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Potom

Je veľmi pravdepodobné, že Covid-19 navždy zmení 
náš život, upozorňuje nás už dlhodobo Bill Gates. Je 
čas pripustiť si, že s reštriktívnymi protiepidemio-
logickými opatreniami, ktorými sa v týchto dňoch 
riadime a na koniec ktorých netrpezlivo čakáme, sa 
nebudeme môcť tak skoro rozlúčiť. Podľa výskumov 
a analýz prestížnych vedeckých inštitúcií, napríklad 
Massachusettského technologického inštitútu, sa 
s nimi budeme vyrovnávať ešte dlhé mesiace, až kým 
nebudeme mať k dispozícii najprv vynájdenú a potom 
odskúšanú vakcínu. A niektoré tu zostanú navždy 
a všetko bude inak. 
 Najbolestivejšou zmenou paradigmy bude zásah 
priamo do podstaty ľudskej potreby združovať sa. 
Riaditeľ MIT Gordon Lichfield prostredníctvom svo-
jej Technology Review odporúča pre budúcnosť život 
„v sociálnom odstupe“, čo prinesie, a už sa to vlastne 
deje,  potrebu rozvoja celkom iného ekonomického 
myslenia. Na budúcom vývoji možno nájsť aj dôležité 
pozitívne veci. Núdzové či krízové situácie sú urých-
ľovače odvážnych riešení a už teraz sme svedkami 
rýchlych, aj keď riskantných rozhodnutí, ktoré sú 
efektívne a prinášajú svoje ovocie. Zrýchli sa výskum 
a budú sa musieť prijímať systémové riešenia v zdra-
votníctve, školstve aj v iných oblastiach. Zlepšenie 
ekologických parametrov Zeme je už teraz citeľné. 
Svet dostal druhú šancu.
 My si však, pochopiteľne, kladieme v prvom rade 
otázku, aké bude mať život v sociálnom odstupe dô-
sledky pre našu prácu. Je vôbec možné šíriť a propa-
govať literatúru iba online bez priameho kontaktu 
s publikom, alebo v oveľa menšom kontakte, ako sme 
doteraz pokladali za celkom samozrejmé? Lebo život 
v sociálnom odstupe je presne to, významné obme-
dzenie priamych medziľudských kontaktov. Odpoveď 
je jasná, je to možné, spolu s kolegami po celom svete 
to robíme, len v akej miere? Pozícia prezentácie a ší-
renia literatúry a kníh sa nachádza takmer na konci 
knižného reťazca. Keď sa reťazec ako celok dá opäť 
do pohybu, keď sa otvoria kníhkupectvá, aspoň nie-
ktoré, a budú vychádzať nové knihy, nadýchneme sa. 
Zatiaľ hľadáme nové možnosti, dôležité je neprestať.

Miroslava Vallová, 
riaditeľka Literárneho informačného centra

EDITORIÁL
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AKTUALITY

 Dokopy bolo udelených v online čitateľskom 
hlasovaní v kategórii Kniha roka 2019 a Debut 
roka 2019 vyše päťsto hlasov (509) z 343 mailo-
vých adries. Hoci väčšina hlasujúcich podpori-
la obidve kategórie, mnohí čitatelia zahlasovali 
len v jednej z dvoch. Napriek tomu bol počet 
pozoruhodne vyrovnaný: v kategórii Kniha 
roka hlasovalo 255 ľudí, v kategórii Debut roka 
254.

Víťazi
Cenu čitateľov v kategórii Kniha roka 2019 si 
v tomto ročníku odnáša vedecká publikácia 
Fašizmus Jakuba Drábika, ktorá vyšla 
vo vydavateľstve Premedia. Kniha získala 
dokopy 54 hlasov. Na druhom mieste v počte 
hlasov 27 sa umiestnil román z rustikálne-
ho Podlasia Šeptuchy Aleny Sabuchovej 
z vydavateľstva Artforum a na treťom mies-
te s počtom hlasov 20 autorská reportážna 

kniha o svete na oboch stranách frontovej 
línie Donbas. Svadobný apartmán v hoteli 
Vojna, ktorú napísal Tomáš Forró a vydalo 
ju N Press.

 Cenu čitateľov v kategórii Debut roka 2019 
si odnáša rozprávková kniha Evy Urbano-
vej Jeleňatý a Kravatý s ilustráciami Rad-
ky Čabrádi Tvrdoňovej z vydavateľstva OZ 
FACE, ktorá získala dokopy 99 hlasov. Na dru-
hom mieste v počte hlasov sa umiestnil ro-
mán z myjavských kopaníc Dominiky Madro 
Svätyne z vydavateľstva KK Bagala s počtom 
hlasov 86 a na treťom mieste s počtom hlasov 

Do 13. apríla mali možnosť čitatelia pro-
stredníctvom vyhláseného online hlaso-

vania ceny Kniha roka© zahlasovať za svojho 
knižného favorita za rok 2019. Organizátorom 
čitateľskej ankety tak ako po minulé roky je 
Literárne informačné centrum v Bratislave. 
 Tradične ju vyhlasuje a organizuje redakcia 
časopisu Knižná revue. Hlasujúci si tento rok 
mohli zvoliť z predloženého finálneho zoznamu 
25 titulov najlepší autorský a vydavateľský po-
čin slovenského knižného roku 2019 v kategó-
rii Cena čitateľov Knižnej revue (z 20 titulov) 
a Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut 
(z 5 titulov). V súčasnom ročníku nominačný 
zbor Knihy roka©, ktorý vygeneroval zoznam 
kníh pre potreby čitateľskej ankety, tvorili zá-
stupcovia redakcie a externí členovia: Peter Da-
rovec, Tina Čorná, Igor Hochel, Ivana Hostová, 
Lenka Macsaliová, Gabriela Magová, Radoslav 
Passia, Jaroslav Šrank a Dušan Taragel.

Slovenská literatúra v nových prekladoch
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Jaro Rihák: Pentcho. Kissat Bakhera
(Pentcho. Príbeh parníka) 
Káhira: Alturjman For Translation and 
Publishing, 2020 
(Egypt, arabčina)
Preklad: Khalid El Biltagi
ISBN 978-977-85647-2-5

Pavol Dobšinský: Yä’Slovak 
Hagäräsäbawi Tärätoč
(Prostonárodné slovenské rozprávky) 
Addis Ababa: Hohe Publisher
(Etiópia, amharčina)
Preklad: Hailemelekot Tekesteberhan
ISBN 978-99944-7796-8

Kniha roka 
a debut roka 
v znamení vedy 
a rozprávky
Výsledky čitateľskej ankety Kniha roka 2019 sú známe! 
Dva víťazné tituly Fašizmus Jakuba Drábika – v kategórii 
Kniha roka a Jeleňatý a Kravatý Evy Urbanovej a Radky 
Čabrádi Tvrdoňovej v kategórii Debut roka ukázali, že 
čitateľov zaujíma kvalitná literatúra faktu a nápaditá 
tvorba pre deti.

Eva Urbanová. Foto archív E. U.

V online čitateľskom 
hlasovaní bolo udelených 
vyše päťsto hlasov.
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28 rozprávková kniha Myška Miška a Ella Klaudie Zorgovskej 
z vydavateľstva Ikar – Stonožka.

Trendom je odborná literatúra
Výsledky celkového hlasovania (vychádzajúc z prepočítania 
hlasov podľa zaradenia: odborná a reportážna literatúra, próza, 
poézia, komiks) taktiež ukázali, že v rámci čitateľských preferen-
cií mala za knižný rok 2019 úspech práve odborná či reportážna 
literatúra (Fašizmus, Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna, 
Trochu oheň, trochu voda, Čepiec, Kritiky/Štúdie a eseje/Rozhovo-
ry, Klérofašisti), následne vo väčšom zastúpení próza (Šeptuchy, 
Fytopaleontológia, Nezvestný, Ostrov, Tvoja izba, Rozhovor s člen-
kou kultu, Posledná k. & k. barónka, Modus Vivendi, Koža, Breviár 
pre posledných psychológov, Odlety), poézia ( Jazver, Vlastná váha) 
a nakoniec komiks (Rudo). V rámci debutovej tvorby zase mala 
podľa prepočtu hlasov úspech literatúra pre deti ( Jeleňatý a Kra-
vatý, Myška Miška a Ella), próza (Svätyne, Pre teba sa postavím 
proti sebe) a nakoniec poézia (Mám za sklom Lennonovu fotku).

red.

AKTUALITY

Dušan Dušek: Proste retchenya pro 
lyubov / Просте речення  про любов
(Holá veta o láske)
Ternopil: Krok - An Intependent Publisher 
(Ukrajina, ukrajinčina) 
Preklad: Les Beley
ISBN 978-617-692-551-4

Marián Hatala: Die Fussstapfen 
auf meiner Zimmerdecke
(Stupaje na strope mojej izby)
Wien: Löcker Verlag / edition pen, (Rakúsko, nemčina)
Preklad: Erika Annuss, Gerlinde Tesche, Zdenka Becker, 
Erwin Messmer, Marián Hatala 
ISBN 978-3-99098-020-2

Úspech Drábikovej knihy však nespočíva iba v tom, že od nej azda 
čitatelia očakávali vysvetlenie úspechu slovenských agronacistov, 
pretože napokon nič také nebolo zámerom knihy a nič také Drábiko-
va podrobná práca ani neprináša. Len málokto z tých, ktorí knihu 
naozaj prečítali celú, k čomu sa pochopiteľne prizná len ten, kto 
to urobil, v sebe objavili novú vášeň pre pochopenie revolučného 
rozmeru európskeho nacizmu a fašizmu, tézu, ktorá viac ako všetky 
ostatné podnety najlepšie syntetizuje Drábikovu prácu. 
 Zásadný prínos diela teda nespočíva v akejsi schopnosti predikovať 
ex event z obdobia nástupu nacistov a fašistov v Európe a povojnovej 
reorganizácie týchto hnutí, budúci vývoj a ani v Drábikovej polemike 
s historikmi, ktorí na rozdiel od neho označujú Tisov ľudácky režim 
za fašistický, ale v kompaktnej sume vedomostí, trajektórii vývoja, 
interakcie dejín, ktorú autor udržal pod empirickou kontrolou. 
 Prvý a výnimočný prínos knihy je, že Slovensko dnes disponuje 
zásadným referenčným dielom k problematike a už dnes je súčas-
ťou odborno-znaleckých posudkov na rôznych úrovniach sporov 
a polemík. No kniha má ešte jednu prednosť. Je napísaná ľahkým 
a pútavým jazykom, za hranicou popularizácie vedy a ukazuje to, 
akým spôsobom sa dajú predávať poznatky aj širokému publiku. 
V tejto súvislosti je škoda, že nemáme, na rozdiel do Čechov (a iných), 
významnú cenu za najlepšie odborné dielo, ktorá by zohľadňovala 
aj literárny rozmer vedeckého textu. Takáto cena by určite prispela 
k tomu, aby mladá slovenská veda masívnejšie a bez tradičného 
zahriaknutia, alebo urážania sa, sprostredkúvala svoje poznatky 
širokému publiku. 
 Od úspechu kvalitných kníh (a teda aj kvalitnej akademickej tvor-
by) sa zásadným spôsobom odvíja schopnosť kultivovať spoločenské 
myslenie a pestovať kolektívnu intelektuálnu imunitu. 

Autor je publicista a spisovateľ.

Ako písať vedu
Michal Havran
Je do veľkej miery prekvapením, že sa vedecká, odborná 
kniha, pretože Fašizmus Jakuba Drábika ostáva napriek 
všetkému odbornou publikáciou, stane bestsellerom. A je 
irelevantné, či je to iba výsledok dobrého načasovania vy-
dania, pár mesiacov pred voľbami alebo náhlym záchva-
tom verejnosti záujmu o dejiny a ich presah do súčasnosti. 

Jakub Drábik. Foto Ctibor Bachratý
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Prekvapenie to nie je, 
ale taký výsledok nikto nečakal

označiť za dlhodobý: veľkému záujmu sa teší lite-
ratúra faktu či vecná literatúra. Fašizmus Jakuba 
Drábika je pozoruhodný a dôležitý titul, ak sa 
stal knihou roka, vôbec ma to neznepokojuje. 
Výsledky v kategórii Debut roka naznačujú, že 
ankety sa zúčastnili mladšie čitateľky a čitate-

lia, ktorí už majú deti. Predpokladám, že hlasy 
odovzdávali pre knihu Jeleňatý a Kravatý Evy 
Urbanovej aj na základe reakcií svojich ratolestí. 
Takže v tomto prípade ma teší, že deťom čítajú 
alebo čítajú s nimi. Neteší a ani neprekvapuje ma 
fakt, že poézia je stále priďaleko na okraji záujmu.  

Ivana Hostová
literárna vedkyňa, VŠ pedagogička, ume-
lecká prekladateľka

Na jednej strane som ako človek zaoberajúci sa 
literatúrou dúfala, že cenu získa umelecká próza 
alebo zbierka poézie. Na druhej strane však je 
v situácii, v ktorej sa slovenská spoločnosť nachá-
dza, celkom pochopiteľné, že ocenenie sa dostalo 

publikácii, ktorá prispieva k všeobecnému vzde-
laniu v oblasti s priamym dosahom na podobu 
a formovanie sveta, v ktorom žijeme. V kategórii 
Debut roka nemôže šokovať, že uspela pekne uro-
bená kniha určená deťom Jeleňatý a Kravatý 
Evy Urbanovej – je to segment knižného trhu, 
ktorý je veľmi živý a kvalitných pôvodných titulov 
v tomto literárnom subsystéme nikdy nie je dosť.

Lenka Macsaliová
redaktorka časopisu KR,
literárna kritička

To, že kniha Fašizmus od Jakuba Drábika vy-
hrala v čitateľskej ankete Kniha roka 2019 nie je 
prekvapením. Napriek tomu, že ide o odbornú 
a rozsiahlu publikáciu, je jej úspech prirodzený. 
Nielen, že vyšla v čase tesne pred parlament-
nými voľbami, ale bola aj masívne reflektovaná 
(okrem tradične tlačeného média) na platforme 
sociálnych sietí, populárnych podcastov (Luži-
fčák, SABO SEBOU) či na YouTube (Dejepis Inak). 
Milo však prekvapilo v kategórii Debut roka víťaz-
stvo literatúry pre deti v podobe knihy Jeleňa-
tý a Kravatý od Evy Urbanovej. Ukázalo sa, že 
práve literatúra pre najmenších má v súčasnosti 
ohromnú čitateľskú základňu.

Gabriela Magová
umelecká prekladateľka, publicistka
Je to len anketa, malá anketa, ale ankety sú vždy 
užitočné, pretože upriamujú pozornosť na diela, 
ktoré majú potenciál čímsi vyniknúť nad ostat-

Nominačný zbor vybral do hlasovania čitateľskej ankety Kniha roka 2019 dvadsať najzaujímavejších kníh 
a k nim pridal aj päť debutových kníh. Čitatelia hlasovali a výsledok hlasovania teraz komentujú členovia 
nominačného zboru.

ANKETA

Peter Darovec
literárny kritik a historik, VŠ pedagóg

Zaujímať nejaké stanovisko k čitateľskej anke-
te je trochu čudná činnosť – v zásade sa dajú 
výsledky vziať na vedomie, prípadne by sa ešte 
dali socioliterárne interpretovať. Ale polemizovať 
či dokonca s nimi priamo nesúhlasiť? Bolo by to 
jednak hlúpe a pyšné, najmä však popierajúce 
zmysel takejto ankety, ktorá asi nemá povedať, 
ktorá kniha je najlepšia, ale skôr aký žáner dnes 
čitatelia vyhľadávajú, prípadne čo ich osloví na-
toľko, že sú ochotní za to zahlasovať. 
 Z tohto hľadiska je zrejmé, že čitatelia do-
konca aj z takého výberu, ktorí mali k dis-
pozícii, preferujú non-fiction literatúru pred 
klasickou beletriou, a zároveň v rámci jedného 
žánru i jednej témy preferujú knihu, ktorá sa 
k nim aj mediálne-marketingovo dostala bližšie 
(prvé miesto pre knihu Fašizmus, predposledné 
miesto pre knihu Klérofašisti). Iste by sa dalo 
v týchto postrehoch pokračovať, ale treba byť 
aj opatrnými – počet hlasujúcich nie je taký 
vysoký, aby bol celkom relevantný. Ľahko je 
preto možné, že výsledky ovplyvnila skupina 
nadšencov či priateľov konkrétneho autora či 
vydavateľa. Ale napokon, aj to by čosi vypove-
dalo o súčasnej slovenskej literatúre.

Igor Hochel
básnik, prekladateľ, literárny vedec, 
VŠ pedagóg
Hlasy čitateľov potvrdili trend, ktorý už možno 

Foto archív P. D
.

Foto archív I. H
.

Foto archív I. H
.

Foto Chris Bordáč



Jaroslav Šrank
literárny vedec, VŠ pedagóg

Výsledky ankety sú jednou z dobrých správ tých-
to, ako sa zdá, krušných čias. Slováci aj so Sloven-
kami sa zaujímajú o dejiny, svoje vlastné i tých 
iných, o časy a miesta, kde sa lámu svety, a tiež 
o budúcnosť svojich detí. V skladbe úspešných 
titulov ma zaujala kombinácia: temne obyčajné 
motivácie aj prax zla (nielen v historických a re-
portážnych tituloch, ale aj v úspešnej beletrii 
z okrajových svetov), k tomu zmysel pre iróniu 
i sebaodstup (u Sabuchovej) a absurdita v oslo-
bodzujúcej modalite (Urbanová). Rešpekt voči 
faktom, pozornosť voči inakosti a odvaha k ima-
ginácii sa nám zídu nielen v blízkom horizonte.

Dušan Taragel
redaktor KR, publicista, prozaik

Bezmála 350 ľudí si našlo čas a poslali svoj hlas 
do ankety LIC o cenu Kniha roka 2019. Niekomu 
by sa to mohlo zdať málo, ale práve oni sú exklu-
zívnou vzorkou čitateľov, ktorí nielen čítajú, ale aj 
pozorne sledujú, čo vychádza a majú svoj názor 
na prečítané. Ich výber naznačuje trend, ktorý 
vydavatelia už zrejme zaregistrovali: čitateľov 
zaujíma kvalitná literatúra faktu a nápaditá lite-
ratúra pre deti. Kniha Jakuba Drábika Fašizmus 
prišla v pravý čas, aby zaplnila prázdne miesto, 
ale je to aj mimoriadne dobre napísaná kniha, 
Jeleňatý a Kravatý od Evy Urbanovej (a ilustrá-
torky Radky Čabrádi Tvrdoňovej) je kreatívna, 
vtipná a pobaví nielen deti, ale aj rodičov. Vyhrali 
knihy, ktoré nikoho nekopírujú, sú originálne 
a vďaka tomu aj odlišné od podobnej produkcie. 
Som vďačný, že účastníci našej ankety prejavili 
svoj vlastný vkus a z výborných kníh vybrali tie 
najlepšie.

nými. Navyše táto je zaujímavá tým, že sa v nej 
vyjadrujú čitatelia (nejde teda o odborný názor 
ani o obchodný úspech) a nominované sú tituly 
bez rozdelenia na žánrové kategórie. V mojich 
očiach je tohtoročný výsledok hlasovania výbor-
ný, teším sa, že cenu získala odborná/vedecká 
práca Jakuba Drábika Fašizmus – myslím, že túto 
knihu aj tak nikdy nebudeme vedieť dostatočne 
oceniť, ale rada by som sa mýlila. Potešiteľná 
je aj cena za debut roka pre netriviálnu knižku 
pre deti (alebo pre detsko-dospelú čitateľskú 
dvojicu) Jeleňatý a Kravatý od Evy Urbanovej. 
Všetkým oceneným blahoželám!

Radoslav Passia
literárny vedec, kritik, publicista

Potešil ma slušný počet hlasujúcich, je to dôle-
žité pre relevanciu ocenenia, bude na čom (či 
skôr na kom) stavať aj v budúcich ročníkoch 
tejto čitateľskej ankety. V nominačnom zbore 
sme sa pokúsili pripraviť pestrú žánrovú a dru-
hovú zostavu kníh a táto pestrosť sa udržala aj 
po hlasovaní čitateliek a čitateľov Knižnej revue. 
Asi nie je prekvapením, že nakoniec najviac bo-
dovali tituly z oblastí, ktoré majú stabilne väčší 
čitateľský okruh, ale je dobre, že sa nestratila ani 
beletria. Pozitívne je, že na schodíkoch víťazov 
v oboch kategóriách stoja knižky šiestich rôznych 
vydavateľstiev. Blahoželám víťazovi Jakubovi 
Drábikovi, ktorý zberá jednu cenu za druhou 
a teší sa aj veľkej mediálnej pozornosti, a víťazke 
kategórie debutov Eve Urbanovej, ktorej kniha 
zaujme nielen slovom, ale aj graficko-výtvarným 
stvárnením Radky Čabrádi Tvrdoňovej.

Foto archív G
. B.

Foto archív R
. P.

Foto archív J. Š.
Foto archív D

. T.

Vďaka čitateľom
Je mojou milou povinnosťou poďakovať všet-
kým čitateľkám a čitateľom, ktorí si našli čas 
a chuť hlasovať v našej ankete Kniha roka 
2019. Váš záujem veľmi potešil všetkých 
ľudí, ktorí anketu pripravovali. Rovnako nás 
potešil váš výber víťazných titulov. 
 V jubilejnom 30. ročníku časopisu sme 
vám ponúkli vynovenú anketu: zmenu jej 
štatútu si vyžiadala doba. Môjmu predchod-
covi, Radoslavovi Passiovi, ktorý nový štatút 
vytvoril, sa podarilo spolu s ďalšími členmi 
nominačného zboru ponúknuť na hlasova-
nie kolekciu titulov rôznych žánrov, o ktoré 
prejavila živý záujem aj čitateľská verejnosť.
 V literárnych a knižných cenách sa len 
málokedy spoja názory poroty s vkusom či-
tateľov.      
 O to sú cennejšie výsledky tejto čitateľskej 
ankety: váš názor nás nesmierne zaujíma 
a inšpiruje. 
 Keď sa na stránkach Knižnej revue usilu-
jeme prinášať netriviálne čítanie o nových 
knihách, objavujeme nové tituly spolu s vami 
a pre vás. 
 Literárne informačné centrum, ktoré an-
ketu Kniha roka 2019 organizuje, pôvodne 
plánovalo slávnostné vyhlásenie tohtoroč-
ných víťazov. Pandémia rozhodla inak. Keď 
však pominie, veľmi radi zorganizujeme 
stretnutie čitateľov s autormi. Možno práve 
povaha doby, ktorú v týchto dňoch preží-
vame, sa podpísala aj pod výsledok ankety: 
čítame pozornejšie, máme na to viac času, 
ideme po zmysle a kvalite.
 Gratulujem víťazom ankety Kniha roka 
2019: historikovi Jakubovi Drábikovi, li-
terárnej vedkyni a poetke Eve Urbanovej 
a výtvarníčke Radke Čabrádi Tvrdoňovej. 
Knihe Fašizmus sme sa venovali v č. 2/2020, 
viac o knihe Jeleňatý a Kravatý prinesie 
májové číslo 5/2020. 
 Vďaka za vašu priazeň, milé čitateľky 
a milí čitatelia.

Tina Čorná
šéfredaktorka Knižnej revue     

č. 04/20
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Nežný komiks 
za slobodu…
Marek Baranyi

s. 08/09
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aký bol život v bývalej Československej 
socialistickej republike pod komunis-
tickou vládou, keď bola zakázaná nielen 
sloboda pohybu, ale aj sloboda slova. 
Od Rakúska nás oddeľoval ostnatý drôt 

nabitý elektrinou, ľudia sa oslovovali súdruh 
a súdružka a vravelo sa „Česť práci“. No všetko 
sa to navždy zmenilo v roku 1989 počas Nežnej 
revolúcie.
 A na túto prevratnú zmenu sú zamerané štyri 
príbehy zo série Nežný komiks. Čierna oslava, 
Bežná, Pé Er Dé a Unesení. Toto sú skutočné 
príbehy študentov a dospelých, ktorí zažili útlak 

a postavili sa samotnému 
systému, aby sme sa 

mali lepšie.

Čierna oslava
(E. J. Publishing, 2019)

Hlavnou postavou prvého príbehu 
je pätnásťročná Jana, ktorá svojím 
zjavom na obálke (čierna kožená 
bunda, volkmen zavesený za opaskom 
a slúchadlá na ušiach) priam evokuje 
rebéliu. Pôsobí tak trochu ako ženská 
verzia Star-Lorda zo Strážcov Galaxie. 
V skutočnosti je dobrou študentkou a viac 
než politická situácia doma ju zaujímajú 
veci, ktoré obvykle dievčatá zaujímajú: 
chlapci. Konkrétne chlapec menom Alex.

Ten má osemnásť, čaká ho maturita, no 
chce niečo urobiť pre to, aby sa situácia v ČSSR 
pre študentov zlepšila. Podobne ako mnoho 
ďalších študentov. Príležitosť sa mu naskytne 
v Medzinárodný deň študentstva. A keďže ho 
Jana považuje za svojho frajera (predsa len bola 
u neho doma dvakrát), začne sa zaujímať o veci, 
ktoré zaujímajú Alexa. Tým sa pre ňu, aj pre či-

tateľa, začína lekcia o tom, čo všetko zahŕňal 
pokus niečo zmeniť.
Spisovateľ, publicista a prekladateľ Michal 

Hvorecký vie, ako správne vykonštruovať 
príbeh z pohľadu Jany, s ktorou dokážete sym-
patizovať. Prežívate s ňou niečo nové, čo je 
pre dnešnú mládež doslova nemysliteľné. Ak sa 

v príbehu objaví nejaká skratka inštitú-
cie alebo terminológia z časov minulých, autor 

poskytne vysvetlenie pomocou či už sprievod-
ného textu, flashbacku na udalosti, prípadne 
fotografiu osoby, ktorá padla za správnu vec.

Čo sa týka výtvarného stvárnenia príbehu, 
Klára Štefanovičová, študentka voľnej gra-
fiky na VŠVU, bola skvelou voľbou pre tento 
príbeh. Jej mix realizmu a satiry pri niektorých 
situáciách je výborný. Realita je stvárnená rea-
listicky, zatiaľ čo napríklad dievčatá obklo-
pujúce Alexa sú do neho také zamilované, že 
majú namiesto očí srdiečka. A keď Jana čelí 
útočnosti istej postavy na schodoch Minis-
terstva školstva, krásne je znázornený stret 
dvoch rozdielnych svetov. Čierna oslava je jej 
knižným debutom a dúfam, že sa s jej kresbou 
ešte niekedy stretnem.

Vyrastal som v osemdesiatych rokoch. Nejestvoval internet, komunikovalo 

sa listami, lozilo sa po stromoch, filmy na videokazetách boli pašované 

z Nemecka a dabované jedným človekom, ktorého znalosť angličtiny bola 

chabá. Na uliciach hliadkovali žlto-biele autá s označením VB a väčšina 

vecí, ktoré považujeme dnes za samozrejmosť, boli 

zakázané.
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môcť:  je nielen sčítaný, ale zakázané knihy 
aj prepisuje, a čo je hlavné – má svoj vlastný 
čarovný plášť.
 Scenáristka Soňa Balážová stvorila tak 
trochu neobvyklý komiks. Príbeh opäť sledu-
jeme z pohľadu dieťaťa, avšak s tým rozdielom, 
že Daniel po istej chvíli naruší štvrtú stenu 
a prehovorí priamo k čitateľovi, podobne ako 
napríklad Deadpool. Tento štýl rozprávania je 
v komiksoch zameraných na politické udalosti 
dosť vzácny, bolo to teda milé prekvapenie. 
Podobne prekvapilo aj malé cameo hlavných 
postáv príbehu Čierna oslava, takže pozorný 
čitateľ má ucelenejší pocit zdieľaného sveta.
 Kresba Dávida Marcina je excelentná 
a skutočne milo prekvapila vrátane Olive-
rovho čarovného plášťa, ktorý nemá žiadne 
bližšie vysvetlenie, prečo dokáže to, čo dokáže. 
Všetko od postáv cez coloring až po stvárnenie 
demonštrácií a akcie je na jednotku. Okrem 
tohto komiksu so Soňou Balážovou tvorí  
D. Marcin pre časopis Slniečko dobrodružnú 
komiksovú sériu Zlatý zub.

Unesení
(E. J. Publishing, 2019)

Záverečný komiks série je temnejší než pred-
chádzajúce. Hlavnou postavou je už dospelý 
Boris, ktorý sa rozhodol zaspomínať na svoje 
detstvo v roku 1989. Vtedy bolo všetko jedno-
duchšie. S kamarátmi sa hrávali na schová-
vačku, chodievali sa kúpať a vyvádzali rôzne 
hlúposti. Nemali žiadne starosti. A potom 
zomrela Zuzka Petrovičová.
 Povrávalo sa, že za to mohli takzvaní Kin-
deršulci, ktorí jazdievali v čiernych sanitkách 
a unášali deti, aby im vyberali orgány a predá-

Bežná
(E. J. Publishing, 2019)

V druhom komikse sledujeme príbeh tínedžerky 
Lucie z Martina. Odohráva sa v decembri roku 
1989 a vyzerá to tak, že hrdinkin život sa pomaly, 
ale isto obracia hore nohami. Do života jej vstúpil 
nielen nový súrodenec, ale aj chlapec menom 
Tomáš, ktorý je hercom v Martinskom divadle. 
A do ktorého je trochu zamilovaná.
 Ako keby to nestačilo, v Martinskom divadle 
sa prestali usporadúvať predstavenia a namiesto 
nich majú rodičia a zamestnanci divadla rôzne 
mítingy, na ktorých preberajú politiku, čo je 
pre tínedžerku nepochopiteľné. Viac ju trápia 
zlé známky a obavy, že sa bude musieť s rodičmi 
odsťahovať z Martina. Alebo nie? Tak či onak sa 
nejaká zmena pomaly, ale isto blíži.
 Autorka, filmová scenáristka Tereza Oľhová, 
zažila Nežnú revolúciu ako trojročné dieťa. Pocity 
z nej výborne previedla do scenára. Nie je tu žiad-
na prehnaná politika či odkazy ako v komikse 
Čierna oslava, iba čistý, nevinný pohľad dievčaťa, 
ktoré má svoj malý svet a žije si v ňom tak dobre, 
ako sa len dá. V tomto príbehu vystupuje i Emí-
lia Vášaryová a dočkali sme sa aj legendárneho 

štrngania kľúčmi na námestí.
 Na druhej strane kresba Márie Kralovič, 
absolventky VŠMU, je zo štyroch komiksov 
v tejto zbierke najviac mätúca, no napriek 
tomu má svoje čaro. Kresba bola robená 
iba fixkou, je čierno-biela a celkovo pôsobí 
ako keby vypadla z periodík roku 1989. 
Autorka vraví, že komiks kreslila ručne 

a veľmi sa snažila, aby vytvorila dôveryhodný 
svet, v ktorom tento príbeh bude fungovať. Mu-
sím povedať, že sa jej to podarilo.

Pé Er Dé
(E. J. Publishing, 2019)

Tretí príbeh sa opäť odohráva v Bratislave roku 
1989 a hlavnou postavou je tentoraz Daniel. 
Ten má v živote iba pár priorít. Jednou z nich je 
momentálne úloha kúpiť mame na narodeniny 
punčové rezy. Druhou prioritou je ochrana 
jeho najlepšieho kamaráta Rada, pre ktorého 
je Daniel hrdina. Avšak Daniel sa na hrdinu 
príliš necíti.
 Nestihol kúpiť punčové rezy, stratil kľúče 
od domu a ešte aj tí dospelí sa správajú neja-
ko zvláštne. Za všetko môže údajne chystaná 
demonštrácia. Našťastie má Daniel kamaráta 
Olivera, ktorý by mu vedel s problémami po-

vali ich boháčom. Ale je to naozaj pravda? Alebo 
sa za tým ukrýva niečo iné? Boris sa rozhodne 
pomocou svojich kamarátov záhadu vyriešiť, 
nech ho to stojí čokoľvek.
 Od scenáristu, kresliča a divadelného dra-
maturga Daniela Majlinga som mal mož-
nosť čítať jeho komiksy Zóna a Rudo, takže 
som vedel, že od príbehu Unesených môžem 
očakávať kvalitu. Majling nesklamal. Príbeh 
je krásne vykonštruovaný, ide priamo k veci, 
výborne sa vyhýba zbytočnému odbočova-
niu od hlavného deja a majstrovsky narába 
so striedaním prítomnosti a minulosti. Hlav-
né postavy sú sympatické a uveriteľné, ich 
detské verzie sú primerane naivné, naivita 
ich otázok a odpovedí je presne taká, aká má 
byť. Vidieť, že autor je dieťa osemdesiatych 
rokov.
 O kresbu sa tentoraz postaral Jozef Gľaba, 
ktorý sa síce narodil v roku 1995, no jeho štýl 
akoby patril do osemdesiatych rokov. Môže 
za to fakt, že sa venuje nielen digitálnej ilu-
strácii a voľnej grafike, ale aj sieťotlači, hĺb-
kotlači a linorytu. Vďaka tomu má príbeh veľ-
mi špecifickú farebnosť a komiks má krásne 
rastrovanie. Keď už je reč o farebnosti, treba 
oceniť, že sekvencie odohrávajúce sa v minu-
losti a prítomnosti majú rozdielny coloring.
 Tieto štyri komiksy vznikli vďaka finančnej 
podpore organizácie Sloboda nie je samozrej-
mosť a ďalších. Ide o výborný mix príbehov, 
ktoré ukazujú nielen tých, čo sa postavili 
za správnu vec, ale aj tých, ktorí netušili, čo 
sa deje. Osobne by som sériu Nežný komiks 
odporúčal ako povinné čítanie na základných 
školách. Deti v dnešnej dobe dávajú čím ďalej, 
tým viac prednosť komiksu v rade iných médií 
akým je kniha a touto formou informovania 
o našej minulosti by sa určite nič nepokazilo.
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a umiestnených bublín. Tento konkrétny titul 
to porušuje. Všetko. Okienok je pomenej, majú 
vlastné pravidlá radenia a bubliny… Bubliny 
stoja mimo nich. S ich autormi ich spája iba 
naznačená linka.

Porušiť pravidlá tradičnej formy

Našťastie to z komiksu nerobí nečitateľnú vec, 
ako by to bolo u neskúsených autorov. Práve 
naopak – semiotika Všetkých tých svetov je jed-
noduchá, neprekombinovaná. Iní autori by to asi 
nezvládli a ich komiks by bol nečitateľný zmätok, 
ale D. Marcin má s komiksom bohaté skúsenosti 
a rozumie jeho naratívnym postupom – dokáže 
pravidlá porušovať bez toho, aby zničil rozprá-
vanie. Niet sa čomu čudovať. Okrem Zlatého zubu 
má za sebou ako editor šesť dielov komiksové-
ho zborníku Pomimo, ktorý funguje ako domáce 
komiksové laboratórium. Preto, keď umiestni 
bubliny mimo okien v snahe, aby to pôsobilo ako 
externý zvuk z repárku, a vytvorí si vlastné jedno-
duché pravidlá radenia okienok, je to prehľadné. 
Síce je to v prvom momente šok, kým sa trochu 
zorientujete, ale číta sa to rýchlo a ľahko.

 Ani príbeh nie je hlúpy. V niektorých rovinách 
trochu prvoplánový, ale nie hlúpy. Ani čitateľa 
nemá za hlupáka, nechá ho veci si dopĺňať a čítať 
medzi riadkami bez toho, aby mu zjavné zbytočne 

dodatočne vysvetľoval. V niektorých pasážach 
je až možno priveľmi vágny. Musel som sa vra-
cať v čítaní, aby som si bol istý, že som narážky 
správne pochopil. Nebolo to potrebné, celý príbeh 
má štruktúru detektívky, takže na záver príde 
vysvetlenie.
 Kresba je príjemná, civilnejšia v porovnaní 
so Zlatým zubom. Viac sa pracuje s líniami a roz-
dielmi medzi čiernou a bielou či negatívnym 
priestorom. Okienka sú štylizované ako pohľady 
cez kamery, čo vynikajúco ladí s témou všeobí-
majúcej technológie. Koniec koncov aj bublinky 
sú akoby len výstupom z reproduktora.

Od obsahu k forme

Aké je teda zhrnutie? Príbeh je inteligentný čo sa 
týka tém a ich spracovania, no z hľadiska deja je 
to klasický kyberpunk – neprekvapí, pointu vám 
dokonca povie už na začiatku. V tomto prípade 
asi obsah ani nie je podstatný, dôležitá je téma 
a forma. Práve tá je silnou stránkou tohto komik-
su. U nás nič podobné – formálne a konceptuálne 
–  nevyšlo, či už na poli domácej alebo zahraničnej 
tvorby. A práve to je aj ambícia tvorcov – preraziť 
so Všetkými tými svetmi v zahraničí. Myslím, že 
na to majú. Konečne tu vzniklo dielo, ktoré je 
miestne a nekopíruje zahraničie, pritom dosa-
huje medzinárodné štandardy. Azda neostane 
prehliadané a bude mať nasledovníkov.

Mgr. Juraj Búry
Estetik, publicista zaoberajúci sa do-
mácou a zahraničnou fantastikou 
a komiksom.

N
apriek tomu Slovart vydal projekt dvoch 
v podstate neznámych autorov – sce-
náristu Juraja Čorbu a ilustrátora 
Dávida Marcina. Marcin vlastne nie 
je úplne neznámy, už má za sebou hravý 

a surreálny detský komiks Zlatý zub (Literárne 
informačné centrum, 2019).

Experiment a kyberpunk

Všetky tie svety – ako sa predmetný komiks 
volá – je však úplne iného rázu. Je to experi-
mentálna grafická novela s kyberpunkovým 
príbehom. Také naše Ghost in the Shell. Síce me-
nej s akciou, ale podobnou hĺbkou. Dej sa točí 
okolo nového virtuálneho náboženstva, ktoré 
je paradoxne nastavené antitechnicky. Vedú-
cim náboženstva je tajomný Helios. Naši dvaja 
protagonisti – muž a žena – dostanú zadanie 
vypátrať jeho totožnosť v čo možno najkrat-
šom čase. Ich mená nie sú dôležité. Nie sú to 
hrdinovia, ale protagonisti. Novela má totiž 
kolektívneho hrdinu a tou je ľudstvo v dobe 
umelej inteligencie a virtuálnej reality. Práve 
AI a realita sú hlavné témy tohto komiksu. Ná-
boženský aspekt slúži len ako akýsi podklad 
pre otázku toho, či sa oplatí žiť život s techno-
lógiou alebo bez nej.
 Je to tematicky čierno-biely príbeh, ktorý 
dospieva k zaujímavej ambivalentnej syntéze 
ideí. V zásade nejde o nič nové, ale na premýš-
ľanie to stačí.
 V čom spočíva experimentálnosť tohto prí-
behu? Nuž v ničom. Dej je klasický a plochý. 
Experimentuje sa tu s formou. Komiks má 
totiž svoje pravidlá týkajúce sa počtu okien 

Všetky tie svety: 
revolúcia v slovenskom 

 ?
Juraj Čorba, Dávid Marcin: Všetky tie svety. Bratislava: Slovart, 2019

Juraj Búry
Je to veľká vec. Domáce mainstreamové vydavateľstvo vydalo slovenský komiks. Také niečo sa 

nestáva. Iste, kritikmi oceňovaný Rudo u nás tiež vyšiel, aj Zóna. Avšak v Braku a Brak nie je Slovart. 

Navyše Majling je známe meno, ale s komiksami to do Slovartu nedotiahol.

Je to experimentálna grafická 

novela s kyberpunkovým 

príbehom. Také naše 

Ghost in the Shell.
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KOMIKS

Čo vedie mladého výtvarníka tvoriť komiksy 

na Slovensku?

Komiksy mám rád už od detstva. Čítaval som 
Semic Slovart komiksy a, samozrejme, Káčer 
Donald nesmel tiež chýbať. Trocha neskôr som 
sa dostal k českým zborníkom Crew. V nich 
bolo všetko, čo potrebuje desaťročný chlapec 
k svojmu mentálnemu rozvoju. Drsné postavy, 
násilie, krv a temnota. Podľa týchto zborníkov 
som si začal trénovať kresbu. Vytvoril som 
v tom čase aj nejaké „vlastné“ komiksy. Išlo 
hlavne o drsné alebo superhrdinské príbehy 
založené na už existujúcich postavách. Počas 
začiatkov štúdií na strednej škole som skúsil 
prvé autorské práce. Tie dopadli veľmi zle. Ko-
miksu som sa venoval oveľa menej a prešiel 
som na voľnejšiu tvorbu. Až koncom tretieho 
ročníka na strednej škole som opäť našiel 
motiváciu kresliť komiksy. Prvé serióznej-
šie pokusy o vytvorenie kvalitného komiksu 
prišli až na vysokej škole. Spolupracoval som 
od prvého ročníka s Honzom Vojtíškom a pri-
spieval do jeho hororového magazínu Howard 
(český e-magazín – pozn. autora).  

Všetky tie svety sú komiksovým románom, ktorý vydal 

Slovart, čo je pomerne veľká vec. Slovart zvyčajne 

nevydáva komiksy a už dupľom nie domáce. Ako sa teba 

a scenáristu podarilo ich presvedčiť?

V tomto vďačím Jurajovi Čorbovi, autorovi scená-
ru, ktorý Slovart oslovil. Mali sme výhodu v tom, 

Sóda Magazínu som vytvoril obálku, predsádku 
a ilustrácie. Okrem toho pracujem na vlastných 
projektoch, ktoré majú bližšie k ilustrácii. A už 
pár rokov s kamarátmi ťaháme občianske zdru-
ženie Pomimo (slovenský komiksový magazín 
domácich tvorcov, ktorý vychádza zhruba raz 
ročne – pozn. autora). Cez Pomimo sme minulý 
rok vydali šieste číslo komiksového zborníku, 
kde figurujem ako zostavovateľ.

Ako vznikla idea na Pomimo?

Pomimo vniklo v roku 2014 na pôde VŠVU v Bra-
tislave ako vedľajší študentský projekt, ktorý 
mal fungovať nezávisle od vyučovania. Preto aj 
ten názov Pomimo. Založil som ho spolu so spolu-
žiakmi v Ateliéri voľnej grafiky a ilustrácie prof. 
Dušana Kállaya. Asi sme ako študenti pociťovali 
nedostatočné rozšírenie alebo skôr povedomie 
o komikse v prostredí Vysokej školy výtvarných 
umení. Rozhodli sme sa teda vo forme work-
shopov, prednášok a kreslenia komiksov toto 
médium aspoň trocha dostať do povedomia úz-
keho publika na škole a v jej okolí. Zistili sme, že 
vhodným prístupom k publiku dokážeme vzbudiť 
záujem a rešpekt k tomuto médiu. 

Najnovšie číslo Pomimo je vonku, Zlatý zub uzavretý 

a aj Všetky tie svety sú hotové. Na akých projektoch 

budeš pracovať v najbližšom období?

Dokresľujem posledné príbehy Zlatého zubu 
pre Slniečko a pre scenáristu Honzu Vojtíška som 
prednedávnom nakreslil krátky hororový komiks 
Dlaně. Ak ide o väčšie projekty, tak momentálne 
mám rozpracovaný body horor – psychologický 
komiks, o ktorom zatiaľ nemôžem hovoriť vôbec 
nič. Na budúci rok mám priebežne naplánovaný 
historicky ladený komiks pre menších čitateľov.

že sme vydavateľstvu ukázali už kompletne ho-
tovú vec. Mali sme vyrobenú paperback maketu 
v anglickom jazyku. Drobné vizuálne zmeny prišli 
až počas prepracovania komiksu do slovenčiny. 

Je to naozaj netypický komiks. Najmä formou. 

Aké sú naň ohlasy?

Vcelku pozitívne. Som rád, že čitatelia prijali aj 
takýto pre domáci trh netradičnejší a vo forme 
trocha experimentálny pokus o grafickú nove-
lu. Som prekvapený, že ich zaujala aj kresba. 
S tým som vôbec nerátal. Samotná kresba ko-
miksu, ak nerátam pre-produkciu a post-pro-
dukciu, trvala približne šesť mesiacov. Čo je 
na  170-stranový komiks pomerne málo času. 
Takže som rád, že to množstvo chýb v kresbe 
si čitatelia nevšimli alebo milo ignorujú. 

Pracoval si aj na Zlatom zube pre Slniečko. 

Uzavreli ste takpovediac tretiu sériu. Ako sa 

ti robilo na tomto projekte?

So scenáristkou komiksu Zlatý Zub, Soňou Ba-
lážovou, sa mi pracuje výborne. Veľmi ma baví 
jej nefiltrovaný prístup k písaniu scenárov. 
Nikdy neviem, čo šialené sa bude odohrávať 
v každom ďalšom komiksovom okne a akú 
bizarnú scénu ma nechá nakresliť. Od Soni 
a redakcie Slniečka som vždy dostal dobrú 
spätnú väzbu, čo sa premietlo aj do „remaku“ 
prvej série do grafického albumu.  

Zlatý zub, Všetky tie svety… 

Pracoval si aj na niečom inom?

Minulý rok som prispel do série Nežný komiks vy-
davateľstva E. J. Publishing tretím dielom, ktorý 
má názov Pé Er Dé. Na komikse som spolupraco-
val so Soňou Balážovou. Pre novembrové číslo 

Ako sa rodí 
slovenský  ?
rozhovor s Dávidom Marcinom

Juraj Búry

Dávid Marcin (spoluautor Zlatého zubu a Všetkých tých svetov) je výtvarník, 

v ktorého tvorbe sa odráža osobitý, no nenáročný štýl pre mainstreamového 

čitateľa a je v ňom cítiť viacero vplyvov. Zaujímalo nás, aký je jeho vzťah 

ku komiksom a ako mu pod rukami vznikajú.

Nikdy neviem, čo šialené sa bude odohrávať 

v každom ďalšom komiksovom okne a akú 

bizarnú scénu ma nechá nakresliť.

Foto Vydavateľstvo Slovart
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príbehu. Náhle však príde Štefánikov pád a vážne 
zranenie, kde ceruzku od Cígera preberá Kiššák. 
A tu sa začínajú problémy.

Z dynamiky do poučovania

Druhá časť komiksu je podstatne vážnejšia 
a zároveň rozbitejšia. Kresba je realistickejšia 
a texty taktiež. Tvorcovia sa tu snažia vysvetliť 
vážne udalosti a témy týkajúce sa zakladania 
nového štátu, avšak zlyhávajú v podaní. Krátke 
roztržité dialógy striedajú dlhé vysvetľujúce 
texty, ktorých autorom je striedavo Štefánik 
a vševediaci rozprávač. Tie sú navyše pretkané 
reálnymi výrokmi, ktoré na Štefánikovu adresu 
predniesli známe osobnosti vtedajšieho politic-
kého a spoločenského života. Texty však často 
skĺznu do patetického a očividného poučovania 
a dynamika, ktorú komiks nabral v prvej časti, 
je tu enormne spomalená. 
 Jednotlivé epizódy tejto časti Štefánikovho 
politického a osobného pôsobenia sú tu síce 
zoradené chronologicky, zároveň však nie sú 
dostatočne prepojené a každej je venované len 
najnutnejšie minimum priestoru. Celá táto časť 
tak mnohokrát pôsobí ako rýchlo vyproduko-
vaný a zle zostrihaný dokumentárny film.
 Tretia časť s názvom Sibírska misia je uvede-
ná dlhým textom, ktorý čitateľovi vysvetľuje 
potrebnú faktografiu a samotná obsahuje nie-
koľko ďalších pomerne dlhých textov. Napriek 
podstatne zaujímavejšej dejovej línii však aj 
táto trpí rovnakými nedostatkami a probléma-
mi ako druhá časť. Snaha tvorcov o vysvetlenie 
a uvedenie všetkých potrebných informácií 
je síce úctyhodná, avšak posledné strany ko-
miksu sú skôr bohato ilustrovanou knižkou, 

v ktorej jednotlivé bunky plnia viac úlohu ilu-
strácií, než príbehového prepojených sekven-
cií. Celkovo pôsobí záver veľmi uponáhľane 
a bombarduje čitateľa niekoľkými novými in-
formáciami v každej bunke, čo môže spôsobiť 
istú únavu a problém s vnímaním obsahu. 

Komiks ako učebná pomôcka

Ako teda Dobrodružstvá Milana Rastislava 
Štefánika zhodnotiť? Rozhodne ide o skvelý 
nápad s ušľachtilým cieľom a dobrým rozbe-
hom. Keby bol celý komiks vytvorený v duchu 
jeho prvej polovice, mohlo by ísť o výnimočné 
dielo s originálnym prístupom k téme, ktoré by 
dokázalo fungovať ako samostatný umelecký 
celok. Bohužiaľ, tvorcovia sa v druhej časti 
viac zamerali na zdĺhavé vysvetľovanie než 
na nekomentované ukazovanie osobnosti M. 
R. Štefánika, čo z celej druhej polovice robí síce 
dobre mienený, avšak čitateľsky náročnejší 
a obsahovo nudnejší učebný text s obrázkami. 
 Ako učebná pomôcka počas preberania 
vzniku prvej Československej republiky je teda 
rozhodne vhodný, pretože ponúka nezvyčajnú 
ilustráciu konkrétnych historických postáv 
a občas i vzťahov medzi nimi. Ako samostat-
né dielo však trpí silnými nedostatkami, a to 
predovšetkým v jeho druhej časti. Miesto ori-
ginálneho komiksu o veľkej osobnosti našej 
histórie sme tak dostali komiks s rozpoltenou 
osobnosťou. Napriek tomu si vážim všetkých 
autorov tohto komiksu a uznávam ich ideu. 
Len sa možno do budúcna netreba báť ísť práve 
tou netradičnou cestou mimo bežné konvencie 
a krabičky. Rovnako ako to svojho času urobil 
aj samotný Štefánik.

C
ieľom bolo distribuovať tento komiks 
predovšetkým na stredné a základné 
školy, aby sa s príbehom človeka stojace-
ho za vznikom samostatného Českoslo-
venska zoznámilo čo najviac študentov.

 Na komikse pracovali dvaja umelci s diamet-
rálne odlišným štýlom kresby. Kým Tomáš 
Cíger, alias Eniac, kreslil svoju časť komiksu 
odľahčene s nadhľadom a humorom jemu vlast-
ným, Tomáš Kriššák sa zameral na značne re-
alistickejšie podanie. Celé dielo je tak znateľne 
rozpoltené aj napriek tomu, že scenáristicky obe 
časti riešil jeden človek – František Hříbal.

S popkultúrou do dejín

Štefánikove mladé roky, študentské časy, astro-
nomické a meteorologické úspechy a začiatok 
vojny, v ktorej pôsobil ako vojak a neskôr ako 
pilot francúzskej armády, kompletne kreslil práve 
Cíger. Táto časť je vtipná, Štefánika vykresľuje 
ako začínajúceho superhrdinu, obsahuje množ-
stvo popkultúrnych referencií, odkazov na iné 
komiksové diela, ale aj ukryté „easter eggy“. 
 Výnimočne úsmevné sú napríklad zobrazenie 
profesora T. G. Masaryka, neskoršieho českoslo-
venského prezidenta, ako Batmana zachraňujú-
ceho mrznúcich študentov stojacich pred vinár-
ňou, či krátka epizóda so snežným mužom počas 
Štefánikovho výstupu na Mont Blanc. Celá táto 
časť sa neberie prehnane vážne, napriek tomu 
úspešne a zároveň značne úsporne informuje 
o dôležitých udalostiach Štefánikovho života. 
Tomu sa prispôsobujú aj Hříbalove texty, ktoré 
sú rovnako ako kresba odľahčené, nie je ich pri-
veľa, hoci na jednom či dvoch miestach je textu 
viac ako obrázkov, čo mierne rozbíja dynamiku 

Skvelý nápad 
s rozporuplným prevedením 
Tomáš Eniac Cíger, František Hříbal, Tomáš Kriššák
Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika. Bratislava: Vl. náklad, 2020

Marek Čabák

Pred rokom sa na slovenskom Startlabe objavil zaujímavý projekt. Skupina mladých umelcov si pýtala 

peniaze na vytvorenie komiksu o jednej z najväčších osobností našich dejín, generálovi Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi. Projekt získal na konci kampane takmer trojnásobok potrebnej sumy. 

KOMIKS
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KOMIKS

T
á sa sústreďuje na naše dejiny a ich 
popularizáciu (séria Nežný komiks), 
aktuálne spoločenské témy (Uletenci), 
ale napríklad aj na podoby mystických 
príbehov (Zóna). Avšak čo s písaním 

o komikse v slovenskom a českom prostredí, 
ktorému sa potenciálni čitatelia môžu ešte 
stále vyhýbať? Odbornej či esejistickej tvorbe, 
ktorá sa zameriava na otázky spojené s ko-
miksom, sa netreba báť. My si predstavíme 
tú aktuálnejšiu ponuku.

Z panelov a bublín teórie 
a dejín seriality

V akademickom českom prostredí sa v priebe-
hu troch rokov podarilo vyprodukovať knihy, 
ktoré otvárajú priestor na diskusiu o komikse 
nielen odborníkom, ale aj širšiemu čitateľskému 
publiku. Ťažiskovým tu však nie je iba text, 
ale hlavne výborne spracovaný obrázkový 
materiál, ku ktorému sa budete opakovane 
vracať. Po rozsiahlych dvojzväzkových Ději-
nách československého komiksu 20. století 
(Akropolis, 2015; prvý zväzok mapuje roky 1900 
–1964 a druhý roky 1964 – 2000), v ktorých sa 
literárni vedci T. Prokůpek, P. Kořínek, M. 
Foret a M. Jareš sústredili na premeny mé-
dia v jazykovo-kultúrnom priestore českoslo-
venskej tvorby, ponúkla trojica z menovaných 
autorov aj kapitoly k teórii komiksu v knihe 
V panelech a bublinách (Akropolis, 2015).
 Nájsť v nej môžeme nielen vysvetlené pojmy 
či formálne prvky v komikse. Rozoberajú jeho 
serialitu, dejiny teórie, estetické kategórie (vy-
užitie výtvarného umenia od grafiky cez kresbu 
po olejomaľbu, odkazy na smery ako pop-art, 

ho hrdinu až k superhrdinke (Wonder Woman), 
probléme superhrdinského kolektívu (Avengers) 
či hrdinského kolektívu, ktorý nemusí nutne za-
hŕňať postavy s klasickými atribútmi hrdinstva 
(Liga výnimočných).
 Posledné dve knihy, a teda Výstrel v zrkadle 
(KK Bagala, 2018) a O karikatúre (KK Bagala, 
2019), ktoré sú súčasťou edície obsahujúcej 
články K. Földváriho, sa priamo nedotýkajú 
komiksu. Prvá má väčší záber na detektívku, 
western, fantastiku, horor, dobrodružnú litera-
túru a druhá na teóriu kresleného humoru, glosy 
o tvorcoch karikatúr. V oboch komiks vystupuje 
buď na pomedzí iných esejí alebo vo vybraných 
článkoch. 
 V prvej knihe je to text Literatúra bez slov. Au-
tor popisuje komiks ako žáner reprezentujúci 
dynamiku pohybu. Výraznejšie sa zameriava 
na ten s humorom, so superhrdinami označujúc 
ho za „rozprávky pre dospelých“, ktorí chcú zaží-
vať zázračné dobrodružstvá. Oproti nim stavia 
do protikladu pohľad na odviazanú Barbarellu či 
karikaturistov Madu (americký underground), 
ktorí presadzujú ošklivosť, brutalitu, násilie. 
V druhej knihe je výraznejšia esej Danglár a tí 
druhí, zameraná na slovenský komiksový dis-
kurz. Načrtáva v nej cestu „kresliarov-prvolez-
cov“, ktorí obišli superhrdinské príbehy a pri-
klonili sa k prameňom žánru (koniec 19. storočia 
v americkej tlači). Od kreslených naháňačiek 
väzňa na úteku s dozorcom (J. Babušek v časopise 
Šidlo a i.) až po brutálny, akčný, realistický „voľný 
umelecký komiks“ Danglára či Shootyho cyklus 
Jana s anglickým humorom.
 Ostáva nám teda pi týchto príkladoch dúfať, že 
sa literatúra o komikse v našich končinách bude 
aj naďalej rozvíjať a predovšetkým vášnivo čítať 
bez predsudkov či obáv. 

secesiu), otázku komiksu ako žánra i ako mé-
dia, rolu čitateľa (konflikt medzi mainstreamom 
a alternatívou) a autora, produkciu, prezentáciu 
a život mimo tlačeného média (webkomiksy, 
amatérske preklady, fandomy).
 Obdobiu „protokomiksovej“ formy sa ve-
nujú T. Prokůpek a M. Foret v knihe Před 
ko miksem (Akropolis, 2016). Popisujú tu spo-
ločenský, historický, politický život na území 
vtedajšieho Rakúsko-Uhorska prostredníctvom 
domácej tlače. Čerpajú z ilustračného a karika-
túrneho diskurzu a sledujú lokálne varianty 
obrázkovoseriálovej tvorby. Začínajú prehľado-
vo od jarmočnej piesne, založenej na práci s ta-
buľami so senzačnými udalosťami, plagátovej 
tlače s výchovnou funkciou cez slovné anekdoty 
s ilustráciami alebo karikatúry s verbálnym 
komentárom a končia satiricko-humoristickou, 
vzdelávacou, politicko-satirickou, mravoučnou 
líniou kreslených seriálov. 

Kult a jeho hrdinovia

Na pôde slovenskej akademickej komunity je 
výraznejší titul Obrazy hrdinu v kultúrnej pa-
mäti (Univerzita Konštantína Filozofa, 2017). 
Kolektívna monografia, v ktorej sa autori pokú-
šajú prečítať a uchopiť nanovo podobu hrdinu 
a jeho hrdinstva na poli populárnej kultúry, teda 
aj komiksu od etických dilem cez premenu hrdi-
nu na antihrdinu a naopak až po portrét „tretej 
ženy“ – superhrdinky či pozíciu superhrdinu 
v úlohe superstar. V kapitolách si tak čitateľ môže 
prečítať napríklad o pokrivenej podobe hrdinov 
a hrdinov s chybami ako v prípade grafického 
románu Strážci, o posune polohy hrdinky, ktorá 
trpí, elementu, ktorý spúšťa konanie u mužské-

Písať o 
bez obhajoby
Lenka Macsaliová

Komiksu sa u nás darí. Nesvedčia o tom iba plné kinosály, v ktorých 

sa premietajú filmové adaptácie príbehov o superhrdinoch/

antihrdinoch, frekventovaný nákup ich tlačených predlôh, 

bohato navštevované prednášky na domácich festivaloch 

zameraných na popkultúru, ale aj slovenská produkcia. Fo
to
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nie ako povinné učivo, ale ako živú poéziu 
ako dnešní mladí dospelí čítajú Bukowského 
či Štrpku. Osemnásťročný si už zarába ako 
pomocný učiteľ a jeho kroky osudovo smerujú 
do domu štiavnického podnikateľa a váženého 
občana Pavla Pišla. 
 To, že si dal štúrovské meno Krasislav, sa 
dočítame už naozaj iba v niektorých učebni-
ciach. Dlho som však pátral, prečo si dal bás-
nické meno Sládkovič. Paralela so „sladkými 
túžbami“ z Maríny sa ponúka na prvý pohľad, 
ale skutočnosť je oveľa prozaickejšia. 
 V matrike bol zapísaný ako Andreas Bra-
xatoris. Braxator znamenal pivovarník, pivo-
varčík čiže sládok v sladovni. Kollár hovorí 
o Sládkowicovi a dokladá, že jeho predkovia 
sa volali „Sladek aneb Piwowarči“. Sládkovič 
sa týmto poslovenčením predtým polatinče-
ného priezviska iba vrátil k menu svojich 
predkov.
 Nebolo v tom plané „vlastenčenie“, pre-
tože Sládkovič bol v pravom zmysle slova 
Európanom. Svedčí o tom nielen vejár jeho 
jazykových znalostí (maďarčina, nemčina, 
francúzština, ruština), štúdium v Halle, zna-
losť nemeckej filozofie a teológie, ale najmä 
povedomie o širšom geopolitickom a kultúr-
nom kontexte súdobej Európy. 

Marína a jej mytológia
Dejepis tejto lásky je síce búrlivý, ale pomerne 
krátky. Devätnásťročný Sládkovič sa zaľubuje 

do Maríny Pišlovej, po piatich rokoch plato-
nického, prevažne korešpondenčného vzťa-
hu jej dáva slobodu k pragmatickému vydaju 
za iného, na prelome rokov 1844 – 1845 píše 
svoju ľúbostnú epopeju, ktorá v nasledujúcom 
roku vychádza knižne. O rok po jej publikovaní, 
roku 1847, sa žení s Antóniou Sekovičovou, 
oddanou ctiteľkou knižnej Maríny, ktorá sa 
v tom čase stala bestsellerom novej generácie 
slovenských národovcov.  

Samozrejme, hneď by sa nám vybavila 
Marína, hoci by sme nevedeli presne, či 

sa volala Pischlová alebo Pišlová. Určite by 
sme vedeli zarecitovať pár (čiže dva) verše: 
„Ja sladké túžby, túžby po kráse“ a „A čo je 
mladosť? Dvadsaťpäť rokov?“ Niektorí z nás 
boli v Banskej Štiavnici, kde je Banka lásky 
inšpirovaná práve Marínou. 
 Keby sme siahli do hlbších zásob školských 
vedomostí, spomenuli by sme si ešte na Detva-
na a tí starší možno na detskú báseň o Valibu-
kovi. Maturanti by zopakovali desiatky rokov 
zdedené poznanie, aký je rozdiel medzi Kollá-
rom a Sládkovičom: kým sa Kollár rozhodoval 
medzi vlasťou a Mínou, Sládkovič „vlasť drahú 
ľúbil v peknej Maríne, Marínu drahú v peknej 
otčine a obe v jednom objímal“.
 Viacerí máme doma jedno z početných vy-
daní Maríny, či už školskú knižnicu alebo ko-
libričie darčekové vydanie, možno aj luxusnú 
edíciu ilustrovanej Maríny. A to je o Sládkovi-
čovi možno všetko.

Zo Sládka Braxatoris a potom naspäť
Aj keď sa nemienim zapodievať wikipedickými 
či „ťahákovými“ podrobnosťami Sládkovičov-
ho života, predsa sa pri niektorých detailoch 
pristavím. Dvanásťročný stratil matku, a mož-
no preto bol samostatnejší a dospelejší ako 
jeho rovesníci. Sedemnásťročný, mladší ako 
dnešní maturanti, sa zapája do Spolku učen-
cov reči a literatúry. Číta Kollára i Hollého 

Racionálny 
romantik 
Andrej 
Sládkovič 

Daniel Hevier 
Keby nás znenazdajky prepadla skúšobná komisia s otázkou, čo vieme o Andrejovi Sládkovičovi, možno by sme si 
spomenuli na 200. výročie – aj to by sme si neboli istí, či je to dvesto rokov od narodenia alebo od smrti veľkého básnika. 
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Prvé vydanie básnickej skladby 
Marína (r. 1846). 
Reprofoto Literárne múzeum SNK
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 Chronológia týchto udalostí, zdanlivo 
rýchlych a dramatických, v skutočnosti však 
miernych a pozvoľných, protirečí niekoľkým 
mýtom, ktoré sme si okolo Maríny vytvorili. 
Prvý mýtus – Marína je dielom romantickej 
extázy, v ktorej básnik pod gilotínou odmiet-
nutia vyronil túto nesmrteľnú báseň. Druhý 
mýtus – ide o vrcholný a typický prejav ro-
mantickej poetiky. Tretí mýtus – štúrovská 
mládež ju radikálne odmietla pre jej obsah 
nesúladiaci so Štúrovou požiadavkou obeto-
vať osobné šťastie v mene vyššieho celku. 

 Roky fyzického odlúčenia oboch zaľúben-
cov svedčia skôr o tom, že Sládkovič milo-
val skôr svoju predstavu Maríny ako reálnu 
bytosť, o čom hovorí aj jeho reakcia na jej 
pripravovaný sobáš. Nemám to, prirodzene, 
nijako doložené, ale predstava, že na tejto 
širokej skladbe začal pracovať ešte „počas 
vzťahu“ nemusí byť až taká absurdná. 
 Isteže, stretávame sa tu so všetkými rekvi-
zitami romantickej lektúry, s extatickými 
zvolaniami (básnik použil v celej skladbe 
417 výkričníkov), ale v skutočnosti je to ra-
cionálne vybudovaná a symetricky, povedal 
by som až harmonicky vystavaná básnická 
skladba. 
 Na spätosť s klasicistickou idylickosťou 
a harmóniou nás upriamuje aj časový údaj, 
ktorý delí Hollého Selanky od Maríny  – je to 
12 rokov a vieme, že Sládkovič bol Hollého 
obdivovateľ a čitateľ.  
 Tretí mýtus o odmietnutí Maríny sloven-
skou mládežou komentoval Ján Kalinčiak: 
„Marína bola… v očiach mládeže hriechom 
oproti duchu slovenskému a oproti budúcnos-
ti slovenskej, lebo vraj kto je za národ prav-
dive zaujatý, s takými vecami sa zapodievať 
nemá. (…) Keď bola teda Marína tak odsú-
dená, chytil som sa ju zastávať ja, pozerala, 
pravda, na mňa vtedajšia mládež milosrdným 

a ľútostivým okom, pokladajúc ma za zablú-
dilého.“ Nevieme, o akú mládež išlo, možno 
to boli mladí štúrovci štúrovskejší ako sám 
Štúr, ktorý ju nielenže neodsúdil, ale aj pro-
pagoval: „Víborná táto báseň zasluhuje, abi 
sme pozornosť vel. slovenskjeho obecenstva 
na ňu obrátili.“ 
 Po Maríne napísal Sládkovič ďalšie štyri 
veľké básnické opusy (Detvan, Milica, Sväto-
martiniáda, Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Si-
hoti) a množstvo iných, najmä príležitostných 
básní, ale nijaká z nich už nedosiahla vyžaro-
vanie tejto, údajne najdlhšej ľúbostnej básne 
na svete (2900 veršov).

Od Maríny k Antónii
Osobný život Sládkoviča, teraz už aj manže-
la, otca, kazateľa a kultúrneho dejateľa, bol 
po Maríne rovnako pozoruhodný. V septembri 
1846 vychádza Marína a vzápätí v decembri 
toho roku píše prvý list Antónii Júlii Sekovičo-
vej, keď jej vracia zabudnuté rukavičky: „Krás-
na družička Moja! Rukavičky! Keby to ruky 
boli! Ver by som si naveky jednu bol zadržal.“ 
V bohatej korešpondencii, ktorá vyšla roku 
1970, nachádzame deväť listov jeho budúcej 
manželke. 
 Ak je Marína podľa Štefana Krčméryho ma-
donou, ale nie katolíckou, lež byzantskou, tak 
je Antónia Sekovičová ženou, ktorá prebudi-
la naozajstnú vášeň básnika: „Ja, ako sa ináč 
chladným byť zdám, tak som naopak v túžbach 
a citoch svojich nekonečne náruživý a vrelý.“ 
Píše v jednom liste a v ďalšom dodáva: „Druž-
ka moja srdečná! Myslím si na tie nedávne 
zlaté noci. Plamenná duša moja teší sa aspoň 
v rozpomienkach na ne a v nádejách na bu-
dúce také. Ale čo sú mi rozpomienky na ústa 
Tvoje, oči Tvoje, čelo Tvoje, líca Tvoje storáz 
bozkávané?! (…) Zamĺklo všetko kolo nás, za-
budli sme na hromy a blesky a v ľúbosti našej, 
ospanlivosť vymrela v srdečnom objatí našom, 
ruka od ruky, ústa od úst nedali sa polnocou 
rozlúčiť.“ Tentoraz sa Sládkovičova vášnivosť 
a náruživosť nerealizovala iba v literárnej 
projekcii, ale v reálnom manželskom súžití. 
V rokoch 1848 – 1866, teda za 18 rokov sa im 
takmer rok po roku narodilo deväť detí.  

Ako učiť Sládkoviča
Po Štúrovi, ktorý zomrel prvý, ho nasledo-
vali rok po roku Hodža, Kalinčiak i Sládko-
vič (v apríli 1872). Jeho dielo sa stalo pevnou 
súčasťou slovenskej kultúry. To, prirodzene, 
prináša pre autora aj riziká: že sa stane po-

vinnou školskou látkou a živý čitateľský ohlas 
nahradí niekoľko floskúl a formulácií, ktoré 
obiehajú nielen na ťahákových internetových 
stránkach, ale aj v umenovedných a literárno-
historických kruhoch. 
 Sládkovičovu plodnú iniciatívu vidím v reali-
zácii poézie, ktorá chce zachytiť ľudskú univer-
zalitu a spojiť ju s individuálnym a intímnym 
svetom jednotlivca. „Môže byť Eros niečo iné 
ako túžba po kráse?“ Platónovu rečnícku otáz-
ku v Symposione premieňa na básnickú odpo-
veď, ktorú poznáme z Maríny. Od Sládkoviča 
vedie živá niť kontinuity priamo k Hviezdosla-
vovi cez neho ku Kraskovi odtiaľ k Smrekovi, 
Beniakovi, neskôr k Silanovi a Turčánymu, 
aby sa (ne)zastavila, povedzme, u Jána Stacha 
alebo nateraz u Jána Švantera.
 Neskôr sa oslabovaním viazaného verša 
a príklonom k polyrytmickým štruktúram bás-
ne jeho vplyv zdanlivo stráca, ale aj u dnešných 
básnikov mladšej či mladej generácie nájdeme 
niekoľko autorov a autoriek, ktorí majú aspoň 
duchovné väzby na tohto básnika. 

 Ak jeden z interpretov jeho poetiky tvrdil, 
že Marína je báseň určená na hlasné čítanie, 
možno v tom je aj kľúč, ako priblížiť Andreja 
Sládkoviča – a staršiu poéziu vôbec – súčas-
nému (ne)čitateľovi. Nechať ju zaznieť ako pie-
seň, ako hlas, cez ktorý počuť nielen dikciu 
toho-ktorého autora, ale aj pulz čias, ktoré sú 
už nenávratne preč.

JUBILEUM

Vydavateľstvo Ikar pripomenulo 200. výro-
čie narodenia Andreja Sládkoviča zbierkou 
40 básní s názvom Tajomstvá.
Foto Ikar, 2020

Ak je Marína podľa 
Štefana Krčméryho 
madonou, ale nie 
katolíckou, lež 
byzantskou, tak je 
Antónia Sekovičová 
ženou, ktorá 
prebudila naozajstnú 
vášeň básnika.
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Zasmiať sa diablovi do tváre
Ján L. Kalina: Tisíc a jeden vtip (po päťdesiatich rokoch). Bratislava: Slovart, 2020

Peter Uličný
Čo lepšie si môže želať kniha, dožívajúca sa okrúhlej päťdesiatky, než to, že je stále súca „na vydaj“? Ktovie, koľko jej vydajov, čiže vydaní, by 
sme už k dnešku evidovali, nebyť toho, že komunistická mašinéria ju na dvadsať rokov uvrhla do nedobrovoľnej karantény – a jej druhé vyda-
nie pre istotu poslala rovno do šrotu? Tým zďaleka nekončí výpočet peripetií z jej životopisu, no najmä životopisu jej autora, Jána L. Kalinu.

vého humoru a každým ďalším listovaním tých 
objavov pribúdalo. Stránky Tisíc a jedného vtipu 
sa pre nás čoskoro stali vľúdnym ostrovčekom 
na tej lepšej strane sveta. Nebol to podmračený 
a sivý svet každodennej reality, prísnejší než 
pohľad nášho školníka predtým než si vypil. 
Jasné, veď kniha plná vtipov zákonite musí byť 
veselšia než realita, poviete si. Lenže humor 
nie je len o trénovaní bránice. 
 Kalinova kniha nás povzbudzovala a uči-
la, že humor nemusí stišovať hlas či zatvárať 
dvere pred nepovolanými ušami. Že humor 
radšej odkrýva a obnažuje, než by zakrýval 
či zamlčiaval. Učil nás poznávať svet a jeho 
pestré obyvateľstvo tým najlepším možným 
spôsobom: jednoducho ho dokázal pristihnúť 
v okamihu, kedy sa nik nemôže robiť lepším, 
krajším či múdrejším než je v skutočnosti. 
A tomu, kto sa takým robil, prikresľoval zo-
smiešňujúce fúziky či somárske uši. Vo sfére 
ohrozenia „dobrého mena“ sa tu dokonca 
často ocitali aj významní dejatelia, štátnici 
či všelijakí potentáti, nevynímajúc furiantsky 
nafúknutých provinčných papalášov. A keď 
si to zaslúžili, bolo im spravodlivo naložené. 
Hovorí sa tomu aj sloboda prejavu. 

Kniha Tisíc a jeden vtip je však výni-
močná nielen svojím pohnutým osudom. 

Hneď, ako sa v roku 1969 dostala do rúk čita-
teľom, bolo zjavné, že knižný svet je bohatší 
o unikát, aký dovtedy nemal obdobu azda ani 
vo svetovom meradle. Pretože sa do nej zmestil 
– pokiaľ ide o žáner anekdoty – naozaj doslova 
celý svet. A do takéhoto heroického výkonu 
sa dovtedy nikomu veľmi nechcelo. Doma ani 
za hranicami. Autor, či lepšie povedané zosta-
vovateľ tejto neobvyklej antológie, sa za svoj 
prvolezecký výstup síce dočkal pruhovaného 
mundúru, ale satisfakcia nakoniec tak či tak 
prišla. Tá kniha sa totiž stala kultom. Legen-
dou. Relikviou, sprisahanecky kolujúcou medzi 
ľuďmi v časoch, kedy niektoré knihy zažívali 
osud nie nepodobný tým zo slávneho Bradbu-
ryho románu 451° Fahrenheita.  

V rodičovských knižniciach
Normalizačný režim sa v Československu začal 
šíriť zhruba v polovičke môjho školopovinné-
ho veku. Všeličomu z toho, čo sa dialo okolo 
mňa, som ešte nerozumel, ale jedna vec mi bola 
jasná: že sa tu nehrá otvorená hra. Niečo iné 
sa hovorilo v škole a niečo iné si šepkali doma 

rodičia. S kamarátmi z dvora sme veľmi rýchlo 
zistili napríklad aj to, že nie všetky knihy, ktoré 
sme nachádzali v rodičovských knižniciach, sú 
celkom „kóšer“. Avšak chuť zakázaného ovocia 
bola omamná a dokonca lákavejšia ako vôňa 
mandarínok, ktoré naše mamy museli vystáť 
v radoch pred zelovocom v čase Mikuláša. 
 A tak sa začali naše knižné pátrania pripomí-
najúce výpravy stalkerov do tajomnej a prísne 
zakázanej Zóny zo skvelého sci-fi bratov Stru-
gackých. V rodičovských knižniciach na nás 
čakali podivuhodné a drahocenné „artefakty“. 
Nebudem  tajiť, že v našej chalanskej partii dlho 
viedol hitparádu Millerov Obratník raka, preto-
že niektoré šťavnaté pasáže na nás mali priam 
eruptívny (a samozrejme aj erektívny) účinok. 
Podobne ako kreslený Vanekov Recesník, kde 
to všetko bolo ešte o čosi rukolapnejšie (hm… 
doslova).   

Humor obnažuje
Jedného dňa sme takto narazili aj na Tisíc 
a jeden vtip. Ako inak, aj tu sme s inštinktom 
lovcov vysnorili najmä vtipy z rodu mládeži 
neprístupných, ale rovnako nás tešili objavy 
v podobe čierneho, absurdného a inak dráždi-

Autor: Vlasta Zábranský, Slovart Autor: Marián Vanek, Slovart
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S humorom nebude sranda
V tej antológii bol kúsok dejepisu i zemepisu, 
prírodopisu i psychológie, občianskej výchovy, 
filozofie i dejín umenia a všeličoho ďalšieho – 
akurát, že poznanie, ktoré sme z nej získali, 
nám už z hlavy nevyfučalo. Práve preto, že sme 
si ho nemuseli vtĺkať do hlavy. A do hlavy sa 
nám okrem iného začala vkrádať aj otázka, či 
to tým papalášom, ktorým sa tu sníma falošná 
maska dôležitosti, náhodou nie je proti srsti. 
 Vtedy som ešte netušil, že v okamihu môjho 
prvého nahliadnutia do Tisíc a jedného vtipu, mož-
no Ján L. Kalina práve vstupoval do zamrežova-
nej cely. Avšak červík pochybnosti sa už do mňa 
zahryzol. Keď neskôr zmizla z televíznych obra-
zoviek a divadelných dosiek dvojica L & S, začalo 
mi byť jasné, že s tým humorom to v tejto krajine 
nebude až taká sranda. Že mocní tohto sveta, 
vrátane našich súdruhov, skrátka nemajú v láske 
snímanie masiek. Pretože pod maskou sa vždy 
skrýva pravda. Istý scholastický učenec kedysi 
napísal:  „Ak chceš premôcť diabla, musíš sa mu 
zasmiať do tváre.“ Áno. Vtedy mu totiž človek 
povie, kým naozaj je.  

Tretie vydanie
To všetko platí aj dnes, polstoročie po tom, čo 
kniha Tisíc a jeden vtip začala šíriť svoje posol-
stvo zabalené do oslobodzujúceho smiechu. 

Aktuálne tretie vydanie (to druhé, ak nerá-
tame zošrotovaný náklad z čias normalizácie, 
vyšlo v roku 1991 vo vydavateľstve Archa) však 
nie je reprintom „originálu“. Jeho editori, Júlia 
Sherwood Kalinová a Dušan Taragel správ-

ne usúdili, že mnohé z pôvodných vtipov boli 
predsa len úzko zviazané s dobovými reáliami 
a dnešnej generácii čitateľov by bez znalosti 
kontextu ušlo to podstatné – pointa. Po prísnej 
selekcii tak knihu opustilo približne 10 per-
cent pôvodného materiálu, ktorý bol nahra-
dený vtipmi z obdobia normalizácie. Tie už 
Kalina publikoval v exilovom vydaní, keďže 
sa od roku 1978 stal obyvateľom vtedajšej Ne-
meckej spolkovej republiky. 

Zmeny sa dočkal aj obrazový sprievod a gra-
fická úprava knihy. Pôvodné kreslené vtipy, 
pozbierané Kalinom z dobových zahraničných 
časopisov, najmä z dôvodov problematického 
riešenia autorských práv, nahradil iný kon-
cept. Zostavovatelia knihy oslovili karikatu-
ristu, znalca a zberateľa kresleného humoru 
Fera Jablonovského, aby zo svojho archívu 
vylovil tvorbu slovenských (v prípade Vlastu 

Zábranského aj jedného českého) klasikov ka-
rikatúry na čele s menami ako Jozef „Schek“ 
Babušek, Viktor Kubal, Stano Kochan, Fedor 
Vico, Marián Vanek a i. Asi to nebude náhoda, 
že niektorí z menovaných boli takisto na dvad-

sať rokov vyškrtnutí z kultúrneho a verejného 
života (Vico, Vanek) a Stano Kochan pre istotu 
opustil Československo krátko po okupácii 
republiky vojskami Varšavskej zmluvy.  

Grafická zmena
Poslednou zmenou (či skôr citlivým „tunin-
gom“) prešla aj vizuálna stránka knihy. Gra-
fický dizajnér Vladimír Holina vo svojom 
návrhu pietne vychádzal z pôvodného kon-
ceptu Milana Veselého tak, aby sa zachovala 
jeho „sixtiesová“ hravosť, a zároveň reflek-
toval aj aktuálne trendy knižného dizajnu. 
Editor Dušan Taragel v zasvätenom doslove 
„oživuje“ dramatické osudy knihy a životné 
peripetie jej autora. Čítanie tak môže byť, naj-
mä pre mladšiu generáciu, nedotknutou érou 
reálneho socializmu, aj čímsi ako výživnou 
exkurziou do podivuhodnej krajiny menom 
Absurdistan.   

Humor ako demokracia
A na záver ešte jedna čisto privátna poznámka. 
Zhruba pred štyrmi rokmi moja odbrzdená 
knihomoľská vášeň vyústila do rozhodnutia 
otvoriť si vlastný antikvariát. Nerobím si síce 
presné štatistiky o najpredávanejších tituloch, 
ale v prípade prvého vydania knihy Tisíc a je-
den vtip mám jednu istotu. Že keď ju vyložím 
do výkladu, sotva tam vydrží dlhšie ako ho-
dinu. Úprimne si želám, aby podobný záujem 
sprevádzal aj toto nové vydanie. S humorom 
je to totiž ako s demokraciou. To, že ju koneč-
ne máme, ešte neznamená, že sme už navždy 
vyhrali. Ako to trochu inými slovami hovorí 
v predhovore aj ďalší z editorov, Júlia Sherwood 
Kalinová, autorova dcéra: „Po tom všetkom sa 
teraz dívam na drevený šuplík, do ktorého si 
otec vtipy ukladal. Predstavujem si, akoby sa 
potešil, že dnes už humoru nič nehrozí. A keby 
aj hrozilo, možno by profesorsky dodal: Pokiaľ 
sa môžete smiať verejne a na každom vtipe, 
ste v bezpečí. Strážte si to!“

Peter Uličný (1961) je spisovateľ, 
publicista a vysokoškolský pedagóg. 
Vydal zbierku piesňových textov Klaun 
v maske človeka (1997), knihu rozho-
vorov s hudobníkom Mariánom Var-
gom O cestách, ktoré nevedú do Ríma 
(2002) a knihu rozhovorov so zbera-
teľom umenia Ivanom Melicherčíkom 
Zberateľ alebo zmluva s diablom (2012).

V okamihu môjho prvého 
nahliadnutia do Tisíc 
a jedného vtipu možno 
Ján L. Kalina 
práve vstupoval 
do zamrežovanej cely.

Ján L. Kalina, manželka Agneša Kalinová a dcéra Júlia v roku 1978. Foto archív J. Sherwoodovej.
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by sme boli, keby sme nemali schopnosť vcítiť 
sa do druhých ľudí. 
 Aj z tohto pohľadu je možnosť nazrieť za opo-
nu života autistického jedinca zaujímavá a tre-
ba povedať, že aj zriedkavá: väčšina autistov 
nerozpráva, z tých, ktorí to dokážu, len zopár 
podalo správu o svojom vnútornom svete. Preto 
môžeme len privítať, že takmer naraz vyšli dve 
knihy zaoberajúce sa touto témou. Jednu napísal 
svetoznámy autista a druhú slovenský novinár. 
Obe akoby nemali nič spoločné, jedna je autobio-
grafiou, druhá sériou rozhovorov, ale obe riešia 
dve otázky: Ako autisti vnímajú náš svet a nás? 
Ako žijú ľudia, ktorí sa starajú o autistu?

Narodený v modrú stredu
Daniel Tammet (1979) je britský spisovateľ 
a autistický savant s mimoriadnym nadaním  
na matematiku a jazyky. Narodil sa ako prvé 
z deviatich detí a jeho detstvo poznačila epilep-
sia, synestézia a Aspergerov syndróm. Verejnosť 
jeho meno prvýkrát zaregistrovala 14. mar-
ca 2004, keď v Múzeu dejín vedy v Oxforde 

z hlavy nadiktoval číslo Pí (3,14) s rozvojom 
na 22 514 desatinných miest. Trvalo mu to päť 
hodín a z Tammeta sa stal najznámejší savant 
Veľkej Británie. Čo sa však skrýva za jeho mimo-
riadnou pamäťou a aká bola jeho cesta životom 
odhalil vo svojej spomienkovej knihe Narodený 
v modrú stredu. Vyšla v roku 2006, dočkala sa 
mnohých prekladov a otvorila mu cestu do sve-
ta. O Tammetovi nakrútili dokumentárny film 
(Extraordinary People: The Boy with the Incre-
dible Brain, 2005), napísal ďalšie tri knihy, ve-
noval sa aj eseji či poézii. Aj napriek postaveniu 
autistickej celebrity zostal taký, aký vždy bol: 
posadnutý rituálmi, číslami a jazykmi. Vo svojej 
knihe píše: „Pociťujem priam nutkavú potrebu 
poriadku a rutiny, ktorá ovplyvňuje prakticky 
všetky stránky môjho života. Napríklad pravi-
delne raňajkujem presne 45 gramov ovsenej 
kaše, misku pre istotu vždy prevážim na elektro-
nickej váhe. Pred odchodom z domu si zakaždým 
porátam kusy oblečenia, ktoré mám na sebe. Ak 
si svoju tradičnú šálku čaju nedám každý deň 
v rovnakom čase, znervózniem“ (s. 11).

Hoci o autizme dnes vieme podstatne viac 
než pred pár desaťročiami, pre väčšinu 

laickej verejnosti je toto ochorenie stále za-
halené tajomstvom. Na jednej strane ho ľudia 
spájajú s mentálnou retardáciou, na strane 
druhej ho stotožňujú s prejavmi zvláštneho 
„geniálneho“ nadania v oblasti matemati-
ky, hudby či výnimočnou pamäťou. Zmätok 
vyvoláva aj to, že okrem autizmu existuje aj 
Aspergerov syndróm, čo je „ľahšia“ forma au-
tizmu, ale aj syndróm savantov, ktorým bý-
vajú označovaní (zväčša) autisti s geniálnymi 
schopnosťami.
 Odborníci sa zhodujú, že autizmus je poško-
denie mozgu, ktoré vzniká ešte v prenatálnom 
štádiu vývoja. Autizmus (okrem iných prejavov) 
je predovšetkým porucha sociálnych vzťahov, 
ich odmietanie. Autistom je náš svet emócií, 
verejne prejavovaných citov, úsmevov, slovných 
narážok či priateľských objatí nepochopiteľný, 
mätúci a odmietajú ho. Autisti nemajú žiadnu 
empatiu, aj preto sa hovorí, že trpia sociálnou 
dyslexiou. Sú naším opakom, ukazujú nám, akí 
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Autisti: pohľad zvnútra
Daniel Tammet: Narodený v modrú stredu. Preklad: Alexandra Strelková. Žilina: Absynt, 2020
Jozef Bednár: Nezlomní. 18 otvorených rozhovorov o autizme. Bratislava: N Press, 2020

Dušan Taragel
Autisti, to sú tie nevychované deti, ktoré namiesto pozdravu len zabučia a nikdy nepozerajú do očí. Alebo: Autisti sú tí 
čudáci ako Rain Man, všetko vypočítajú z hlavy. Aká je však pravda? Dve knihy o autizme, dve správy zo sveta, v ktorom 
žijú ľudia, pre ktorých je autizmus každodennou realitou.

Britský autistický 
savant Daniel Tammet. 

Foto wikimedia, aut. De Lorelei



Zložité jednoduchosti
Svoju knihu napísal vecným a zrozumiteľným 
štýlom, hoci na mnohých miestach odbočí a za-
oberá sa vecami, ktoré ho zaujímajú najviac: 
číslami a jazykmi. Veľmi dôkladne vysvetlí, čo 
je to číslo Pí, synestézia, Aspergerov syndróm 
či epilepsia. Keď sa však vráti k popisu svojho 
každodenného života či detských zážitkov, čitateľ 
si uvedomí, že Tammet mnohé jednoduché veci 
zvláda len s ťažkosťami (alebo sa im vyhýba), 
zato tie nám nepochopiteľné (napríklad ako mu 
funguje pamäť či vzťahy medzi číslami) opisuje 
ako jednoduché a zábavné. Zároveň sa vynára 
aj podstata toho, ako sa z dieťaťa, odsúdeného 
na špeciálnu starostlivosť, stala rešpektovaná 
osobnosť: pomohla mu nekonečná trpezlivosť 
a láska rodičov, ktorí čudáckeho chlapca neustále 
posúvali ďalej a viedli ho k samostatnosti, hoci 
sami patrili k nižšej spoločenskej vrstve a netr-
peli nadbytkom. 

Nezlomní
Druhú knihu s tematikou autizmu napísal sloven-
ský publicista Jozef Bednár. Tejto téme sa venuje 
už dlho, skúsenosti s výchovou vlastného, dnes 
už dvadsaťročného, autistického syna Mareka 
zverejnil nielen na svojom blogu, ale aj v knihách 
Medzi kvapkami dažďa – autizmus, svet pravdy 
(2008) a Osud tak rozhodol (2015). Kniha Nezlom-
ní je zbierkou osemnástich rozhovorov, ktoré 
urobil s rodinami detí postihnutými autizmom 

a s odborníkmi, ktorí sa touto problematikou 
zaoberajú. Maska, ktorú má autizmus pre väčšinu 
verejnosti nasadenú ako ochorenie, ktoré „vyrá-
ba“ čudesných géniov, tu padá dolu a ukazuje sa 
holá pravda. Je to neliečiteľné a doživotné ocho-
renie, ktoré navždy poznamená každú rodinu. 
Trinásť rodín, ktoré Bednár navštívil, rozpráva 
svoj príbeh s autizmom – ako k nim prišiel, čo 
im vzal, ako s ním bojujú. Päť odborníčok hovorí 
o tom, ako si s ním poradiť a najmä, čo robí (či 
nerobí) naša spoločnosť, aby rodinám s autistami 
pomohla. Téma, ktorá je väčšine z nás vzdialená 
a nezrozumiteľná a od ktorej bočíme, pretože 
sa jej bojíme.

Kniha o nás
Je pochopiteľné, že kniha najviac osloví ľudí, ktorí 
majú s autizmom vlastnú skúsenosť. Jozef Bednár 
je však skúsený PR manažér (dlhé roky robil ho-
vorcu ministra kultúry) a knihu vybudoval tak, 
aby zasiahol aj širšiu verejnosť, o čo mu, zrej-
me, aj najviac šlo. Autistov je totiž na Slovensku 
takmer 50-tisíc, čoraz rýchlejšie pribúdajú noví 
pacienti, je potrebné alarmovať ľudí a ukázať, 
čo to znamená, keď do rodiny pribudne človek 
s takouto diagnózou. 
 Bednár sa vyhol akejkoľvek bulvarizácii, ne-
snaží sa lacno dojať čitateľa, neponúka falošné 
nádeje a šťastné konce. Keď sa však začítate, na-
priek smútku a ťažobe z príbehov týchto rodín, 
vás prežiari aj čosi iné, mocnejšie: sila a vytrva-
losť matiek a otcov, ich nezlomnosť. Koncepcia 
knihy je premyslená do detailov, každý príbeh je 
iný a mňa osobne pri prvom listovaní oslovili fo-
tografie rodín (ich autorom je Tomáš Benediko-
vič), ktoré Bednár spovedá. Pozeral som na tváre 
rodičov a detí a nebolo mi jasné, ktoré z nich je 
autistické, nedalo sa to rozoznať. Takto ich vní-
majú aj ich rodičia: nie ako zdravé či choré, ale 

ako deti, ktoré po-
trebujú lásku a sta-
rostlivosť. Táto kni-
ha je predovšetkým 
o morálke a morál-
nych rozhodnutiach 
a nastavuje zrkadlo 
všetkým, ktorí nás 
o týchto kategóriách 
poúčajú a nič o nich 
nevedia . A ko to 
ktosi povedal v kni-
he: Autistické deti 
nám hovoria pravdu 
o nás samých, o tom, 
akí sme.
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Autor knihy 
Jozef Bednár s rodinou. 
Foto Tomáš Benedikovič, 
N Press

Tammet jednoduché 
veci zvláda len 
s ťažkosťami, zato tie 
nám nepochopiteľné 
opisuje ako zábavné. 

Myslenie 
autistov
Ešte pred dvadsiatimi rokmi bol autizmus 
veľkou neznámou nielen pre laikov, ale aj 
pre časť odborníkov. Čo je to za ochorenie 
a ako sa s ním dá žiť? Prvou slovenskou 
lastovičkou sa stala kniha Michaely 
Martinkovej, ktorá svoje skúsenosti 
s výchovou autistického syna zhrnula 
v knihe Chlapec, ktorý myslí v obrazoch 
a vyjadruje sa kresbou 
(Európa, 2005). Čita-
telia tak dostali mož-
nosť nazrieť za oponu 
autizmu a dozvedieť 
sa, že to nie je žiadne 
„atraktívne“ postih-
nutie v  štýle Rain 
Mana, ale každoden-
ný vyčerpávajúci boj, 
v ktorom sú odmenou 
malé terapeutické po-
kroky.
 Pozoruhodnou au-
torkou je aj Temple 
Grandinová (1947), 
autistická celebrita, 
ktorej vynikajúci 
portrét napísal zná-
my neurológ Oliver 
Sacks v knihe An-
tropologička na Mar-
se (Inaque, 2013). 
Ona sama napísala 
niekoľko kníh, v češ-
tine jej vyšla kniha Mozek autisty (Mla-
dá fronta, 2015), v ktorej sa na základe 
vlastných skúseností pokúša priblížiť, 
ako funguje myslenie autistu a ako to 
využiť pri terapii.
 Ďalšou podnetnou knihou je O kolečko 
míň. Můj život s autismem (Paseka, 2014) 
od autistického autora Josefa Scho-
vanca (1981). Tento francúzsky mate-
matik a filozof, syn českých emigrantov 
ovládajúci desať jazykov, trpel v detstve 
množstvom problémov, stal sa závis-
lým na liekoch, kým mu až v dospelosti 
nediagnostikovali autistickú poruchu. 
Vzácne je, že v jeho rozprávaní je plno 
humoru, hoci miestami dosť trpkého až 
čierneho.

č. 04/20
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 Kniha veľkým formátom, tvrdou väzbou, fareb-
nosťou a ornamentálne riešenou predsádkou evo-
kuje zbierky orientálnych príbehov a navodzuje 
trochu tajomnú atmosféru. Sýte farby korenia sa 
miešajú s tónmi fialovej, modrej a bielej v odváž-
nych kombináciách. 
 Cesta do krajiny Draka začína knižnou obál-
kou, ale viac o nej prezrádza predsádka. Keď si 
pozorne prezrieme ornament tvorený béžovou 
líniou na červenom pozadí, nájdeme v ňom ukrytý 
dračí chvost, zuby, vlny mora, oblaky, dažďové 
kvapky alebo slzy, pagody, stromy a rastliny, 
lode, jazdcov, labyrint, mreže a ďalšie atribúty 
veľkej cesty benátskeho kupca. Marco Polo sa 
nám prihovára hneď v úvode: „Cesty. Koľko dní, 
mesiacov, rokov som na nich strávil? Koľko míľ 
som prešiel púštnym prachom, mazľavým blatom 
a snehovými závejmi? A teraz sedím tu, v tomto 
paláci, ktorý je pre nás oboch väzením, priateľ 
môj, a z dlhej chvíle spomínam na to, čo som videl 
a prežil.“ 
 Marco Polo sa na cestu „na koniec sveta“ vy-
dal ako dvanásťročný v sprievode otca a strýka, 
do Benátok sa vrátil v zrelom veku. Objavil Ka-

P ríbeh benátskeho kupca a cestovateľa 
spracovali literárny kritik a prekladateľ 

Patrik Oriešek a ilustrátorka Han, graficky 
publikáciu upravila Martina Rozinajová. 
Cesta do krajiny Draka predstavuje knižný 
debut obidvoch autorov. 
 Patrik Oriešek vyštudoval ukrajinistiku 
a bulharistiku na Filozofickej fakulte Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil 
v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave 
a ako redaktor a dramaturg v Rádiu Devín. Vy-
tvoril niekoľko desiatok literárnokritických 
pásiem o súčasnej slovenskej literatúre a ces-
topisnej literatúre, stojí tiež za rozhlasovým 
kulturologickým projektom Iné svety – iné 
pojmy.
 Pseudonym Han znie orientálne, patrí však 
mladej slovenskej ilustrátorke Hane Križa-
novej. Študovala záhradnú a krajinnú archi-
tektúru na Slovenskej technickej univerzite 
a sociálny dizajn na Vysokej škole úžitkového 
umenia vo Viedni. Jej ilustrácie sa objavili v kni-
he Moniky Kompaníkovej a Kamily Musilovej 
Kvapky na kameni (2019), vo viacerých časo-
pisoch, na grafikách Čiernych dier, na puzzle 
Puclepucle, na produktoch vydavateľstva Art-
forum. Vystavovala napríklad na festivaloch 
Next Comic v Linzi a LUSTR v Prahe.

Aktualizácia tradičného
Znovuspracovať „starú známu“ tému či príbeh je 
pre spisovateľa aj ilustrátora vždy veľkou výzvou. 
Oprášiť nánosy iných spracovaní, odkryť jadro, 
citlivo obliecť starého ducha do nových šiat, ktoré 
mu sedia a pristanú. Patrik Oriešek a Han túto 
úlohu zvládli bravúrne. 

taju, krajinu Draka a slúžil vládcovi ďalekých 
krajín na východe – veľkému chánovi. Jeho cestu 
charakterizuje drsnosť aj jemná krása, nebezpe-
čenstvo aj ochranná náklonnosť chána.  
 Výtvarný výraz knihy spočíva vo vyváženos-
ti grafickej tvrdosti s maliarskou mäkkosťou. 
Geometrická (miestami kubistická) štylizácia 
tvarov je zjemnená rastrami z nenápadných pre-
cíznych čiar, šrafúr, ale aj škvŕn. Autorka pracuje 
s rastrami funkčne – niekedy nimi navodzuje 
dojem štruktúry a lesku jašteričej kože, prskanie 
draka či síry, inokedy zobrazuje zvírený púštny 
piesok, hmlu, sneh. Vďaka rastrom digitálne ilu-
strácie Han dosahujú magickosť surrealizmu.

Ľudia a krajina
Text Patrika Oriešeka obsahuje najmä opisy 
prostredia, krajiny, prírodných scenérií a ľud-
ských činností. Ilustrácie sa textu prispôsobujú, 
ľudské figúry nie sú vo výjavoch dominantné. 
Výnimkou je zobrazenie Mongolov, oblečených 
do „krásnych kožušín“ so „skvelou zbrojou“, ktorí 
vedia obratne používať šable a luky, „strieľať 
ako nikto iný“, sú vynikajúci jazdci, odhodlaní, 

ILUSTROVANÁ KNIHA

Zoči-voči 
drakovi
Patrik Oriešek: Cesta do krajiny Draka 
Ilustrovala Han 
Bratislava: Monokel, 2020

Petra Baďová 

Vydať sa na ďalekú cestu do Číny by dnes bolo rovnako 
náročné a riskantné ako v dobe Marca Pola. Oveľa 
zodpovednejšie je zostať doma a siahnuť po knižke 
z vydavateľstva Monokel.

 Foto Petra Baďová

Čo ďalej s knižkou

Cesta do krajiny Draka môže byť pre deti užitočná aj po prečítaní. 
Inšpirovať sa môžeme napr. predsádkou:

 Zakreslime do ornamentu motívy, ktoré si pamätáme z príbehu Marca Pola, prípadne iných 
cestovateľov alebo vlastných výprav.

 Zmapujme priestor, v ktorom žijeme a nakreslime ho na väčšiu plochu ako pôdorys, mapu 
alebo labyrint. Pôdorys môžeme rozšíriť na dom, panelový dom, mesto, krajinu. Môžeme doň 
vstupovať a meniť ho (doplniť jazero v kúpeľni, hory v obývačke, pole, rieku a lúku v kuchyni).

 Napíšme cestopis, napr. na tému Čo zažila ceruzka, keď sa skotúľala zo stola v detskej izbe.
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ne hľadal, nájsť nemohol. „Draka som vídal 
na obrazoch v palácových sálach, vytesaného 
na kamenných stĺpoch na kamenných stélach, 
vytetovaného na ľudskej koži. Počúval som 
o ňom piesne roľníkov i rozprávanie lodníkov, 
no živého som ho viac nestretol.“ 

Jazyk symbolov
Ilustrácie Han sa k nám v knižke prihovárajú 
aj prostredníctvom symboliky. Hneď v úvode 
vidíme červenú šnúru uchopenú rukami, ktorá 
sa ďalej vizuálne aj významovo transformu-
je (sprevádza čitateľa v podobe prerušovanej 
čiary, ukazuje bezpečnú cestu, označuje pa-
lác chána). Aj zobrazenie rúk sa transformuje, 
od prvého obrazu, keď ich vnímame ako ruky 
Marca Pola a jeho priateľa, až k náznakom 
akejsi vyššej moci, ktorá manipuluje, vládne, 
drží v moci, rozhoduje, stráži väzenie Marca 
Pola (cestovateľa alebo špióna?) či ruke osudu. 
 Niektoré zo symbolov sa v ilustráciách alebo 
texte objavujú nenápadne (vták fénix, kapor), 
iné explicitne (chán jazdí na bielej kobyle, 
na vôdzke vedie leoparda, v klietkach chová 
orly a sokoly). 
 Najvýraznejším symbolom v príbehu zostáva 
drak. Benátski kupci najskôr pocítili jeho ho-
rúci dych, potom ho zahliadli pri rieke v chá-
novom letnom sídle. Mal mohutné zlaté telo, 
obkrúcal sa okolo bambusových stĺpov, silnými 
pazúrmi pridržiaval strechy altánkov. „Zazeral 
na nás zhora strašným pohľadom. Skôr ako 
sme sa mu stihli lepšie prizrieť, bleskurých-
lo vzlietol a zmizol v oblakoch.“ Obraz draka 
nesie v sebe obraz hada, zlata, lesku, čohosi 
strašidelného aj vznešeného. 

vytrvalí, schopní napredovať aj na dne síl. Zo-
brazenie Mongolov pripomína hrdinov, mužské 
jazdecké portréty zachytené z podhľadu. Ženy 
a deti sú podľa hierarchie zobrazené menšie, 
majú tiež miernejšie výrazy tvárí. Ďalšou vý-
nimkou je chán oblečený v zlatom rúchu (zobra-
zený tvárou k čitateľovi, umiestnený na vrchole 
pyramídového schodiska). Vo väčšine výjavov 
človek dopĺňa krajinu iba ako malý detail vo veľ-
kom celku. Cudzinci, teda Marco Polo, jeho otec 
a strýko, sú často zobrazení ako drobné siluety 
jazdcov, bezvýznamné figúrky.
 Krajina Draka je veľmi rozľahlá a rozmanitá. 
V niektorých častiach pôsobí nehostinne, tvo-
ria ju ostré, špicaté tvary zdôrazňujúce tvrdosť 
skál a nebezpečenstvo, ďalšie jej kúty sú zelené 
a úrodné. Súčasťou krajiny sú mestá. Z textu 
sa dozvedáme o ich podobe, najmä o letnom 
a zimnom sídle chána. 
 Chán prijal benátskych kupcov v zimnom 
hlavnom meste Tatu. Umelé mesto v tvare 
štvorca obohnané múrmi a vodnou priekopou 
malo dvanásť brán, po tri z každej svetovej stra-
ny. Ukrývalo ohradený honosný palác, umelé 
kopce, jazierka s kaprami, podzemnú rieku. 
Ilustrátorka nám ponúkla abstrahovanú po-
dobu mesta – jeho pôdorys. 
 S racionalizáciou obrazu (s premenou obra-
zu mesta alebo plavby na mapu) sa stretávame 
v knihe viackrát, čo podporuje jej cestopisný 
charakter. Serióznosť mapám dodáva napríklad 
zobrazenie kompasu, čísla, vyznačenie trasy, ale 
aj používanie vtáčej perspektívy pri zobrazení 
krajiny.
 Marco Polo cestoval dlhé roky po krajine 
Draka. Videl a zažil všeličo, ale to, čo skutoč-

ILUSTROVANÁ KNIHA

 Druhé stretnutie Marca Pola s drakom pre-
biehalo v búrke počas plavby do rodných Be-
nátok: „Z neba čierneho ako smola sa vynáral 
veľký Drak. Mieril priamo na našu loď. Dlho sa 
nás pokúšal vyhodiť cez palubu. Nechcel draho-
kamy ani zlato. Prestal, až keď sme uznali jeho 
pravdivosť. Kývol hlavou a odletel. A čierňava 
zmizla tak rýchlo, ako sa objavila.“
 Aj keď takáto predstava o drakovi môže 
vyznievať hrozivo, výklad symbolov v našej 
kultúre sa líši od výkladov v tých východných. 
V Číne je toto mýtické zviera pokladané za pria-
teľské, múdre, ide o jeden z najvýznamnejších 
symbolov, uvidieť ho znamená šťastie. Stretnu-
tiu s drakom v knihe Patrika Oriešeka a Han 
sa preto netreba báť. 

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústa-
ve literárnej a umeleckej komunikácie 
FF UKF v Nitre. Okrem iných publi-
kácií jej vyšla aj Existenciálna esteti-
ka vecí (2016). Zaoberá sa estetikou 
krajiny, situácií a vecí a dejinami vý-
tvarného umenia.
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si ako krajčír. Dbal na svoj zovňajšok, šil si 
sám džínsy a niektoré zdroje píšu, že ich ušil aj 
pre Bulata Okudžavu. Z Charkova následne 
viedla cesta do moskovského undergroundu, 
kde na seba upozornil ako básnik. Svoje verše 
a poviedky vydával v samizdate. V roku 1974 sa 
rozhodol emigrovať, po rôznych peripetiách 
na trase Viedeň, Taliansko skončil v Spojených 
štátoch, v New Yorku. Sklamaný Západom, 
emigráciou, opustený manželkou tu napíše 
svoj legendárny škandalózny román – Eto ja 
Edik, ktorý, vraj, odmietne tridsaťdva vyda-
vateľov, až ho v roku 1980 publikuje parížske 
vydavateľstvo Pauvert. V roku 1980 odchádza 
z USA do Francúzska a zaprisaháva sa do Štá-
tov už nikdy nevkročiť, čo vlastne aj dodrží.

Politické performancie
Román mu prinesie slávu, možnosť publikovať 
ďalšie knihy, hoci ohlas podobných rozmerov, 
aký priniesol jeho románový debut, sa už ne-
dostavil. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa 
vracia do vlasti a tu začína jeho divoká jazda 
politikou. Jeho účasť vo vojnových konfliktoch 
na Balkáne, ako aj na území rozpadajúceho sa 
Sovietskeho zväzu, založenie obskúrnej Nacio-
nálne boľševickej strany, zatknutie a pobyt 
vo väzení pre pripravovaný puč v Altajskej ob-

text neradno čítať inak ako fikciu, fakty života 
sú umeleckými prostriedkami a konvenciami 
pretavené do literatúry. Limonovovu sebašty-
lizáciu histriónskeho egotika, škandalistu, 
punkera opovrhujúceho konvenciami, ktorá 
z textov prenikala do života, publicistiky 
a politickej aktivity, však sprevádza nepre-
hliadnuteľný talent, ktorý ho výrazne odlišuje 
od záplavy iných egomaniakov vyčíňajúcich 
v umení a literatúre. 
 Faktom tiež je, že Limonovov život v žiadnom 
prípade nebol nudný a dočkal sa aj románového 
spracovania iným autorom. V roku 2014 na-
písal román s názvom Limonov francúzsky 
spisovateľ, ďalší predstaviteľ egoliteratúry, 
Emmanuel Carrère. Poňal ho ako svoje 
svedectvo o ruskom spisovateľovi, ktorý ho 
istým spôsobom fascinoval a s ktorým sa sám 
na rôznych úrovniach konfrontoval. No ne-
zavďačil sa, Limonov Carrérov román o sebe, 
vraj, nedočítal.

Chuligán z Charkova
Eduard Savenko sa narodil v roku 1943 v ro-
dine dôstojníka sovietskej armády a prežil 
divoké „chuligánske“ dospievanie v Charko-
ve. Ovplyvnený Blokom začal písať básne, 
prešiel rôznymi zamestnaniami, privyrábal 

Autor si budoval svojím dielom a životom 
pomník, sníval o hrdinskej smrti a pro-

rokoval, že deň jeho smrti bude v Rusku dňom 
národného smútku. Jeho literárne alterego, 
postava Limonovovho najslávnejšieho románu 
Edáčik („Edik“ v origináli), ktorý je v našich 
končinách dostupný len v českom preklade 
Libora Dvořáka, sa v záverečnej scéne zastrája: 
„Vždyť jsem hoch ke všemu odhodlaný. A vy-
nasnažím se lidem něco dát. Své hrdinství. 
Svou nesmyslnou smrt. Ačkoli, jaképak vy-
nasnažím se. Snažím se už třicet let. Já prostě 
dám.“ Vo svetle týchto ambícií je jeho skon 
vlastne smutne paradoxný. Limonov zomrel 
takmer nenápadne vo veku 77 rokov, po dl-
hej chorobe, v tieni udalosti, ktorá zmení svet 
viac ako revolúcia, ktorú opakovane vo svojich 
knihách vzýval.

Predstaviteľ egoliteratúry
Oddeliť od seba život a dielo Eduarda Limonova 
je nemožné. Dnes by literárna veda označila 
jeho písanie pojmom „autofikcia“ – udalosti 
v jeho textoch sú nepochybne autobiografické 
tak, ako je ich hrdina, heroický narcis, miesta-
mi neznesiteľný, nepochybujúci o svojom veľ-
kom poslaní, vášnivo sa dožadujúci, aby ho 
svet, ktorým ostentatívne pohŕda, uznal. No 

Príliš ľudské 
monštrum 
Eduard 
Limonov
Ivana Taranenková

V druhej polovici marca prebleskla médiami 
správa o úmrtí ruského spisovateľa, publicistu 
a svojrázneho politického aktivistu Eduarda 
Venjamoviča Limonova, vlastným menom 
Savenko. Hoci v slovenčine od neho zatiaľ nič 
nevyšlo, jeho provokujúce dielo a život si určite 
zaslúžia našu pozornosť.Eduard Limonov (22. február 1943 – 17. marec 2020)

Foto wikipedia / Dmitry Rozhkov
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Vo svojich výbuchoch nenávisti Limonovov 
Edáčik vyhlasuje: „Odjakživa nenávidím minu-
lost ve jménu přítomnosti.“ Toto konštatovanie 
by nepochybne podpísal každý umelec-vizio-
nár, napokon autor sa hlásil k tradícii ruskej 
avantgardy (Blok, Majakovskij, Chlebnikov). 

Ako však upozorňuje český rusista Tomáš 
Glanc v profile Limonova v časopise Revolver 
Revue z roku 1994, tieto provokatívne gestá 
sa do ničoho neskladajú, ostávajú len pri de-
klarácii neprispôsobiť sa: „Jednotícím bodem 
nestálého unikání, drobení a proměnlivých 
definic sebe sama je pouze centrální postava.“ 

Monštruózny egocentrizmus
V egocentrizme je Limonov až monštruózny, 
čo nie je náhodný pojem. Práve tento rok vyšla 
v českom preklade jeho séria portrétov rôz-
nych osobností s názvom Posvátná monstra. 
Limonov vyberá nesúrodú pestrú zmes osudov 
osobností dejín, umenia a kultúry z rôznych 
časov, aby sa s nimi nejakým spôsobom pome-

ral a spojil ich príbehy s tým svojím. 
 To, že súbežníkom umeleckého sveta Li-
monova je silné ego jeho hrdinu (prípadne, 
ak chceme – autora), sa zreteľne ukazuje už 
v grandióznej úvodnej scéne jeho debutového 
románu. Polonahý protagonista sedí na balkó-

ne na šestnástom poschodí ošarpaného 
hotela Winslow.  Edáčik drevenou lyžicou, 
ktorú má z Ruska, pojedá šči a z výšky 
pľuje síru na celý svet, ktorý ho zradil. 
Postupne sa však spod tohto príbehu 
zneuznaného ega začínajú vylupovať 
originálne – zábavné, melancholické, do-
jemné i fraškovité – príbehy ľudí z okraja, 
emigrantov, stratených existencií, ktorí 
vo svojej vlasti zanechali všetko, čím ke-
dysi boli. Podobný postup vidíme i v jeho 
poviedkach The death of  Teenage Idols 
a Krasavice, která inspirovala básníka (obe 
vyšli v časopise Revolver Revue v roku 
1994) – hrdina už potvrdený v role veľ-
kého spisovateľa nahliada na osudy ľudí, 
ktoré kýmsi boli, no čas ich nemilosrdne 

zvalcoval. 
Práve tento ľudský rozmer, spájajúci egocen-

trického spisovateľa, pofidérne existencie, star-
cov a stareny, rockové hviezdy na konci kariéry, 
predstavuje moment, keď Limonov „dostane“ 
i čitateľa či čitateľku, ktorí pre umeleckú excen-
trickosť a sebastrednosť nemajú práve zmysel 
a ocení tieto momenty stíšenia intenzívneho ega, 
spod ktorého prebleskne autorov nespochybni-
teľný umelecký talent.

Ivana Taranenková 
Literárna vedkyňa a riaditeľka Ústavu 
slovenskej literatúry SAV.

lasti, ktorý pripomína skôr frašku ako seriózny 
politický akt, zblíženie sa s protiputinovskou 
opozíciou a následný príklon k vládnej moci 
(podpora anexie Krymu) – z toho všetkého sa 
nám z doterajšieho stredoeurópskeho pokojné-
ho bezvetria krúti hlava. V situácii konca dejín, 
ktorú sme žili v deväťdesiatych rokoch, sa 
tieto excesy a avantúry mohli považovať 
za pokračovanie jeho umeleckého ges-
ta, ako perfomancie v priestore politiky. 
Ale čo v situácii, keď sa stali súčasťou 
hlavného prúdu ruskej politiky a propa-
gandy, keď sa hrozivo realizujú v našej 
každodennosti? Sú možno veci, ktoré by 
mali ostať na pôde umenia a neprenášať 
sa do dejín a vlastne reality vôbec.

Neskorý romantik
Poďme však späť k Limonovovi-umelco-
vi, pretože to je podstata všetkých jeho 
aktivít. Jeho sebaštylizácia, umelec-
ká a životná, spája prvky dandyovstva 
a avantgardného škandalizmu. Ich stopy 
vidno v mladíckych bohémskych šarvátkach 
v Charkove, v okázalom pohŕdaní prízemný-
mi konvenciami západného životného štýlu, 
emigrantského prostredia, v jeho rúhačskej 
neúcte ku kultúrnym modlám (jedným z jeho 
„obľúbencov“ bol básnik Josif Brodskij). 
 Limonovov hrdina bol neskorý romantik 
nenávidiaci svet, presvedčený o svojej intelek-
tuálnej a morálnej prevahe nad ním, no záro-
veň túžiaci po jeho uznaní a láske. Alebo, ak 
siahneme po ďalšej figúre literárnej tradície, je 
to bohémsky Rastignac 20. storočia, vyzývajú-
ci svet, konkrétne hektický a ľahostajný New 
York, ktorý ho obral o status, peniaze i lásku 
a vytisol ho na perifériu, na súboj: „Buď tohle 
město zmákne mě, nebo já zmáknu město.“ 
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Emmanuel Carrère: Limonov. 
Deník ztroskotance

Praha: Mladá fronta, 2013

Eduard Limonov: 
Posvátna monstra

Praha: Karel Jarůšek, 2020

Ladislav Mňačko v databáze LINDA
  133 kníh
  všetky vydania v slovenčine
  zahraničné vydania
  anotácie a ukážky z diel
  výberová bibliografia
  čo napísali kritici o Mňačkovi

V literárnej informačnej databáze LIC (LINDA) nájdete všetko 
o spisovateľoch, ktorí vás zaujímajú. Navštívte www.LIC.sk.
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„Keď ošetrovatelia konečne povolili 
kladku, ktorou sa snažili neborákovi 

priviazanému o operačný stôl napraviť bed-
rový kĺb, pristúpil k nemu iný z ich kolegov, 
ktorý na lekárov pokyn vsunul pacientovi  
do análneho otvoru dlhú čiernu cigaru. Ubehlo 
približne desať minút a nikotín z cigary uvoľnil 
kŕčovito zvierané svalstvo pacienta. Lekár 
vydal príkaz k pokračovaniu procedúry a asi 
na minútu sa zdalo, že nikotín dokázal nielen 
uvoľniť svalstvo, ale aj otupiť pacienta. Násled-
ne sa však z jeho hrdla vydral hrôzostrašný 
výkrik a svaly mu opäť chytali strašné kŕče. 
Dokonca aj niektorým študentom medicíny, 
ktorí toto kruté divadlo sledovali, sa urobilo 
nevoľno“ (s. 22 – 23).

Blízke a vzdialené zároveň
Jürgen Thorwald veru nečaká na nič a od úvod-
ných strán vrhá čitateľa do textu, ktorý na zá-
klade zápiskov jeho starého otca rekonštruuje 
bolestivé, krvavé a doslova smrtiace dejiny 
chirurgie. Zameriava sa najmä na obdobie tes-
ne pred a po objavení narkózy, kedy pacien-
tov „operovali“ pri plnom vedomí a citlivejší 
čitatelia sa možno začnú miestami sami seba 
pýtať, či im daný titul vôbec stojí za prečítanie.
 Pre človeka 21. storočia môže byť, za pred-
pokladu, že sa bližšie neorientuje v dejinách 
medicíny, doslova liečbou šokom skutočnosť, 
že tieto obrazy pripomínajúce skôr desivé mu-
čenie než liečenie nepochádzajú z až takých 
dávnych čas. Vyššie opísaný výkon sa odohral 
len pred o niečo viac než poldruha storočím 
a vykonal ho jeden z najuznávanejších chirur-
gov svojej doby John Warren.

pri koncipovaní svojich spomienok alebo ich, 
tak ako mnohí iní autori memoárov, napísal  
na základe subjektívnej reflexie daných uda-
lostí vo vlastnej pamäti.

Exkurzia do duše lekára
Ani prípadné dejinné skratky a nepresnos-
ti však nič neuberajú na autentickosti a sile 
spovede mladého chirurga v dobách, keď sa 
lámala čierna opona nad osudom pacientov 
a bezmocnosťou lekárov. Spovede svedčiacej 
o odvážnych jedincoch, ktorí sa nebáli ísť proti 
prúdu a svojimi originálnymi nápadmi bojo-
vali za svetlejšiu budúcnosť medicíny, pričom 
ich najväčším nepriateľom, paradoxne, neboli 
neviditeľné vírusy či baktérie, ale majorita 
kolegov v bielych plášťoch veriacich vo svoju 
vlastnú výnimočnosť. 
 V mnohých ohľadoch pochmúrny a krvavý 
príbeh Storočia chirurgov však, našťastie, po-
núka aj okamihy radosti, ktorá prekvitá nielen  
vo chvíľach úspechov slávnych postáv medicíny, 
ale tiež v bežných radostiach ich životov. Naj-
väčšmi, hádam, vo chvíli, keď William Halsted,
zaľúbený do vrchnej sestry, ktorej dezinfekč-
ná látka spôsobovala ekzém, vynašiel gumové 
rukavice. Či však dokázal okrem obrovského 
objavu konečne aj vyrieknuť svoje pocity, to si 
už budú musieť historickí rojkovia, ak ich teda 
neodplašil úvod recenzie, prečítať sami. 

DEJINY

Storočie 
chirurgov vylieči 
z romantiky dejín
Jürgen Thorwald: Storočie chirurgov. Preložila Dana Petrigáčová. Žilina: Absynt, 2019

Oliver Zajac
Historickí nadšenci občas snívajú o cestovaní v čase, aby na vlastnej koži zažili 
romantiku daného obdobia. Kniha Jürgena Thorwalda ponúka historickým 
rojkom kruté vytriezvenie. Pri pohľade na nedávne dejiny medicíny opustí chuť 
na fyzický dobový exkurz aj toho najväčšieho fantastu.

Mgr. Oliver Zajac
Historik a publicista, pracuje 
v Historickom ústave SAV v Bratislave.

 Je rovnako neuveriteľné, že cisársky rez, zá-
krok, ktorý sa dnes v niektorých kruhoch stáva 
doslova módnym trendom, bol ešte v priebehu 
sedemdesiatych rokoch 19. storočia len zúfa-
lým výkrikom lekára v takmer nesplniteľnej 
snahe zachrániť dieťa. O prežití matky sa 
vlastne ani neuvažovalo, nakoľko úmrtnosť 
dosahovala ultimátne čísla.  

Beletria či fakty?
Storočie chirurgov sa napriek neľahkej 
a komplikovanej téme číta nadmieru dobre 
a s výnimkou niekoľkých momentov, keď musel 
recenzent kvôli prílišnej predstavivosti a ne-
znášanlivosti pohľadu na krv knihu odložiť, 
išlo o veľmi podnetné čítanie, ktorého dej po-
ľahky uchváti čitateľovu pozornosť. Lekárske 
vzdelanie, ba ani základne anatomické vedo-
mosti zároveň nie sú nijako potrebné, všetko 
dôležité je vysvetlené priamo v deji.
 Čo však do istej miery nejasnosťou oplýva 
je vierohodnosť faktografickej stránky knihy. 
Jürgen Thorwald sa netají tým, že inšpiráciou 
mu boli spomienky starého otca, ale zároveň, 
možno neúmyselne, zahmlieva hranicu, kde 
končia spomienky starého otca a začína jeho 
autorský vklad. Dej je totiž vyrozprávaný vý-
hradne v prvej osobe, takže pôsobí ako jed-
noliate memoáre chirurga Henryho Stevena 
Hartmanna.
 To, že tieto dve roviny nie sú explicitne od-
delené, síce nič neuberá na naratívnej kvalite 
textu, avšak otvára otázky ohľadom verifikácie 
predkladaných informácií. Čitateľ sa nedozvie, 
či uvedené historické reálie Thorwald overil, 
prípadne či informácie overoval Hartmann 
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Z literárneho hľadiska je problematická cel-
ková (dnešná) nezaujímavosť – príbeh je 

strohý, zápletka priamočiara, opisy prostredia 
pôsobia nevýnimočne. Dobrodružstvo v zmysle 
toho, že by knihu čitateľ či čitateľka hltali stranu 
za stranou, tu na rozdiel napríklad od mayoviek 
alebo verneoviek neexistuje. A kde niet takýchto 
(ani iných) nestarnúcich literárnych kvalít, tam 
bude hrať prím niečo iné – a práve to „niečo iné“ 
je to, čo na Volaní divočiny a Bielom tesákovi 
zostarlo naozaj nelichotivo.

(Ne)deštruktívna emancipácia
Pred estetickou funkciou (do ktorej sa dá zahrnúť 
aj dobrodružná pútavosť) tu dostáva prednosť 
ideo vé či ideologické podložie. Vo Volaní divočiny 
sa z protagonistu, psa Bucka, stáva záprahový 
pes, na jednej strane čím ďalej, tým cennejší, 
na druhej strane sa dostáva do čím ďalej, tým 
horších rúk. Následne sa podvoľuje Johnovi 
Thorntonovi, ktorý je k Buckovi síce láskavý, ale 
ani toto puto nedokáže oslabiť ono „volanie divo-
činy“, čo vedie nepriamo k Thorntonovej smrti 
a definitívnemu Buckovmu splynutiu s divočinou.
 Vidíme, že „hrdina“ tu zakúša rôzne útrapy, 
ktoré ho posilňujú a v závere triumfuje, ide teda 
o hrdinský príbeh. Lenže triumfom je tu zdi-
venie, ktoré neprekryje ani eufemizujúca idea 
„návratu k prirodzenosti“. Fetišizovaný „návrat 
ku koreňom“ je totiž v priamom rozpore s tým, 
ako ľudstvo (niekedy nevedome, niekedy cieľave-
dome) postupuje – vývin nášho druhu je príbehom 
emancipovania sa od prírody. Táto emancipácia 
môže byť deštruktívna, alebo nedeštruktívna – 
a v čase, kedy čelíme klimatickej kríze, by sme 
mali hľadať práve tie nedeštruktívne spôsoby. 

tým viac si toho zaslúži: od majetku až k moci. 
Na prvý pohľad nevinné „chlapčenské klbčenie“, 
nepriamo podporované tým, že protagonista sa 
musí nástrahami života prebiť s pomocou sily 
a násilia, sa stáva problematickým preto, lebo 
vedie k už aj tak dosť zľahčovanému fenoménu 
toxickej maskulinity.

O akú lásku ide?
Ešte k Bielemu tesákovi – ten sa vyvíja akoby v pro-
tismere Bucka: najprv je divý, potom sa stáva 
majetkom indiánskeho náčelníka, potom kru-
tého belocha, skrátka opäť zažíva útrapy, až sa 
dostane do rúk človeka, u ktorého spozná lásku. 
Zdalo by sa, že vyústenie tohto príbehu môže 
rehabilitovať všetko, čo sa udialo predtým, lenže 
aj keby sme takto prižmúrili oči, ostáva nám tu 
jeden veľký otáznik – o akú lásku ide? Je to lás-
ka vertikálna, nie horizontálna, je vyjadrením 
podvolenia sa mocnejšej entite, preto ani túto 
„lásku v podriadenosti“ nemožno vnímať ako 
pravú hodnotu, ktorá by mohla z knihy vyplývať 
a pôsobiť aj mimo textu.
 Napokon si vypomôžem biblickou analógiou – 
obe Londonove knihy ostávajú v princípoch Staré-
ho zákona (hoci Biely tesák má náznaky presahu 
do Nového zákona), ktorý vraví „oko za oko, zub 
za zub“ a boh je v ňom všemocný diktátor. Sku-
točne novozákonný prístup (vychádzajúci z Ježi-
šovho učenia) by lásku predstavoval ako vzťah 
dvoch rovnocenných partnerov – a naznačoval 
by, že tak sa má správať aj človek k prírode, nie 
ako jej pán, ale ako partner.
 Preto si myslím, že túto Londonovu klasiku 
teda netreba nijak oživovať, lepšie bude nechať 
na ňu sadať prach.

Idea „udržateľného spolužitia s prírodou“ fungovať 
môže, no taká u Londona nie je – iste, ťažko sa dá 
niečo také vyčítať vyše storočným príbehom, ale 
aj to je jeden z dôvodov onoho „zlého zostarnutia“.

Krutosť a surovosť
Problematická je aj zobrazovaná hierarchia – 
človek tu vystupuje ako „pán prírody“ (v Bielom 
tesákovi je označovaný ako boh), čo je, samozrej-
me, vystužované vzťahom subordinácie medzi 
mužom a psom. Žiaľ, presne takéto majetnícke 
správanie sa ku všetkému je to, čo nás privied-
lo do klimatickej krízy – a presne tento prístup 
musíme zmeniť, ak chceme prežiť. Nepomôže 
nám zákon divočiny/krutosti: „Buď zabiješ, alebo 
budeš zabitý, buď zožerieš, alebo budeš zožraný 
– tak znel zákon; a tento príkaz, prichádzajúci 
z hlbín času, poslúchal“ (s. 72); „Zákon znie: ZO-
ŽRAŤ ALEBO BYŤ ZOŽRANÝ“ (s. 174). Platnosť 
tohto zákona vypršala – potrebujeme uplatňovať 
dlhodobo udržateľné a ohľaduplné stratégie, kto-
ré sú práveže v rozpore s Londonovým zákonom.
 Problémom je to, že krutosť a surovosť sa 
v predmetných textoch neberie automaticky 
ako morálne previnenie – London tu vychádza 
z bázy, vyhýbajúcej sa princípu zločinu a trestu. 
V gréckej mytológii poznáme príbeh o Krono-
sovi, u Shakespeara stačí spomenúť Macbetha, 
Dostojevský je evokovaný už v názve princípu 
a tento je dôležitý napríklad aj v našej ľudovej 
slovesnosti v baladách. Obaja protagonisti Lon-
donových textov sú však trestaní aj odmeňo-
vaní na základe zákona krutosti. V konečnom 
dôsledku tak vzniká nebezpečná implikácia – ak 
by sa niekto s protagonistami príbehov chcel 
identifikovať, nadobudne pocit, že čím je silnejší, 

Hneď na úvod si dovolím hodnotenie: klasika 
Jacka Londona nezostarla dobre. Dokonca by som 
povedal, že v súčasnosti ide o knihu problematickú – 
tak z literárneho, ako aj mimoliterárneho hľadiska.

Zle starnúca 
klasika
Jack London: Volanie divočiny / Biely tesák 
Preložil Otakar Kořínek 
Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, 2020

Matúš Mikšík

Foto Radka Mikšíková
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Koniec sveta sem 
– koniec sveta tam

Peter Šulej: Fytopaleontológia. 
Príbehy prvých koncov sveta 
Bratislava: Marenčin PT, 2020

Pocit konca sveta je pre spisovateľa produk-
tívnym zdrojom písania, pre čitateľa zase lá-
kavou literárnou látkou. Napokon, koniec 
sveta človek nezažije každý deň. Hoci, v prí-
pade Petra Šuleja, to nie je také jasné.

Fytopaleontológia tvorí tretí diel romá-
novej trilógie História – Spolu – Fytopaleon-
tológia. Do centra pozornosti sa dostávajú 
hrdinovia predchádzajúcich románov Miro 
a Peter (a ich partnerky), novým členom zo-
stavy je ženská postava z budúcnosti Daniela. 
Tieto tri postavy rozvíjajú tri príbehové línie, 
z ktorých každá sa vyznačuje špecifickou 
poetikou. 

Príbeh Mira a Niky najväčšmi nadväzu-
je na predchádzajúci román Spolu. Opäť tu 
ide, vzletne povedané, o skúmanie možnos-
tí bytia spolu, hrubo povedané, o skúmanie 

Treťou líniou rozprávania je špionážny 
sci-fi príbeh Daniely. Na čitateľa prehovára – 
v nástojčivom prevedení autorského plurálu 
– umelá inteligencia. Ide o pôvabný nápad, for-
málne rozpracovaný do mechanickej podoby 
jazyka, ktorý produkuje evidenciu všetkých 
ponúkajúcich sa súvislostí. I takáto perspek-
tíva je však len zdanlivo vyčerpávajúca, má 
totiž svoj zreteľne nastavený filter. Disponuje 
imaginatívnym myslením i vtipom. 

V porovnaní s chápaním umelej inteligencie 
ako hrozby skazy ľudstva ona sama pôsobí 
vo vzťahu k nám vcelku vyrovnane. Nepod-
lieha panike ani pátosu. Nepozná žiadne body 
zlomu, nikoho nechce zničiť. Zbavuje tak ľudí 
statusu obetí a prenáša na nich zodpovednosť. 
Za všetky témy vytvárajúce globálny kontext 
tejto línie rozprávania, ktorý globálnejší ani 
nemôže byť (koncepty národov, nadnárod-
ných spoločností, všadeprítomný technokra-
tizmus atď.). 

Dej tretieho príbehu sa odohráva v roku 
2087, no rieši všetky problémy, ktoré sú už 
dnes problémom, resp. ich tendenciou. Ide 
o štandardný mechanizmus žánru vedeckej 
fantastiky, ktorý však variuje román Fytopa-

možností romantického klišé. „Neveril, že 
po štyridsiatke sa ešte môže zamilovať s ta-
kou intenzitou“ (s. 105). Žánrovým motorom 
tohto naratívu sú síce prototypy Šípkovej 
Ruženky a princa na bielom koni, rovnako 
podstatné sa tu však stávajú kontexty pro-
stredí, z ktorých postavy prichádzajú. Mirov 
svet technologického korporátu a Nikin svet 
vrcholového športu nie sú ľúbostným vzpla-
nutím vytláčané, nie sú mu len scénou, nao-
pak zásadne vypĺňajú vnímanie rozprávača.   

Spolužitie druhej dvojice románu Petra 
a Niny sa naopak rozvíja v kulisách klasické-
ho manželstva. V rámci neho sa do popredia 
dostáva postava disponujúca nevyčerpateľ-
ným komickým efektom – svokra. „Doteraz 
bol skalopevne presvedčený, že všetky vtipy 
o svokrách sú naozaj len a len vtipy“ (s. 19). 
Ale nie. Všetky vtipy o svokrách sú aj (literár-
nou) realitou. Možno sa núka otázka, či za ko-
mikou stojí šikovná štylizácia alebo šťastná 
zhoda autobiografických náhod, ktoré sú v ce-
lom románe naznačované, manifestované, ale 
i parodované. Podstatné však je, že hyperbola 
svokry sa tu stáva i personifikáciou hlavnej 
témy románu – ekologické problémy.      

„narodila sa do tohto 
sveta. nová generácia. 
vychovaná v úplne iných 
hodnotových rámcoch. 
tak odlišná od minulých 
ľudí. karpatská 
generácia.“  
Peter Šulej: Fytopaleontológia
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leontológia tak nápadito, že predstavuje nielen 
jeho najpestrejšiu kvalitu, ale prináša aj do ce-
lej trilógie celkom osobitú pointu. 

Kým singulárne príbehy Mira a Petra ob-
javujú zmysel pre detail v osobnom, telesne 
prežívanom, autorsky ironizovanom zážitku, 
perspektíva Danielinho príbehu nachádza 
materiál v rámci zážitku ľudstva. Čo je však 
podstatné, tiež len v rovine detailu, hoci obja-
vovaného na nepomerne väčšej ploche. 

Problémy fungovania samotnej demokracie, 
migrácia či potraty sú tu témami, rovnako však 
pseudotémami, ktorých dystopický rozmer je 
prinajmenšom rovnako predmetom paródie 
ako apelu. Princípy prelínania budúcnosti, 
čitateľovej prítomnosti, ale aj minulosti po-
núkajú autorovi možnosti tvorivého odstupu 
od tých najapokalyptickejších vízií, ktoré však 
rozprávanie nezľahčuje ich popretím, naopak 
je snahou produktívnej koexistencie s nimi. 

Napríklad: Niekdajší stav aristokracie 
charakterizovala kozmopolitnosť i mocen-
ská nadvláda nad človekom. To dospelo k jej 
revolučnému potlačeniu. Umelá inteligencia 
tiež nadobúda status mocenskej suverenity 
s kozmopolitnou platnosťou. Stáva sa z nej  
de facto nová aristokracia, ktorá tak, analo-
gicky, bude tiež revolučne potlačená. Summa 
summarum, všetko je v poriadku.    

Napriek pocitu historickej jedinečnosti, 
ktorý so sebou súčasné globálne problémy 
nesú, sa takto ponúka možnosť vnímať svet 
ako variovanie analógií, ako konštantne pre-
biehajúci „rituál pomenovávania“ (s. 108). Je 
to srdečná ponuka. Šulejove analógie totiž 
objavujú skutočnosť, ktorá je skrytá medzi 
nimi, je povedaná medzi rečou. Medzi rečou 
jazykových hier tých diskurzov, v ktorých sa 
slová neznesiteľne kopia, či už je to priestor 
vlastnej pamäti, prázdnosťou preplnený jazyk 
ideológií, sebareferencie plný jazyk filozofie 
samotného jazyka či technokratický jazyk, 
ktorého slová sú vždy popredu.  

Rozprávačskou dominantou fungujúcou 
na všetkých úrovniach románu je telesne 
zažívaný medzipriestor ambivalencie. „Pe-
terko sem – Peterko tam“ (s. 91), „polia-ne-
polia, lány-nelány, feferónky-nefeferónky“ 
(s. 93), „múzy-nemúzy“ (s. 233), „pivo-nepivo“ 
(s. 239), „Boris toto – Boris tamto“ (s. 247), 
„rebro-nerebro. Pazucha-nepazucha“ (s. 281). 
Autor nepredvádza jazyk, ktorý by vo svojej 
gramatickej podstate vytváral zásadne nové 
pravidlá fungovania. Hoci ho necháva zachá-
dzať do slepých uličiek, je žánrovo čistý. Tak 

funguje komunikácia Šulejovej vety, ale tiež 
koexistencia všetkých príbehových línií. 

Zvuk cirkulárky je tu vo svojej bytostnej 
podstate zvukom cirkulárky. V neokázalom 
momente však prepojí celkom rozličné svety. 
Je tu súčasťou hudby opätovne sprítomňovanej 
nemeckej kapely Einstürzende Neubauten. 
Mihne sa v reminiscencii na študentské in-
ternáty. A znie tiež počas útoku IT systému 
ovládajúceho ľudský svet, v momente, keď sa 
ho ľudia snažia zachrániť. V žiadnom z týchto 
momentov nie je motív zvlášť literárne rozví-
janý. Jeho literárnosť totiž leží v jeho paralel-
nosti, nie v ňom samom, ale v medzipriestore, 
ktorý vytvára. Medzi rečou.    

Tak môže Peter Šulej a s ním aj čitateľ byť 
postprodukciou konca sveta, zažívať ho v re-
álnom čase, aj ho očakávať. Koniec sveta sem 
– koniec sveta tam. 

Daniel Domorák

Boris Vian surreálne 
i psychoanalyticky

Boris Vian: L‘Herbe rouge. Červená tráva
Preklad, predslov a poznámky: Michaela 
Jurovská. Doslov Gilbert Pestureau. 
Bratislava: Petrus, 2019

Francúzskeho spisovateľa, básnika, dramati-
ka, hudobníka, inžiniera i patafyzika Borisa 
Viana (1920 – 1959) netreba osobitne predsta-
vovať. V ponovembrovej ére vyšli na Sloven-
sku jeho štyri kľúčové romány (Pena dní, Jeseň 
v Pekingu, Trhač srdca a teraz Červená tráva), 
zbierka poviedok, divadelná hra a viacero statí 
pojednávajúcich o jeho živote a stále aktuálnej 
tvorbe. Najnovšie dvojjazyčné vydanie jeho 
románu Červená tráva (L‘Herbe rouge), ktoré 
pripravila pre vydavateľstvo Petrus preklada-
teľka Michaela Jurovská (je i autorkou pred-
slovu a poznámok k textu), je sprevádzané 
i doslovom francúzskeho vianológa Gilberta 
Pestureaua a ilustráciami Jána Bergera. Petru-
sovské vydanie vyšlo v čase medzi 60. výročím 
úmrtia autora (23. 6. 2019) a storočnicou jeho 
narodenia (10. 3. 2020).

Vian svoj „patapsychoanalytický“ román, 
ako ho nazvala prekladateľka M. Jurovská, 
písal medzi augustom 1948 a septembrom 
1949. Po dokončení ho ponúkol na vydanie 
Gallimardovi, ktorý rukopis odmietol, a tak 
román vyšiel v júni 1950 u záhadného vydava-

teľa menom Toutain: z diela sa vtedy predalo 
okolo tisíc výtlačkov. Posmrtne (od roku 1962), 
keď kniha vyšla ako súčasť zobraného diela 
Borisa Viana, sa stala kultovým čítaním a od-
vtedy vyšla vo Francúzsku a inde v desiatkach 
reedícií.

Len okrajovo spomeniem vianovský ro-
dokmeň z hľadiska povahy jeho tvorby, 
podrobne o tom píše M. Jurovská: interná 
francúzska genealógia spája Viana s F. Rabe-
laisom či A. Jarrym, v Anglicku má príbuzných 
v G. H. Wellsovi či L. Carrollovi a v slovenskom 
prostredí by sa vianovsky príbuzné invarian-
ty dali okrem súčasných autorov sledovať až 
do 19. storočia k J. Záborskému či G. Reussovi. 
Vianovo dielo priťahuje i dnešných čitateľov 
svojou „alchýmiou zázračna“, aby som para-
frázoval titul knihy vianovského priekopníka 
na Slovensku B. Kováča, vydanej pred polsto-
ročím.

Hlavným protagonistom Červenej trávy je 
mladý inžinier Wolf, ktorý so svojou manžel-
kou Lilkou a pomocníkom, technikom Zafírom 
Lazulim (štvoricu dopĺňa Lazuliho priateľka 
Bláznivka Aprílka) bývajú v poschodovom 
dome v priestore záhadného Štvorca, kde je 
aj ich domov, aj zamestnanie. Wolf s Lazulim 
dokončujú práce na spustení Stroja, nevída-
ného a zložitého technického zariadenia, vy-
baveného bezpečnostnou klietkou, ovládacími 
pákami a panelmi. Súkromný mikrokozmos 
tejto štvorice je prerušovaný občasnými inter-
venciami širšieho okolia (slávnostné uvedenie 
stroja do prevádzky za účasti starostu, cti-
hodných mešťanostov, dychovky a obzeračov) 
alebo výjazdmi mužských či ženských dvojíc 
do bezprostredného okolia (výlet na gadžolf 
do prírody s mňaukajúcim a hovoriacim sta-
rým psom Senátorom, Wolfova a Lazuliho 
pánska jazda vo vykričanej luxusnej štvrti, 
Lilkina návšteva u veštice a pod.). 
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 ›› Keď sa všetko patrične zauzlí, začne sa odo-
hrávať druhá, vnútorná, nie menej bizarná 
a snová odvrátená tvár vonkajšieho života, 
súvisiaca so spustením stroja. Wolf sa strojom 
dostáva nie do reálneho kozmu, ale do neme-
nej rozľahlého priestoru vlastných spomienok 
na svoj excentrický život od útleho detstva až 
po dospelosť, keď je vystavený psychoanaly-
tickým rozhovorom s niekoľkými navonok ču-
desnými existenciami: pánom Perlom, abbém 
Grillym, pánom Hamelom a dvoma starými 
dámami Heloisou a Aglajou.

V kvázi psychoanalytických rozhovoroch 
analytikov s Wolfom vychádza najavo jeho 
anamnéza: vzťah k rodičom, škole, ku kato-
líckemu náboženstvu, k sexualite a ženám. 
Wolf chce zničiť svoje spomienky, aby sa 
oslobodil, ale mužský spôsob myslenia ho 
vedie neúprosne k násilnému odstraňovaniu 
prekážky, a teda vlastne aj k vražde starca 
– mýtnika, po ktorej nasleduje už len výstup 
na strmú skalu a následná smrť. O nič lepšie 
sa nepovodí ani Lazulimu, ktorý svoj psy-
chický problém, keď sa mu vždy v intímnych 
chvíľach s priateľkou zjavuje cudzí muž, rieši 
takisto násilne, muža na niekoľkokrát zabíja 
a vlastne tým zabíja aj sám seba. Smrťou Lazu-
liho a neskôr Wolfa sa končí život vo štvorci: 
ženský princíp víťazí, prežije. Obe pozostalé 
ženy po tom, čo sa zarieknu, že už nikdy ne-
chcú mať nič spoločné s intelektuálmi, od-
chádzajú za vidinou ľahkého a príjemného 
nového života.

Vianov opus je napriek bravúrnym a hra-
vým jazykovým i štylistickým novotvarom, 
ktoré na prekladateľa kladú veľké nároky 
(pozri o tom predslov i poznámky M. Jurov-
skej), surreálnym a oneirickým obrazom 
z rôznych prostredí a priestorov dielom, 
ktoré rešpektuje ontologický status reali-
ty, ak medzi jej prirodzené aspekty rátame 
i zázračno. Vidí sa mi, že jedným z možných 
kľúčov k vianovskému delirickému toposu 
by mohla byť aj teoréma anglo-amerického 
matematika, fyzika a filozofa A. N. White-
heada zo začiatku 20. storočia, ktorý tvrdí, 
že v každom priestore sa nejakým aspektom 
nachádza aj iný priestor, čo vlastne znamená, 
že všetko je všade.

Červená tráva je obrazom úporne vydobýja-
nej ľudskej slobody, jej ironicky traktovaných 
obmedzení ľudských i inštitucionálnych, ob-
razom, ktorý autor ešte dotvorí v nasledujú-
com románe Trhač srdca. Je skeptický k tra-
dičnému harmonickému spojeniu mužských 

skej literatúry SAV od roku 1959 až do nečaka-
nej smrti v roku 1975, kde vznikli jeho mono-
grafie Človek proti skaze (Pokus o Karla Čapka) 
(1963), Rudolf Jašík (1964), J. C. Hronský (1970) 
a kde dosiahol vedecké hodnosti (doktor vied 
1964, člen korešpondent SAV 1965). 

V. Petrík upozorňuje na Matuškov pred-
chádzajúci literárny prístup, ktorý bol menej 
vedecký, skôr mal kultúrno-kritický charak-
ter. Do prostredia kultúry vstúpil Matuška 
ako dvadsaťročný „bojovný polemik“, ktorý 
poukazoval na nedostatky Slovenska, na jeho 
zaostalosť. V bojovne naladenej stati Hra 
na fujaru a pokrok uvážene kritizoval, bojoval 
proti bezobsažnému patriotizmu, pripútanosti 
k tradíciám, politizovaní, prílišnému zaobera-
niu sa teologickými otázkami. Ostrá kritika 
bola príčinou, že stať nebola uverejnená ani 
v jednom slovenskom časopise. 

V kapitolke Mravný imperatív sa dočítame 
o tom, ako sa Matuškovi v roku 1934 podarilo 
odhaliť plagiátorstvo J. E. Bora, kritika a pub-
licistu literárnej skupiny postupistov. Matuš-
kova aktivita sa niesla v mravnom rozmere, 
konanie J. E. Bora chápal ako krádež. Vznikla 
z toho kompromitujúca udalosť, do ktorej boli 
zapojení mnohí redaktori a šéfredaktori. Pod-
ľa V. Petríka Matuška tvrdil, že v slovenskej 
literatúre vládne nekritickosť, kamarátstvo, 
neochota prebojúvať kvalitu a zavrhovať 
nekvalitu. Jeho emocionálne vzrušený hlas 
bol nepríjemný a zrejme aj preto sa sloven-
ské časopisy od Matuškových príspevkov 
dištancovali. 

V texte Kritik slovenskej literatúry zaují-
malo V. Petríka, aký bol Matuška vo vzťahu 
k sebe a vlastnej odbornej profilácii. Tvrdí, že 
nebol literárnym kritikom v pravom zmysle, 
že literárnej kritike sa nevenoval systema-
ticky. V Portrétoch slovenských spisovateľov 
(1934) sa však vyrovnáva s celou sériou vý-
znamných slovenských autorov, ktorí boli 
súčasťou poprevratovej slovenskej literatúry 
a tvorili v idylických podmienkach. Matuš-
ka ich podrobil kritike, snažil sa dokázať, že 
píšu pod svoje možnosti. Týka sa to aj S. H. 
Vajanského, ktorý bol podľa Matušku slabý 
prozaik a jeho miesto v slovenskej literatúre 
bolo nezaslúžené. 

Kritické názory dosiahli najvyšší vrchol 
práve v publikácii Vajanský prozaik (koncipo-
val ju v roku 1937, vyšla však až roku 1946), 
ktorá je deštrukčnou kritikou Vajanského. 
Po Portrétoch slovenských spisovateľov sa kri-
ticky vyjadril o J. Smrekovi (Básnik a žena) 

a ženských bytostí, je smutný, ale i vizionár-
sky s mnohými varovaniami, a preto sa dá len 
odporúčať súčasnému čitateľovi.

Boris Mihalkovič

Nedokončený 
rukopis Vladimíra 
Petríka v novej podobe

Vladimír Petrík: Slovenský intelektuál 
Alexander Matuška. Bratislava: Literárne 
informačné centrum, 2019

Kniha Slovenský intelektuál Alexander 
Matuška zahŕňa texty o Alexandrovi Ma-
tuškovi a jeho diele, ktoré vytváral Vladimír 
Petrík. K čitateľom sa dostáva v podobe, kto-
rá by mala oživiť spomienku na literárneho 
historika a kritika Vladimíra Petríka (1929 
– 2017) a upozorniť na výsledky jeho práce. 

O Alexandrovi Matuškovi napísal množstvo 
textov nielen z pohľadu literárneho historika, 
ale aj spolupracovníka z Ústavu slovenskej 
literatúry SAV. Časopisecké texty mal v plá-
ne vydať aj knižne, čo sa mu však nepodari-
lo. Zámerom editorov Vladimíra Barboríka 
a Magdaleny Bystrzak bolo nadviazať na prá-
cu V. Petríka, pri výbere textov sa riadili jeho 
nedokončeným rukopisom, akceptujúc jeho 
literárnohistorický štýl tvorby. 

Zaujímavým je spomienkový text Alexan-
der Matuška – ako som ho poznal, v ktorom  
V. Petrík označuje Matušku ako britkého kri-
tika a vynikajúceho esejistu. Spomína na jeho 
prácu vedeckého pracovníka v Ústave sloven-
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a písal aj o L. Novomeskom (Otvorené okná).
Jednota intelektu a charakteru je názov časti, 

v ktorej si autor všíma postoj Matušku po roku 
1945. Okrem sledovania literárneho vývinu sa 
Matuška zaoberal témou slovenského národ-
ného charakteru. Hľadal spôsob zaradenia sa 
povojnového intelektuála do spoločných vecí, 
k spájaniu sa s národom, s ľudom, nemalo to 
však mať za následok zbavovať intelektuála 
povinnosti prechovávať nielen pozitívny, ale 
aj kritický vzťah k obecnej či národnej pospo-
litosti. Zdôrazňoval mravnú zodpovednosť, 
nielen kultúrnu, ale všeobecnú. Koncom šty-
ridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov sa 
totiž v spoločnosti aj kultúre znižovali ideové 
hodnoty, ktoré sa sprvu po vojne rozvíjali, 
a začala sa prehlbovať priepasť medzi inte-
lektom a charakterom. 

Aké boli podľa V. Petríka Matuškove boje 
o zajtrajšok? Prvé kritické príspevky sa do-
týkali výlučne aktuálnych spoločenských 
problémov, najmä kvôli pocitom rozčarovania 
a dezilúzie z vývinu pomerov v buržoáznej 
republike začiatkom tridsiatych rokov. Ma-
tuškovi na Slovensku prekážalo ľudáctvo, 
cirkevná reakcia oboch vierovyznaní. V dô-
sledku toho zaujímal odmietavé stanovisko 
k slovenskej minulosti a jej tradícii. 

Nepriaznivú situáciu v politickom, so-
ciálnom a kultúrnom živote odvodzoval 
od pomerov v devätnástom storočí, zápor-
ný prototyp bol pre neho Vajanský, ktorý 
nadväzoval na ideové koncepcie svojho otca  
J. M. Hurbana. 

V knihe Od včerajška k dnešku s podtitulom 
Cesta dnešnej prózy, ktorá vyšla v roku 1959, 
sa stráca Matuškova búrlivá kritická tvorba 
z mladosti a nahrádza ju ponor do myšlienko-
vého a poetického sveta básnikov s pocitom 
úcty a satisfakcie. Hovorí v nej o diferenco-
vaných obdobiach rokov 1945 až 1955, vracia 
sa k začiatkom slovenskej prózy, súčasti his-
torizmu v súdobej próze, tvrdí, že spisovateľ 
je čoraz viac závislý od historického behu 
udalostí, že si nevymýšľa príbeh sám, ale 
že si ho požičiava z dejín. V ďalších častiach 
knihy zostupuje autor hlbšie do vnútorných 
priestorov prozaických diel a všíma si ich 
kompozičné postupy, postavy, jazyk a sloh.

Základným gestom celej Matuškovej lite-
rárnej a kultúrnej aktivity bol dôraz na etiku.     
Mravný základ Matuškovej kritickej aktivity 
vyplynul z dvoch hľadísk. Prvé sa týka jeho 
koncepcie umenia aj kritiky. Preňho nikdy 
nebola literatúra cieľom, ale prostriedkom. 

Druhé súvisí s jeho preferovaním osobnosti, 
s jeho smerovaním od diela k individualite, 
ktorá stojí za ním. Za každým dielom hľadal 
totiž osobnosť autora, pátral po jeho črtách, 
vytváral jeho duchovnú podobu a zároveň 
do kritického výkonu vkladal svoje vlastné ja.

V spomenutých textoch V. Petrík pod-
robne spracoval tematiku Matuškovho ži-
vota od jeho mladých pražských začiatkov, 
cez tému jeho osoby ako reprezentanta slo-
venskej inteligencie, jeho bojov o súčasnosť, 
o zajtrajšok, detailne podal charakteristiku 
jeho esejistickej tvorby, kritickej činnosti, 
interpretácie jeho diel. Editorom knihy V. 
Barboríkovi a M. Bystrzak sa podarilo spojiť 
texty nedokončeného rukopisu s publikova-
nými štúdiami a kritickými prácami, ktoré 
vznikali v priebehu desaťročí a ktoré pokrý-
vajú obdobie Matuškovej tvorivej dráhy. Ich 
zásluhou vznikla pútavá monografia žánrovo 
pestrých textov o zmýšľaní v slovenskej lite-
ratúre 20. storočia. 

Ľubica Hroncová

Lásky s chuťou smrti 
na jazyku

Milorad Pavić: Strašné príbehy o láske. 
Vybrané a nové poviedky 
Preklad: Milan Materák 
Bratislava: Asociácia Corpus 2019

Láska a smrť, dve hraničné situácie ľudskej 
existencie, Balkán, zmes svetových nábožen-
stiev, mytológia rozličných kultúr, pohanstvo 
ako odkaz na to, čo si nepamätáme, milova-
nie v podobe nevyhnutnosti či prekliatia, 
podprahová spomienka na vojnu v Juhoslá-
vii, na všetky vojny sveta, príbehy mystickej 
zmesi radosti a smútku, definitívne preplete-
nie minulosti, prítomnosti a budúcnosti, kul-
túra ako stopa, umenie ako genetika, život 
ako putovanie v tomto a iných svetoch, Srb, 
Európan, postmodernista, muž, ktorý sa ne-
ubránil v kritickom čase príklonu k naciona-
lizmu, jasnozrivý tvorca, znalec troch vrstiev 
duše človeka. To by mohlo byť len niekoľko 
z nekonečného množstva voľných asociácií 
vyvolaných čítaním najnovšieho slovenské-
ho vydania poviedok legendárneho srbského 
spisovateľa Milorada Pavića (1929 – 2009) 
s názvom Strašné príbehy o láske s podtitu-

lom Vybrané a nové poviedky. Po prvýkrát kniha 
vyšla v srbčine v roku 2001, teda osem rokov 
pred smrťou autora.

M. Pavić bol literárny historik, prekladateľ, 
básnik, ale predovšetkým to bol prozaik, ktorý 
raz a navždy zapísal Srbsko do dejín literárnej 
postmoderny. Neprekonateľný román – en-
cyklopédiu Chazarský slovník vydal v roku 
1984 a šťastnými cestami osudu sa vďaka pre-
kladateľke Jarmile Samcovej a vydavateľstvu 
Tatran už v roku 1987 objavil v slovenskom 
preklade, za ktorý získala J. Samcová Cenu 
Jána Hollého. 

V našom kontexte sa stal Chazarský slovník 
doslova zjavením, priniesol fascinujúci roz-
mer slobody tvorby nespútanej ideológiou či 
inými doktrínami. Priniesol čítanie ako hru, 
nečakané prelínanie faktov a fikcie, neko-
nečnú fantáziu v spleti fatálnych príbehov 
odkazujúcich navzájom na seba. 

Chazarský slovník vyvieral v minulosti 
a rezonoval v tých najcitlivejších emočných, 
intelektuálnych a kultúrnych neuralgických 
bodoch. Čítanie textu ponúkal M. Pavić ako 
individuálnu tvorbu, ale aj ako istú psycho-
logickú zákonitosť, s ktorou je možné nará-
bať. Nielen v osemdesiatych rokoch, ale aj 
dnes je autorove písanie stále výraznou inšpi-
ráciou, napriek tomu, že medzičasom uplynuli 
desaťročia s ďalšími umeleckými atrakciami 
a požiadavkami percepcie 21. storočia. Autor 
na pozadí so silnou a originálnou srbskou lite-
rárnou scénou (o ktorej na Slovensku nemáme 
dostatok informácií) uhrančivo ďalej vťahuje 
do svojich literárnych osídiel. Podmienkou 
však je, vtedy aj teraz, že musíte pristúpiť 
na jeho pravidlá hry.   

Autorovu stratégiu môžeme legitímne ozna-
čiť ako postmoderný koncept, ale my vieme, 
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 ›› že je v ňom podstatne viac. Niečo výsostne 
lokálne a zároveň univerzálne a archetypálne 
pre celé ľudstvo. Popisuje Srbsko, východnú 
Európu a Balkán ako mystickú topografiu, 
vlastný svet či vesmír s odlišnou kauzalitou 
a svojskou magickou logikou. 

Programovo buduje  každým ďalším textom 
originálny model metaskutočnosti s vlastný-
mi súvzťažnosťami a zákonitosťami, ktoré 
so sugestívnou rozprávačskou mágiou doká-
že hodnoverne vysvetliť a vyargumentovať. 
Tak ako je to napríklad aj v poviedke Posteľ 
pre tri osoby, ktorá je jedným z textov z knihy 
Strašné príbehy o láske: „Ten druhý, doplňu-
júci, nadpočetný a opravený výsledok, ktorý 
sme prestali brať do úvahy (odkedy náš ja-
zyk zabudol na dvojné číslo), zamerajúc sa 
na náš dnešný systém číselných znakov, to 
je ten medzipriestor, v ktorom je možné tu 
na Balkáne žiť, na hranici dvoch číselných 
systémov“ (s. 134). Strašné príbehy o láske sú 
prózy staršie, novšie či celkom nové  (aspoň 
v čase prvého vydania v roku 2001), ale ve-
smír alebo možno budova Pavićovskej fikcie 
stále pevne stojí na rovnakých autorských 
základoch.

Súbor má však istú pridanú hodnotu. Svo-
jím spôsobom tento výber môžeme chápať aj 
ako spisovateľovu bilanciu, ako preverenie 
charakteristického rukopisu (či umeleckej 
maniery), a zároveň aj ako poohliadnutie sa 
za dielom, ktoré ho preslávilo po celom svete. 
Dokonca knihu môže prijať aj ako istý druh 
rozlúčky. 

V každom prípade záverečný cyklus s ná-
zvom Poviedky zo Sávskeho úbočia, nám dá-
vajú podnety na tento pohľad. Mnohé už bolo 
napísané, motívy, mená, vzťahy sa opakujú, 
ale autor v rámci postulátov postmodernej 
filozofie nachádza v starom nové a naopak. 
Neustále však pritom bazíruje na svojej roz-
právačskej stratégii, ktorá je potvrdením 
tohto „bludného kruhu“. V niektorých z tex-
tov sa tu autor, narátor alebo jeho alter ego 
osobne stretáva s literárnymi postavami 
z Chazarského slovníka, dávnejších diel a vy-
bavuje si s nimi, ako ďalšia literárna posta-
va, záverečné účty. Účty osudovo súvisiace 
s literatúrou, láskou a smrťou.

Metatextových odkazov nájdeme v knihe 
podstatne viac a často veľmi rafinovaných. 
Napríklad aj citácia odkazu v Srbsku nepre-
hliadnuteľnej osobnosti architekta, pedagóga 
a spisovateľa Bogdana Bogdanoviča. Poviedka 
Dvaja študenti z Iraku je nepochybne holdom 

tomuto mužovi. Próza dopovedá vnímanie 
architektúry, ako ju chápal Bogdanovič, spoje-
nej s najstaršími mýtmi sveta a matematikou, 
ako jedným z pradávnych umení.

„Okolo roku 1970 profesor Fakulty archi-
tektúry Belehradskej univerzity, Bogdan 
Bogdanovič, začal priťahovať študentov 
z rôznych kontinentov, obzvlášť tých, ktorí 
dávali prednosť počuť na prednáškach to, čo 
neočakávali, že počuť budú… Jeho zvláštne 
kurzy v poslednom ročníku štúdia boli vy-
chýrené, lebo obsahovali neobyčajnú, takmer 
tajomnú pedagogickú črtu tlmočenia archi-
tektúry ako jazyka a miest ako slovníkov 
tohto jazyka“ (s. 149).

Postavy sa v poviedke navyše pohybujú 
na šachovnici. Tie sú posúvané nepochopi-
teľnými silami. Fatalita a tajomno sú v Pa-
vićových prózach neustále prítomné, variuje 
sa len ich intenzita.

V autorovom literárnom priestore je aj lás-
ka prekliatím, tragickým uviaznutím, prípad-
ne osudovou nevyhnutnosťou a naplnením 
karmy. Láska (či presnejšie milostný akt) je 
spojená nielen s počatím, ale aj s koncom živo-
ta. Je to akoby rez dýkou, ktorý prináša jedno 
alebo druhé, alebo oboje naraz. Láska a smrť 
sú tak len dve strany tej istej prastarej mince.   

Mnoho scenérií zo stavieb týchto poviedok 
sú obohatené jedlom, v rozprávaní sa často 
varí a konzumuje. Vyberane a s potešením. 
Jedenie, rovnako ako erotika, tvorí súčasť 
milostného procesu, ak nie inak, tak súčasťou 
milostného vzťahu so životom ako takým. 
Každá z poviedok mrazivo popisuje inú lásku, 
inú smrť a mnohé z toho, čo sa môže medzi 
narodením a smrťou odohrať.

Ak by sa čitatelia, čitateľky z nového 
slovenského vydania chceli dozvedieť viac 
o čase vzniku  poviedok a o chronológii ich 
publikovania, kniha im, bohužiaľ, neposkytne 
bibliografiu, ktorá by ich v tomto smere zo-
rientovala. A napriek tomu, že na Slovensku 
už bolo pomerne veľa povedané a napísané 
o Pavićovej tvorbe (v tejto súvislosti treba 
spomenúť meno renomovaného prekladate-
ľa a znalca srbskej literatúry Karola Chme-
la) nepochybne by bola základná informácia 
o knihe a spisovateľovi, prípadne zorientova-
ná štúdia podstatným prínosom pre čitateľa. 
To však chýba.

K výrazným umeleckým kvalitám slo-
venského vydania však musíme pripočítať 
originálne čiernobiele ilustrácie výtvarníka 
Miloša Karáska a plnokrvný preklad náročné-

ho básnického jazyka, pod ktorý sa podpísal 
Milan Materák. Nepochybne aj vďaka nim je 
vydanie knihy Strašné príbehy o láske straš-
ným a zároveň krásnym rozprávaním.

Ivica Ruttkayová

Repliky lepkavé 
ako losos

Zuzana Šmatláková: nič sa nestalo 
Bratislava: Marenčin PT, 2019

Losos na tanieri, všetko malým písmom, 
sterilne pôsobiaca jasne vymedzená biela 
a zelená. To je obálka druhej knihy Zuzany 
Šmatlákovej Nič sa nestalo, ktorá evoku-
je, že v nasledujúcom texte sa stane niečo, 
z čoho časom vznikne/vyjde nič. No rovnako 
môže navodiť nevinnosť situácie, keď na ne-
jaký omyl či chybu reagujeme frázou – nič 
sa nestalo. Alebo i také momenty, keď túto 
frázu nemyslíme úprimne a je za ňou dobre 
skrývaný hnev.

Kniha začína presne tam, kde väzí očividný 
problém, konflikt naznačený názvom i ano-
táciou. Replikou jednej z hlavných postáv: 
„Vlastne sa nič také nestalo“ (s. 7). Postupne 
nás text, členený na (neočíslované) kapitoly, 
uvedie do interiéru malého divadla a naladí 
na svoj rytmus, ktorým je striedanie sa (vlast-
ne veľmi intímnych) výpovedí, a to i keď sme 
na hereckom predstavení. Raz javisko, raz 
publikum. Raz repliky herečky, raz vnútorný 
monológ diváka. Pohľady dvoch ústredných 
postáv, od ktorých už od začiatku čakáme 
krízu (v zmysle terminológie aristotelovskej 
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drámy), sa bez explicitnej vzájomnej konfron-
tácie dostávajú do nápaditej formy dialógu. 
Tento dialóg herečky a muža v publiku je 
dusivý, adekvátne k téme sledovanej mo-
nodrámy. Muž má pocit (a čitateľ/ka s ním), 
že je vtlačený do sedadla a nemôže sa pohnúť, 
odísť, vstať. 

Uvoľnenie napätia nastáva až keď sa zhasne 
svetlo na javisku, ale aj tak muž v myšlienkach 
ostáva v spojení s herečkou, predstaviteľkou 
samej seba. Cítime, že i jeho samotného. Vyná-
rajú sa mu situácie súvisiace s jej replikami. 
Ich spoločné chvíle, utajené, nezadefinované. 
Muž rozmýšľa, prečo tu vlastne sedí, prečo 
bol pozvaný na predstavenie svojej bývalej 
milenky. Ale to, že prišiel, a to, že ho pozvala, 
nasvedčuje tomu, že sa predsa len niečo stalo. 

„Nič“ v tomto prípade vyjadruje vnútorný 
stav po nevere i po vzťahu so ženatým mužom. 
Že jednoducho nenastal. „A nijaké výčitky. 
Nič. Až potom na ulici a v taxíku a vo výťahu 
to na vás istým spôsobom doľahne, ale ani 
z toho napokon nič nie je, lebo na to nikto – 
asi až na taxikára – neprišiel“ (s. 94). Nepriš-
la ohromujúca ľútosť, krokodílie slzy – píšem 
to takto teatrálne, pretože samotná postava 
vlastne čakala podobné reakcie. Veľkolepé. 
Hodné spáchanej viny. Čakala v sebe všetky 
časti tragédie a čo najsilnejšie citové prejavy. 
Od výbuchu až po tichý vzlyk. Lenže ktorá 
postava? Tá, čo sa rozhodla vyjsť na pódium, 
alebo tá, ktorá je s nami „len“  svedkom toho 
výstupu? 

Žena divákom dokazuje, resp. snaží sa 
dokázať, že predsa len niečo cíti. Že hľadá 
odpoveď a manželstvo jej nie je ľahostajné. 
Ktovie, aký význam by pre ňu malo celé pred-
stavenie, keby naň neprijala pozvanie druhá 
hlavná postava. Rozprávač. Jej bývalý priateľ. 
Cez jeho prizmu sledujeme, čo sa deje na javis-
ku a aký to má dopad na neho. A tiež, ktovie, 
či pre jeho istú zainteresovanosť počúvame 
a vidíme presne to, čo sa deje na javisku. Tá 
nejasnosť, i keď máme herečku priamo pred 
sebou, pulzuje celým textom. Čitateľ/ka sa, 
napriek tomu, že text je rozprávaný v prvej 
osobe, (čím by nás mal nenápadne „dotlačiť“ 
k preferencii jednej perspektívy) ocitá kde-
si v lóži, kdesi „nad celým predstavením, aj 
nad divákmi“. 

Štylisticky je text na veľmi vysokej úrovni. 
Kapitoly, v ktorých sa deje monodráma, sú 
vynikajúco výrazovo i obsahovo vystavané. 
Máte dojem, že skutočne ide herečke najmä 
o to predviesť svoju schopnosť postrehnúť 

a pomenovať veci. „,A tak, ako existuje ku-
chárska kniha Varíme s vínom, tak by mohla 
existovať aj veľmi podobná, a to varíme s vi-
nou.ʼ (…) ,To vyzerá asi tak, že nakúpite to naj-
drahšie, čo v obchode majú a čo vám dovoľuje 
limit na spoločnej karte – dúfate, že manžel 
nebude musieť ísť dnes tankovať, lebo by ho 
to zaskočilo – predpripravíte si komplimenty 
a všetky vymyslené príhody zo včera, keby sa 
náhodou znova pýtal, čo sa stalo; všetko zmie-
šate, (…) servírujete dobre že nie polonahá, 
keď už dieťa spí, a dnes sa možno po dlhšej 
dobe, ako sa vraví zblížiteʼ“ (s. 65).

A pritom sa žena pomocou vlastnej autor-
skej monodrámy pokúša nadviazať dialóg 
medzi svojimi výčitkami a výčitkami býva-
lého priateľa, sediaceho v hľadisku. A hoci 
si muž vstúpi do pamäti (do svedomia akosi 
nie), odnáša si z predstavenia celkom odlišný 
dialóg. Medzi ním samým a informáciami, 
ktoré o sebe ne/zdieľa. Replika „nič také sa 
nestalo“ znie na javisku, samozrejme, po-
dozrivo. Každá replika v divadelnej hre je 
zvýznamnená, má svoje poslanie – preniesť 
diváka do stvárňovanej/predstieranej (ale 
predsa) reality. Inej, novej. Repliky herečky, 
jeho milenky, sú mu nepríjemné a lepkavé ako 
losos, ktorého fotografiu ona zdieľa priamo 
počas predstavenia. On ostáva zase chladný 
ako surové mäso. Katarziu nie je schopný za-
žiť. Jednoducho, prišiel do divadla. Na cudziu 
drámu. Nie svoju vlastnú. 

Tu je potrebné podotknúť, že stačilo málo, 
naozaj málo, aby to skĺzlo do triviálneho ro-
mantického ženského románu. Nič také sa, 
našťastie, nestalo. Z. Šmatláková ustála vlny 
mileneckých emócií a ukázala nám, ako fun-
guje zrelá sujetová stavba. Odstup, ktorý vy-
tvorila medzi postavami vďaka divadelnému 
predstaveniu, je otázkou celého príbehu okolo 
„nič sa nestalo“. Je možný odstup od svojho 
konania? Od výčitiek? Od niekoho, komu sme 
dali NIEČO zo seba? 

Je to kniha – proces. Nielen ten sujetový, 
nielen proces odhaľovania a hľadania ženi-
nej a mužovej príčiny vzniku ich vzťahu, ale 
i  proces s čitateľom. Nebudete hneď emočne 
zasiahnutí novelou Nič sa nestalo, to sa dostaví 
po čase. Je to kniha, ktorej vôňa vystúpi ne-
skôr, ako keď vo vás divadelné predstavenie 
zarezonuje až v nejakej veľmi osobnej chvíli. 
Bola by škoda, ak by sa vo vás po prečítaní 
druhej knihy Z. Šmatlákovej nič nestalo.

Dominika Petríková

Poznanie 
znamená všetko

Kornel Földvári: O detektívke 
Levice: KK Bagala, 2019

Sherlock Holmes, Hercule Poirot, slečna Mar-
plová – títo slávni hrdinovia sú priemernému 
čitateľovi všeobecne známi. Vďaka vynikajú-
cemu prehľadu spisovateľa a literárneho kri-
tika Kornela Földváriho sa dozvieme oveľa 
viac. Kniha O detektívke je zbierkou starších, 
už zverejnených prác o detektívke ako takej, 
doplnenej o ďalšie informácie.  Spracovaná 
je takým spôsobom, aby pôsobila súvislým 
a celistvým dojmom. 

Titul nie je encyklopédiou ani hlbšou analý-
zou. Ide skôr o výber autorových obľúbených 
spisovateľov, alebo podľa neho pre detektívku 
zásadných titulov. Dozvedáme sa aj o koreňoch 
detektívky, či o prvej modernej knihe tohto 
žánru. Rovnako rozoberá aj rozdiely medzi 
kriminálnym románom a samotnou detek-
tívkou. Zásadné sú pre neho detaily – ako sa 
postupne vyvíja tento často opomínaný žáner. 
Jemne rozoberá počiatky, prechádza americ-
kou drsnou školou až po súčasnú podobu 
vo svete, ale aj na Slovensku. Tu vyzdvihuje 
predovšetkým Dominika Dána. Nielen o ňom 
sa vyjadril nasledovne: „O tom, že situácia sa 
pomaly začína vyjasňovať i v samej detektívke, 
svedčia predbežne len dve indície, no sotva ich 
možno prehliadnuť.”

Dominik Dán je pseudonym úspešného slo-
venského spisovateľa. Autor je v skutočnom 
živote kriminalista a jeho diela dokazujú, že sa 
v žánri vyzná. Aj vo svete sa nájdu podobní au-
tori, ktorí majú za sebou prácu medzi policajný-
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paralela medzi vyšetrovateľom a spisovateľom, 
pričom sa vytvorí potrebný konsenzus, tak 
môže vzniknúť zaujímavý knižný titul a úspech 
je zaručený. Aj na takéto zaujímavosti nara-
zíme vďaka titulu O detektívke. V skratke sa 
dostane na všetky dôležité mená, ktoré každý 
pozná, ale aj na mená, ktoré má bežný čitateľ 
zafixované v iných žánroch. Medzi takých au-
torov patrí Karel Čapek.

Celkový zástup autorov, ktorých Földvári 
čítal, je nespočetne mnoho (Edgar Allan Poe, 
Arthur Conan Doyle, Gilber Keith Chesterton, 
Mellwillve Davison Post, Freeman Wills Crofts, 
Rex Stout, Raymond Chandler, Erle Stanley 
Gardner a mnohí ďalší).

Knižný titul je reedíciou (desať rokov po) 
prvého vydania. Jeho dizajn je štýlový a zapadá 
do kolekcie. Pre čitateľov detektívok, ale aj mo-
derných trilerov je to povinnosť. Pre ostatných 
určite zaujímavým rozšírením obzorov. Nejde 
o vedecké rozbory a hlbšie analýzy. Napriek 
tomu je cítiť, že je to dielo literárneho kritika. 
Jazyk autora nedbá na pútavosť, skôr na fakty 
a samotné pocity a jeho osobné pohľady. Do-
zvedáme sa, na akých knihách vyrastal. Tie 
sú spomínané najobšírnejšie.

Za skutočného zakladateľa modernej detek-
tívky považuje básnika Edgara Allana Poea. 
Hrdina jeho poviedky August C. Dupin hral 
dôležitú úlohu predovšetkým v kanonickom 
diele – poviedke Vraždy v ulici Morgue. Prá-
ve tu je vidieť všetky dôležité prvky žánru, 
ktoré bravúrne spracoval nasledovník – už 
všetkým známy autor Sherlocka Holmesa – 
Arthur Conan Doyle. 

K. Földvári sa v texte obracia s vedeckým 
a podrobným vyjadrovaním, avšak stále 
prehľadným a zrozumiteľným spôsobom 
vhodným aj pre bežného čitateľa. Nesnaží 
sa o encyklopedické dielo, ale zároveň ani 
nekĺže po povrchu.

Opísal aj podoby a vývoj jednotlivých hr-
dinov rôznych kníh. Vyzdvihuje detektívov 
amatérov pred tými z radov polície. Pre neho je 
detektív akýmsi superhrdinom bez zvláštnych 
schopností, bojujúci proti neprávosti. Ideálne 
taký, ktorému nejde o zisk. Aj keď sa nájdu aj 
takí, u ktorých peniaze vyhrávajú nad cha-
rakterom, prípadne – detektív si síce zachová 
chrbtovú kosť, ale zároveň nežije vzorným 
životným štýlom (alkohol, ľahké drogy). Tak-
tiež sa výnimočne nájdu knižné tituly, ktorých 
hrdinami môžu byť skorumpovaní detektívi, 
prípadne kamaráti mafiánov.

stretáva s učiteľom, ktorý ju na strednej škole 
zneužíval. 

Ako je vopred známe, všetky tri príbehy sú 
založené na osudoch skutočných žien, pričom 
v príbehu Maggie zostali nezmenené mená, 
keďže jej súdny proces je známy a svojho času 
bol medializovaný. Čitateľ tak môže popri čí-
taní knihy využiť aj internet a okrem iného si 
vizuálne príbeh dotvoriť. Pokiaľ prejaví záujem 
zistiť, ako vyzeral učiteľ, ktorý mal nad mladým 
dievčaťom takú moc, že „nespochybňuje fakt, že 
o všetkom rozhoduje on“ a „chápe, že k ničomu 
sa nemôže vyjadrovať“, má možnosť spoľahnúť 
sa aj na niečo iné ako na vlastnú fantáziu. 

V príbehu Liny sa zo všetkých troch nachá-
dza najviac erotických a aj explicitných pasáží. 
Pokiaľ sú však tieto scénky hlavným lákadlom, 
čitateľ môže zostať sklamaný. Ani jeden z textov 
nestojí na erotike, naopak. Keď sa Lina stretáva 
so svojím milencom, autorka venuje viac pozor-
nosti tomu, ako málo stačí na to, aby sa Lina 
cítila chcená a milovaná, v čitateľovi to tak skôr 
vyvoláva súcit ako vzrušenie. Po stretnutí s Ai-
danom, ktoré sa protagonistke zdalo obzvlášť 
uspokojujúce a dlhé, Taddeo veľavýznamne 
uzatvára kapitolu konštatovaním, že „ak sa 
jej opýtate, ako dlho to bolo, povie vám: Fuha, 
tuším to bolo takmer tridsať minút“.

Sedemnásťročnú Maggie zneužíva jej stre-
doškolský učiteľ. O pár rokov neskôr pred 
ním stojí na súde, kde stráca takmer všetku 
kredibilitu preto, že to nebol jej prvý vzťah 
so starším mužom. Preto, že pochádza z rodiny 
alkoholikov.  A ešte preto, že Aaron Knodel je 
mimoriadne obľúbeným pedagógom, ktorý má 
napohľad harmonickú rodinu. 

Príbeh Maggie je nepochybne zo všetkých 
troch čitateľsky najzaujímavejší a dôvodom 
nie je len to, že životná situácia protagonistky 
svojho času regiónom zamávala ako nešťastná 
senzácia. L. Taddeo medzi sebou príbehy prepá-
ja, a zároveň ich od seba odlišuje, keď u Liny aj 
Maggie spomína bozkávanie mužov, ktorí „chutia 
ako pivo“. Na rozdiel od Liny, u Maggie má chuť 
piva negatívne konotácie. Spätne sa tak autorka 
vracia k alkoholizmu Maggiiných rodičov, a zá-
roveň odkazuje na to, akú nízku spoločenskú 
prestíž má pivo ako alkoholický nápoj. 

Najmenej priestoru má príbeh Sloane, kto-
rá žije v relatívne šťastnom manželstve. Veľ-
kú plochu jej naratívu zaberajú spomienky 
z detstva, retrospektívne pasáže. Oproti Line 
a Maggie sú jej starosti viac implikované, 
na rozdiel od protagonistiek zvyšných dvoch 
príbehov je vo svojom živote o niečo bezrad-

Mne ako recenzentovi so záberom predo-
všetkým na detektívky či kriminálne romá-
ny titul O detektívke rozšíril obzory aj napriek 
všeobecnému prehľadu. Rady a poznatky au-
tora sú vzhľadom na jeho redaktorskú prácu 
cenné. Titul je písaný prehľadne, má úroveň 
a nie je to hlavne zoznam titulov, ale kniha 
o srdcových a pre autora dôležitých svetových, 
ale aj slovenských dielach. Nebojí sa ich kri-
tizovať za zásadné chyby, naopak pochváli 
a vyzdvihne body, ktoré si to zaslúžia.

K. Földvári je slovenský fenomén a jeho ti-
tuly sú pre čitateľa veľmi dôležité. Často zve-
rejňoval tvorbu pod pseudonymom a rozhodne 
odporúčam aj jeho iné diela. O detektívke síce 
nemusí byť najzásadnejším, ale pre očistenie 
„zlého mena“ detektívky v literatúre je mimo-
riadne dôležitý. Aj keď, našťastie, už tento žá-
ner nie je považovaný za okrajový, v minulosti 
bol a treba si to pripomínať. 

Jakub Pokorný

Po čom ženy túžia

Lisa Taddeo: Tri ženy. Preklad: Katarína 
Ostricová. Bratislava: Tatran, 2020

Tri ženy Lisy Taddeo, ako deklaruje prebal 
knihy, majú ambíciu byť „štúdiou sexuálnych 
túžob troch žien mapovaných v priebehu ôsmich 
rokov“. Príbehy protagonistiek Maggie, Liny 
a Sloane sa striedajú v krátkych kapitolách. 

Lina sa po rokoch frustrácie v manželstve 
s mužom, ktorý sa jej nechce dotýkať, roz-
hodne začať si románik s bývalým priateľom 
zo strednej školy. Sloanin manžel ju rád sleduje 
v posteli s inými partnermi. Maggie sa na súde 
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nejšia bez ohľadu na to, aké vážne jej problémy 
sú. I keď viac-menej neúspešne, Lina a Maggie 
sa svoje životné situácie snažia vyriešiť. Lina 
mileneckou aférou a Maggie súdom. Sloane má 
problém svoje starosti identifikovať. 

Výber troch žien a istá hĺbka „výskumu“ (i keď 
metodológia v knihe nebola objasnená) impliku-
jú diverzitu, v knihe sa však stretávame s tro-
ma bielymi západnými ženami v produktívnom 
veku, ktorých sebahodnota a sexuálny život 
závisia od priazne či nepriazne ich mužských 
partnerov. To sa môže javiť ako problém, pokiaľ 
má kniha ambíciu reprezentovať sexuálne túžby 
žien všeobecne. 

Označiť Tri ženy za príjemné čítanie by bol 
problém. Mnohé pasáže majú potenciál zdvih-
núť žalúdok, znechutiť alebo rozrušiť (väčšina 
sa nachádza v príbehu Maggie). L. Taddeo ne-
napísala knihu, ktorá sa má čítať počas leni-
vého poobedia, keď človek nemá chuť vyvinúť 
žiadnu mentálnu aktivitu. No napriek tomu, že 
na viacerých miestach dokázala, že je zdatná 
prozaička, nenapísala ani prevratný literárny 
kus o ženskej sexualite, ktorý by ohromil. 

Nina Podmanická  

Esejista 
– voľnomyšlienkar

Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplácií
Bratislava: Hronka, 2019

Aj takýto dojem môže získať čitateľ, ktorý sa 
prvýkrát stretáva s menom Ivan Čičmanec. Ak 
pozná jeho životný príbeh, nečuduje sa. Každý 
intelektuál má totiž vo svojom živote obdobia, 
keď sa venuje sebe, uvažuje o zmysle života 
a sveta, o svojich vzťahoch k ľuďom a hodno-
tám, ktoré vyznávajú. I. Čičmanec má zrejme 
takéto obdobia veľmi často, súdiac podľa čer-
stvo vydanej rozľahlej knihy esejí Z večerných 
kontemplácií. 

Kto je Ivan Čičmanec? V jeho životopisoch sa 
uvádza predovšetkým to, že v roku 1969 emigro-
val do Nórska. A hoci v Bratislave študoval tech-
nický smer na Stavebnej fakulte SVŠT a v zahra-
ničí sa zamestnal na veľmi prozaických miestach 
ako strážnik, upratovač, čašník, továrenský a prí-
stavný robotník, predsa v rokoch 1970 – 1975 vy-
študoval ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu 
na Univerzite v Oslo, čo mu umožnilo zamestnať 
sa v základnej škole v Oslo. Tu pobudol 21 rokov. 

táto viera absolútny, neotrasiteľný zmysel nielen 
nášmu životu, ale aj samotnému pojmu Boha? 
O tomto si stále dovoľujem pochybovať – a toto 
pochybovanie pokladám za svoju najvyššiu 
cnosť a útechu“ (s. 197). Na iných miestach 
zase Boha uznáva, takže čitateľ si napokon 
môže vybrať.

Najviac ho však zamestnáva osobnosť ženy, 
vzťah ženy a muža, telesná láska, materstvo 
a deti. Na viacerých miestach spája oplodnenie 
ženy, materstvo, pôrod a výchovu detí s otroc-
kým osudom ženy, ktorá tak stráca osobnú slo-
bodu a zmysel života vidí iba v rozmnožovaní 
ľudstva. Pritom, vraj, prichádza o intelektuálny 
rozmer svojho myslenia a tvorenia. Podobné 
diskutabilné state sa dotýkajú aj detstva a detí 
vôbec.

Zaujímavá je však úvaha o normálnom 
a úchylnom človeku, nakoľko sa aktuálne 
dotýka súčasnej klasifikácie postavenia člo-
veka v spoločenskom rebríčku. Definuje „člo-
veka-milión“, nositeľa všeľudských vlastností 
takto: „takmer vždy je to muž stredného veku, 
heterosexuál, otec rodiny, jednotlivec bažiaci 
po spoločenskom uplatnení, a predovšetkým 
‚milujúci život’“ (s. 228 – 229). Všetci ostatní re-
prezentujú úchylku a či stigmatizovanú zvlášt-
nosť „inakších“. A ďalší citát: „Biľag úchylkára či 
nenormálneho človeka býval zvyčajne horší ako 
biľag vraha, zlodeja či hlupáka“ (s. 229). Nepripo-
mína nám to dnešné biľagovanie homosexuálov, 
liberálov či Rómov? 

Ďalšiu rozsiahlu oblasť jeho úvah tvoria filo-
zofické postoje známych filozofov a ich aplikácia 
na vlastný názorový svet. Pozoruhodná je na-
príklad stať o posledných chvíľach Nietzscheho.

O dobrom rozhľade v umení svedčia viaceré 
interpretácie literárnych, hudobných i výtvar-
ných diel (Janko Kráľ, Timrava, Shakespeare, 
Fulla, ruská klasika, Ibsen, divadlo atď.). Skúma-
vo vyjadruje aj svoj názor na umenie a literatúru: 
„Pre mňa je literatúra, umelecká aj filozofická 
literatúra niečím, čo je popretím každodennej 
triviality a vulgárnosti praktického života, čo 
neustále kladie nepríjemné otázky o zmysle 
toho aj onoho a spochybňuje celý svet vrátane 
seba samej. Literatúra je vecou zastavenia sa 
na ceste, v procese, v procese identifikácie sme-
ru, ktorým kráčame, zahĺbenia sa do mystérií 
bytia, neustáleho hľadania toho najsprávnejšie-
ho rytmu reči, umelou, individuálne vytvore-
nou životnou formou, plnou kontemplatívnosti, 
hudby, opojenia a rebélie proti existujúcemu 
poriadku sveta“ (s. 122– 133). 

Marta Žilková

Tento pomerne dobrodružný život v ňom 
musel zanechať stopy, ktoré bolo treba niekde 
zachytiť a predstaviť verejnosti. Možno aj pre-
to začal písať nielen do novín a časopisov, ale 
venoval sa aj vlastnej tvorbe. Využil znalosť via-
cerých jazykov, takže nielen tlmočil a prekladal, 
ale aj tvoril v nórčine i slovenčine. Napriek tomu, 
že žil vo vzdialenej krajine, nikdy nepretrhol 
pupočnú šnúru, ktorá ho viazala k rodnej zemi, 
čo napokon dokladá viacero jeho pôvodných 
diel a prekladov i množstvo novinových člán-
kov. V nich sa preukázal ako dobrý pozorovateľ 
a jeho pohľad zvonka často veľmi reálne hod-
notil dianie u nás. 

I. Čičmanec je teda publicista, spisovateľ, bás-
nik i prekladateľ. Za svoje dielo získal viaceré 
ocenenia (v roku 2013 Hviezdoslavovu cenu 
za preklady slovenskej literatúry do nórčiny 
a v roku 2014 prémiu Literárneho fondu za bás-
nický debut Fialová hudba). 

V roku 2019 mu vo vydavateľstve Hronka 
vyšla zbierka esejí Z večerných kontemplácií. 
Rozsiahla publikácia obsahuje množstvo au-
torových úvah o najrozličnejších oblastiach 
duchovného i spoločenského života. Ide 
o dvoj-trojstránkové krátke útvary, v ktorých 
autor predvádza šírku svojich vedomostí a roz-
hľad v literatúre, umení, filozofii, politike, etike, 
dejinách atď. Aj keď eseje vyšli v slovenčine, 
možno v nich cítiť cudzie vplyvy i názory, zís-
kané dlhodobým pobytom v zahraničí, teda aj 
spomenuté „voľnomyšlienkarstvo“, ktoré sa 
vyskytuje predovšetkým v textoch týkajúcich 
sa morálky a náboženstva.

Autor na viacerých miestach uvažuje o zmysle 
života a smrti, o ich vzájomnom vzťahu i o vzťa-
hu človeka k nim. V týchto úvahách sa často 
dotýka náboženstva, viery a prítomnosti Boha 
v ľudskom živote a kladie otázky typu: „dáva 
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 ›› a našiel tak svoju ďalšiu ženu Marthu. Fife sa 
rokmi dostala z pozície milenky na post man-
želky, ktorá sleduje manželove aféry. Manželia 
žijú spoločne na Floride a sú tak mimo druhej 
svetovej vojny.

Tretia kapitola je o Marthe, ambicióznej spi-
sovateľke, s ktorou sa zoznámil, keď mala dvad-
saťosem rokov. Príbeh je v podstate podobný 
ako s prvými dvoma ženami. Zoznámenie sa, 
zaľúbenie, rozvod a manželstvo s novou ženou. 
Rozdiely sú v detailoch a v reakciách ženy. Vždy 
to záležalo od povahy každej z nich. Prvá bola 
nežná, druhá extrovertnejšia, tretia viac am-
biciózna a posledná starostlivá. S Marthou sa 
presťahoval na Kubu, prerobili si tam vilu, mali 
vlastné služobníctvo. Martha sa však nikdy ne-
stala domácou paňou. Vždy bola cestovateľkou 
a viac-menej sa len prispôsobovala tomu, čo jej 
manžel vyžadoval. 

Poslednú kapitolu uzatvára manželka Mary, 
s ktorou sa zoznámil vo vojnovom Londýne. Bola 
vydatá a on bol ženatý s Marthou. Sledujeme rok 
1961, posledné obdobie  spisovateľovho ho života. 

Ide skôr o fiktívny román o ženách Ernesta 
Hemingwaya. Základné údaje ako mená a roky, 
najdôležitejšie udalosti sú reálne. Všetko ostat-
né je autorkina fantázia. N. Woodová sa venuje 
najmä vzťahu žena a spisovateľ, popisuje ako 
asi Hemingway tvoril, ako ho jeho ženy podpo-
rovali, avšak nedozvieme sa nič o ich záujmoch 
a činnostiach. 

Jedine Martha Gellhornová, vojnová koreš-
pondentka a spisovateľka, je svetlou výnimkou. 
Ostatné akoby ani nemali vlastný život. On bol 
pre nich všetkým. Stredobodom celej knihy 
je spisovateľ, ktorý z tohto pohľadu vyznie-
va ako nestály partner, hľadajúci inšpiráciu,  
avšak bez rešpektu k ženám. Na druhej strane 
sa dozvedáme veľa o manželstvách v začiatkoch 
dvadsiateho storočia, dobových zvykoch a vte-
dajšej spoločnosti.
                                                             Nina Bruckerová

Vidieť svet vlčími očami

Tomasz Samojlik: Malý vlk s veľkým 
srdcom. Preklad: Zuzana Mitková a Marek 
Mitka. Bratislava: IKAR – Stonožka, 2019

Poľský autor Tomasz Samojlik nie je nezná-
my pre detského čitateľa na Slovensku. Pred 
niekoľkými rokmi sa predstavil so svojou náuč-
no-obrázkovou knižkou Pozri! Príroda. Tentoraz 

sa vrátil s príbehom Malý vlk s veľkým srdcom, 
ktorý je detektívkou, no zároveň je plný zážitkov 
zo života v lese i medzi vlkmi. Navyše, knižka je 
faktograficky i pojmovo presná, nakoľko autor 
konzultoval jej časti s organizáciou zaoberajúcou 
sa životom vlkov. Na svoje si teda prídu mladší 
i starší čitatelia.

Dej sa odohráva v rámci života jednej vlčej 
svorky, ktorý nadobudne nový rozmer narode-
ním malých vĺčat. Trio šteniatok dostane trochu 
netradičné mená – Rýchly, Veľký a Oriešok. Po-
sledné z nich je hlavnou postavou príbehu, a to 
preto, že napriek nepriazni osudu a oslabenému 
čuchu i slabej fyzickej zdatnosti dokáže prežívať 
v divočine. Nie je to ani rýchlosťou, ani veľkos-
ťou, ale odvahou srdca, dobrotou duše a očami 
otvorenými pre svet.

Práve v tom spočíva aj skrytý odkaz tejto kniž-
ky – nikto nie je taký slabý, ako to na prvý pohľad 
vyzerá a veľké veci dokážu práve tí najmenší. 
Navyše, keď majú poruke priateľov – divé prasa 
menom Ňuch a plcha Škrupinku spolu s múd-
rosťou starého vlka Krivého – je o nejedno dob-
rodružstvo postarané. A keďže hlavný hrdina nie 
je typický vlk – silný a dravý, jeho doménou sa 
stane pátranie a lúštenie záhad, ktoré les ponú-
ka. Malý lesný detektív má predovšetkým veľké 
srdce a práve vďaka nemu odhalí tajomstvá, ktoré 
väčšina zvierat pokladá za čary a zlo.

Okrem posolstva príbeh zaujme aj svojou spä-
tosťou s prírodou. Okrem opisov lesného pros-
tredia, zvieracích kamarátov či vône stromov sa 
dozvieme tiež, že je to „viac než dvadsať dní, čo je 
obdobie, keď vĺčatá už samy skúšajú robiť prvé 
kroky“ (s. 23) či „zavýjal mimoriadne prenikavo 
a ťahavo, čím ostatným vlkom na poľovačke dával 
signál, že šteňatá sú ohrozené“ (s. 21). Samoj-
likovo rozprávanie je pútavé, poučné a detské 
zároveň. Navyše ho dopĺňajú i krásne ilustrácie 
od Elźbiety Wasiuczyńskej. Tie majú svoju dušu, 

Milovať Ernesta

Naomi Woodová: Pani Hemingwayová
Preklad: Alexandra Ruppeldtová 
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2019

Príbehy štyroch žien, ktoré milovali Ernesta He-
mingwaya. Kniha začína rozprávaním Hadley, 
jeho prvej ženy, milujúcej a až príliš tolerantnej 
manželky, ktorá sa musela zmieriť s existenciou 
všadeprítomnej milenky Fife, extrovertky a voľ-
nomyšlienkarky. Je rok 1926 a Hemingwayovci 
žijú v jednoduchých podmienkach. Ich majetok 
zahŕňa dve stoličky, písací stroj a posteľ. Strieda-
vo žijú v Antibes, nádhernom juhofrancúzskom 
pobrežnom mestečku a v Amerike. Kulisy tvoria 
slnko, more či pásikavé plavky ako najväčší hit 
podľa časopisu Vogue. 

Dej knihy prechádza aj do minulosti, aby sme 
dokonale pochopili vzťah prvej ženy Hadley 
a kľúčové momenty ich života. Najmä zoznáme-
nie sa. Rozprávačom je spisovateľka, rozpráva 
najmä o vzťahu manželov a vnímame preto spi-
sovateľa cez jeho sociálnu rolu – rolu manžela. 

Autorka spomína aj slávnych manželov Scotta 
a Zeldu Fitzgeraldových. Smotánku tej doby a au-
tora knihy Veľký Gatsby. Celý dej sa odohráva 
v umeleckých kruhoch. Každý je buď spisovateľ, 
maliar, kritik alebo zberateľ umenia. 

Druhá kapitola sa začína rozprávaním druhej 
ženy Fife. Sledujeme udalosti, ktoré rozhodli 
o skončení Ernestovho vzťahu s Hadley, ale ten-
toraz z pohľadu milenky. Rozhodujúci večer, kedy 
Fife zažiarila vo svojich tmavých šatách a defini-
tívne tak ukončila ich manželstvo. Vraciame sa 
spolu s Fife do roku 1926 na začiatok milenecké-
ho vzťahu s Ernestom, ktorého nazývala „Nesto“. 
Kapitoly sa striedajú v rokoch 1926 a 1938, kedy 
sa Ernest zamestnal ako vojnový korešpondent 
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posolstvo, zaujmú hrou farieb, často aj tmavých 
a temných, no napriek tomu magických. Práve 
taký je totiž svet vlkov pre človeka – nepoznaný, 
tajomný a vo víre noci aj čarovný. 

Príbeh je rozdelený do desiatich kapitol, ktoré 
okrem čísla kapitoly obsahujú stručný popis, čo 
majú malí či veľkí čitatelia na najbližších stra-
nách očakávať. Každá nová epizóda má svoje 
farebné odlíšenie v úvode i číslovaní strán.

„Starý vlk prikývol na znak súhlasu, lebo to 
prikazoval vlčí rozum“ (s. 18). Samozrejmosťou 
je personifikovanie zvierat, ale tiež nezvyčajné 
prirovnania a epitetá: „šteňatá voňali po vetre, 
sladkých snoch a možno ešte mlieku“ (s. 18).  
Avšak o to viac je škoda, keď pasce na divú zver 
nazývajú obyčajne a nezaujímavo, klepec či že-
lezné oko, hoci v rukách držia „dlhý, studený 
predmet“ (s. 47). Autor sa mohol i v tomto prípa-
de vynájsť a nazvať veci tajomnejšie, čo by viac 
podporilo fantáziu.

Problémom je taktiež to, že zvieratá sú po-
menované formou prídavných mien alebo dvoj-
zmyselných slov. A tak sa pri počúvaní ľahko 
dieťa stratí, pretože Rýchly, Veľký či Krivý môže 
byť nielen vlk. Taký „tvrdý oriešok“ (s. 9) je iný 
význam, ako keď „Oriešok vyšiel von“ (s. 128).  
Avšak pri počúvaní si ani predstavivosť niekedy 
nevie dať rady. Otázkou zostáva, či je to spôso-
bené prekladom alebo originálom, resp. ako je 
to vnímané v poľskom origináli. A keď už sme 
pri tom preklade – slovo „okamžite“ sa určite 
nerozdeľuje na „oka-mžite“ (s. 12 – 13), čo by sa 
pri stopäťdesiatstranovom diele písanom veľkými 
písmenami a bohato popretkávaným ilustráciami 
stávať nemalo.

Malý vlk s veľkým srdcom je určený deťom 
od šesť rokov. Zaujme i väčších milovníkov prí-
rody a vďaka autentickému zachyteniu života 
v divočine a konzultáciám autora so Združením 
pre prírodu Vlk vyvoláva pocit, že každý čitateľ 
či poslucháč je súčasťou vlčej svorky. A tá je nie-
len obávaná a dravá, ale tiež láskavá, priateľská 
a drží vždy spolu.

Ivana Mičuchová

Mravčekovo v chaose

Jaroslava Kuchtová: Mravčekovo 
Bratislava: SPN – Mladé letá, 2019

Vedeli ste o tom, že mravce majú dva žalúdky, 
patria medzi najagresívnejšie tvory živočíš-
nej ríše, nepretržite bojujú, sú prirodzenými 

dôležití, napríklad jeho starší bratia Samko 
a Žihadlo.“ Samčie postavenie je delegované 
na úkor samičieho (hoci každý jedinec má 
svoju úlohu bez ohľadu na pohlavie, a tým 
aj dôležité postavenie). Detský čitateľ, rov-
nako detská čitateľka sa zväčša stotožňuje 
s knižnými hrdinami a hrdinkami a včleňuje 
ich do svojho sveta, porovnáva a identifikuje 
ich u ľudí. V tomto prípade však nabádame 
detské čitateľstvo k predstave, že ak sa na-
rodím ako chlapec, stačí to k tomu, aby som 
získal dôležitý status.  

Motívov je tu na malej 60-stranovej plo-
che hneď niekoľko. Najsilnejším je lenivosť 
hlavného hrdinu Drobčeka, ktorý kategoricky 
odmieta všetko, čo on sám nechce. Získavať 
jedlo, učiť sa byť v neznámom prostredí, cho-
diť do školy. V druhej polovici knihy všetkými 
týmito schopnosťami zrazu disponuje (bez 
predošlého učenia sa alebo výcviku) a pou-
žíva ich v boji za mier. Plynulo sa nadväzuje 
na tematizovanie inakosti v podobe rôznych 
druhov mravcov a vzájomnej nevraživosti. Boj 
medzi faraónmi a mravcami inej farby žijúcimi 
v Mravčekove (autorka nedefinovala) sa za-
kladá na inofarebnosti. „‚My tu žiadnych čer-
venokožcov nechceme. Čo keď priláka ďalšie 
faraóny a ony nás vytlačia z nášho územia?‘ 
zapáral mravec Kazimír.“ Táto ideová stránka 
knihy má logicky ucelenú formu, kontinuálne 
sa vyvíjajúcu a končiacu. 

Kniha Mravčekovo je štylisticky slabá. Bás-
ne alebo skôr veršovačky majú plytký obsah 
i formálnu štruktúru s častým opakovaním 
(informácie prítomné v texte a následne tie 
isté opäť v básni). „Kto vymyslel také niečo?! 
/ Kráčame tam ako husi, / nuž povedzte, viete 
prečo?“ Naivný štylizovaný deminutívny jazyk 
znervózňuje a uberá malým čitateľom ich lite-
rárne predpoklady, ktoré sú rozhodne vyššie 
ako autorka očakáva: „júj, to bola pochúťka“; 
„po stopke krásneho žltého kvetu“; „posiaty 
malilinkými vajíčkami“. Nehovoriac o tomto 
type jazyka v kontraste s hrozivými scéna-
mi vraždenia: „Sem-tam zastal, aby zranenej 
robotnici mohol olízať ranu, ktorá jej zostala 
po odtrhnutí dvoch nožičiek.“ 

Knihu hodnotím ako karneval motívov, 
nesúrodých dialógov a nemotorných postáv. 
To všetko v maznavom jazyku. Mravčekovo 
zasiahol chaos. No keď ho autorka uprace 
a vypracuje pár nových chodieb, azda nabu-
dúce ponúkne čitateľovi o čosi viac. 

Lucia Panáčková

„kulturistami“, pretože dokážu zdvihnúť nie-
koľkonásobok vlastnej váhy a dokonca v ich 
spoločenstve prevládajú samičky? Jaroslava 
Kuchtová si zvolila pre vyrozprávanie príbe-
hu pre deti a mládež mravce ako sprostredko-
vateľov bežnej reality detí. Ich charakterové 
vlastnosti a vrodené pudy zakomponovala 
do knihy Mravčekovo, avšak často nefunkč-
ne a chaoticky. 

Kuchtovej sa spracovanie tejto látky nevy-
darilo. Napriek pokusom o edukáciu zostáva 
autorka na povrchu: „Pomocou tykadiel prijali 
od svojich družiek správu o tom, kde nájdu 
potravu, a tak sa vydali presne tam“; „Všetci 
boli vonku a venovali sa svojim úlohám. Tie 
mali mravčeky pridelené už od narodenia. 
Niektoré z nich hľadali potravu, iné zas ro-
bili prieskum v okolí mraveniska.“ Faktické 
hľadisko je nepostačujúce. V knihe sa obja-
via základné informácie o svete mravcov, 
často iba v rovine pomenovania, napríklad 
pojmy „robotnice“, „faraóni“, „larva“ a i. Ne-
nachádzame tu tak možnosť informačného 
nasýtenia a pochopenia. Poznatky o mrav-
coch sú využívané aj dvojsečne. V porovnaní 
s Monikou Kompaníkovou, ktorá taktiež siaha 
po teoretických podkladoch a na nich stavia 
svoje príbehy, Jaroslava Kuchtová podstatne 
zaostáva. Kompaníková využíva hravo teóriu, 
čím učí, a aj realitu, vďaka čomu sa ľudsky 
približuje k čitateľovi.

Kuchtová k tomu pridáva genderový motív. 
„Drobček bol najmladším členom ich čoraz 
väčšej rodiny. Mená svojich ďalších súro-
dencov sa však ešte nestihol naučiť, lebo 
sa narodil len nedávno. Vedel však, že väč-
šina z nich sú sestričky, a preto sa napriek 
svojmu malému vzrastu už od narodenia cí-
til veľmi dôležitý. Aj ostatní súrodenci boli 
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František Rojček: 
Mám to v malíčku 
Martin: Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, 2020
Aforizmy, Epigramy, Miniatúry a Balady je pod
titulom najnovšej knihy autora kníh pre deti. 
Tentoraz sa však venuje svetu dospelých. Layout: 
Peter Ďurík.

Ivan Sládeček: 
Prvé vydanie
Bratislava: Ladon, 2020
Tretia kniha básní kníhkupca a vydavateľa. Poe-
tický príbeh o dobrodružstve ukrytom v preme-
nách každodenného života. Ilustrácie a dizajn: 
Romana Kovářová.

Peter Debnár: 
Desper
Bratislava: Inspira Publishing, 2020
Kriminálny román. Bývalý policajt Tomáš Horec 
pátra po svojom dvadsaťtri rokov nezvestnom 
synovi.

Michail Bulgakov: 
Život pána de Moliéra
Bratislava: Ikar, 2020
Svetová klasika ruského autora. Kniha na po-
medzí beletrie a literatúry faktu približuje život 
a tvorbu francúzskeho dramatika Jeana Baptistu 
Poquelina de Moliéra.

Sarah Winmanová: Slnečnice
Bratislava: Ikar – Odeon, 2020
Spoločenský román o vzťahu chlapcov Ellisa a Mi-
chaela, ktorí sa po spoločne strávenom detstve 
na celé desaťročie odlúčia. Preklad: Lucia Lukáčová.

Patrik Svensson: Evanjelium o úhoroch
Bratislava: Lindeni, 2020
Non-fikcia s podtitulom Príbeh o najzáhadnejšej 
rybe sveta. Kniha je o znovunadobudnutom  vzťahu 
otca so synom, ktorých spojil úhor.

Andrej Belyj: Peterburg
Bratislava: Európa, 2020
Nové vydanie románu ruského symbolistu. Dopl-
nený doslov, kalendárium života spisovateľa a vys-
vetlivky. Preklad: Eva Maliti Fraňová.

Oleg Sencov: Marketér
Bratislava: Artforum, 2020
Druhá zbierka autobiografických príbehov ukra-
jinského režiséra a aktivistu Olega Sencova, kto-
ré napísal v ruskom väzení. Preklad: Ján Štrasser.

Robert Merle: Smrť je mojím remeslom
Bratislava: Naše vojsko, 2020
Tretie vydanie svetoznámeho románu z roku 1952. 
Šokujúca spoveď Rudolfa Langa, ktorý sa stal velite-
ľom nacistického koncentračného vyhladzovacieho 
tábora Osviečim (Auschwitz).

Madeline Vadkerty: Slovutný pán prezident 
Bratislava: Absynt, 2020

Holokaust sa neodohral len v dobytčích vagónoch a plynových komorách 

táborov smrti. Prvé dejstvá prebiehali v tichej beznádeji za zatvorenými 

dverami bytov, tam, kde nešťastní a ponížení ľudia písali svoje zúfalé 

prosby prezidentovi Tisovi. Očakávali od neho záchranu, milosť 

a pomoc v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dostali po vydaní rozsiahlych 

protižidovských zákonov. Američanka Madeline Vadkerty vypátrala 

v slovenských archívoch stovky osobných listov adresovaných 

prezidentovi Tisovi a vybrala z nich trinásť silných príbehov, ktoré nám 

ponúkajú neznámy obraz holokaustu na Slovensku.
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Hermann Hesse: 
Klingsorovo posledné leto 
Bratislava: 
Petrus, 2020
Slovenské vydanie legendárnej Hesseho po-
viedky obsahuje množstvo bonusov a doslov 
germanistu Ladislava Šimona. Preklad: Ľudmila 
Rampáková a Ladislav Šimon.

Luis Alberto Urrea: 
Dom zlomených anjelov
Bratislava: Lindeni, 2020
Príbeh rodiny mexických imigrantov. Keď sa 
patriarcha rodiny dozvie, že zomiera, usporia-
da oslavu so svojimi najbližšími, aby sa s nimi 
mohol rozlúčiť.

Terry Pratchett: 
Muži v zbrani
Bratislava: Slovart, 2020 
Úžasná Plochozem 15, Mestská stráž 2. Pokra-
čovanie obľúbenej série Terryho Pratchetta. 
Preklad: Vladislav Gális.

Ziemowit Szczerek: 
Sivý dym 
Banská Bystrica: Literárna 
bašta, 2020
Geopolitické sci-fi, futuristická tragigroteska 
či prognóza vývoja strednej Európy? Preklad: 
Patrik Oriešek.

Matteo Strukul: 
Kacír Michelangelo 
Bratislava: Slovart, 2020
Rím, jeseň 1542. Michelangelo má 67 rokov 
a musí dokončiť náhrobok pápeža Júliusa II. 
Umelec sa však ocitol v hľadáčiku inkvizície. 
Preklad: Mária Štefánková.

Sally Rooney: 
Normálni ľudia
Bratislava: Lindeni, 2020
Spoločenský, sociálny a zároveň ľúbostný román 
nominovaný na ocenenie The Man Booker Prize 
2018. Príbeh extroverta Connella a introvertky 
Marianne z malého írskeho mesta.

Carolina Rabei: 
Malá líška
Bratislava: Ikar, 2020
Ilustrovaná rozprávková kniha pre čitateľov 
od 3 rokov o nerozlučnom priateľstve líšky 
Ryšky a dievčatku Grétke. Preklad: Lucia Hlu-
beňová.

Monika Nováková: 
Princezná Kleofínka
Bratislava: Fortuna Libri, 2020
Princezná Kleofínka sa s húsenicou Chlpáčikom 
a škriatkom Teom vydávajú na cestu, aby po-
mohli staručkému kráľovi. Ilustrácie: Ľudmila 
Miklušičáková.

John Milton: Stratený raj
Levoča: Modrý Peter, 2020

Historicky prvý slovenský preklad biblického barokového eposu anglického 

básnika Johna Miltona z roku 1667. V Stratenom raji Milton po prvý raz 

v dejinách anglickej literatúry použil blankvers, do tých čias vyhradený 

dráme, ako veršový rozmer eposu. Slovenský preklad vznikal tri roky a vyše 

pol roka trvala príprava vydania, súčasťou ktorého je okrem samotného 

eposu aj rozsiahly aparát poznámok a vysvetliviek, doslov i kalendárium 

života a diela Johna Miltona. Vyše šesťstostranová kniha vychádza 

s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej 

úprave Jakuba Milčáka. Preklad: Marián Andričík.
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 ›› Tobias Augustus Matthay: 
Akt dotyku v celej 
jeho rozmanitosti
Bratislava: VŠMU, 2020
Britský klavirista a pedagóg Tobias Augustus 
Matthay (1858 – 1945) sa zapísal do histórie kla-
vírnej metodiky a vytvoril vždy aktuálnu pianis-
tickú encyklopédiu.

Robert I. Sutton: 
Ako prežiť kreténov
Bratislava: Lindeni, 2020
Návody, rady a tipy zamerané na osobnostný roz-
voj, pracovnú sféru a komunikáciu s kolegami, 
s ktorými si pracovný kolektív nevie poradiť.

Ilustrovaná Kniha žalmov 
Bratislava: Slovart, 2020
Texty všetkých stopäťdesiatich žalmov sú doplne-
né vyše päťdesiatimi ilumináciami z hebrejských 
rukopisov, stredovekých misálov a žaltárov. Eku-
menický preklad.

Patrik Groma: 
Jozef Krakovský
Bratislava: All media, 2020 
Monografia akademického maliara Jozefa Kra-
kovského.

Karol Mišovic: 
Soňa Valentová – cesta herečky
Bratislava: Marenčin PT, 2020
Publikácia je teatrologickým zhodnotením he-
reckej individuality Sone Valentovej so všetký-
mi spoločenskými kontextami ovplyvňujúcimi 
formovanie hereckého súboru SND.

Iben Dissingová Sandahlová: 
Prečo sú dánske 
deti šťastné?
Bratislava: Lindeni, 2020
Populárno-náučná publikácia zameraná na ob-
lasť osobného rozvoja a psychológie menších detí 
s podtitulom Ako najspokojnejší ľudia na svete 
vychovávajú sebavedomé a schopné deti.

Katarína Kosánová, 
Andrea Gregušová: 
Ako umelci vidia svet
Bratislava: Slovart, 2020
Deti sa naučia, ktoré výtvarné techniky používali 
slovenskí maliari, a uvidia, aké zázraky s nimi 
dosiahli.

Tim Marshall: 
Po stopách nášho sveta 
na 12 ilustrovaných mapách
Bratislava: Albatros, 2020
Encyklopédia pre čitateľov od 9 rokov od sve-
toznámeho analytika. Prostredníctvom máp 
mladému čitateľovi ukazuje, akými spôsobmi 
a cestami sa utvárali dejiny nášho sveta.

Si palác, kde chcem byť doma
Bálint Balassi - Valentin Balaša a jeho 
magický kruh
Bratislava: Perfekt, 2019
Zbierka poézie uhorského renesančného básni-
ka, baróna z Modrého Kameňa v preklade Ľubo-
míra Feldeka v spolupráci s Árpádom Tőzsérom. 
Ilustrovala Katarína Vavrová.

Katarína Hradská: Židovská Bratislava
Bratislava: Marenčin PT
Židia, ich tradície a náboženské zvyky boli od ne-
pamäti neodmysliteľnou súčasťou Bratislavy.

Pavel Mičianik: 
Slovenská armáda v ťažení 
proti Sovietskemu zväzu II. 
Bratislava: Dali-BB, 2020
Druhé, prepracované a doplnené vydanie s pod-
titulom Zaisťovacia divízia a železniční pionie-
ri mapuje pôsobenie ZD na Ukrajine v rokoch 
1941 až 1944.

Jozef Mach: Môj pamätník 
Krná: Miloš Hric, 2020
Denník frontového vojaka z rokov 1915 – 1918. Jozef 
Mach prešiel ruským aj talianskym bojiskom, jeho 
zápisky sú unikátnym svedectvom o Veľkej vojne.
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TIRÁŽ
Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
25.4. o 12,00 – 13,00 Don Juan. Komentované čítanie diela G. G. Byrona v preklade Jána Buzássyho pri príležitosti 196 rokov od úmrtia Byrona 
a životného jubilea J. Buzzásyho (85). 26.4. o 15,00 Verzie Gertúdy. Úryvky z doteraz nepublikovaných verzií Hesseho románu v preklade Mariána 
Hatalu. 30.4. o 17,00 Ars litera s Ivanou Jachymovou na tému spisovateľ Ivo Andrić. 4. – 8.5. o 18,30 Čítanie na pokračovanie z poviedkovej 
knihy Víťazoslava Staviarskeho Kšeft. 4. – 8.5. o 22,30 Čítanie na pokračovanie z knihy Andreja Chudobu Konečne bude mier. 9.5. o 12,00  
Anna Ondrušeková. Rozhlasový portrét jubilantky, poetky, riaditeľky Tatranskej galérie v Poprade v cykle Ľudia, fakty, udalosti. 10.5. o 15,00 
Východ. Čítanie z prózy Andrzeja Stasiuka v preklade Tomáša Horvátha. 12.5. o 20,00 Spomienka na herca Antona Gýmerského  pri príleži-
tosti 30 rokov od jeho úmrtia v Dramatickom Rádiu Devín: Ben Johnson a Stefan Zweig: Volpone, hra z r. 1967 a Dušan Michalka: Sicílska hra  
z r. 1990. 14.5. o 17,00 Ars litera s Ivanou Jachymovou na tému Jack Kerouac. 16.5. o 15,00 Cena za let je pristátie. Pásmo poézie Jany 
Kantorovej Bálikovej. 23.5. o 12,00  Cyklus Príbehy obrazov. Aká nepravdepodobná invázia obrazov. Pracovný denník sochára Michala 
Machciníka prestupujú filozofické úvahy o. i. G.Bachelarda.

Knižná revue č. 5/2020 vyjde 21. mája.



V Martinuse si uvedomujeme, že súčasnou 
situáciou sú zasiahnuté všetky subjekty 
knižného sveta. Rozhodli sme sa preto 
hľadať spôsoby, ako knižnému trhu pomôcť 
a spustili sme službu Vydavateľský tringelt.

Vďaka Vydavateľskému tringeltu môžete 
podporiť vydavateľa a nebude vás to stáť 
viac, ako keby ste knihu kúpili v kamennom 
kníhkupectve. Viac informácií o tejto 
službe nájdete na adrese: 
martinus.sk/vydavatelsky-tringelt

Darujte Vydavateľský tringelt

Podporte svojich 
vydavateľov

www.martinus.sk


