inšpirovaný som proste nejakým malým mestom, 
v ktorom človek žije svoj izolovaný život akoby 
v jednom mikrokozme. Toto mesto to môže byť 
na 90 percent, ale len imaginárny svet mu dodáva 
nejakú „zápražku“. 

V texte pracujete s najnižšími pudmi a po-
trebami človeka. Zároveň sú v ňom odkazy, 
ktoré si vyžadujú skôr náročnejšieho čitate-
ľa. Aký úmysel sa za tým skrýva?
Tie poviedky som písal, keď som bol najnešťast-
nejší, najfrustrovanejší a v najväčšom strese. 
Keď sme v takomto stave, v situácii, ktorá je 
nabitá negatívnymi emóciami, všetci rozmýšľa-
me podobne. Keď som šťastný, nepíšem o tom,  
že som šťastný. Moje písanie mi pomáha v ne-
jakých situáciách, ktoré nedokážem vydržať. 
A takéto situácie produkujú a vytvárajú aj jazyk, 
ktorý zodpovedá najväčším extrémom v mojom 
myslení a tento jazyk je využitý v knihe. 
 V mojom súkromnom živote sú aj iné polohy, 
ale keď píšem, som práve v týchto extrémoch a tie 
prenášam na papier. Keď mám šťastné chvíle, tak 

Knihu Jedenie som prečítala, ale zaujímala 
by ma odpoveď z úst autora, ktorý ju vytvo-
ril. O čom je vaša zbierka poviedok?
Knižka je o niektorých ľuďoch, ktorí sa vrezali 
do môjho mozgu, vytvorili tam nejaké cestičky 
a po tých cestičkách už len bolo treba pustiť slová, 
aby sa dostali na papier. Vzniklo z toho šesť po-
viedok, ktoré sa objavili v tejto knihe. Možno by 
sa tam vošla ešte jedna poviedka, ale nemali sme 
dosť papiera (smiech). 
 Jedna časť knihy je ódou na alkoholizmus, 
ďalšia sa zaoberá problémom paranoje a nar-
kománie. Ďalšia časť je zase o sexuálnych frus-
tráciách, iná o frustráciách z práce v školstve. 
Potom tam mám ešte jednu poviedku, ktorá je 
o slušnom živote, o pokuse žiť slušný život, ktorý 
chceš dosiahnuť po tridsiatich rokoch neusporia-
daného života, o problémoch a výzvach, ktorý 
tento život vyvoláva.

Poviedky, okrem jednej, sa odohrávajú 
v obci Ruský Kerestúr. Do akej miery je lite-
rárny obraz tohto miesta totožný s realitou?
O tom mieste píšem cez sito, „rešetko“ svojej 

si toto šťastie žijem. Trvá to tak jeden, dva dni 
a potom som mesiac opäť v neradostnom stave.

Kniha vyšla prvýkrát rovno v preklade Ma-
roša Volovára do slovenčiny. Autorizovali 
ste ten text? Mohli ste mať vôbec nad svojím 
textom nejakú kontrolu, aby nestratil to, čo 
mal originál?
Nad tým ťažko mať kontrolu, pretože je to jazyk, 
ktorým nehovorím. Musel som mať dôveru k svoj-
mu prekladateľovi a tú dôveru som k nemu aj mal. 
Maroš sa do projektu veľmi vložil, preto som ho 
nechal, nech to urobí podľa svojich predstáv. No 
zdá sa, že preklad dopadol úspešne. 
 Sám som niekedy skúšal preložiť svoje 
poviedky do srbčiny, ale išlo mi to veľmi ťažko. 
Viem, že to nie je ľahký proces, pretože človek 
to napíše v určitom jazyku a preklad neznamená 
len prepísanie do iného jazyka, ale preložiť sa 
musí celá poetika, do druhého jazyka je potrebné 
vliať aj celú energiu písania. Znamená to, že text 
sa musí niekedy takpovediac znovu napísať. 
Na preklade sme spolupracovali, ale nemohol 
som mať totálnu kontrolu, lebo slovenský jazyk 

Ivan Medeši počas besedy v bratislavskom KC Dunaj. Foto literarnyklub.sk

ROZHOVOR
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udržať celok v hlave, ak má na písanie čas. Pre-
to mi tento žáner asi najviac vyhovuje, ale rád 
píšem aj poéziu, tej sa v ostatnom čase venujem 
asi najviac. Zvýšené tempo života ma prosto tlačí 
do kratších foriem, ale, ako hovorím, keď mám 
dosť času, je mi poviedka asi najbližšia. 

V Srbsku sme boli izolovaní a udržali 
sme si jazyk, ktorý sa na východnom 
Slovensku používal dávno v minulosti. 

Veľmi osviežujúco narábate s „trendy“ 
pojmami v kombinácii s archaickými, 
zemitými výrazmi. Je to autorský vycizelo-
vaný štýl alebo váš bežný, hovorový jazyk?
Myslím si, že to spôsobila naša izolácia v Srbsku. 
Sme izolovaný národ v izolovanej krajine. Dlho 
bolo na našu krajinu uvalené kultúrne embargo, 
sankcie, hranice boli roky zatvorené. A my sme 
v tejto krajine žili ako menšina. Keď sme zišli 
z Karpát do Vojvodiny, ponechali sme si jazyk, 
ktorý sme si priniesli z pôvodného domova. Tu 
môže pre vás vzniknúť ten dojem archaickosti, ale 
sú to slová, ktoré my ešte stále používame. Nebol 
to teda zámer, ani ja nemám rád, keď iní autori 
zámerne vkladajú archaizmy, „tradície“ do svojej 
tvorby. Ale je nepochybné, že sme boli izolovaní 
a udržali sme si jazyk, ktorý sa na východnom 
Slovensku používal dávno v minulosti.

Zaujímavá je výtvarná podoba knihy, 
ktorá je doplnená ilustráciami anglického 
chirurga Henryho V. Cartera, ktorý sa 
venoval ľudskej anatómii v druhej polovici 
19. storočia…
Knihu som videl, až keď bola hotová. Do dizajnu 
som sa teda nemiešal, ale páči sa mi, pripomína 
obal cédečka nejakej garážovej rockovej kapely. 

Padli ste niekedy do studne? (Pozn. aut.: Je 
to motív z jednej poviedky.)
Nie, ale bol som k tomu blízko. Raz som spadol 
do žumpy, ale do čistej, práve vykopanej.

Kafkovské motívy, magický realizmus 
na juhoslovanský spôsob – to je časť citácií 
recenzentov. Český literárny vedec Mi-
chal Jareš o vašej knihe napísal „že je to 
príchod barbara do prešľachtenej slovenskej 
literárnej spoločnosti“. Určite vnímate,  
že Jedenie vzbudilo ohlas. Spýtam sa to jed-
noducho, čakali ste to?
Nečakal. Nečakal som nič. Ja si napríklad najviac 
užívam, keď píšem. Keď dopíšem, vec je pre mňa 

hotová a prechádzam na písanie niečoho iného. 
Naozaj som žiadne očakávanie nemal, keď to môj 
slovenský vydavateľ vydal. Samozrejme ma po-
tešilo, že mi vyšla knižka v inej krajine. A pokiaľ 
ide o tieto reakcie, teší ma, že o knihe sa píše,  
že sa o ňu niekto zaujíma.

Máte reakcie od ľudí z Ruského Kerestúra, 
ktorí by sa vzdialene mohli v niektorých 
postavách identifikovať? Predsa len, 
vo vašich textoch cítiť odmietnutie ideálu 
vidieckeho človeka, akéhosi prototypu 
čistej dedinskej duše… 
Táto knižka by v Kerestúre nemohla vyjsť. 
Naschvál vyšla tu, tam som to ani neplánoval. 
Ľudia sú tam šokovaní aj kvôli menším veciam. 
Ja mám proste rád takúto literatúru, tento druh 
rock and rollu. Chcem to robiť týmto spôsobom 
a týmto spôsobom dosahujem nejakú katarziu 
zo svojej práce a uspokojujem tak aj samého 
seba. Určite by to bolo vyhlásené za provokáciu 
a ja za niekoho, kto to nemá v hlave celkom 
v poriadku. Kerestúr je malá obec a žijú v nej 
ľudia tradiční, nábožensky založení, majú radi 
folklór. Moja tvorba by pre nich bola priveľa, 
nie je to ich žáner, ich svet. Preto nemá zmysel,  
aby sa to tam objavilo, zmysel to má, povedzme, 
tu, pre širšie publikum. 

Táto knižka by v Kerestúre nemohla 
vyjsť. Ľudia sú tam šokovaní aj kvôli 
menším veciam.

Vojvodinskí Rusnáci ako menšina majú 
určite nejaké časopisy, noviny. Publikova-
li ste v nich?
Áno, máme časopisy, ale netúžil som tam 
po publicite. Mám známych, ktorí pracujú 
v médiách, normálne sme sa o tom rozprávali, 
ale nemal som ani potrebu prečítať si recenziu, 
ani dať rozhovor do televízie. Teda, v jednom 
časopise sa objavila informácia, že Ivan Medeši 
napísal knižku, ktorá mu vyšla na Slovensku, 
obsahuje šesť poviedok a to bolo všetko. Niko-
ho nepodceňujem, ale moja kniha naozaj nie je 
pre nich, oni majú radi folklór. Kedysi som tam 
skúšal svoje poviedky publikovať, ale narážal 
som len na neporozumenie, nemá to žiadny 
zmysel.

Odpovede Ivana Medešiho preložil Radoslav Passia.

Andrea Makýšová Volárová je moderátorka, 
pracuje v Rádiu Devín. 

prosto dobre nepoznám. Ak by som sa ho naučil, 
iste by som si to aj preložil, ale nový jazyk sa len 
tak naučiť nedá.

Jeden recenzent o vás napísal, že ste sa 
v slovenskej literatúre zjavili ako zabudnutý 
príbuzný. Čo na toto prirovnanie hovoríte?
Vždy, keď prídem na Slovensko, cítim sa svojím 
spôsobom ako doma, pretože my nemáme svoj 
štát. Žijeme v Srbsku, ale nie sme Srbi, sme tam 
menšina. Tu sa cítim ako doma a poteší ma, keď 
niekto niečo také povie. Keď idem na východ, je 
tam aj dosť podobný jazyk ako ten náš. Takže tie 
slová majú v sebe nejakú pravdu. Našiel som tu 
dávno stratený domov.

Nadviažem na to, čo ste povedali o strate-
nom domove. Aký má Ivan Medeši vzťah 
k slovenskej literatúre?
Nemám bohvieaký prehľad. Niečo mi odporúčal 
Maroš Volovár, ale keď to nie sú knihy preložené 
do srbčiny, veľa z toho nemám. Mohol by som sa 
do toho nútiť, ale nerozumel by som dobre. Je to, 
ako keď pozeráte nejaký čínsky film…, tak dobre, 
nie celkom ako čínsky (smiech), ale nerozumiem 
všetkým slovám v spisovnej slovenčine a nechce 
sa mi to teda čítať, nebolo by to to pravé.

Tie poviedky som písal, keď som bol 
najnešťastnejší, najfrustrovanejší 
a v najväčšom strese. 

Potvrdzujú vaše poviedky klišéovité tvrde-
nia o „divokom“ Balkáne?
Nejakým spôsobom asi áno. Ale treba povedať, 
že ja som dlho nečítal balkánsku literatúru ani 
nesledoval balkánske filmy, keď som chcel niečo 
čítať alebo vidieť, siahol som vždy po niečom 
cudz om. Takže na jednej strane, inšpiráciu som 
čerpal odtiaľ, ale na druhej strane nemôžem 
poprieť ani inšpiráciu balkánskou realitou. 
Od 90. rokov sledujem tamojšie médiá, noviny, 
kde sa neustále otvárali nové traumy a frustrácie 
zo srbskej reality. To všetko ma iste ovplyvnilo, 
vošlo do mňa a pretavilo sa aj do knihy. Takže 
tých balkánskych elementov je tam isto veľa.

Poviedka je literárny žáner, ktorý vám naj-
viac vyhovuje? 
V žánri poviedky sa cítim asi najkomfortnejšie. 
Keď píšete román, musíte ho mať v hlave non-
stop, pretože je to text, ktorý má nejakú vnútornú 
štruktúru, preto do písania musí človek vložiť 
oveľa viac energie, kým pri poviedke dokáže 

ROZHOVOR



s. 22/23

Tematická sieť
Tematické dominanty stručne vystihol už autor 
doslovu J. Zambor: „Významný je motív časopisu, 
Baginovej choroby a zamestnania oboch aktérov 
a iných ľudí z kultúrnej oblasti.“ K nim možno 
priradiť aj čosi ako výberovú správu o stave in-
štitucionálnej infraštruktúry vo vtedajšej lite-
ratúre, o komunikačných a výskumných činnos-
tiach i vzťahoch na vtedajšom Slovensku (najmä 
na Východe a v Martine, čiastočne aj v Bratislave, 
Nitre a inde), ale i širšie – s presahmi do Čiech 
a Poľska, alebo o personálnom pokrytí rozličných 
projektov, no tiež o individuálnych prístupoch 
ľudí v danej spoločensko-politickej situácii vo ve-
rejnom živote. 

Proti dejinám
Nehodlám upriamovať pozornosť na bio-bib-
liografické skutočnosti o protagonistoch alebo 
na ďalšie kontexty samotného vydania – naprí-
klad aj v súvislosti s nerovnovážnym zastúpením 
Kadlečíkových epištol v súbore (nezachovali sa). 
Chcem skôr upozorniť na iné súvislosti, ktoré 
majú svoju výrečnosť i váhu. Kniha je pozoru-
hodná už tým, že referuje takmer o všetkých vý-
znamnejších osobnostiach daného i neskoršieho 
obdobia (či, naopak, o „malých dušiach“ – termín 
A. Bagina), o ich prepojeniach alebo aj osobných 
zlyhaniach, o úsilí niečo zmysluplné vytvoriť 
i jeho nekonečných blokádach… A teda o čomsi 
ako „algoritmus“ vývoja slovenskej literatúry, 

 Pravdaže, nejde o vyčerpávajúcu informáciu; 
jej jadro súvisí s osudmi obidvoch kolegov a pria-
teľov v čase, keď vo vývoji v Československu do-
šlo k násilnému prerušeniu procesu politickej 
i spoločenskej liberalizácie a následne k tzv. nor-
malizácii spoločnosti a jej „očisťovaniu“ od „kon-
trarevolučných živlov“. Na takéto alebo iné po-
dobné označenie vtedy stačilo málo – a práve tu 
vidíme, ako veľmi málo. Už samostatný kritický 
duch a sloboda myslenia prejavené verejne boli 
dostatočným dôvodom na priškripnutie sľubne 
rozbehnutých kariér a prenasledovanie ľudí a ich 
rodín – najčastejšie v podobe straty zamestnania 
či represívneho vylúčenia zo spoločensko-poli-
tických, profesionálnych i stavovských štruktúr. 

Foto Chris Bordáč

ESEJ

Stanislava Chrobáková Repar
Korešpondencia medzi literárnymi vedcami, kritikmi a esejistami Albínom Baginom (1939 – 1982) a Ivanom Kadle-
číkom (1938 – 2014) je dôležitá z viacerých hľadísk. Z jej knižného vydania je zrejmé, že ide o súbor listov, ako ho na vy-
danie pripravil I. Kadlečík. Dopisovanie odvíjajúce sa medzi rokmi 1958 a 1977 je nielen svedectvom Baginovej a Kadle-
číkovej ľudskej blízkosti, ba takmer rodinnej spriaznenosti, ale aj ich spoločného vtiahnutia do procesov a udalostí, ako 
prichádzali na scénu dejín v pohnutom čase pred rokom 1968, no najmä v poaugustovom období, predovšetkým na poli 
literatúry, ale aj kultúry a kultúrnych politík.

Obapolne o „šťavách literatúry“ 
Albín Bagin – Ivan Kadlečík: Poste restante. Ivanka pri Dunaji: F. R. & G., 2018
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ktorý rozpoznávajú aj jeho dnešní aktéri: pre-
konávanie zbytočných prekážok sa u nás stalo 
takmer športovou disciplínou a prenasledovanie 
veľkých malými akoby dobrým zvykom: „Táto 
malá duša, nie že by sa chytila roboty, tvrdej 
a namáhavej práce, ale vidí svoje poslanie v drúz-
ganí jestvujúcich možností.“ (s. 172). 
 Kniha iba v pozadí „príbehu“ odčítateľného 
z listov sprítomňuje aj „beh dejín“, ktoré boli, 
pravdaže, v tom čase najživšou prítomnosťou 
i osobnou skúsenosťou obidvoch aktérov. Gloso-
vané sú najmä zo strany A. Bagina a čitateľ môže 
po celý čas intenzívne vnímať, o akú výbušnú lát-
ku išlo. Vpád „spojeneckých“ armád, nastolenie 
„poriadku“ zvonka, isteže, s pomocou prispôsobi-
vých oportunistov, a poaugustové preverovanie 
spoľahlivosti u jednotlivcov i celých pracovísk 
prostredníctvom straníckych previerok (v ob-
lasti kultúry a vedy časovo posunuté až do roku 
1974 (!): „posledné hodnotenia“) si od človeka 
pevných zásad, ktorý ostával činný vo verejnom 
živote, hoci aj v izolácii od centier moci, vyža-
dovali takmer povrazolezecký výkon. Áno, aj 
v odbornej rovine, napr. už z hľadiska výberu 
spracovávaných tém. 
 Veľkú úlohu pri tom zohrávali aj ďalšie okol-
nosti: veľkorysosť či malosť najbližšieho okolia, 
závisť, nekritická ambicióznosť i pripravenosť 
ľudí vstúpiť do čertových spolkov, alebo naopak 
– ochota pomôcť, podporiť kolegu, ktorý sa ocitol 
v ťažšej situácii, povzbudiť slovom či skutkom. Aj 
dnes tu máme čosi podobné, povedzme, že v eko-
nomickom zmysle, problém však je, že kolegiálna 
záchranná sieť na rozdiel od začiatku 70. rokov 
takmer neexistuje; súťaživosť i nekalé súperenie 
sa už nosia aj v „mierových časoch“. Nakoniec, 
Kadlečíkovo vyjadrenie z roku 1973 o tom, že 
Bagin je „posledný Slovák“, ktorý mu ešte píše, 
svedčí o tom, že ani v 70. rokoch to s kolegialitou 
nebolo ružové. Rýchlo a masívne ochabovala, 
premieňajúc sa na sebazáchovný reflex boče-
nia od všetkých a všetkého, čo bolo udalosťa-
mi rokov 1968 – 1969 stigmatizované, a teda aj 
ostrakizované v priamom dôsledku nastúpeného 
„normalizačného“ kurzu štátostrany. 

Za morálku
Kniha Poste restante v Kadlečíkovom príbehu 
stelesňuje osudy tých, ktorí nevyhoveli (alebo 
už svojím nekompromisným „nastavením“ nevy-
hovovali) „novej“ dobovej objednávke a prepadli 
sa aj cez všetky záchranné siete, nech už boli 
akékoľvek. Kadlečíkove lakonické formulácie 
smerujú k podstate. O spisovateľoch napríklad 
už v roku 1971 prehodí: „Toto remeslo nemá zlaté 

nasadiť jednu páku a kedy druhú“ (s. 216). Páka 
je nástroj určený na premiestňovanie ťažkých 
bremien. Pokúsme sa nebyť bremenom sami sebe 
a podobné únavné taktizovania sa tak stanú zby-
točnými. 

Za časopis
Na záver už len jednu poznámku. Po celý čas 
čítania tejto korešpondencie som popri mnohých 
literárnych referenciách vnímala aj zápas „ľudí 
literatúry“ o časopiseckú platformu na Sloven-
sku, ale aj o jej úroveň a inšpiratívnu podobu. 
Myslím si, že aj to je alarmujúca informácia, 
tragická v tom, koľko úsilia muselo byť vlože-
ného do živých publikačných možností litera-
túry (a prítomná korešpondencia zachytáva iba 
zlomok tohto úsilia) a ako ľahko sme – aj dnes 
– náchylní vystaviť nielen periodiká, ale i samot-
ný publikačný priestor ohrozeniu či hodnotovej 
degradácii. Ak si neuvedomíme, že kvalita li-
teratúry (a spoločnosti) závisí od dobre zvlád-
nutého mnohostranného dialógu jej rozličných 
účastníkov, a teda aj od preosievania hodnôt 
vo vzájomnej diskusii práve prostredníctvom 
rozvinutej literárnej infraštruktúry, do priestoru 
sa nám natlačí pseudoliteratúra a paveda, ako sa 
to, koniec-koncov, už nejaký čas deje. Navyše, to, 
čo kedysi na literárnom organizme vykonávali 
jemu cudzorodé mocenské operácie, dnes spo-
kojne vykonávame sami. Jednak sa vzdávame 
nevyhnutného čírenia živých hodnôt a preja-
vov a jednak sa nejeden spomedzi nás zrieka 
opravdivej vášne k predmetu svojho záujmu, 
nahrádzajúc ju vonkajškovými („postupovými“) 
kritériami a internetovou faktografiou. Poveda-
né s Baginom, „[š]ťavy literatúry mu unikajú“.
 Dá sa povedať, že práve táto kierkegaardovská 
vášeň (prejavujúca sa v etike, estetike aj duchov-
nej rovine) poháňala aj obidvoch „dopisovateľov“. 
Z ich Poste restante vystupuje ako nefalšovaná 
motivácia, dodatočne tvarovaná erudíciou a či-
norodým zápalom. Kniha však vysoký báda-
teľský profil obidvoch sympaticky poľudšťuje; 
približuje nám aj ich starosti o zdravie, rodinu 
s maličkými deťmi, zamestnanie i zárobok, ale 
aj o spoločenské uplatnenie a (seba)potvrdenie… 
A v stručnosti poukazuje aj na celý rad literár-
nych a literárnovedných výkonov a autorov, 
ktorí v mapovanom období pred i po Auguste 
1968 vyorali dodnes rešpektovanú brázdu na-
priek nepriazni svojho „dejinného času“. 

Stanislava Chrobáková Repar je spisovateľ-
ka, prekladateľka a literárna vedkyňa, v súčas-
nosti je šéfredaktorka časopisu Fraktál.

dno, ale ľahko sa človek môže dostať na dno“ 
(s. 142). Baginov príbeh naopak sprítomňuje 
osudy tých, ktorí mohli i naďalej, hoci v zme-
nených podmienkach, pôsobiť vo verejnej pre-
vádzke. Dôležité je, či a ako v tejto skúške obstáli 
so cťou a nezabúdali ani na tých prvých. Mnohí 
– podobne ako Bagin – mysleli a konali poctivo 
a kolegiálne napriek tomu, že sa neraz i sami 
ocitli pod tlakom a museli prekonávať aj vlastné 
„únikové chúťky“: „Nálada všade skoro na bode 
mrazu, ak si nepomôžeme sami, dáko zvnútra, 
nebude dobre“ (s. 160). 
 Korešpondencia ukazuje aj to, ako skazonosné 
procesy na (ktoromkoľvek) dejinnom šrotovisku 
„ľudského materiálu“ prichádzajú skôr plazivo 
a aké náročné niekedy býva včas zachytiť taký-
to trend a dištancovať sa od neho dostatočne 
presvedčivo i čitateľne. V listoch sa zároveň 
vyskytujú odkazy na rôzne „stratégie prežitia“, 
viac či menej vynaliezavé a určite aj nevyhnut-
né (netreba oblude skočiť rovno do papule). No 
ako hovorí A. Bagin, podobný tanec na špičke 
ihly, nech je akokoľvek ušľachtilo motivovaný, 
je a býva nesmierne náročný („Myslím pomaly 
viac na sebazáchovu ako na literatúru.“, s. 174). 
Neprajné alebo duchom malé, a teda provinčné 
prostredie svojho pôsobenia v liste označuje do-
slova za „smrtiace“, „robiť v tejto situácii stojí 
veľa síl a myslím, že človek nemôže dať zo seba 
to najlepšie“. A inde ešte názornejšie: „Pripadal 
som si neraz ako vôl so zaviazanými očami, ktorý 
šľape dokola a ťahá vodu zo studne“ (s. 179). 
 Je smutné, že tieto pocity ani mnohým z nás, 
ktorí patríme k nasledujúcim generáciám, nie 
sú celkom neznáme: plytvanie ľudským a odbor-
ným potenciálom sa u nás stalo zvykom – a práve 
v týchto analógiách a paralelách je hodnotená kni-
ha až deprimujúca… Napriek všetkým pozitívnym 
odkazom typu „vždy ma napĺňa radosťou, keď sa 
presvedčujem, že ducha nemožno zlomiť“ (s. 187) 
alebo: „Myslím však, že rozum, charakter a práca 
aj potom ostanú: to je nádejné.“ (s. 193 – 194). 
 Nuž, áno, ibaže v takejto večne pribrzďovanej 
interakcii so sebou samým aj studňa vysychá, 
aj vôl chradne. A nezachráni ich už ani „taktika 
striedania aktívneho protestu a pasívnej rezis-
tencie“ (s. 216), o ktorej Bagin zaujímavo rozva-
žuje, napr. v súvislosti s luteránskou (Kadlečík) 
a katolíckou (Bagin) domácou konfesiou i sebazá-
chovným správaním malého národa v dejinných 
turbulenciách Strednej Európy. Možno by sme 
si mali skôr zapamätať, koľko tvorivých ľudí tu 
už bolo podťatých a zmysluplných projektov 
spálených, a včas sa postaviť zlu. Nesprávať sa 
ako „sluhovia“ ustavične dumajúci o tom, „kedy 

ESEJ

Obapolne o „šťavách literatúry“ 
Albín Bagin – Ivan Kadlečík: Poste restante. Ivanka pri Dunaji: F. R. & G., 2018
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Ubúdanie pôvabu

Pavel Vilikovský: RAJc je preč. Bratislava: 
Petrus, 2018

Tvorbu Pavla Vilikovského desaťročia sprevá-
dza prísna literárnovedná reflexia, usporadúvajú-
ca početné autorské postupy (intratextualita, in-
tertextualita, ironická paródia, travestia, pastiš, 
protokolárny štýl a ďalšie) do uceleného obrazu 
autorského umeleckého systému. Pri úvahách 
o jeho najnovšej knihe RAJc je preč sú (okrem iné-
ho) cenné staršie poznámky Petra Zajaca, ktorý 
v kontexte vývinu Vilikovského postupov uvažuje 
o prítomnosti a charaktere tzv. autobiografickej 
pamäti. V nutnej skratke len naznačím základnú 
líniu: ľudský život sa vyznačuje rozmanitosťou 
a vnútornou protirečivosťou, autobiografickú 
pamäť možno preto vymedziť ako rozčlenenú 
a diferencovanú. Pamäť zároveň vystupuje vo Vi-
likovského neskoršej tvorbe v pozícii konštitutív-
neho naratívneho momentu a jej ďalším účinkom 
je posilnenie otázky ľudskej identity (porov. Pavel 
Vilikovský: Prózy. Ed. P. Zajac. Bratislava: Ka-
lligram, 2005, s. 843 – 871).

ktoré v protipohybe od východiskového „Rajc je 
preč“ dokladujú (nie nevyhnutne) minulé pôvaby,  
no zároveň sú aj dokumentom ich ubúdania. 
Tento princíp stojí aj za kompozičnou „rozviaza-
nosťou“ Vilikovského prózy, ktorá má charakter 
sekvencií či „prípadových“ obrazov. Do pamäťo-
vých stôp zároveň vstupuje prvok imaginácie, 
„dokresľovania“ udalosti, v tomto zmysle roz-
právač často priznáva obmedzený rozsah svojej 
znalosti, uvádza jej zdroje a upozorňuje na zása-
hy do prezentovaných obrazov, ich prevtelenie 
do vlastného „jazyka“ (s. 132, 161, 204, 271 a inde). 
(Len mimochodom: v tomto momente možno 
Vilikovského prózu interpretačne a koncepčne 
priblížiť k vybraným prozaickým prácam anglic-
kého spisovateľa Juliana Barnesa: Žiadny dôvod 
k obavám, Stôl s citrónmi, no predovšetkým Pocit 
konca. To, že Vilikovského písanie nemá ďaleko 
od Barnesovho, vypovedal už P. Zajac v článku 
Vilikovského príbehy umierania). Zvolený postup je 
účinný predovšetkým vo vzťahu k autentifikácii 
zobrazovaného a východiskovej poznámke o prí-
tomnosti autobiografickej pamäti. Rozprávač, 
limitujúci presnosť svojho rozprávania, si získava 
dôveru plynúcu z gesta priznania, odhalenia, 
rozkrytosti a úprimnosti. 

Naznačené poznámky vyhovujú najnovšej 
knihe Pavla Vilikovského z viacerých dôvodov. 
Próza je vystavaná ako spomienková kompozícia 
pozorujúceho a reflektujúceho rozprávača a vo 
svojom základnom nastavení pripomenie žáner 
(vlastného fiktívneho) životopisu s posilneným, 
komunikačne ústretovým bilančným prvkom. 
Rozprávača Vilikovského prózy zaujíma status 
„hotového“, „kompletného“ človeka (s. 26), ktorý 
sa konfrontuje s vedomím o „neúprosnom úbytku 
čara, o hrdzavení pôvabu“ (s. 246). Tento výcho-
diskový problémový bod, pomenovaný titulnou 
syntagmou „Rajc je preč“ a sprevádzaný prvou 
vetou knihy „Ide o to, prežiť všedný deň“, iniciuje 
pohyb do minulosti, do detstva, mladosti a ra-
nej dospelosti, „keď človek vzniká“, keď „nijaký 
deň sa mu nezdá všedný“, keď „vládne ustavičná 
zmena, vo všetkom. Aj keď sa udalosti opaku-
jú, sú zakaždým nové, lebo sa stávajú niekomu 
inému. Niekomu, kto tu včera ešte nebol“ (s. 26). 
Vlastníkom minulosti je však pamäť, rozčlenená 
a diferencovaná, preto rozprávačove spomien-
ky a z nich vznikajúce obrazy neplynú chrono-
logicky a nemajú charakter „totálnej jednoty“  
(P. Zajac, tamže, s. 871), ale skôr členitých trsov, 
voľne priradených udalostí, miniatúr a impulzov, 
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Bolo by nanajvýš jednoduché a priamočiare 
označiť Vilikovského prózu žánrovo ako belet-
rizovanú autobiografiu. Vyššie som naznačil,  
že Vilikovského dielo asociuje žánrovú paradigmu 
(vlastného) životopisu, teraz doplním, že tento 
moment azda najsilnejšie zdôrazňuje bezmennosť 
rozprávača, ktorá môže smerovať k autobiografic-
kému princípu. Medzi rozprávačom v prvej osobe 
a autorom totiž nestojí viditeľné pomenovanie, 
a teda nič nehatí, resp. nepresmeruje priebeh po-
tenciálnej priamej referenčnej línie od rozprávača 
k autorskému subjektu. Bezmennosť postavy však 
možno čítať aj v inom pláne, ako postup, ktorý 
„rozpúšťa“ individuálny princíp a tým smeruje 
k nadindividuálnej, generačnej výpovedi/repre-
zentácii. Už Valér Mikula v recenzii Duchaplnou 
parou vpred! (Knižná revue č. 4/2017) vyjadril ná-
zor, že Vilikovský nepíše o mladých a pre mla-
dých, Róbert Kotian zase v recenzii Smrť, dane 
a Vilikovský (SME, 1. 3. 2019) dodáva, že „starnúci 
či skúsený čitateľ je konečne vo výhode – mnohé 
zo situácií, o ktorých Pavel Vilikovský píše, sám 
zažil, počul, skúsil, zaznamenal“. Smerovanie 
postáv k nadindividuálnemu, externému, ob-
klopujúcemu, či typovému princípu potvrdzujú 
aj niektoré textové riešenia. Napríklad titulná 
syntagma „Rajc je preč“ v skutočnosti pôvodne 
nepatrí individuálnemu pocitu rozprávača, vy-
sloví ju priateľ Ivan ako diagnózu prichádzajúcu 
s vekom, ktorej sa rozprávač (ne)aktívne bráni: 
„Rajc sa nestratil, je stále tu, to iba my sme ho 
stratili. Prišli sme oň vekom (…) svet má čaro 
v každom veku, lenže v každom ho má iné. To je 
všetko, starký“ (s. 278), avšak neskôr: „Koniec 
koncov, rajc bol naozaj preč, ten niekdajší, a Ivan 
bol pre mňa dôležitejší ako pravda – vlastne iba 
ako názor, ktorým som si vôbec nebol istý (…) Mu-
síme si jednoducho nájsť nové rajce, keď nie inde, 
tak na prázdnom bielom plafóne“ (s. 283 – 284). 
Iným príkladom sa stávajú postavy z rozprávačo-
vej blízkosti, predovšetkým matka a stará mama 
či priateľky, ktorých náčrt individuálnej „tváre“ 
Vilikovský permanentne „rozpúšťa“ v externom, 
tentoraz literárnom kóde. Práve tu sa ukazuje, 
ako pomenovanie postavy dokáže presmerovať 
pozornosť čitateľa od autobiografického, teda 
osobného, do externého prostredia. Všetky tieto 
postavy rozprávač nazýva Oféliami alebo (parciál-
ne) Júliami (Shakespearovými), ale tiež vernou 
Penelopou (Homérovou) alebo je im prisudzovaná 
funkcia defoeovského Piatka. Ani individuálny 
profil samotného rozprávača nie je konštruovaný 
výhradne z neho samého, ale preniká ním predo-
všetkým postava a osud Shakespearovho Hamleta 
(v tematickej referencii k zosnulému otcovi sa 

analýze spoločnosti od februárového prevratu 
1948 po koniec osemdesiatych rokov. V zásade 
tak autor robí cez rozprávanie básnika-straní-
ka, v ktorom sa prelínajú minulosť s prozaic-
kou súčasnosťou (obdobie tesne pred Nežnou 
revolúciou) a súkromná rovina s verejnou. 
Havranovo dielo je ambiciózne, chce detailne 
popísať spoločenskú atmosféru, vnútorný svet 
a motivácie protagonistu. Román nakoniec 
v rovine nenaplnených ambícií aj zostane.

Protagonista bilancuje svoj život na pozadí 
viacerých spoločenských premien, na ktorých 
sa rôznymi spôsobmi podieľal, či už v úlohe 
básnika alebo straníka. Kniha je delená 
do troch častí: v prvej časti románu ide pre-
važne o obdobie do šesťdesiatych rokov a za-
čiatku sedemdesiatych minulého storočia, 
v druhej časti pokračuje vo svojich úvahách 
najmä v časovej perspektíve normalizácie. 
V tretej časti poskytne pohľad zvonku sub-
jektu protagonistu, ale zároveň zvnútra jeho 
inak skrytého súkromného života, straníkov 
syn, ktorý preberá rolu rozprávača jazykovo 
neodlíšeného od predošlého. Protagonista aj 
jeho syn dokopy vytvárajú diagnózu rodinnej 
situácie. Básnik spomína na rodičov, na ťažko 
pracujúcu matku a na otca s obdivom k Hit-
lerovi a členstvom v HSĽS, uvažuje o svojej 
manželke s aristokratickou minulosťou a o de-
ťoch, synovi a dcére, ku ktorým nepociťuje 
žiadny emocionálny vzťah. Vo svojej pracovni 
stretáva prízrak, považuje ho za ducha svojej 
manželky, ktorý klišéovito symbolizuje jeho 
prehrešky nielen voči spoločnosti, ale aj voči 
vlastnej rodine. Tento „duch“ v podstate pôsobí 
ako katalyzátor rozprávania príbehu.

Havranov protagonista, napriek tomu, že je 
prezentovaný ako straník tvrdého stalinistic-
kého razenia (so skrývanou nenávisťou voči 
Leninovi), nie je typickou straníckou figúrou 
(ak niečo také možno priamo opísať). Hoci 
pomáhal budovať socializmus v päťdesiatych 
rokoch, vraví, že jeho strana nebola v revoluč-
nom násilí dôsledná a radikálna: „Mali sme to 
robiť verejne, vystavovať ich na stromoch ako 
návnady pre váhavú budúcnosť, pretože bu-
dúcnosť a spravodlivosť nemajú nič radšej ako 
vôňu skutočnej obety, pohľad na vyvrátené oči 
minulosti“ (s. 65). Hoci prestane veriť v komu-
nistický projekt, znenávidí Rusko a ku koncu 
života sa stane chorobne paranoidným, počas 
normalizácie stále zastáva svoje nekompromis-
né postoje, pokračuje vo svojom súkromnom 
projekte prevýchovy nového človeka na svojej 
rodine. Vrcholom jeho schizofrénie je pašova-

ako mimoriadne funkčná javí byť jedna z roz-
právačových replík: „Som pozostalý“). A neraz 
do takej miery, že udalosti rozprávačovho života 
sa javia byť nepriamou interpretáciou postavy 
Shakespearovej tragédie. V niektorých bilanč-
ných konštatovaniach rozprávača, v akýchsi jeho 
„osobných životných zisteniach“, sa zasa zrkadlí 
tragická vedomosť 20. storočia, vyslovená vedúci-
mi osobnosťami filozofie, napr. vo výroku – „Dnes 
mi napadá také vysvetlenie, že keď raz začneme 
vznikať, už neprestaneme – alebo, ak chcete, už 
od narodenia začíname zanikať a ten proces pre-
mien sa skončí až úplným zánikom. Tak či onak, 
vyplýva mi z toho, že kým žijeme, nikdy nie sme 
definitívni. Mali by sme s tým rátať a správať sa 
podľa toho“ (s. 133) – rezonujú hneď tri dôležité 
zdroje: Heideggerov koncept bytia-k-smrti spojený 
s časovosťou, koncept projektu Jeana-Paula Sartra 
a nakoniec známy Beckettov obraz matky rodiacej 
rozkročmo nad hrobom. 

Zdá sa teda, že to, čo sa javí byť súkromnou 
históriou rozprávača, individuálnym životom, 
vlastnou skúsenosťou a spomienkou, je vo Vili-
kovského próze reprezentatívne vo vzťahu k skú-
senosti generácie s dlhšie používanými tvárami 
(s. 230), k skúsenosti veku.

Rajc je preč je pre mňa knihou o (zo)starnu-
tí sprevádzanom ubúdaním životného pôvabu 
i snahou o jeho zachytenie či oživenie, je umier-
neným, láskavo ironickým i melancholickým, 
ale aj výrazovo hravým náčrtom… budúcnosti.

Marcel Forgáč

Niekoľko duchov doby

Michal Havran: Otec bol v strane. Bratisla-
va: Marenčin PT, 2018

Postavenie Michala 
Havrana ako publi-
cistu komentujúceho 
spoločenské dianie sa 
v istom zmysle odrá-
ža v  jeho dr uhom 
romá ne Otec bol 
v strane. V príbehu 
komunistického stra-
níka a vysokoposta-

veného „básnika režimu“ (s. 112 – 113) sa autor 
pokúša o historickú anamnézu spoločnosti, 
ktorá sa v priebehu necelého jedného storočia 
prepracovala viacerými systémovými zme-
nami. Ťažisko románu spočíva v prozaickej 
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 ›› nie slovenských umeleckých diel do Rakúska. 
Ak si vypomôžem termínom z románu, ktorý 
navrhne básnik ako nový sloh normalizačnej 
epochy, cieľom pravdepodobne bolo, aby pro-
tagonista vyznel ako ultrarealista, a to nielen 
v postojoch, ale aj vo svojom vyobrazení. V ko-
nečnom dôsledku vyznieva ako psychopatická 
tyranská karikatúra komunistického straníka 
(vzhľadom na príbeh postava voľne pripomína 
akúsi bizarnú zmes Miroslava Válka a Gustá-
va Husáka) posadnutého utópiou, ktorý však 
nesúhlasí s príliš jemnými a nedôslednými 
metódami jej zavedenia a ktorý sa navonok 
správa oportunisticky.

Avšak väčším problémom prózy je ambícia 
obsiahnuť rozprávača a spoločnosť v čo naj-
širších súvislostiach. O nich hovorí zo svojej 
perspektívy samotný protagonista, vo svojej 
spovedi sa dotkne všemožných aspektov do-
bovej spoločnosti, od rozporov teórie a praxe 
komunizmu, cez kolonializmus, emancipáciu, 
legitímnosť násilia, problém nového človeka, 
vzťah s nacizmom či kresťanstvom, folklór, 
umenie a socialistický realizmus, súkromie 
obyvateľov a pokoj na prácu, alkoholizmus, 
konzum, psychické choroby, až po úvahy 
nad časom ako hlavnou mocenskou zložkou: 
„[Raz] som jej povedal, že utópia neznamená 
zrýchlenie času, ale jeho ovládnutie, že ko-
munizmus sa nedá vybudovať v turborežime, 
ale postupným ovládnutím zvykov a myslenia 
ľudí“ (s. 148). Havran, resp. jeho protagonista, 
všetky tieto témy načrtne, esejisticky medzi 
nimi preskakuje, často až nespojito. Čitateľo-
vi sa tak skôr zdá, že číta prvotné poznámky 
z rôznej súčasnej odbornej literatúry k rozsiah-
lej esejistickej práci. Z toho len ťažko urobiť 
čitateľné prozaické dielo vystavaním týchto 
poznámok na kostre nie úplne nezaujímavého, 
no v konečnom dôsledku zbytočne všeobsiah-
leho príbehu. 

V knihe vidno snahu prispieť do diskurzu 
o socializme, resp. obohatiť ho o nové podnety. 
Havran tak robí na podloží románu, ktoré sa 
pokúša naplniť faktami a úvahami, vzhľadom 
k rozprávanému príbehu v neproporčnom množ-
stve. Ak by chcel byť efektívnejší, stačilo by nájsť 
a povedať vhodný príbeh a podať ho bez otvorenej 
exhibície vlastných poučených myšlienkových 
pochodov. Namiesto toho však zvolil opačnú ces-
tu, ktorú uplatnil už vo svojom debute Analfabet 
(2016) a ktorý mu je skrátka, bez akéhokoľvek 
odsudzovania, prirodzenejší.

Viliam Nádaskay

vyprovokovateľného čitateľa s labilným nervo-
vým systémom, keď knihu dočíta? Začne hľadať 
staré novinové články a zistí, že „podobnosť čisto 
náhodná“, na ktorú autor ironicky upozorňuje 
hneď v úvode, je taká verná realite, že si bude 
musieť dať tabletku na zníženie tlaku. Nie všet-
ky charaktery postáv sú na prvý pohľad zrejmé, 
ale tie najhlavnejšie spozná aj ten, kto noviny 
zo zásady nečíta. Na druhej strane však platí, 
že ten, kto sa o slovenskú politiku vonkoncom 
nezaujíma, sa o existencii tejto knihy asi nik-
dy nedozvie. Nezáujem však nie je synonymom 
nevedomosti, preto (verejne známe) kauzy spo-
mínané v texte, hoci pre potreby románu inak 
pomenované, pôsobia na (ľahostajného) Slováka 
ako studená sprcha v decembri. Alebo aspoň by 
mali. Ten však vydrží aj šibenicu, ako sa u nás 
hovorí, a tak to Slovákovi bude aj naďalej jedno. 
Pravdepodobne. 

Soltészov hnev, ktorý jasne z knihy cítiť, je 
nepochybne oprávnený, hoci občas mu prene-
cháva až príliš veľký priestor, čo môže u čitateľa 
vykoľajiť rútiaci sa vlak plný vznetlivých infor-
mácií. Sám autor sa stal obeťou fyzického útoku 
a minulý rok mu zabili kolegu. O koho ide, isto 
netreba pripomínať, čitateľ sa to dozvie v knihe. 
Pár epizód s redaktorom Ondrom a posledná kapi-
tola, v ktorej je okrem iného opísaná jeho vražda, 
však pôsobia vzhľadom k ostatným kapitolám 
knihy ako narýchlo „prilepené“. Je to pochopi-
teľné, keďže kniha je venovaná Jánovi a Marti-
ne, ale narúša to kompaktný dojem z nej. Veľké 
množstvo mien, udalostí, káuz, intríg, podvodov 
a vrážd ide občas na úkor čitateľského zážitku. 
Niekoľko politických garnitúr sa v knihe stihlo 
vymeniť ani nevedno kedy. Charakter „svine“ má 
v románe však každý druhý (alebo každý prvý?), 
a tak sa ľahko môže stať, že si čitateľ mylne pred-
stavuje „inú sviňu“, než o akej sa v skutočnosti 
hovorí. V polovici knihy by už bola potrebná 
mapa a „politické rodostromy“. Množstvo ma-
teriálu použitého v románe by možno stačilo aj 
na dve knihy, čitateľ by nemusel byť miestami 
taký zmätený, dezorientovaný a hlavne naštvaný. 
Samozrejme, nie na autora. 

Písať o mafiánskych praktikách sa u nás v po-
sledných rokoch stalo veľmi populárnym remes-
lom a po prečítaní a vzhliadnutí takýchto počinov 
začínajú v mysli čitateľa vytvárať celkom peknú 
mapu svinstiev, ktoré sa dobre čítajú a ešte lep-
šie zakladajú do poličky vedľa ďalších desiatich 
podobných. Ľahostajnosť, nám taká vlastná, sa 
nedá vykoreniť jednou knihou, ani desiatimi, 
ani dvadsiatimi. A keď už sa s touto vlastnos-
ťou nedá nijako pohnúť, tak máme aspoň kopec 

Príliš mnoho svíň 
na takú malú krajinku

Arpád Soltész: Sviňa. Bratislava: Ikar, 2018

Investigatívny reportér 
Arpád Soltész počas 
svojej kariéry nazbie-
ral nepochybne toľko 
materiálu, že by mohol 
vydať jednu knihu kaž-
dý rok. Tak sa to aspoň 
javí, keďže Sviňa je 
autorovým druhým 
literárnym počinom, 

ktorý uzrel svetlo sveta rok po tom, ako vyšlo 
jeho debutové Mäso (Ikar, 2017). To sa stalo best-
sellerom, ako nás na to upozorňuje prebal, a také 
isté predpoklady má aj jeho druhá kniha. Sviňa 
je v podstate voľným pokračovaním predošlé-
ho románu, podobným tak vizuálnou stránkou 
(červená farba vymenená za bielu), ako aj vnú-
tornou kompozíciou (názvy kapitol pomenované 
podľa postáv v „hlavnej úlohe“). Dokonca si sem 
prídu „zahrať“ aj dve čitateľovi už dobre známe 
epizódne postavy – Miki Miko, Šalený Valent, 
a, samozrejme, novinár Schlezinger. 

Soltészova záľuba v expresivite výrazu a po-
menovávaní vecí pravým menom je zjavná už 
z jeho vlastnej povahokresby na vnútornej obálke 
knihy. Pramení však nepochybne z jeho profesio-
nálnej deformácie, čo mu, pravdaže, nemôžeme 
zazlievať. Román je svojím obsahom špecificky 
vyhranený a určite po ňom nesiahnu čitatelia 
„červenej knižnice“, takže autorovi budú odpuste-
né všetky „presstitútske“ formy vyjadrovania sa. 
Komu neprekážalo Mäso, tomu rozhodne nebude 
prekážať ani Sviňa. Povedzme si však úprimne, 
Soltész nemieri príliš vysoko do radov knižných 
gurmánov. 

Kniha sa číta dobre, hoci občas vyrušia úsečné 
vety (ktorých už ale nie je toľko, ako v predošlej 
knihe) a príliš mafiánsky (?) žargón, ktorý sa 
sem-tam vpletie i tam, kam nepatrí. Aj pomer-
ne vtipný slovník začne byť miestami otravný, 
keď si na tej istej strane aj trikrát prečítate tú 
istú slovnú „perličku“. Vševediacemu rozpráva-
čovi sa darí udržiavať čitateľa stále prítomného 
a dialógy postáv tiež nie sú z najhoršieho súdka. 
Román je ale doslova presiaknutý množstvom 
mien a čitateľovi sa môže stať, že na viacerých 
miestach stratí Ariadninu niť v labyrinte postáv 
a udalostí a ocitne sa v slepej uličke. Našťastie, 
Minotaurus nikde nečaká. Čo však čaká ľahko 



č. 04/19

RECENZIE

 ››

materiálu na ďalšiu stovku podobných kníh. 
Nechcem pátrať po tom, koľko fantázie musel 
autor použiť, aby tento román napísal, obávam 
sa však, že až tak veľa jej nebolo. Napísať knihu 
o Malebnej krajinke pod Drobnými veľhorami už asi 
nevyžaduje takú veľkú dávku odvahy ako kedysi, 
ale extradávku poriadneho nasrdenia. Odvahu 
však vyžaduje najmä jej čítanie – kniha naozaj 
nie je vhodná pre slabšie povahy.

 
Lucia Smiešková

Homér strednej Európy

Ivan Kadlečík: Lístoky / Lunenie / Taroky /  
Malé Prelúdiá. Levice: KK Bagala, 2018

Karel Kryl, Marcel Strý-
ko a Ivan Kadlečík, tri 
dôležité mená českoslo-
venského disentu. Dô-
ležité nielen pre vzťah 
k minulému režimu, 
ale najmä, a práve pre-
to možno paradoxne, 
pre boj, ktorý prišiel 
po roku ´1989. Všetci 

pochopili, že nebojujú proti totalite štátnej, ale 
proti totalite ľudskej, totalite v jadre ľudských 
duší, v samotnom ponímaní sveta. Zlo nemá meno 
režimu, ale hlúposti, masovosti a nostalgie k ne-
slobode. Všetci traja umierajú v bojovej nálade, 
s mečom a štítom nedokončenej vízie o slobode. 
Zomierajú na periférii, zabudnutí, alebo (ešte 
horšie) neprijatí novým snom o samospáse, kde 
vrecko vrecko maže. Súdruhovia demokrati – 
tak nazýva Kadlečík viackrát pánov nového 
sveta, určovateľov nových mravov, ktorí sa nič 
nové nenaučili, len prebrali dedičstvo starých 
spôsobov útlaku a hany, prvoplánovosti bytia: 
„Namiesto ideálov – idoly stupídnych spevákov, 
bavičov, rosničiek, politikov. Tu sa už konzumuje 
aj smrť a umieranie, lebo človek je tovar, nie živá 
bytosť“ (s. 359).

Kadlečíkov boj nám pripomína súborné vy-
danie jeho štyroch kníh v krvavo mramorovej 
väzbe. Centrom výberu sú Taroky – motív hry 
a paradoxnosti sveta ako partičky kariet, vní-
mania života a času ako nejednoznačnej masy 
symbolov a symbolík, v ktorej autor nachádza 
svoj autentický a originálny systém rozpozná-
vania pravého a falošného. 

V Lístokoch ide jednoznačne o hru lásky, má-
mivý tanec plameňov a najintímnejšie posolstvá, 

ktoré chce povedať muž len svojmu denníku 
a svojej milovanej, ktorú by takéto najdôležitej-
šie banalitky mohli zaujímať, pred ktorou by sa 
nemusel hanbiť byť trápne nahý. 

Lunenie je dvojakou hrou. Kadlečík používa 
starý slovenský kalendár s názvami mesiacov 
ako Malý sečeň či Veľký rujeň. Ide tu o hru 
času, o nazývanie času historizmami v silnom 
kontraste s postmodernou, hypermodernou, 
ultramodernou… tupé nóvum kontruje starej 
(múdrej) minulosti. Druhou tvárou tejto hry je 
rozprávkovosť – Maruškovstvo. Hra ako hračka, 
príbeh pre dospelé / archívne deti, zábava mysle. 
List nie milovanej, ale literatúre ako takej.

Taroky sú hrou v karty, šialený blázon Škýzo 
rozpráva o kartaní sa s osudom. „Stredná Európa 
je tam, kde sa hrajú Taroky a varí guláš“ (s. 230). 
Identita je hrou, hrou na vlasť, na národ, hrou 
na sebadefinovanie pri fľaši vína a zapálenej 
fajke.

Malé prelúdiá sú najsmutnejším a možno aj 
najhlbším prienikom hry. Hra ako hudba, hra 
ako organ v kostole, hra ako melódia s jasnými 
pravidlami – posvätného, sakrálneho a vzneše-
ného nechaosu. 

Prelúdia a Lístoky sú teda dokonalé zátvorky 
v štyroch knihách. Kde láska a hudba vymedzujú 
priestor na identitu a čas. Súborné vydanie je 
koncipované umne, tak, aby sa knihy dali spájať 
v kontexte doby, štýlu, ale aj seba navzájom.

Osoby a obsadenie diel nám môžu, ak sa spolu 
s vydavateľom rozhodneme chápať ich ako je-
den celok, ukázať štyri archetypy Kadlečíkovho 
myslenia: Marínu, Marušku, Jochanána / Škýza 
a Bacha. Marína nie je paródiou na Sládkoviča, 
práve naopak, je intímnou výpoveďou a hoci všet-
ky štyri knihy sa svojím autobiografickým štýlom 
podobajú denníkom, jedine tento je adresova-
ný konkrétnej osobe. Napadne nám Werther či 
Zvodcov denník, Kadlečík však ide ešte ďalej, jeho 
láska nie je tragická, je živá, pulzujúca, tvorená 
zmyslom, nie nezmyselnosťou. Ako Sládkovič, 
i Kadlečík zapája slovenské reálie a osobnú lásku 
do svetového priestoru, v ktorom sa Sitno vyrov-
ná New Yorku a Pukanec Parížu. Maruška sa 
na Marínu ponáša svojou snovosťou, nekonkrét-
nosť času v rozprávke je ale oveľa menej reálna, 
je skôr náladou. Úryvky života, často len jedno-
riadkové sa zas paradoxne ponášajú na haiku. 
Hrana poézie, prózy a momentu, vypovedajúca 
o konkrétnej sekunde. Záznamy Lunenia sú teda 
kontrastom nadreálneho a obyčajného. Jochanán 
je klaun, tarok číslo XXII, bez číslovania Škýzo, 
ktorý má najväčšiu hodnotu, pretože len klaun 
môže na kráľovom dvore hovoriť pravdu. A Bach? 

Bach je desivo reálny, desivo geniálny, desivo 
nádherný, desivo mŕtvy. Kadlečík, ktorý vyu-
žíva kontrast na zosilnenie vlastných zámerov, 
používa aj Bacha a svoju lásku k hudbe a slo-
bode ako pozadie disentu a toho najhoršieho,  
čo prežil v onom i súčasnom režime našej ne-
dávnej minulosti.

Lístoky sú chcieť. Chcieť pobozkať Marínu, byť 
s ňou, túžiť v tom najväčšom pátose, z ktorého sa 
dá i nedá vysmievať. Lunenie je vedieť – Kadlečík 
je Stredoeurópan, pozná svoj čas i svoje pros-
tredie. Vedieť znamená poznať čas, lebo nepo-
chádzame len z miesta, ale i z doby a doba sama 
pochádza z doby minulej. Odvážiť sa sú Taroky, 
odvážiť sa staviť, hrať svoj život nie o peniaze, 
ale o pravdu, o to, byť pravým. 

Sú Prelúdiá mlčaním? Prelúdiá najsmutnejšie 
a najfrustrovanejšie zo štvorice? Nie! Sú tichom, 
lebo len ten, kto mlčí, môže počúvať, hrať na or-
gane, byť nástrojom hudby, ktorá je nekonečne 
konkrétna bez jediného slova. Nehovoriť už o ko-
nečnosti a špine svetského, ale o dokonalosti 
a kozmickosti božského systému hudby, ktorá 
dávala slepnúcemu Homérovi tú najväčšiu ná-
dej. Reedícia kníh tohto spisovateľa je hlasom 
kričiacim z periférie, denníkom o identite nás 
všetkých, zmietajúcich sa medzi láskou, časom, 
nezmyselnou hrou a večnosťou v našich životoch.

Tomáš Straka

Vitajte na Slovensku…

Katarína Marinová – Katarína Fajnorová – 
Daniela Krajčová: Uletenci. Bratislava: Liga 
za ľudské práva, 2018

Komiks zažíva na Slo-
vensku tichú minire-
volúciu.  Najnovším 
dôkazom sú Uletenci 
od autorskej trojice 
Katarína Marinová, 
Katarína Fajnorová 
a Daniela Krajčová. 
Napriek názvu nejde 

o príbeh zameraný na milovníkov lietania, či 
už fyzického alebo psychického. Toto je komiks 
spracúvajúci päť príbehov cudzincov, ktorí našli 
domov a bezpečie na Slovensku. Komiks vznikol 
vďaka verejnému crowdfundingu a s podporou 
občianskeho združenia Liga za ľudské práva. 

V Uletencoch sme svedkami príbehu piatich 
mladých ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoj domov 
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všetko známe – rodinu, priateľov aj rodné mesto 
a začínať odznovu v cudzej krajine so zvláštnymi 
pravidlami a jazykom? To sa dozvieme z príbehov 
Simona, Naimy, Faisala, Khadri a Mohammeda.

Prvý príbeh sa odohráva v RESOTY – resociali-
začnej komunite Antona Srholca – a hlavným hr-
dinom je Simon z Etiópie. Simon pracuje v útulku 
pre zvieratá, rád varí a chcel by sa stať kuchárom. 
Jeho príbeh je sprevádzaný humornými príbeh-
mi o jeho spolubývajúcich, ako aj o jeho živote 
a o tom, čoho sa musel pre dobro druhých vzdať. 

Ďalší príbeh je zameraný na Naimi zo So-
málska a okrem spomienok na domovinu sme 
svedkami aj toho, že na Slovensku nie každý 
uvíta cudzincov s otvorenou náručou. Často je 
to, bohužiaľ, aj so zaťatou päsťou. 

V treťom príbehu o Faisalovi z Afganistanu, 
ktorý ušiel na Slovensko pred vojnou, vidíme, ako 
sa hlavný hrdina vracia ku štúdiu na škole. Jeho 
život predtým bol v nebezpečenstve aj bez vojny. 
Faisal totiž pochádzal z bohatej rodiny a hrozilo 
mu, že by ho uniesli ozbrojenci. Tak ho rodina 
zamestnala ako opravára bicyklov, aby pôsobil 
obyčajne. 

Khadrin príbeh začína z pohľadu jej rodičov 
v somálskom meste Mogadišu, kde ich sprevádza 
jedna tragédia za druhou. A tragédia je zjavne 
dedičná, pretože ani Khadre sa nedarilo. V jej do-
movine im môžu každú chvíľu na dvere zaklopať 
povstalci, boja sa nielen o domov, ale aj o životy. 
Jediné, čo zostáva, je odísť do Európy. 

Poslednou postavou je Mohammed zo Sýrie, 
ktorý protestuje spolu s ostatnými obyvateľmi 
proti vláde a prezidentovi Baššárovi al-Asadovi. 
No aj ten nakoniec skončí po riadne dlhej ceste 
v Bratislave.

Musím konštatovať, že tento komiks si vo svo-
jom prevedení trochu protirečí. V anotácii sa totiž 
píše: „Spomienky utečencov sú smutné aj veselé, 
napínavé aj poetické, kruté aj romantické. Ak 
sú navyše vyrozprávané pútavou kreslenou for-
mou, lepšie im porozumejú aj detskí čitatelia.“ 
No, bohužiaľ, nemá vôbec pútavú kreslenú formu. 
V dnešnej dobe, keď ľudia skôr pokukujú po obale 
a ignorujú pravidlo o nesúdení knihy podľa obalu, 
by ste týmto komiksom ľudí nezaujali. Skôr odra-
dili. Čo je škoda, pretože zámer je dobrý. Dnešnú 
generáciu čitateľov zaujmete najprv kresbou a po-
tom príbehom. Kresba Uletencov má jeden veľký 
problém, pôsobí totiž, akoby ju kreslila žiačka zá-
kladnej školy a miestami oveľa horšie. Oceňujem, 
že ide o perokresbu, ale toto prevedenie mohlo 
byť oveľa lepšie. Takto celý komiks pôsobí skôr 
amatérsky než profesionálne. To isté sa týka aj 

Aj v tomto diele autorka uplatnila svoj poly-
fónny literárny štýl. Na 300 stranách prináša 
101 svedectiev zozbieraných v rokoch 1978 až 
2004. Pustila sa do ďalšej z ťaživých tém, o ktorej 
by spoločnosť inak mlčala. Väčšina preživších 
totiž riešila veľkú dilemu: Spomínať alebo za-
budnúť? Možno bude lepšie mlčať, mnohí sa totiž 
boja spomínať. Mnoho rokov sa snažili zabúdať. 
A aký by to malo význam? To objasňujú slová 
jednej z preživších Vale Brinskej (vojnu zažila 
ako dvanásťročná), podľa ktorej kniha dostala 
svoj názov: „Nami to končí… My sme poslední 
svedkovia. Naša doba končí. Musíme rozprávať. 
Naše slová budú posledné…“

Učiteľka Maša, vedúci závodu Feďa, umelky-
ňa Aňa, fotograf Toľa, robotníčka Zina, sociológ 
Vasia, vojnový invalid Saša či riaditeľ strednej 
školy Viktor… To je iba zlomok z tých, ktorí boli 
v čase Veľkej vlasteneckej vojny deťmi. Čo pre vás 
znamená slovo vojna a aký je váš prvý zážitok 
z nej? Kedy ste sa prvý raz stretli so smrťou? Čo 
ste cítili a aké boli vaše sny? Také boli najčastej-
šie otázky bieloruskej spisovateľky. V knihe nič 

sama nehodnotí, neko-
mentuje, stala sa akoby 
„ľudským uchom“, iba 
sprostredkuje čitate-
ľovi to, čo sama počula 
– spomienky dnes už 
dospelých ľudí, ktorí 
sa rozhodli prelomiť 
mlčanie. Vďaka nej čí-
tame ich smutné zážit-
ky z detstva, prežívame 

spolu s nimi hladovanie, bombardovanie, evakuá-
ciu, bolestnú stratu otca či matky.

Práve detská optika je tým, čo robí knihu jedi-
nečnou: Detské vnímanie reality – detailov, zvu-
kov a vôní vojny, zosilnené spomienky a mnohé 
absurdné vojnové výjavy. „Ľudia, ktorí nevideli, 
ako človek zabíja človeka, sú celkom iní ľudia,“ 
hovorí ďalšia zo svedkýň. O to strašnejšie je,  
ak ide o deti. Autorka zdokumentovala výpovede 
tých, ktorým v detstve zastrelili mamy priamo 
pred ich očami. Niektorí prežili popravu vďaka 
tomu, že ich rodičia chránili vlastným telom. 
Zažili vypaľovanie dedín. Stali sa utečencami, 
hladovali v detskom domove či v koncentrač-
nom tábore, boli mučené alebo sa skrývali v lese, 
u partizánov. Iné deti zase tvrdo pracovali na po-
liach, sužovali ich choroby, zima i vši, stratili 
súrodencov a po vojne hľadali nezvestných členov 
svojej rodiny.

Dielo Poslední svedkovia je zavŕšením hrôzo-
strašnej pentalógie Svetlany Alexijevičovej, 

obálky, ktorá skôr navodzuje dojem, akoby išlo 
o publikáciu pre fanúšikov púšťania šarkanov.

Na druhej strane musím oceniť realizáciu ob-
razotvornosti hlavných postáv. Kresličke Daniele 
Krajčovej sa podarilo veľmi pekne zobraziť pred-
stavy hlavných postáv, ako aj ich myšlienkové 
pochody. Napríklad, keď hovoria o nožičkách klo-
bások, tak si predstavujú klobásky s detskými no-
žičkami. To isté sa deje aj pri takzvanom „braní 
nôh na plecia“. Postavy sú zobrazené ako bežia, 
ale nohy majú doslova zavesené na pleciach. Fai-
sal si na Slovensku pripadá ako mimozemšťan, 
a tak je na prvej strane svojho príbehu zobrazený, 
ako sa vznáša nad sídliskom v lietajúcom tanieri 
a podobne. Každá z hlavných postáv má aj svoj 
vedľajší príbeh z pôvodného domova. Niektoré sú 
tragikomické, ako napríklad Simon a jeho oveč-
ka, čo pôsobilo ako vystrihnuté z filmu Napoleon 
Dynamite a iné sú zase desivé. Napríklad Khadrin 
príbeh je svojím vyrozprávaním a spracovaním 
zo všetkých príbehov najlepší. Je tragický, dojí-
mavý a veľmi realistický.

Ak sa vám do rúk dostane komiks Uletenci, daj-
te mu šancu. Nedajte sa odradiť kresbou, pretože 
pod nevábnym povrchom sa ukrývajú príbehy, 
ktoré vás presvedčia o tom, že na svete jestvujú 
ľudia, ktorí si prešli peklom a z dobrých dôvodov 
považujú Slovensko za raj na zemi. Plus, od každej 
hlavnej postavy sa dozviete niečo o ich zvykoch 
a kultúre a ako u nich doma prebiehal každoden-
ný život. Uletenci dokazujú, že v súčasnosti môže 
byť komiks aj o inom než len o superhrdinoch pre-
háňajúcich sa mestom a zlosynoch pokúšajúcich 
sa ovládnuť svet. Komiks môže byť aj o ľuďoch.

Marek Baranyi

O osudoch detí vo vojne

Svetlana Alexijevič: Poslední svedkovia. 
Preklad Silvia Šalatová. Žilina: Absynt, 
2018

„Som človek bez detstva, namiesto detstva mám 
vojnu,“ priznáva architekt Vasia Charevskij, kto-
rého vojna zastihla ako štvorročného. Jeho príbeh 
a tiež mnoho iných prináša držiteľka Nobelovej 
ceny za literatúru z roku 2015, bieloruská spi-
sovateľka Svetlana Alexijevič (1948) v knihe 
Poslední svedkovia. Po tom, čo v diele Vojna 
nemá ženskú tvár zaznamenala osudy žien, sa 
rozhodla zdokumentovať aj to, ako vojnové utr-
penie ovplyvnilo deti v Sovietskom zväze počas 
Veľkej vlasteneckej vojny (v rokoch 1941 – 1945).
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v ktorej celkovo zaznievajú tisíce hlasov.  
Ak sa spýtate, ktorá z jej kníh je svojím obsa-
hom najstrašnejšia, je to zrejme táto. Dovolíme 
si tvrdiť, že ide o jednu z obsahovo najsilnejších 
protivojnových kníh. Je dokumentom jednej doby, 
nadčasovo však poukazuje na to, ako mašinéria 
vojny ničí to najčistejšie – detstvo a detskú dušu. 
Je to výstraha pre nás aj pre ďalšie generácie, 
srdcervúca prosba, aby ľudstvo neviedlo vojny. 
Autorka zároveň ukazuje silu človeka vzoprieť 
sa nepriazni osudu. Napriek tomu, že týmto ľu-
ďom ostali následky na celý život (traumy, inva-
lidita…), stratili rodičov a detstvo, úplne ich to 
nezlomilo. Prežili a ich život sa po trpkých skú-
senostiach znovu rozbehol pozitívnym smerom.

Svetlana Alexijevič sa zároveň spolieha na čita-
teľovu schopnosť empatie s hrdinami a hrdinka-
mi knihy. Každý z nás vie, ako veľmi sme v detstve 
boli fixovaní na svoju mamu či otca, ako dlho 
sme sa dokázali hrať a koľko sladkostí sme boli 
schopní zjesť. Aj kvôli tomu sa ich príbehy nečí-
tajú ľahko a vaše oči nezostanú suché. Možno si 
mnohí práve vďaka tejto knihe uvedomíme nielen 
ten veľký odkaz pre ľudstvo, ale aj to, aké krásne 
a bezstarostné sme mali svoje vlastné detstvo.

Oľga Gluštíková

Subtílne textúry 
hľadaného domova

Petra Baďová: O dievčatku, ktoré kráča Do-
mov… Bratislava: Vydavateľstvo Asociácia 
Corpus – NM Code, 2018

V závere mi-
nulého roka 
získal ocene-
nie Najkrajšia 
detská kniha 
jesene 2018 de-
but Petry Ba-
ďovej O diev-
čatku, ktoré 

kráča Domov… Autorka aktuálne pôsobí ako 
odborná asistentka v Ústave literárnej a ume-
leckej komunikácie FF UKF v Nitre a zároveň sa 
dlhodobo venuje ilustrátorskej a grafickej tvorbe. 
Uvedená kniha bola ocenená spolu s ďalšími pia-
timi publikáciami a vybraná spomedzi kolekcie 
42 prihlásených titulov.

Kniha Petry Baďovej rozpráva univerzálne 
podobenstvo o hľadaní seba samého a hľadaní 
skutočného domova. Hlavnou postavou príbehu 

do subtílneho prírodného sveta, lebo práve ten 
v celom príbehu figuruje ako kardinálny pred-
poklad hľadania seba samého. To je vizuálne po-
silnené aj monumentalitou naturálnych prvkov 
oproti drobnosti detskej postavy. Dieťaťu sa tým 
sprostredkúva aj dôležitý ekologický a environ-
mentálny podtext celého rozprávania. Príbeh 
svojou svetelnou poetikou signalizuje aj pestrú 
a nejednostrannú pocitovú škálu života – inými 
slovami, že do nej patrí šero, tma, strach, samo-
ta, ale aj svetlo, perspektíva, radosť a objavenie 
porozumenia. Napokon, táto kniha naznačuje aj 
dôležitosť rozprávok a archetypálnych príbehov 
pri hľadaní našej vlastnej identity. A hoci dievčat-
ko v príbehu po celý čas putuje za sebou samým, 
citlivá autorská kniha Petry Baďovej potvrdzuje, 
že už priestor každej jednej otvorenej stránky je 
pre hlavnú protagonistku aj samotnú autorku jej 
domovom, teda vytvorením chápajúcej blízkosti 
s prírodným, ľudským, ale aj nádejným duchov-
ným svetom.

Kniha Petry Baďovej O dievčatku, ktoré kráča 
Domov… sa vďaka vydavateľstvu Asociácia Cor-
pus tieto dni dostáva aj medzi deti v podobe ma-
lých brožúro-knižiek. Budú s nimi tvorivo a hravo 
pracovať napríklad pedagógovia v školskom klu-
be na základnej škole pre mimoriadne nadané 
deti v Bratislave. Kniha autorky teda symbolicky 
aj prakticky kráča ďalej a ponúka dnešným deťom 
príťažlivý vizuálny svet pomáhajúci ich vkusovej 
aj osobnostnej kultivácii. 

Eva Pariláková

Zlatník slov 
alebo Cesta k duši 

Pascal Mercier: Nočný vlak do Lisabonu. 
Preklad Paulína Šedíková Čuhová. Brati-
slava: Premedia, 2018

Zlatník slov sa volá 
útla zbierka zápiskov 
portugalského leká-
ra Amadea de Prado. 
Vo švajčiarskom kníh-
kupectve v Berne ju ná-
hodne objaví starnúci 
samotársky profesor 
klasických jazykov 
Raimund Gregorius, 

ktorého žiaci i kolegovia prezývajú Mundus. 
Tesne predtým stretol na moste tajuplnú Portu-
galku. Tieto dva zážitky na neho tak zapôsobia, 
že podľahne náhlemu popudu, opustí školu, svoj 

je dievčatko, ktoré putuje rôznymi, prevažne prí-
rodnými svetmi (lúka, jazero, podmorský svet, 
les atď.) a stretáva sa so zvieratami, rastlinami, 
vtákmi, rybami aj s dvoma ľuďmi. Tieto stretnutia 
sú zároveň vizuálnymi aj textovými alúziami 
na známe detské a archetypálne príbehy (Malý 
princ, Palculienka, Janko a Marienka, Malá morská 
víla atď.). V závere knihy je uvedený aj ich zoznam 
a čitateľsky ústretový príhovor autorky, ktorý 
nabáda rodičov aj deti k hravému hľadaniu týchto 
rozprávkových odkazov. 

Sugestívna atmosféra príbehu sa potom budu-
je predovšetkým vďaka originálnemu rukopisu 
autorky. Možno dokonca hovoriť o objavení je-
dinečnej autorskej techniky, ktorá by sa dala 
pomenovať ako subtílna kolážová tieňohra. 
Petra Baďová vo svojich ilustráciách pracuje 
prevažne s tmavými siluetami postáv, ktoré 
sú zasadené do priestoru vytvoreného z rôzne 
štruktúrovaného materiálu a nasvieteného výz-
namotvorným expresívnym svetlom. Výsledkom 
je tajomný, jemne znepokojivý či až dramatický, 
ale zároveň aj poetický a meditatívny výraz celej 
publikácie. Hľadanie domova sa teda odohráva 
v rembrandtovskom svete šera a tmy, v tmavších 
až čiernych plochách, v dramatických alebo poe-
tických svetelných fragmentoch, ale sprítomňuje 
sa aj v podobe väčších, nádejných plôch svetla 
(napr. vychádzajúceho slnka alebo žiarivého 
horizontu). Hľadanie domova zároveň prebieha 
v prostredí komponovanom z rozličných materiá-
lov s jemnými povrchmi, drsnejšími štruktúrami 
alebo minimalistickými ornamentmi. Ide predo-
všetkým o priesvitný či polopriesvitný papier 
a jeho zviditeľnené vlákna, vlásočnice či iné tex-
túry a reálne prírodné prvky diskrétne insceno-
vané do konkrétnej symbolickej scény (trávy, 
kvety, lupene, konáre, pierka atď.). A napokon, 
hľadanie domova sa realizuje aj ako postupná 
transformácia a variácia koloritu jednotlivých 
prostredí od tmavších a pochmúrnejších farieb 
(čierna, tmavohnedá, sivá) až k živým, životným 
a hrejivým tónom nachádzanej blízkosti (modrá, 
tyrkysová, červená, zlato-žltá).

Aké posolstvo teda prináša kniha Petry Ba-
ďovej detskému, ale aj dospelému čitateľovi 
a divákovi? Povaha sveta, v ktorom dievčatko 
putuje, možno pomáha dieťaťu nepriamo pocho-
piť, aká je vlastne naša skutočnosť – je zložitá aj 
tajomná, tvorená rôznymi prekvapivými detail-
mi a bazálnymi zmyslovými kvalitami. Je však 
aj jemná, lyrická a kontemplatívna, teda taká, 
aká sa dnešnému dieťaťu v dominantnej main-
streamovej kultúre až tak často nesprostredkú-
va. Zároveň mu umožňuje prinavrátiť jeho pohľad 
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po stopách neznámeho autora.

Toto je východisko filozofického románu Noč-
ný vlak do Lisabonu, azda najúspešnejšieho 
románu švajčiarskeho spisovateľa, filozofa a vy-
davateľa Petra Beriho, ktorý píše po nemecky 
pod pseudonymom Pascal Mercier.

Protagonista jeho knihy Mundus sa dozvie, 
že muž, ktorého hľadá, prežil mimoriadne kom-
plikovaný život za Salazarovej diktatúry a už 
nie je medzi živými. Pokračuje však v pátraní. 
Postupne sa stretáva s Amadeovými súputníkmi 
a rodinnými príslušníkmi, a aby sa s nimi mo-
hol rozprávať a čítať fragmenty z  pozostalosti 
bez tlmočníka, učí sa po portugalsky. Objavuje 
osobnosť výnimočného človeka, ale zároveň si 
uvedomuje, že táto cesta do Lisabonu je aj cestou 
do jeho vlastného vnútra. 

Je to vlastne román v románe, s fiktívnymi 
hrdinami na pozadí historicky reálnych skutoč-
ností, s dôrazom na pozoruhodné vykreslenie 
niektorých detailov, charakterov, myslenia. Dej 
sa delí na 52 kapitol v štyroch častiach: Odchod, 
Stretnutie, Pokus a Návrat. Pascal Mercier sa 
v nich zamýšľa nad témami, ako sú dôstojnosť, 
sloboda vôle, možnosť spoznávania samého seba 
i druhých, ale aj nad tým, kde ležia hranice ta-
kého spoznávania. Hovorí o smrti, starobe, no aj 
o kráse. Napríklad: „Nechcel by som žiť vo svete 
bez katedrál. Potrebujem ich krásu a vznešenosť. 
Potrebujem ich proti všednosti sveta…“ 

Alebo sa pohráva s úvahami na tému potreby 
vnútorného tajomstva, neutíchajúcej zvedavosti, 
radosti z myslenia, ustavičného hľadania odpo-
vedí hoci aj na otázku: „Ak je to tak, že môžeme 
žiť len malú časť z toho, čo je v nás – čo sa stane 
so zvyškom?“

Kniha Nočný vlak do Lisabonu vyšla po prvý 
raz v roku 2004. Odvtedy ju preložili do viac ako 
tridsiatich jazykov a vznikol aj film. Lenže kniha 
je kniha. Nič ju nenahradí. Prihovára sa takpove-
diac nadčasovo a osobne niečomu v hĺbke nášho 
vnútra. Pravda, ak jej dáme šancu a dokážeme 
sa stíšiť, vnímať, uvažovať. Pretože viac ako prí-
beh samotný fascinuje spôsob jeho rozprávania, 
jednotlivé postrehy, nastoľovanie tém a otázok 
duchovna, etiky, ale i narábanie s jazykom, po-
užitie slov. 

Nie je to ľahké čítanie. Čitateľ, zvyknutý 
na knihy plné akčnosti a nič nehovoriacej zá-
plavy slov, sa neraz musí vrátiť k prečítanému, 
aby pochopil aj nepreložené citáty, vychutnal 
si kontext a plne precítil jeho význam. Možno 
nejde o originálny nápad, príbehy tohto typu sa 
v literatúre opakujú, ale po prečítaní ma naplnila 

(otázka či naozaj) produkt systému sa cíti byť jeho 
neoddeliteľnou súčasťou: „Patríme k sebe; oni sú 
s nami, dôverujeme im, sú to naši vodcovia […]“ 
(s. 23), a ďalej „Naši vedúci činitelia nám posky-
tujú všetko, čo potrebujem, bojujú v našom mene 
za nás, a my preto bojovať nemusíme, lebo oni 
berú na svoje plecia ťarchu boja ľudu dobrovoľne 
a spolu s nimi sme my“ (s. 23). Horváth perfektne 
využil socrealistický model na to, aby poukázal 
na nemožnosť jeho prepojenia s každodenným 
životom. Náš hrdina verí v prekrásnu socialis-
tickú budúcnosť, uprednostňuje ideológiu pred 
prízemnými vecami. Svet sexuality a vášne je mu 
neznámy: „Do pudingu sa pridávajú aj hrozienka. 
Budem ju musieť pobozkať.“ Správny socialistický 
budovateľ sa nepozastavuje nad zbytočnými veca-
mi, ako je súlož, správny socialistický budovateľ 
bojuje za dobro socialistickej vlasti. Azda nám 
to nepripomína nejakú inú dobu? Pokiaľ vaša 
odpoveď bude znieť áno, máte pravdu. Náš hrdina 
je ako vytrhnutý z obdobia stalinizmu. Stelesne-
nie marxistického sna sa nachádza uprostred 
Pražskej jari. S hrôzou reaguje na informáciu, 
že aj v Československu zaviedli sex. Myslím si, 
že skôr ako naivitu ukazuje táto postava zasta-
ranosť stalinistickej ideológie, samotný hrdina 
je reliktom minulej doby.

Horváth dokonalým spôsobom ukazuje krí-
zu socializmu v období Pražskej jari. Zdanlivá 
medzinárodná socialistická komunita sa javí 
len ako utopický tvar. V jeho próze vidíme, ako 
predstavitelia jednotlivých krajín (v prípade 
Československa aj frakcií) bojujú len za svoju 
nadvládu nad ostatnými bez ohľadu na dobro 
komunistického sveta. Podľa Môjho tanku medzi 
priemernými obyvateľmi socialistického bloku 
môžeme odlíšiť tých, ktorí stále naivne dôverujú 
systému, a tých, ktorí ani veľmi nepredstierajú, 
že mu veria. V Horváthovej próze je kapitalistický 
svet nielen veľmi lákavý, ale aj celkom dostupný. 

Horváth rozpráva príbeh o jednom zo zlomo-
vých bodov československej histórie z maďarské-
ho uhla pohľadu, pridáva veľkú dávku absurdnos-
ti už dosť absurdnému obdobiu. Výborne popísal 
hodinu Č (obsadenie československou armádou 
Varšavskej zmluvy): „Súdruhovia, chlapci, máme 
prúser. […] Obávam sa, že sme to posrali. […] Ho-
dina č: 20. augusta, 02 hodín 00 minút […] Ale 
veď teraz je už deväť preč.[…] takže sme útok 
zmeškali“ (s. 356). 

Postavou duševne jednoduchšieho hrdinu 
chcel Horváth poukázať na absurditu uvedeného 
obdobia. Za metaforu útoku armády Varšavskej 
zmluvy môžeme označiť odsek, v ktorom sa hlav-
ný hrdina hrá s vojačikmi. Spoločne so svojím 

radosť z nevšedného zážitku a chuť vrátiť sa k nie-
ktorým miestam, či urobiť si výpisky a zamyslieť 
sa. Hoci aj nad myšlienkou, že „život nie je to, čo 
žijeme, je tým, čo si predstavujeme, že žijeme“.

Dalo by sa povedať, že Nočný vlak do Lisabonu 
je pozoruhodný hold slovám, myšlienkam, ktoré 
vyjadrujú, knihám, ktoré ich prinášajú a klopú 
na naše dvere bez toho, aby tušili, či ich budeme 
ochotní otvoriť. Nečudo, že už v úvodnej časti 
vidí Mundus najväčší rozdiel medzi ľuďmi v ich 
vzťahu k čítaniu. Delí ľudí na tých, ktorí čítajú 
a tých druhých.

Elena Ťapajová

Takže chlapec 
narukoval na vojnu… 

Viktor Horváth: Môj tank. Preklad Renáta 
Deáková. Bratislava: Iron Libri – Vydava-
teľstvo Slovart, 2018

My mom always said life 
was like a box of choco-
lates. You never know 
what you‘re gonna get. 
(Moja mamka vždy ho-
vorila, že život je ako 
bonboniéra. Nikdy ne-
vieš, čo objavíš.) Jednu 
z najvýznamnejších 
citácií histórie filmu 

som neuviedla náhodne. Môj tank maďarského 
spisovateľa atmosférou vo veľkej miere pripomí-
na americkú produkciu (podľa knižnej predlohy 
Forrest Gump od Winstona Grooma). Chcela by 
som sa chvíľku venovať projektu, v rámci ktorého 
bola kniha preložená: Edícia K4 zahŕňa preklady 
súčasných maďarských, poľských, slovenských 
a českých próz do všetkých jazykov v rámci vy-
šehradskej skupiny, a vďaka tomu sa do mojich 
rúk dostal príbeh Forresta Gumpa východného 
bloku.

Kniha rozpráva príbeh mládenca, ktorý sa 
zhodou okolnosti stáva tlmočníkom samotného 
maďarského vodcu Jánosa Kádára. Kvôli svojej 
funkcii sa dostáva do centra udalostí východného 
bloku. Bez pochýb je hodnotou tejto knihy schop-
nosť evokovať dejinné udalosti. Obsahuje nielen 
maďarskú, ale aj celú východoeurópsku históriu. 

Hlavný hrdina (zároveň rozprávač) sa zdá byť 
mentálne obmedzený. Nerozumie svetu, v ktorom 
existuje. Je stelesnením homo sovieticus – člo-
veka tvarovaného komunistickou ideológiou. 
Rozprávač je produktom marxizmu a ako ideálny 
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kamarátom v zbrani Zsoltim sa hrajú v kasárňach 
na vojnu. Ak porovnáme tú scénu s popisom 
schôdze najvyšších tajomníkov spojeneckých 
zemí, uvidíme paralelu. Múdre socialistické hla-
vy sa hrajú na vojnu a nemajú záujem o umelé 
postavičky. Len Ulrich sa možno trochu zľutuje 
a donesie nám Indiána…

Prekladateľka Renáta Deáková vykonala vý-
bornú prácu. Vďaka hre s niekoľkými jazykmi, 
ako sú poľština či maďarčina, som občas úplne 
zabudla, že próza sa odohráva v maďarskom 
prostredí a text pôsobil univerzálne. Prajem 
maďarskej literatúre viac takýchto prekladov. 

Agnieszka Słowikowska 

Tri slepé myšky

Daniel Keyes: Kvety pre Algernona. 
Preklad Zuzana Trstenská. Bratislava: 
Lindeni v Albatros Media, 2019

Kvety pre Algernona 
pôvodne vyšli najskôr 
a ko pov ied k a ,  ne -
skôr ich autor Daniel 
Keyes prepracoval 
n a   r om á n ,  s vo j h o 
času viackrát ocenený 
a viackrát adaptovaný 
do filmu. V Amerike 
etablovaná klasika, 

zaradená do povinného čítania na viacerých 
školách, u nás prvýkrát vychádza až tento rok. 

Román je písaný formou denníka, respektíve 
záznamov o pokroku hlavného hrdinu Charlie-
ho. Charlie je tridsiatnik, mentálne zaostalý,  
no zároveň aj nadštandardne motivovaný štu-
dent špeciálnej triedy, ktorý sa na odporúčanie 
svojej učiteľky Alice Kinnianovej stáva súčasťou 
vedeckého experimentu. Po niekoľkých absol-
vovaných testoch je prvým ľudským subjektom, 
ktorému formou operácie zdvihnú viac ako dvoj-
násobne IQ. Jeho predchodcom je pokusná myš 
Algernon. Charlieho Algernon najprv frustruje 
– je to myš, ktorej sa musí intelektuálne vyrovnať 
a zo začiatku to nedokáže („Nikgdi pretím som 
nevedel že som hlúpší ako miš. Uš neksem pýsať 
správy o pokroku.“), no postupne si k nemu na-
chádza cestu na oboch úrovniach, intelektuálnej 
aj emocionálnej. Charlie je od Algernona závislý, 
keďže musí sledovať jeho regresiu, aby sa mohol 
s trochou šťastia vyhnúť tej svojej, zároveň sa 
s ním emocionálne stotožňuje – obaja sú outsi-

je tento vzťah naozaj plastický a je len zdrojom 
citového pôsobenia na čitateľa, je otázny. Fay 
zase, naopak, predstavuje sexuálne žiadanú, 
no nezodpovednú ženu, ktorá Charliemu po-
máha preklenúť problémy s jeho vlastnou se-
xualitou. Keď už nie je potrebná, autor sa jej 
zbavuje trošku nešikovne, hádže ju na starosti 
inému mužovi. Všetky postavy tak existujú vý-
lučne preto, aby Charlieho niečo naučili alebo 
mu niečo dali a keď svoju funkciu splnia, od-
chádzajú do tieňov, z ktorých prišli. Fay, v istom 
zmysle tiež pokusná myš, pomohla Charliemu 
odomknúť jeho sexualitu. Matka so sestrou mu 
pomohli harmonizovať svoju minulosť. Charlie 
je neodškriepiteľne jediná postava, na ktorú sa 
autor hĺbkovo upriamuje, čo je síce možné za-
strieť autorským zámerom, no na druhej strane 
tak môžu byť motivácie ostatných postáv často 
nerozlúštiteľné. 

Kvety pre Algernona sú sci-fi, ktoré upred-
nostňuje prvky vedeckej fikcie len ako nástroj 
na priblíženie alebo spoznanie psychickej hĺbky 
hrdinu. Daniel Keyes využíva svoje znalosti psy-
chiatrie veľmi intenzívne, zároveň pre čitateľa 
absolútne zrozumiteľne. Či už sa ku knihe do-
stane čitateľ, ktorý hľadá uspokojenie na emo-
cionálnom poli, alebo čitateľ pripravený pristu-
povať k dielu racionálne, obaja majú predpoklad 
odložiť Algernona zasýtení.

Nina Podmanická

Mätúce posolstvo 
Zvuku a Hluku

Nikola Aronová: Posledný dar zvuku. Bra-
tislava: Verbarium, 2018

„Kedysi dávno pra-
d áv no,  keď eš te 
neexistovala Zem, 
boli tu Zvuk a Hluk.“ 
Týmito slovami začí-
na debutová knižka 
mladej ilustrátorky, 
k torá ná m v  ná-
zve sľubuje odhaliť 

pompézne znejúce tajomstvo. Zvuk a Hluk je 
dvojica trochu mätúca, pretože nejde o proti-
klady. Zvuk je akékoľvek vlnenie, ktoré dokáže 
v ľudskom uchu vyvolať sluchový vnem, zatiaľ 
čo hluk je jednoducho nepríjemný zvuk. Prvá 
stránka knihy je venovaná kvázi vedeckému 
vysvetľovaniu, ktoré nás privádza až k Veľ-
kému tresku, kde sa onen Zvuk a Hluk mali 

deri, ktorých spoločnosť a lekári vnímajú len 
ako výsledky experimentu. 

Charlie sa ako outsider narodil. S IQ 68 nikdy 
nezapadal medzi deti v škole, do ktorej ho mama 
posielala a po operácii s IQ zhruba 180 medzi 
tých istých ľudí znovu nezapadá. Stáva sa tak 
outsiderom z oboch perspektív – zvrchu aj zdola, 
a to v priebehu niekoľkých týždňov. Na vrchole 
svojho pokroku sa Charlie štiepi na dve zložky – 
intelektuálnu, nad ktorou má dočasnú kontrolu 
a emocionálnu, ktorá zostáva v rukách bývalé-
ho mentálne zaostalého Charlieho. V procese 
skúmania svojej minulosti sa tak protagonista 
a čitateľ musia vyrovnať s nedôveryhodným 
rozprávačom, ktorého predstavuje Charlieho 
minulé ja. Stretávame sa s ním v pasážach, 
v ktorých nový Charlie neverí doktorom, pre-
tože starý Charlie si zle zapamätal inštrukcie 
k Rorschachovmu testu, ale aj v pasážach, v kto-
rých Charlie spomína na svoju mladšiu sestru 
Normu a v pasáži, kde sa s ňou po dlhom čase 
znovu stretáva – „Uvažoval som, či som niekedy 
spravil niečo, čo by vysvetľovalo matkin strach. 
Nič také som si nepamätal, ale ako som si mohol 
byť istý, že nemám za bariérami svojho zmuče-
ného svedomia ukryté príšerné spomienky?“ 
Intelektuálny rast Charlieho má za následok,  
že už svojmu starému ja nemôže veriť – nedoká-
že sa spoľahnúť na svoju emocionálnu zložku, 
na fakt, že podľa svojich vlastných slov by „bá-
bätku nikdy neublížil“.

Kým u Charlieho preberá kormidlo raciona-
lita, emocionalita zostáva stále v rukách jeho 
bývalého ja. Hlavný hrdina sa tak na poli citov 
a sexuality nehýbe z bodu A. Prejavuje sa náhly-
mi výbuchmi citov, napríklad pri nepodarenom 
pokuse o telesné zblíženie s Alice. Autor funkč-
ne pracuje so snom, prostredníctvom ktorého 
Charlie prežíva klasickú naivnú romancu. Daniel 
Keyes pomocou Charlieho nevedomia načrtáva, 
ako infantilne nazerá hlavný hrdina na vzťahy. 
Kým ružolíca deva a gavalier zo sna predsta-
vujú jeho túžbu, naivnú a detinskú predstavu 
ideál neho vzťahu z rozprávkovej knižky, fakt,  
že meč, falický symbol, sa nachádza v rukách 
devy, vychádza z jeho strachu a neschopnosti 
naozaj zaujať úlohu plnohodnotného muža.

Postava Alice, veľmi dôležitá ako nástroj 
na skúmanie Charlieho citovej a sexuálnej zlož-
ky, zostáva práve tým. Nástrojom. V podstate 
viac materinská ako sexuálne žiadaná myslí 
v každom prípade na Charlieho dobro, aj keď to 
pre ňu, aspoň pravdepodobne, znamená utrpe-
nie. Neprekáža jej, že Charlie spáva s Fay, vlastne 
to rovno schvaľuje a podporuje ho v tom. Keďže 
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 ›› zrodiť. Autorka asi nie je oboznámená s tým,  
že napriek veľmi hlučne znejúcemu názvu 
vedci zistili, že Veľký tresk sprevádzalo jem-
né hučanie, ktoré by ľudské ucho nedokázalo 
zachytiť. V nasledujúcich riadkoch sa autorka 
púšťa do odvážnej úvahy o existencii a nee-
xistencii času. Dozvedáme sa, že vedci síce 
tvrdia, že čas vznikol vo Veľkom tresku, no čas 
tak naozaj neexistuje, pretože je len výplodom 
ľudského mozgu, ktorý si nevie predstaviť ni-
čotu. Podľa autorky to mozog nedokáže preto, 
lebo využíva len desať percent svojej kapaci-
ty. Autorka si opäť asi nie je vedomá toho,  
že táto „vedecká“ informácia je dávno vyvráte-
ná mestská legenda. Podľa neurovedeckých vý-
skumov využívame náš mozog na sto percent, 
dokonca je väčšina jeho častí aktívna nonstop. 
Prvú stranu knihy uzatvára obrázok, na kto-
rom zobrazila časovú os. V jej prevedení ide 
o neuzavretý kruh so šípkou na pravom konci. 
Väčšina z nás pozná časovú os ako priamku, 
keďže čas plynie lineárne. Ťažko povedať, čo 
mala autorka na mysli. Mohlo by ísť o vektor 
zobrazujúci plynutie času na analógových ho-
dinách, no iba v prípade, že by šli pospiatky. 

Po tejto krátkej teórii začína samotný prí-
beh. Sledujeme Zvuk na jeho ceste po planéte 
Zem. Vymýšľa zvuky pre rozmanité prírodné 
úkazy: zurčanie vody, hrom, šuchot lístia… 
V jednej časti textu sa autorka venuje aj ľud-
skej reči. Zvuk tu tvorí „bezhraničné množstvo 
zvukov“. Slovo jazyk či reč tu však vôbec neza-
znie. Príbeh je udržovaný vo veľmi abstrakt-
nej rovine, ktorá ho robí neprístupným, najmä 
pre mladšie deti. Po čase sa Zvuk unaví a žezlo 
po ňom prevezme Hluk. Zvuk je tu predstavený 
ako kladný hrdina, ktorý stvoril harmonický 
svet, kde ľudia nažívajú v mieri so všetkým 
tým zurčaním potôčikov a štebotom vtákov. 
Hluk je naopak negatívny hrdina, ktorý s po-
mocou ľudstva premení svet na nepríjemné 
miesto plné rinčania zbraní a náreku zvierat 
zatvorených v klietkach. Autorka tu buduje 
veľmi naivný obraz sveta, v ktorom naznačuje 
existenciu ďalšieho antropologického mýtu, 
„ušľachtilého divocha“, ktorého vedecký po-
krok zmení na sebeckého a od prírody odtrh-
nutého človeka modernej doby. Napriek tomu,  
že ide o knižku pre deti, takéto zjednodušova-
nie jej nepristane. Zjednodušená pravda nie je 
synonymom pre pravdu jednoduchú.

Záverečné posolstvo knihy nám pripomína, 
aké dôležité je zastaviť sa v dnešnej uponá-
hľanej a hlučnej dobe. Zvuk venuje ľudstvu 
paradoxný dar. Čaká na nás tam kdesi vonku, 

snaženie vyvrcholilo v knihe Za oponou času, 
kde čitateľovi predstavil hádam najznámejšie 
hrdinky v sukniach. Ich výber ohraničil na naše 
teritórium. Svoje príbehy začal v 13. storočí (svä-
tá Margita Uhorská) a prechádzajúc po stáro-
čiach sa ocitol až v 20. storočí s príbehom Ge-
raldiny Oponickej, ktorá sa narodila v druhom 
roku prvej svetovej vojny v Budapešti a stala sa 
manželkou albánskeho kráľa Ahmeda Zoga roku 
1938 po sobáši v Tirane. Ako vidno, žena môže 
vstúpiť do kolónky hrdiniek aj sobášom, ako 
sa to stalo nielen Geraldine, ale aj španielskej 
princeznej Izabele Alfonzii Bourbonovej, ktorá 
sa vydala za grófa Zamoyskeho, vlastniaceho 
hrad v Starej Ľubovni. Viliam Apfel píše o veľko-
lepej svadbe v Madride roku 1929, keď mladému 
páru žehnal sám pápež Pius XI. Ženy sa do osu-
dových príbehov dostali aj vďaka svojej láske, 
ako o tom svedčí nie príliš známy osud Otílie 
Lubraniec-Dambskej. Táto pekná klobučníčka 
sa do regionálnej histórie Tatranskej Javoriny 
dostala vďaka láske ku grófovi Christianovi 
Hohenlohemu, ktorý jej dokonca kúpil grófsky 
titul. Ľúbostný príbeh grófa a Otílie sa začal jej 
príchodom do Tatranskej Javoriny a skončil sa 
smrťou v roku 1922, ako o tom svedčí aj pomník 
na cintoríne pod Tatrami. 

Niektoré príbehy nesú v sebe prvky legiend 
či povestí (Hedviga zo Spišského hradu, Lu-
cia Géciová-Korponajová z Levoče, geniálna 
primáška Cinka Panna z Gemera a ďalšie). Vi-
liam Apfel sa pri koncipovaní príbehov snažil 
vkomponovať do nich aj pohľad na dobu, kedy 
hrdinky žili. Na základe historických faktov vy-
tvoril pre čitateľa plastický obraz vtedajšej sku-
točnosti. Alžbeta Bátoriová, Žofia Bosniaková, 
Mária Kristína Habsburská, Mária Sečianska, 
Anička Jurkovičová a ďalšie ženské hrdinky 
svojich čias, to sú hlavné postavy Apfelovej 
knihy. Autor však nezostal iba pri historic-
kých obrazoch. Do príbehov „zamontoval“ aj 
súčasnosť. Tak nezabudol ani na Žofiu Bosnia-
kovú, ktorej múmiu roku 2009 vytiahol z rakvy 
vandal a polial horľavinou. Výsledok? Škoda 
nesmiernej historickej hodnoty. 

Viliam Apfel v knihe príbehov žien „za oponou 
času“ ukázal ich miesto v spoločnosti a osud, kto-
rý často vzbudzoval obdiv i súcit. A napokon aj 
zvedavosť súčasného čitateľa.

Ivan Szabó

kým si ho prídeme vyzdvihnúť. Pointa je naj-
silnejšou časťou príbehu. 

Najväčším negatívom knihy je jej všeobec-
nosť. Je očividné, že by sa chcela zaradiť k prí-
behom, ktoré nasledujú tradíciu rozprávania, 
čo očarila svet v de Saint-Exupéryho Malom 
princovi. No Exupérymu sa darí odovzdať več-
né pravdy a hlboké posolstvá práve preto, že 
jeho príbeh sa odohráva vo veľmi konkrétnej 
rovine. Vystupujú tu plnokrvné hmatateľné 
postavy, ktoré riešia reálne problémy. Aronovej 
príbeh nič také neposkytuje, čo sa odráža aj 
na fádnosti a paušálnosti ilustrácií.

Autorka má ambíciu rozprávať symbolic-
ký príbeh, „nadčasovú rozprávku pre ľudí 
od troch do deväťdesiatdeväť rokov“. Bohu-
žiaľ, hneď na začiatku odhalí veľmi povrchnú 
znalosť faktov, na ktorých svoj príbeh buduje. 
Samozrejme, cieľom prozaických útvarov, či 
už pre deti alebo dospelých, nie je odovzdávať 
faktograficky presný obraz sveta, no v tomto 
prípade nejde o vedomú hru s realitou, ale o ig-
norantstvo tak príznačné pre dnešnú dobu – 
ľudia nadobudli pocit, že by sa mali vyjadrovať 
ku všetkému len preto, že môžu. 

Verbarium sa rozhodlo túto knihu označiť 
pečaťou, ktorá nám dáva „Záruku dobrej kni-
hy“. Tento prípad nech je nám varovaním pred 
nič neznamenajúcimi zárukami marketingo-
vého oddelenia. 

Simona Rezníčeková

Ženy za oponou

Viliam Apfel: Za oponou času. Martin: Vy-
davateľstvo Matice slovenskej, 2018

Možno konštatovať,  
že kroniky či letopisy 
sa k ženským hrdin-
kám správali macoš-
skejšie ako k mužom 
a ich počet nemožno 
porovnávať s mužmi 
opisovaných v kroni-
kách. Dejiny sú zvy-

čajne dejinami vojen a tých vodkýň bolo určite 
menej. Aj napriek tomu história zaznamenala 
príbehy ženských hrdiniek, ktoré si zvyčajne 
svojím osudom, utrpením či statočnosťou vydo-
byli pozornosť kronikárov. 

S myšlienkou nájsť v dejinách príbehy tých-
to statočných žien sa pohrával známy autor 
literatúry faktu Viliam Apfel. Napokon jeho 
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„Konzul Hegemonie seděl na terase své 
ebenově černé kosmické lodi a na sta-

rém, ale dobře udržovaném klavíru Steinway 
hrál Rachmaninovo Preludium v cis-moll, zatím-
co dole s výhružným řevem vyskakovali z bažin 
obrovští ještěrovití tvorové.“ (Dan Simmons: 
Hyperion)
 „Hlboko v nezmapovaných zákutiach abso-
lútne nezaujímavého konca Západnej špirály 
galaxie leží jedno malé, fádne slnko.“ (Douglas 
Adams: Stopárov sprievodca galaxiou)
 „Nebe nad přístavem bylo šedé jako mrtvý 
kanál televize.“ (William Gibson: Neuromancer)
 „Červená řepa je ze všech zelenin nejvášni-
vější.“ (Tom Robbins: Parfém bláznivého tance)
 „Kiežby sa môj otec, poprípade matka, alebo 
najlepšie obaja, pretože to bolo psou povinnos-
ťou ich oboch, lepšie sústredili na vec, keď ma 
plodili.“ (Laurence Sterne: Život a názory pána 
Tristrama Shandyho)
 „O veľa rokov neskôr, zoči-voči popravnej 
čate, plukovník Aureliáno Buendía si spome-
nul na to dávne popoludnie, keď ho otec vzal 
so sebou a on po prvý raz uvidel ľad. (Gabriel 
García Márquez: Sto rokov samoty)
 Toľko k mágii prvej vety, tematizuje sa re-
latívne často, taký príjemný literárny folklór. 
Veta, ktorá otvára román, vovádza do príbehu, 
nastavuje latku. Veta-začiatok, o ktorej platí,  
že zvyšok bude aspoň taký silný, dobrý, výrazný, 
ako práve ona. Veta, čo ju možno tesať do ka-
meňa. Asi to nebude pravidlo, neodvážim sa 
zovšeobecňovať, ale sú čitatelia, ktorí to majú 
tak, že keď ich zasiahne prvá veta, zasiahne ich 
aj zvyšok. Sú, samozrejme, vynikajúce romány, 
ktoré takou prvou vetou nedisponujú, tie ale 
teraz nechajme bokom a píšme o tých, ktoré 
sú aspoň také vynikajúce, ako ich prvá veta. 
 Ako táto:
 „Ráno sa kurič zobúdza s takou nenávisťou 
v duši, že mu ani jesť nechutí.“ (Peter Pišťanek: 
Rivers of Babylon)

deväťdesiatky, bolo jasné, že boľševik je preč 
a s ním všetko, čo sa nemohlo, a ešte nebolo 
jasné, čo sa môže, tak sa mohlo všetko. Opojné 
roky slobody, flirtujúcej s anarchiou a Pišťan-
kov debut ako ich súčasť. 
 Keď v roku 1994 vo vydavateľstve Champag-
ne avantgarde vyšla dvojka, s obálkou akéhosi 
Lemuela Cautiona, aj sa trocha reptalo, akože 
už je to slabšie, menej pestré a viac-menej stále 
o sexe a Mladý Dônč, ktorý vyšiel rok predtým, 
bol lepší, respektíve novely v ňom obsiahnu-
té, a aj autor už o nás, čitateľoch vie, a tak si 
dovolí priamo k nám prehovárať, ale aj tak sa 
to znova húfne čítalo a Pišťanek už bol veľký, 
dokonca taký veľký, že finále trilógie Rivers of 
Babylon 3 alebo Fredyho koniec už vyšlo vo vy-
davateľstve Fénix v roku 1998 akoby priamo 
na spoločenskú objednávku. Aj Danglár sa 
vrátil na obálku, aj Rácza bolo viac, aj bolo 
treba pomaly aspoň literárne zúčtovať s tým, 
čo už sa nám tu rovno pred očami všetkým 
dialo. Mečiarizmus, hejslováctvo v plnom roz-
puku a všetky tie veci, čo na ne našinec síce 
nezabudol, ale vo vzťahu k dnešku je to svojím 
spôsobom čajíček.
 Preto je náramne oslobodzujúce vrátiť sa 
k trilógii Rivers of Babylon práve teraz a pre-
to je dobré, že tie knižky vychádzajú znova, 
ako sa na klasiku patrí. Knižky, čo by mali byť 
na pultoch kníhkupectiev prístupné stále ako 
literatúra, ktorá už obstála v previerke časom 
a nie je len unikátnym svedectvom svojej doby, 
ale je, v najlepšom slova zmysle, našou súčasťou. 
 Rád by som si nepamätal a asi prvočitateľom 
aj tak trocha závidím.

 Prvá veta románu po prvýkrát vydaného 
v roku 1991 vo vydavateľstve Archa s obálkou 
Jozefa Gertliho Danglára. Debutujúci autor 
nás na románovej ploche hneď skraja deväť-
desiatych vovádza do suterénu, do polosveta, 
do „pod sveta“, ktorý sme si hore vonku nemali 
ako všimnúť, lebo v bezprostrednej prítomnosti 
na „pod svetie“ akosi nezostával čas. Už bolo 
vlastne po Nežnej, takže dramatická zmena, 
ale všetky dôsledky sme si sotva uvedomovali 
a málokto tušil, že o rok-dva bude s Českoslo-
venskom koniec, že sa rodí nové, samostatné 
Slovensko, divoký východ, krajina, ktorú čakajú 
neuveriteľné veci, a že už tu máme román, prvý 
kus z neskoršej románovej trilógie, ktorý po-
ložil prst na tep doby, vtedy a tam, a o mnoho 
rokov neskôr azda pomôže pochopiť budúcim 
čitateľom, čo a ako sa tu vtedy dialo. Na zadnom 
prebale prvého vydania lákal potenciálneho 
čitateľa okrem obligátnej dejovej synopsie aj 
tento text: „Román Petra Pišťanka je paródiou, 
groteskou, trilerom, pornografiou a zároveň 
vážnou prózou, je príkladom, že dobrú litera-
túru môžete prečítať na jeden dúšok.“ 
 A stalo sa, zrodil sa bestseller, knižka, 
akých dovtedy príliš nebolo, slovenský román, 
ktorému slovenskosť nebola hendikepom,  
ale atrakciou. Priamočiary jazyk, atraktívne 
až bulvárne témy, žiadne inotaje, len írečitá 
stro hosť, v ktorej sa neplytvá slovami. Román 
zbavený všetkého vysokého literárneho elitár-
stva. Niežeby sa ho zriekol, len vlastne nedával 
okázalo najavo, ako dobre je napísaný. Román, 
čo sa dal rovnako dobre čítať v kaviarni ako 
v krčme. Kult jeho autora ešte nejestvoval, 
k Pišťankovi sa ešte nevzhliadalo, majster 
ešte nevstúpil do verejného priestoru, žil len 
jeho román. A vzhľadom na dobu, v ktorej vy-
šiel, celkom prirodzene sa ocitol v tej najlepšej 
spoločnosti, medzi románmi, čo tu za komanča 
vyjsť nemohli, ale teraz už áno, a bola to ne-
uveriteľná sila. Harníček, Pelc, Klíma, Hesse, 

Pamäť deväťdesiatok, 
na čítanie i do zbierky
Peter Pišťanek: Rivers of Babylon / Rivers of Babylon: Drevená dedina / 
Rivers of Babylon: Fredyho koniec. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2019

Juraj Malíček

Foto bb
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Ladislav Zibura: 40 dní pešo do Jeruzalema. Z češtiny preložila Ľuba 
Nguyenová Anhová. Bratislava: Bizbooks v Albatros Media, 2019

Debutová kniha mladého českého cestovateľa, ktorý sa sám vydal na púť 

do Jeruzalema. Bez mapy prešiel 1400 kilometrov. Na tejto dlhej ceste sa 

odohrá množstvo príbehov, pozoruhodných stretnutí, ale tiež ťažkostí. 

Zibura vydal aj knihy – alebo „peškopisy“ ako nazýva tituly o svojich peších 

cestách – o ceste po Arménsku, Gruzínsku, Nepále a Číne, aktuálne pracuje 

na texte o ceste stopom z Atén až za polárny kruh. O svoje zážitky sa delí 

na prednáškach, začiatkom apríla ho hostilo petržalské Artkino.

Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplá-
cií. Bratislava: OZ Hronka, 2019
Publikácia poeticko-reflexívneho charakteru zná-
meho spisovateľa, básnika, esejistu, publicistu 
a prekladateľa. Obsahuje úvahy z oblasti filozofie, 
estetiky, literatúry a náboženstva, ale aj beletris-
tické útvary.

Dalfar: Mimochodom. Bratislava: OZ Hron-
ka, 2019
Zbierka s rôznorodými textami, ktoré spája opti-
ka marginálií alebo „mimochodnosti“. Jednotlivé 
reflexie sú poznámkami na okraji každodenných 
javov a zároveň sa venujú zdanlivo menej význam-
ným, či menej zdôrazňovaným témam. Doslovom 
prispela Jana Beňová.

Marián Hatala – Petra Goldflamová 
Štětinová: Dva vorvane na dne vane. 
Bratislava: Petrus, 2019
Kniha česko-slovenskej dvojice obsahuje poetické, 
rýmované nonsensy, ktorými básnik a prekladateľ 
Marián Hatala voľne nadväzuje na ním zostavenú 
a z nemčiny preloženú antológiu Nočný spev sardinky 
v plechovke (Pectus, 2016).

Kolektív autorov: Veľký pán Dunaj. Zost. 
Miroslav Bielik. Bratislava: Vydavateľstvo 
Spolku slovenských spisovateľov, 2019
Antológia poézie klasikov prináša desať básní od de-
siatich básnikov národných literatúr z každého 
podunajského štátu (Nemecko, Rakúsko, Sloven-
sko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, 
Rumunsko a Ukrajina).

Monika Macháčková: Nič v zlom. Brati-
slava: Meridiano-press, 2019
Príbeh o vzťahu, v ktorom žena nenachádza pod-
poru. Preto sa jedného dňa rozhodne, že už nebude 
submisívna a vzoprie sa. 

Juraj Červenák: Biela veža: Bohatier 
(Kniha štvrtá). Ilust. Michal Ivan. Žilina: 
Artis Omnis, 2019
Záver epickej historickej fantasy série o výprave 
kyjevského kniežaťa Svjatoslava proti Chazarskej 
ríši a kaukazským kmeňom.

Peter Nevolný: Zabudnutí detektívi. 
Bratislava: Marenčin PT, 2019
Grafik, fotograf, novinár, dokumentarista, člen 
Slovenskej policajno-historickej spoločnosti lite-
rárne spracoval prípady podľa zápiskov Michala 
Filsingera z dobových novinových správ a osobných 
spisov inšpektorov.

Dávid Kičin: Príbeh vraha s trestom 
na doživotie. Bratislava: Citadella, 2019
Kniha o Štefanovi Mlynarovičovi, ktorý bol odsú-
dený na doživotie za vraždu svojej družky. Titul 
zachytáva jeho detstvo, vzťah s matkou i predchá-
dzajúce pobyty za mrežami. 

Andrea Boldišová: Láska s farbou poma-
ranča. Liptovský Mikuláš: Elist, 2019
Voľné pokračovanie knihy Okno do duše (Ikar, 2013). 
Príbeh o mladej rodine a vrodenom ochorení, ktoré 
zasiahne Janku a radikálne zmení rodinnú situáciu. 
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Stano Lajda: Posledná večera Leonarda z Vinci. Bratislava: Artforum, 2019

Akademický maliar S. Lajda sa podujal napísať beletrizovaný príbeh doplnený 

odborným rozborom diela slávneho talianskeho umelca. K napísaniu knihy ho 

inšpirovala niekoľkoročná systematická práca na rekonštrukcii Poslednej veče-

re, bez toho by nemohla vzniknúť. Už celé desaťročia skúma, sleduje a rozjíma 

nad týmto obrazom. Hľadá odpovede na dosiaľ nezodpovedané otázky prameniace 

zo zložitej náboženskej symboliky, ktorá je prítomná vo vrcholnom Leonardovom 

diele. Zamýšľa sa nad jeho proklamovanou homosexualitou, rekonštruuje známy 

spor i obdiv k Michelangelovi. Publikácia vychádza pri príležitosti 500. výročia 

Leonardovej smrti.

 ››

Margaret Atwood: Volali ma Grace. Z an-
gličtiny prel. Marián Gazdík. Bratislava: Vy-
davateľstvo Slovart, 2019
Román kanadskej spisovateľky, v ktorom spracovala 
prípad vraždy Thomasa Kinneara a jeho gazdinej 
Nancy Montgomeryovej. Podľa tohto diela bol na-
krútený úspešný seriál.

Tatiana Michalková – Edita Návrat-
ková: Macocha. Banská Bystrica: Inspira 
Publishing, 2019
Debutová kniha autorskej dvojice. Príbeh o žene, 
ktorá napriek bezútešnému detstvu, sklamaniam 
a bolestným ranám v mladosti neprestáva veriť 
v šťastný život naplnený láskou.

Maja Säfströmová: Ilustrovaný atlas 
najčudesnejších prehistorických zvie-
rat. Z angličtiny prel. Magdaléna Poppelko-
vá. Bratislava: Albatros v Albatros Media, 
2019
Knižka vhodná pre deti od 8 rokov o čudných tvo-
roch, ktoré autorka a ilustrátorka v jednej osobe 
zobrazuje v čiernobielych ilustráciách s minimom 
textu.

Brenda Rufener: Tu, kde bývam. Z an-
gličtiny prel. Jana Vlašičová. Bratislava: Vy-
davateľstvo Slovart, 2019
Kniha pre čitateľov od 15 rokov. Príbeh o bezdomov-
kyni Linden, ktorá prespáva na chodbách strednej 
školy. Chcela by pomôcť týranej kamarátke, čo zna-
mená, že i ona sa musí postaviť vlastnej minulosti 
poznačenej násilím. 

Martin Widmark: Detektívna kancelá-
ria LasseMaja 12: Čokoládová záhada. 
Ilust. Helena Willis. Zo švédčiny prel. Teodora 
Chmelová. Bratislava: Verbarium, 2019
Kniha vhodná pre deti od 7 rokov. Lasse a Maja chcú 
prísť na kĺb prepychovému životu grófa von Farsena.

Liane Schneider: Kamarátka Terka 24: 
Terka má vši. Z nemčiny prel. Zuzana Do-
doková. Ilust. Annette Steinhauer. Bratislava: 
Verbarium, 2019
Príbeh o tom, ako pani učiteľky nájdu dvom deťom 
malých nepríjemných lezúňov vo vlasoch.

Éva Janikovszky: Už som škôlkarom. 
Z maďarčiny prel. Galina Sándorová. Ilust. 
László Réber. Bratislava: Verbarium, 2019
Vhodné čítanie pre deti od 3 rokov, kniha o prvých 
skúsenostiach so škôlkarským prostredím.

Carlo Collodi: Pipo – dobrodružstvá ružo-
vej opičky. Z angličtiny prel. Jela Krajčovič. Ilu-
st. Axel Scheffler. Bratislava: Verbarium, 2019
Kniha pre čitateľov od 7 rokov, v ktorej autor prepája 
príbeh o Pinocchiovi a Modrej víle.  Zobrazuje vtipné 
dobrodružstvá opičky a chlapca.

Petr Horáček: Marta a Jonatán. Z angl. 
orig. prel Ester Demjanová. Košice: Čítajme si 
spolu, 2019
Obrázková kniha o dvoch osamelých dážďovkách 
a o schopnosti deliť sa s ostatnými. Vhodné pre deti 
od 2 rokov.
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 ›› María Hesse – Fran Ruiz: Bowie: Ilu-
strovaný životopis. Bratislava: Lindeni 
v Albatros Media, 2019
Beletrizovaná biografia s iluzórnymi ilustráciami 
a surrealistickými motívmi, odrážajúca život spe-
váka a umelca Davida Bowieho.

Miro Kocúr: Keď naivita vyhráva. Žilina: 
Vydavateľstvo Absynt pod značkou Kalligram, 
2019
Teológ, pedagóg a publicista napísal knihu s podti-
tulom Nie svet ohrozuje našu vieru. Naša pokrivená 
viera ohrozuje svet. Autor v esejach prejavuje otvo-
rený pohľad na budúcnosť, ktorý spája so svojím 
hlbokým presvedčením veriaceho človeka.

Miroslav Pikus: Počítač v meste. Žilina: 
Vydavateľstvo Absynt pod značkou Kalligram, 
2019
Eseje bývalého hackera a jedného zo zakladateľov 
počítačového undergroundu na Slovensku. Kniha 
s podtitulom Počítače práve teraz vstupujú do nášho 
reálneho fyzického sveta. Do mesta sa vracia džungľa.

Vladimír Kuštek: Československý svet 
v Karpatoch. Bratislava: Združenie inteli-
gencie Rusínov Slovenska, 2018
Publikácia koncipovaná ako múzeum v knihe vy-
chádza pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. 
Obrazovo a dokumentárne približuje Podkarpatskú 
Rus v prvej pol. 20. storočia počas československej 
éry. Symbolicky obsahuje texty v českom, sloven-
skom a rusínskom jazyku.

Thomas Fritzsche: Na čej strane je lop-
tička? Z nemčiny prel. Juraj Synak. Bratisla-
va: Porta Libri, 2019
V publikácii autor vysvetľuje, ako sa naučiť viesť 
svojich zamestnancov tak, aby vyvinuli veľkú mieru 
samostatnosti.

Ulrich Strunz: Zázrak vyliečenia. Z nem-
činy prel. Dana Bluhmová. Bratislava: Motýľ, 
2019
Autor jednoduchým, no odborným spôsobom doka-
zuje, že vďaka dôslednej analýze krvi sa dá vyliečiť 
takmer každé ochorenie.

Monika Kompaníková: Kde je Ester N? 
Ilust. Barbora Idesová. Bratislava: Slovenská 
národná galéria, 2019
Kniha pre deti s podtitulom Príbeh o tom, čo všetko 
sa dá počas jednej noci stratiť a nájsť v Slovenskej 
národnej galérii. Próza o dvanásťročnej Ester a jej 
dobrodružstvách v galérii.

Soňa G. Lutherová: Môžu superhrdino-
via nosiť okuliare? Ilust. Martin Krkošek. 
Bratislava: Vydavateľstvo E.J., 2019
Príbeh pre deti od 5 rokov o malom Miškovi, jeho 
rodine a kamarátoch. Hrdina objavuje rozmanitosť 
a krásu sveta. Debut autorky.

Mojich tridsať rokov. Zost. Fedor Gál. 
Ilust. Milan Nedvěd. Bratislava: Artforum, 
2019
Kniha reflektujúca výročie 30 rokov demokratic-
kého Slovenska. Skladá sa z príbehov predstavite-
ľov rôznych generácií (napr. Oľga Valková, Zuzana 
Mojžišová, Jakub Pohle, Fero Guldan a i.).

Rebecca Solnit: Sprievodca strácaním sa.  
Z angličtiny prel. Lucia Halová. Bratislava: 
Inaque, 2019
Publikácia novinárky a historičky je zbierkou 
autobiografických esejí, v ktorých skúma témy 
neistoty, dôvery, straty, pamäti, túžby a miesta. 
Autorku zaujímajú príbehy, pomocou ktorých sa 
orientujeme vo svete.

Martin Buber: Otázka jedincovi. Z nem-
činy prel. a doslov napísal Michal Bizoň. Bra-
tislava: OZ Hronka, 2018
Dielo významného mysliteľa 20. storočia, predsta-
viteľa filozofie náboženstva, v ktorom sa zameriava 
na skúmanie bytostného vzťahu medzi človekom 
a Bohom.

Frank Westerman: Čistá biela rasa. 
Z holandčiny prel. Annamária Gálová Vrbo-
vá. Žilina: Absynt, 2019
Publikácia holandského spisovateľa, fotografa a re-
portéra, ktorý cestuje po Európe a rozpráva príbeh 
lipicanských koní. Na jeho pozadí sa zrkadlia vojny, 
etnické konflikty, história konskej drezúry, ale aj 
otázky rasy, genetiky a príbehy najväčších objavov 
v týchto odboroch.
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NOVINKA

www.artisomnis.sk

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
22. – 26. 4. o 18:30 hod. V panoramatickom kine. Čítanie na pokračovanie z textu finalistu Anasoft litera 2019 Juraja Kováčika.  // 25. 4. o 20:00 hod. 
Itinerár jedného básnika. Pásmo Matúša Bartka o poézii Marcela Lacka. // 26. 4. o 21:00 hod. Otec. Rozhlasová adaptácia trúchlohry Augusta 
Strindberga. // 2. 5. o 17:00 hod. Ars litera Jozefa Palaščáka s podtitulom „Na východe niečo je“. // 4. 5. o 12:00 hod. Bibliografka Eleonóra 
Blašková. Rozhlasový portrét z cyklu Ľudia, fakty, udalosti. // 6. – 10. 5. o 22:30 hod. Jedenie. Čítanie na pokračovanie z textu finalistu Anasoft 
litery 2019 Ivana Medešiho. // 12. 5. o 15:00 hod. Lináres. Čítanie z prózy Václava Pankovčína. // 16. 5. o 17:00 hod. Ars litera Ivany Jachymovej 
venovaná Jankovi Silanovi. // 20. – 24. 5. o 18:30 hod. NOCturná. Čítanie na pokračovanie z textu finalistky Anasoft litery 2019 Jany Bodnárovej. 
// 21. 5. o 20:00 hod. Spiatočka. Spoveď biedneho mešťana. Rozhlasová hra maďarského autora Istvána Kerékgyártóa. // 23. 5. o 20:00 hod. 
Vedieť odmlčať sa. Pásmo Jozefa Palaščáka o poézii ruskej moderny. // 24. 5. o 21:00 hod. Voľná. Rozhlasová hra Mareka Godoviča. 

Knižná revue č. 5/2019 vyjde 23. mája. 
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navštívte

Každý mesiac predstavíme v našej 
facebookovej skupine tzv. Knihu mesiaca, 
ktorú budeme v danom mesiaci čítať 
a debatovať o nej. Na jej nákup vám navyše 
darujeme 25% zľavu a poštovné zadarmo
platné pre Slovenskú poštu! :-)

Pridajte sa už dnes na: 
www.facebook.com/groups/citatelskyklubmartinus

Zapojte sa už dnes!

Čitateľský klub

Čo do peňazí, to do váhy. E-knihy sú lacnejšie 
ako tlačené knihy, nevážia ani gram, no predsa 
majú rovnaký obsah! Ak ešte pochybujete, 
či sú e-knihy pre vás, skúste pozrieť naše 
návody na www.martinus.sk/lahkeecitanie 
alebo nám napíšte na eknihy@martinus.sk

E-knihy sú však naozaj pre všetkých! 
Vyberte si z našej skvelej ponuky, v ktorej 
je viac ako 16 500 titulov. To už je dobrá 
príprava na letnú dovolenku, čo poviete? 

E-knižné čítanie je ľahké!

Odľahčí kufor aj peňaženku
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AKTUALITY

02 litera fest 2019 – program // 03 Júlia Sherwood získala Cenu P. O. Hviezdoslava /  
Zomrel prekladateľ Milan Žitný // 04  Kontakty literatúry  // 05  Poznámky 
pod čiarou o kritike, cestopise a fantastike  // 06 Esej Jána Johanidesa 2019 / 
Turecký Izmir žil v apríli literatúrou (Veronika Košičiarová) // 07 Najkrajšie 
knihy Slovenska

PRÍLOHA – LITERA FEST 2019

08 Anasoft litera 2019 očami porotcov (Andrea Makýšová Volárová) // 11 Desiatka 
Anasoft litery 2019 – anketa

ESEJ

12 Komplexný obraz divadelného života – V. Štefko a kol.: Dejiny slovenského 
divadla I. (Marta Žilková) 
14 Zázračné je to najobyčajnejšie – Zuzana Csontosová: Sára a zázračný stôl (Petra 
Baďová)

PEKNÁ KNIHA

16 Nostalgický návrat do ulíc starej Bratislavy / rozhovor s Patríciou Ballxovou 
(Radoslav Passia)

BRATISLAVA NA LIVRE PARIS 2019

18 Parížske impresie: « Cherchez le livre ! » (Simona Prokopec Fochlerová) // 19 
Stratená (rukavica) v Paríži (Mila Haugová)

ROZHOVOR

20 Z Karpát do Vojvodiny a späť / rozhovor so spisovateľom Ivanom Medešim 
(Andrea Makýšová Volárová)

ESEJ

22 Obapolne o „šťavách literatúry“ – Albín Bagin a Ivan Kadlečík: Poste restante 
(Stanislava Chrobáková Repar)

RECENZIE 

24 Pavel Vilikovský: RAJc je preč (Marcel Forgáč), Michal Havran: Otec bol v strane 
(Viliam Nádaskay), Arpád Soltész: Sviňa (Lucia Smiešková), Ivan Kadlečík: Lísto-
ky, Lunenie, Taroky, Malé prelúdiá (Tomáš Straka), K. Marinová – K. Fajnorová  
– D. Krajčová: Uletenci (Marek Baranyi), Svetlana Alexijevič: Poslední svedkovia 
(Oľga Gluštíková), Petra Baďová: O dievčatku, ktoré kráča Domov… (Eva Parilá-
ková), Pascal Mercier: Nočný vlak do Lisabonu (Elena Ťapajová), Viktor Horváth: 
Môj tank (Agnieszka Słowikowska), Daniel Keyes: Kvety pre Algernona (Nina 
Podmanická), Nikola Aronová: Posledný dar zvuku (Simona Rezníčeková), Viliam 
Apfel: Za oponou času (Ivan Szabó)
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Editoriál
V novej Knižnej revue mapujeme bohaté aprílové lite-
rárne dianie, z ktorého by som vyzdvihol najmä ude-
lenie Ceny P. O. Hviezdoslava. Napriek pretrvávajúcej 
nestabilnej situácii organizátora, Asociácie organizácií 
spisovateľov Slovenska, sa toto prekladateľské ocenenie 
určené „exportérom“ našej literatúry do zahraničia 
podarilo udržať. Naša kultúra určite netrpí nadbytkom 
tradícií, preto je dobre, že sa napriek problémom poda-
rilo udržať kontinuitu a oceniť kvalitnú prekladateľku.
 Samostatná štvorstranová príloha je venovaná 
oceneniu Anasoft litera a sprievodnému Litera festu 
2019. Ponúkame vám nielen program tohto festivalu. 
Základný prehľad o nominovanej desiatke a pozadí 
rozhodovania získate z rozhovoru s piatimi porotca-
mi a pripojená je aj anketa oslovených odborníkov.  
No knihy z „anasofťáckej“ desiatky sa objavia aj inde: 
Prinášame vám totiž rozhovor s prozaikom Ivanom 
Medešim a Marcel Forgáč v hlavnej recenzii tohto čísla 
hodnotí Vilikovského RAJc je preč.
 Tri rozsiahlejšie články vás hlbšie zoznámia s troma 
knihami rozličných žánrov: Dejiny slovenského divadla I  
od Vladimíra Štefka a kol. si všíma Marta Žilková, Petra 
Baďová sa venuje ilustrovanej knihe pre deti od Zuzany 
Csontosovej Sára a zázračný stôl a Stanislava Chrobáko-
vá Repar sa vracia ku knižne vydanej korešpondencii 
Albína Bagina a Ivana Kadlečíka Poste restante, knihe 
dôležitej pre pochopenie dvoch desaťročí slovenskej 
literatúry a kultúry od konca 50. do druhej polovice 
70. rokov 20. storočia.
 V rubrike Pekná kniha opäť predstavíme publikáciu 
s témami mesta a architektúry, tentoraz pôjde o výtvar-
né stvárnenie bratislavských motívov výtvarníkom 
Karlom Frechom, ktorý rôznymi výtvarnými techni-
kami zmapoval v stovkách diel malebné zákutia na-
šej metropoly najmä v období prvej Československej 
republiky. Knihu o jeho diele si priblížime v rozhovore 
s jej autorkou, kurátorkou Patríciou Ballx.
 Z bohatej nádielky recenzií a anotácií by som vyzdvi-
hol súborné vydanie troch dielov Rivers of Babylon Petra 
Pišťanka, o tomto legendárnom diele, ktoré tvorí jeden 
z prirodzených medzníkov slovenskej ponovembrovej 
literatúry, píše v rubrike Klasika Juraj Malíček. 
Príjemné čítanie!

Radoslav Passia
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