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AKTUALITY
Autoriáda a cena 
René 2019
Rozhovor s jubilujúcim 
Valérom Mikulom

ANKETA
Momentky z Visegrádu
Rok 2019 očami 
vydavateľov

ESEJ
Valerij Kupka 
o Michailovi Bulgakovovi
Marcel Forgáč 
o Simone Vinciovej

RECENZIE
Radoslav Passia o Čepci 
Kataríny Kucbelovej
Jaroslav Šrank o melanchólii 
neviem Erika J. Grocha

KLASIKA
Nylonový mesiac 
Jaroslavy Blažkovej

Valér Mikula. Foto Ctibor Bachratý



Prezentácia 
vyšehradských štipendistov
V bratislavskom Klube umelcov sa 20. novembra konala 
jesenná literárna prehliadka účastníkov vyšehradského 
literárneho štipendia. Svojou tvorbou sa predstavili dve 
spisovateľky, básnik a publicistka. 

Ako prvá vystúpila slovenská štipendistka Eva Andrejčáková, kto-
rá pochádza z dvojjazyčného, maďarsko-slovenského prostredia  

a vo svojom projekte sa venuje otázkam menšín na Slovensku, najmä tomu, 
ako sa deti z menšinových komunít učia slovenčinu, nakoľko im je slovenské 
prostredie otvorené a ako slovenský priestor vníma menšinové spolo-
čenstvo. Na základe týchto postrehov vzniká jej text. Zatiaľ je v úvodnej 
fáze, avšak čím hlbšie sa do témy dostáva, čím viac ľudí oslovuje, tým viac 
zisťuje, že táto téma je veľmi široká a súvisí s celým školským systémom.
 Tvorba českého spisovateľa, redaktora a vydavateľa, autora piatich 
básnických zbierok Jana Těsnohlídka vychádza zo života. Jeho novovzni-
kajúci prozaický text (novela) súvisí s Bratislavou minulých rokov, ktorú 
autor ako 18-ročný navštívil po prvýkrát. Mix zaznamenaných zážitkov 
z cestovania stopom až do Krakova bude mať autobiografický charakter. 
Autor o sebe tvrdí, že si v poézii ani próze nevie vymýšľať a autenticita 
príbehov má preňho oveľa väčšiu hodnotu ako fikcia.
 Orsolya Karafiáth z Maďarska, spisovateľka, poetka, autorka hudob-
ných textov, performerka a žurnalistka nadviazala na Jana Těsnohlídka 

slovami, že jej písanie je tiež založené na prežitej alebo sprostredkovanej 
skúsenosti. Vo svojej literárnej tvorbe rieši témy fyzických, duševných aj 
duchovných závislostí. Momentálne píše tretiu časť trilógie, v ktorej hovorí 
o duševnej korupcii, o téme závislosti na človeku. Jedna z literárnych hr-
diniek zobrazuje autorku, ktorá sa vo svojom živote dostala do zvláštnych 
hier, v ktorých sa vzdala duševnej slobody preto, aby ju niekto uznával.
 Weronika Gogola z Poľska v súčasnosti pracuje na reportážnej auto-
biografickej knihe o Slovensku. Kniha vyjde v prestížnom vydavateľstve 
Czarne v Poľsku. W. Gogola je typom, ktorý sa rád drží reality. Uvedomovala 
si, že v Poľsku je veľmi veľa kníh o Česku, ale Poliaci málo vedia o Sloven-
sku. Preto sa rozhodla napísať knihu o Slovákoch pre ľudí, ktorí o nás nič 
nevedia, a ukázať, ako sa rodí a existuje národ v úplne iných podmienkach 
než v Poľsku. 
 Vydarené podujatie moderovala Eva Tomkuliaková a ukážky z pripra-
vovaných diel čítala herečka Lýdia Petrusová Ondrušová.

Ľubica Hroncová

AKTUALITY

Weronika Gogola počas prezentácie v Umelke. Foto Liza Nedayvoda
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P rojekt Vianočná knižka sa otvára už deviatykrát prináša všetkým, 
ktorí obľubujú knihy, program bohatý na rôzne aktivity spojené s kni-

hami. Pozýva spisovateľov a ilustrátorov na besedy, dáva priestor výstavám, 
divadelným a hudobným predstaveniam, veľa sa tvorí a zabáva. Jeho dôle-
žitou súčasťou je aj katalóg knižných odporúčaní Najlepšie detské knihy 
roka 2019. V Knižnici pre mládež mesta Košice na ňom pracujú v podstate 
celý rok, v spolupráci s tímom lektoriek doňho vyberajú z pribúdajúcich 
kníh, prehodnodnocujú svoj výber, niektoré knihy vyradia, aby uvoľnili 
miesto novým, lepším. Výsledkom je útla brožúrka, obsahujúca odporúčania 
na 55 kníh, zaručujúcich dobré i poučné čítanie pre deti. 

Knihy pre najmenších
Katalóg je rozdelený na šesť kategórií podľa veku. Kategóriu Knihy pre naj-
menších do 3 rokov tvoria tituly, ktoré môžeme nazvať prvými detskými 
knihami a sú určené na hranie, spoznávanie, listovanie a opakované počú-
vanie. Je známe, že čítanie deti upokojuje, zbavuje stresu, zbližuje a vďaka 
týmto príbehom ich učíme spoznávať rôzne podnety, situácie a emócie. A čo 
je podstatné, začíname v nich prebúdzať vzťah ku knihám, lebo čitateľom sa 
dieťa nenarodí, musí sa ním stať a to je už úloha pre rodičov, knihovníkov 
či pedagógov. V katalógu odporúčame napríklad leporelo Medveď, ukáž, 
na čo kukáš?, ktoré deti učí rozlišovať farby či zvieratká. 
 Druhá kategória Knihy pre deti od 4 do 6 rokov je plná krásnych fa-
rebných kníh. Spomeniem napríklad knihu Môj ocko je sardinka. Emočný 
príbeh syna, hľadajúceho otca, poukazuje na dôležitosť úplnej rodiny. Malý 
hrdina si preto vymyslí, že jeho otec je sardinka.  
 Treťou kategóriou sú knihy na prvé čítanie určené pre vek od 7 do 
10 rokov. Napríklad kniha Hilda a trol je plná fantázie, hrdinami sú v nej 
trpaslíci a obri. Príbeh o jednorožcovi Justínka a asistenčný jednorožec zas 

ponúka krásny príbeh dievčatka, ktoré trpí nedostatkom fantázie a nemá 
kamarátov. 

Väčšie a náročnejšie deti
Kategória kníh pre vek od 11 do 13 rokov je  dôležitá pre začínajúce obdobie 
dospievania, kedy záujem o čítanie kníh začína klesať. Preto musíme po-
núkať výnimočné knihy so skvelými príbehmi, ktoré musia deti okamžite 
strhnúť. Ako príklad vyberám titul, ktorý napísalo až desať autoriek. Ide 
o knihu Kvapky na kameni, ktorá je päťdesiatich výnimočných ženách 
z Čiech a Slovenska s neľahkým životným osudom. 
 To sa už dostávame k tínedžerom a vekovej kategórii od 14 do 16 rokov. 
Pre nich sú určené tituly s vážnymi životnými a spoločenskými témami, 
od nežnej revolúcie, diskriminácie, klamstiev, smútku, násilia, strachu, 
chorôb a závislostí až po boj proti klimatickej a ekologickej kríze. Spome-
niem titul Čierna oslava. Komiks, ktorý môže slúžiť ako pomôcka pri diskusii 
na tému 30. výročia nežnej revolúcie a pádu železnej opony. 

 Poslednou kategóriou sú Knihy pre všetkých alebo aj knihy pre celú 
rodinu. Spomeniem knihu od Moniky Kompaníkovej Kde je Ester N, v ktorej 
sa učíme to, ako vnímať umelecké diela. A dokonca sa v nej dozvieme, že 
je úplne v poriadku, ak sa nám niektoré umelecké dielo vôbec nepáči. 
 Celý projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lek-
torkami katalógu sú Markéta Andričíková, Miroslava Biroščáková, Lucia 
Borovská, Miriam Halamičková, Lucia Hlubeňová, Martina Jánošíková, Eva 
Lavríková, Viktória Marcinová, Petra Mišáková, Viera Némethová, Alžbeta 
Uríková a Zdenka Waradzinová. Viac informácií o odporúčaných knihách 
pre deti nájdete na webovej stránke knižnice www.kosicekmk.sk. 

Autorka je riaditeľkou Knižnice pre mládež mesta Košice.zvýrazniť
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55 najlepších kníh 
pre deti
Kamila Prextová

Katalóg knižných odporúčaní, ktorý v rámci 
projektu Vianočná knižka sa otvára pripravila 
Knižnica pre mládež v Košiciach, obsahuje 55 naj-
lepších detských kníh. Ako tento katalóg vzniká 
a ktoré knihy odporúča mladým čitateľom?

Foto KPMMK

Kamila Prextová a predseda združenia Feman Eduard Buraš. Foto KPMMK



AKTUALITY

Slovenská literatúra v nových prekladoch
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Súčasťou týždňového programu festivalu boli spomienky na viaceré 
významné osobnosti súčasnej literatúry. Napríklad sa prezentoval 

posledný román-autobiografia Dušana Mitanu Nezvestný. V Kabinete 
pomalosti uviedli reedíciu knihy O karikatúre Kornela Földváriho a aj 
zavŕšené trojzväzkové súborné dielo Václava Pankovčína. 
     Väčšina programu patrila krstom knižných noviniek. Vrcholom 
festivalu počas záverečného dňa (poslednej novembrovej soboty) bolo 
vyhlásenie ceny René – Anasoft litera gymnazistov. Ešte predtým 
predstavilo viacero autorov svoje diela. Medzi nimi napríklad prozaička, 
poetka, kunsthistorička, vizuálna umelkyňa a videoperformerka Jana 
Bodnárová. V rozhovore s Janou Juráňovou uviedla svoju novú knihu 
Koža z produkcie vydavateľstva Aspekt. Dielo je poctou expresionis-
tickej maliarke Paule Modersohn-Beckerovej, pôsobiacej na prelome 
19. a 20. storočia. Maliarka je považovaná za prvú ženskú umelkyňu, ktorá 
namaľovala sama seba nahú. Jana Bodnárová pre Knižnú revue povedala, 
že iniciačnou pre túto knihu bola výstava Pauly Modersohn-Beckerovej 
v Paríži. „Jej maľby som videla v Múzeu moderného umenia v Paríži. Ona 
bola prototypom mojej postavy, ktorú volám všeobecne K. Zastupuje 
celý rad veľmi tvorivých žien pôsobiacich po roku 1900. Ich postavenie, 
schopnosť presadiť sa profesionálne, bola vtedy oveľa ťažšia ako dnes.“ 
Janu Bodnárovú v knihe zaujímalo, ako si žena môže nájsť vlastnú cestu 
aj za cenu kríz v osobnom, rodinnom živote. „Paula Modersohn-Becker 
chodievala za vzdelaním do Paríža. Moja postava chodí do Berlína. Lebo 
v tých rokoch weimarskej republiky po prvej svetovej vojne, v dvadsiatych 
a začiatkom tridsiatych rokov, bol Berlín veľmi akčným mestom. Priťaho-

val umelcov ako magnet. Filmárov, divadelníkov, literátov, výtvarných 
umelcov, architektov. Bolo to pre mňa zaujímavé štúdium a zaujímavé 
sprostredkovanie nášmu čitateľovi.“ 
     Svoj románový debut Svätyne predstavila víťazka literárnej súťaže Po-
viedka Dominika Madro z Myjavy. Pre Knižnú revue hovorí, že vo svojich 
Svätyniach hľadala silnú a ozajstnú hĺbku postáv v náročných životných 
situáciách. „Jedna z mojich hlavných postáv je odmietnutá vlastným man-
želom, pretože sa ukáže, že je neplodná. On ju opustí a založí si rodinu 
s inou, keďže veľmi túži mať deti. Potom však zase bojuje s tým, ako ľúbiť 
deti so ženou, ktorú neľúbi. Stále myslí na tú predchádzajúcu.“ 
     Svoj najnovší titul, román Ostrov uviedol spisovateľ, scenárista Peter 
Balko. „Ostrov rozpráva o písaní a sile fantázie. Zároveň o fantázii, ktorá 
dokáže stvoriť fantastické veci, ale v nesprávnych rukách dokáže vytvoriť 
aj nočné mory. Vo svojej predchádzajúcej knižke Vtedy v Lošonci som sa 
venoval téme detstva a toto je skôr téma hľadania vlastného životného 
príbehu,“ predstavuje svoju knihu autor. 
     Súčasťou sobotňajšieho programu bol napríklad aj workshop pod názvom 
Abeceda znakov Petry Lukovicsovej, ilustrátorky detského časopisu 
Slniečko. Spisovateľ Agda Bavi Pain porozprával nielen o reedícii svojej 
medzinárodne oceňovanej knihy Koniec sveta. Slávnostne tu tiež odovzdali 
ceny medzinárodnej literárnej súťaže Básne 2019 SK/CZ a uviedli zborník 
diel tohtoročných laureátov. Literárny kritik Valér Mikula uviedol svoj 
trojzväzkový výber textov. Zachytáva polstoročné rozpätie jeho literár-
nokritických aktivít. No a držiteľ ceny Anasoft litera Víťo Staviarsky 
predstavil svoju najnovšiu knihu Kšeft. 

Nová literatúra 
na Autoriáde 2019
Linda Nagyová

Posledný novembrový týždeň 
v Bratislave patril 3. ročníku 
literárneho festivalu Autoriáda. 
Pod taktovkou OZ literarnyklub.sk,  
Literárneho informačného 
centra, Nadácie Novej Cvernovky 
a Vydavateľstva KK Bagala mali 
diváci v Novej Cvernovke možnosť 
vidieť a prežiť čítačky diel, stretnúť 
spisovateľov naživo a zažiť početné 
prezentácie kníh.

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala je tvorcom myšlienky 
a jedným z organizátorov Autoriády. Foto Maťo Kauťo

Jozef Urban: Život je frajer, 
ali ja sam veći (výber z poézie)
Belehrad: Izdavačka kuća Computech, 
2019 (Srbsko, srbčina)
Preklad: Martin Prebudila, Ladislav Čáni
ISBN 978-86-81454-09-1

Erik Ondrejička: Vreme za dvama 
(výber z poézie)
Sofia: Haini, 2019 (Bulharsko, bulharčina)
Preklad: Elena Arnaudova, 
Boyko Lambovski
ISBN 978-619-7029-63-5
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Cena René 2019 
má víťaza
Marta Bábiková

3. ročník ceny René Anasoft litera gymnazistov 
má svojho víťaza: Václava Kostelanského so zbierkou 
poviedok Virtuóz (vyd. KK Bagala). Virtuóz tak tvorí akýsi 
tandem s Jedením Ivana Medešiho, oceneným „veľkou“ 
Anasoft literou. 

Aktuálna porota literárnej ceny Anasoft litera (Gabriela Magová, Ľubica 
Schmarcová, Karol Csiba, Pavol Markovič a Ján Štrasser) vybrala pre 

stredoškolákov do tohtoročnej čitateľskej súťaže pestrú  ponuku kníh – 
okrem Virtuóza to boli Denisa Fulmeková Doktor Mráz (Vyd. Slovart), 
Ondrej Sokol Ako som vozil Nórov (vyd. Eruditio), Vanda Rozenbergová 
Tri smrtky sa plavia (Vyd. Slovart) a Marek Vadas Zlá štvrť (KK Bagala).

Pred hlasovaním
Hlavní organizátori súťaže Literárne informačné centrum a Anasoft 
litera už v predstihu poskytli 24 školám vo všetkých krajoch Slovenska 
celkovo 80 výtlačkov z každého titulu. Od októbra sa začalo putovanie 
autorov na besedy do škôl. Najdlhšiu trasu za čitateľmi absolvoval Ondrej 
Sokol, nielen preto, že je profesionálny šofér, ale študentov zaujali jeho 
„príhody“ a naživo si ich chceli vypočuť až v siedmich školách. Ďalší 
autori mali menšie číslo – od šesť (Vanda Rozenbergová) až po dve školy 
(Denisa Fulmeková).
 Vyvrcholením celej akcie bolo hlasovanie, kto koho a čím ich najviac 
oslovil. Samozrejme, hlas mali tentoraz len čitatelia. Hlasovacie hárky 
zo škôl ukázali, že do akcie sa zapojilo 345 žiakov z 23 škôl (bratislavské 
gymnázium GAMČA sa na hlasovaní nezúčastnilo). Čitateľská zrelosť 
a celková mentálna vyspelosť čitateľov-stredoškolákov sa naplno ukázala 
na záverečnej diskusii, ktorá bola počas festivalu Autoriáda v Novej Cver-
novke v sobotu 30. novembra. Zúčastnili sa na nej delegáti devätnástich 
škôl, niektorí aj v sprievode pedagógov, ktorí ich sprevádzali pri spoznávaní 
neznámych literárnych území a získavali spolu s nimi nové čitateľské 
skúsenosti, čo im inak učebné osnovy neumožňujú. 

V Novej Cvernovke
Študenti ocenili výber súťažných titulov, ich tematickú a žánrovú pes-
trosť – každý si mohol vybrať, čo mu je blízke, aký literárny štýl sa mu 
páči, či sa chce pri knihe pobaviť, zamyslieť alebo spoznať problémy 
ľudí z okraja spoločnosti, o ktorých ani netuší. Na otázku, čo pre nich 
znamená literatúra, čo im poskytuje, uviedli, že im rozširuje poznanie, 

umožňuje nazrieť na všetky stránky života, emocionálne ich obohacuje 
a učí kriticky myslieť, vyjadrovať sa a vytvárať si vlastný názor. Štu-
dentka senického gymnázia Mária Karásková v tejto súvislosti uviedla 
Maslowovu pyramídu potrieb, na ktorej vrchole je uspokojovanie vyšších 
potrieb – duchovných, estetických. Nie každý má aj tieto potreby, ale 
pre ňu sú dôležité a bez literatúry by nemohla žiť. 
 Počas besedy sa ukázalo, že čítanie vychováva aj porozumieť iným, byť 
tolerantný k odlišným názorom, ale aj presne formulovanými vyjadrenia-
mi obhájiť svoj postoj. Príkladom bola diskusia o knihe Ondreja Sokola, 
ktorá štatisticky dostala najviac hlasov od všetkých študentov. Napriek 
viacerým výhradám, že autor len opisuje vlastné zážitky, používa pomerne 
jednoduchý humor, mal vytrvalého obhajcu Filipa Tkáča z humenského 
gymnázia. Filip ocenil, že autor mu ukázal aj druhú stránku verejnej 
dopravy: odkedy si knižku prečítal a zabavil sa pri nej, inak sa pozerá 
na šoférov autobusov.
 Do finálneho rozstrelu sa dostali knihy Virtuóz a Zlá štvrť, obidve z vy-
davateľstva KK Bagala. Náhoda tak spojila dve veľké udalosti v dvadsaťo-
semročnej vytrvalej práci Kolomana Kertésza Bagalu, ktorému večer 
pred Autoriádou odovzdali Cenu Nadácie Tatra banky za umenie.

Študentská porota: Martin Bednárik (Bratislava), Viktória Gurková (Košice), 
Mária Karásková (Senica), Filip Tkáč (Humenné) a šťastný víťaz Václav 
Kostelanský. Foto Maťo Kauťo

Mária Ferenčuhová: Ogrožena vrsta. 
Imunost (výber z poézie)
Ľubľana: JSKD RS, 2019 
(Slovinsko, slovinčina)
Preklad: Andrej Pletersky
ISBN 978-961-7010-48-0

Peter Pišťanek: Rivers 
of Babylon
Wroclaw: Książkowe Klimaty, 2019 
(Poľsko, poľština)
Preklad: Olga Stawińska
ISBN 978-83-65595-19-5
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Priznám sa, že trocha som tomu pomohol. Po-
slednú recenziu som napísal v roku 2017 na Vi-
likovského knihu Krásna strojvodkyňa, krutá 
vojvodkyňa, odvtedy nič. Lenže to číslo 50 ma 
priťahovalo, veď to môže znieť priam klasicky 
– polstoročie literárneho kritika! Využil som 
teda, že som sprostredkovane dostal od Petra 
Sagana s venovaním knihu Môj svet, a na ňu 
som napísal glosu, vyšla tohto roku v literárnom 
časopise Rozum. Cyklistiku mám rád, veď som 
ju kedysi aj pestoval, Sagana obdivujem – tú 
knihu som až tak neobdivoval, veď napokon, on 
ju ani nepísal. Dúfam, že nečítal ani tú glosu, 
lebo potom mi už nič nevenuje. 

Poďme teraz k Štúdiám a esejam. Z čoho 
ste ich zostavili?
Túto knihu som už zostavoval sám a zaradil 
som do nej ponajprv texty, ktoré mali najväčší 
ohlas: z mladých čias „obrazoboreckú“ štúdiu 
o Hviezdoslavovi, potom eseje o Tatarkovi 
a Válkovi, ktoré boli vnímané ako kontro-
verzné, hoci kontroverzní sú, popravde, oni 
dvaja. Ale je tam aj obdivná esej o Jesenskom 
a ďalšie, už „normálne“ štúdie. To všetko sa 
týka druhej, ťažiskovej časti knihy, venovanej 
autorom. Zastávam totiž názor, že za všetkým − 
a to aj pokiaľ ide o interpretáciu textov – treba 
hľadať autora. 

Keď som si prečítal tretiu knihu Rozhovory, 
ocenil som, že sa v nich neopakujete.
V roku 2000 mi už vyšla kniha rozhovorov Ne-
čakanie na lepšie časy, preto som si povedal, že 
sem zaradím len rozhovory z nového tisícročia. 
A všimli ste si dobre, pretože som skracoval, 
z ohľadu na čitateľa som vypustil všetko, čo sa 
opakovalo, tiež aj dobové narážky, ktoré by dnes 
bez vysvetlenia už nemuseli byť zrozumiteľné.

Prečo už nepíšete recenzie? Myslím si, že 
práve dnes chýba nekompromisný kritik 
vášho razenia či rešpektu. 
Viac sa už venujem hodnotným starším autorom 
a žánru eseje, tá sa asi najlepšie hodí na obdivný 
prístup. Napríklad o Františkovi Švantnerovi by 
som chcel ešte čosi napísať… Kníh dnes vychádza 
už na stovky, keby to mal človek začať triediť, 
znamenalo by to kopu z nich poprečitovať, a to sa 
mi nechce. Väčšinou aj tak ide o mladých autorov, 
nech si v tom teda urobia poriadok mladí. Keď 
som ja bol tridsiatnik a nejaký šesťdesiatnik za-
čal vŕtať do mladej literatúry, tiež som si hovoril, 
do čoho sa to miešaš, ty tomu nemôžeš rozumieť…

Ale taký pán Jozef Bžoch poctivo písal recen-
zie každý týždeň. V osemdesiatke.
Áno, sú aj výnimky, aj Viktor Kochol ňou bol. 
Pokiaľ ide o Jozefa Bžocha, on bol možno posledný 
typický recenzent. Vedel pochváliť i skritizovať, 
vždy kvalifikovane, argumentovane a vecne, veľ-
mi to pomáhalo bežnému čitateľovi orientovať sa. 
Práve takéto recenzie dnes najväčšmi chýbajú.

Vy ste sa však preslávili – ak to tak môžem 
povedať – svojimi ostrými recenziami. Mali 

Vydať naraz tri knihy plné textov o lite-
ratúre nie je každodenná udalosť. Mnohí 
vaši kolegovia sú radi, keď im vyjde z času 
načas len jedna kniha.
Pôvodne som mal nápad tiež len na jednu 
príležitostnú knižočku, s ktorým som oslovil 
vydavateľa Kolomana Kertésza Bagalu. Ten 
však prišiel s tým, že mi vydá spisy. Na jednej 
strane ma to príjemne pošteklilo, ale na druhej 
vystrašilo − „spisy“, aj keď len vybrané, je príliš 
monumentálny názov. Navyše môže evokovať 
aj to, že autor už spí-si. Takže sme sa dohodli 
na „výbere z textov“. 

Ako ste ich teda rozdelili?
Prvá kniha je nazvaná Kritiky, druhá Štúdie 
a eseje a tretia Rozhovory. Pri kritikách mi veľmi 
pomohol Jaroslav Šrank. On ich všetky prešiel, 
niektoré navrhol vyhodiť, iné pridať a zväčša 
som ho poslúchol. Poskytol mi pohľad z odstu-
pu, aj generačného, ktorý je vždy užitočný.

Časť starších a čitateľmi obľúbených kritík 
vo vašom novom výbere už nie je.
Nechcel som výber prepchať, pretože nie je nič 
obťažnejšie ako hrubizná kniha, to človek ako-
by čítal bibliu. Šrank ma napríklad upozornil, že 
„tepať“ mihálikovské poetky dnes nemusí byť 
také vzrušujúce ako pred štyridsiatimi rokmi. 
A tak som z vaničky spolu s vodou radšej vylial 
aj dieťa – moju recenziu.

Prvá kritika v knihe je z roku 1969 na bás-
nickú zbierku Štefana Moravčíka Slávnosti 
baránkov a posledná z tohto roku. Päťde-
siatročný kritický oblúk je už pekný výkon.

Medailu za kritiku 
určite neprijmem
rozhovor s Valérom Mikulom

Dušan Taragel

Vysokoškolský pedagóg, literárny 
kritik a jeden z mužov Novembra. 
Profesor Valér Mikula oslávil 
sedemdesiatku a to je príležitosť 
na krátky rozhovor. Hlavnou témou 
sú tri knihy, ktoré mu práve vyšli.

Peter Darovec a Valér Mikula na prezentácii kníh 
na festivale Autoriáda 2019. Foto Maťo Kauťo

Status je nový žáner, ktorý 
treba kultivovať, nenechať 
ho napospas trollom 
a truľom.
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alebo nie. Z tých „pozitívnych“ je to Štefan Krč-
méry, ten hľadal „ducha“ slovenskej literatúry 
a vedel ho nájsť, kde ho my nevidíme, ba občas 
aj tam, kde nie je. 

Ako jeden z mála vo vašom veku a odbore 
máte pozitívny vzťah k sociálnym sieťam. 
Akoby potreba komunikovať svoje názo-
ry a postoje prešla do tohto virtuálneho 
priestoru.
Mne tento polosúkromný-poloverejný priestor 
vyhovuje. Má istú nezáväznosť a je to zboku, čo 
mi vždy vyhovovalo. Tvrdí sa, že sociálne siete sú 
odcudzené, falošné, narcistické a čo ja viem ešte 
aké, ale veď tam nemusia byť len príspevky o tom, 
čo a kde som dnes obedoval, ale aj o tom, čo som 
si dnes pomyslel. Pravdaže, nie všetko, preboha – 
myšlienky treba filtrovať a dotvoriť. Status nie je 
výlevka, je to nový žáner, ktorý by sme mali kul-
tivovať, nenechať ho napospas rozličným trollom 
a truľom. Márius Kopcsay tam napríklad „dáva“ 
svoje rozličné smoliarske príhody, Tomáš Ulej 
a Beňo Škreko vtipné aforizmy, je to vôbec dobrá 
spoločnosť. Len si treba vybrať. A filtrovať. 

Vaša škola, Univerzita Komenského, vás te-
raz zasypala zlatými medailami. Filozofická 
fakulta vám udelila medailu za celoživotný 
prínos k jej rozvoju. Tesne predtým vám rek-
tor UK udelil zlatú medailu „za osobnú odva-
hu, statočnosť, podporu študentského hnu-
tia a principiálne demokratické občianske 
a akademické postoje v novembri 1989 ako 
aj v nasledujúcich rokoch“. Od večného kri-
tika by sa skôr dalo čakať, že ich odmietne…
Aj to sa už stalo, keď roku 2001 pri osemdesiatom 

brilantný štýl, boli plné urážlivých bonmo-
tov a zároveň však hovorili pravdu. Kým iní 
kritici v tých časoch – hovorím o sedemde-
siatych a osemdesiatych rokoch – chodili 
okolo horúcej kaše, vy ste hneď v prvej vete 
napísali, napríklad: „Poézia Petra Gregora 
sa nemení – ani sa nelepší, ani sa nehorší, 
je stále rovnako zlá.“ Prečo vám to dovolili?
Boli to okrajové žánre, ktoré neboli až tak 
na očiach. Žiadne ideové úvodníky ani „ťažké“ 
ťažiskové state, ale glosy, poznámky na konci, 
to sa už tak nekontrolovalo.

Ale kontrolovali ich tí, o ktorých ste písali. 
A tí chodievali žalovať komunistom.
Sťažnosti občas aj boli, ale v redakcii ma vždy 
podržali. (Len v zátvorke: určite sa nesťažoval 
Peter Gregor, ten to bral s humorom.) V Romboide 
bola v osemdesiatych rokoch kvalitná redakcia, 
Pavel Vilikovský a ďalší, oni to už vedeli nejako 
uhrať. Neskôr v Slovenských pohľadoch, to už bola 
perestrojka, tam sa kritickosť viac-menej čakala, 
aj keď sa pamätám, že na jednej redakčnej rade 
Mináč poriadne zvýšeným hlasom povedal, že 
nedovolí urobiť z Pohľadov opozičný časopis. 

Kto zo starších literárnych kritikov bol 
pre vás inšpirujúci? Ktorých by mali mladí 
ľudia čítať, aby sa naučili, čo je to písanie 
o literatúre?
Určite Alexandra Matušku, najmä mladého – ve-
del dokonale zosmiešniť slovenské mýty a se-
baklamy. Mnohé z nich dodnes pretrvávajú, ba 
vznikajú nové, len toho Matušku už niet. Vždy 
sa mi viac páčili „záporní“ kritici, napríklad taký 
J. M. Hurban, keď sa rozčertil, či už spravodlivo 

výročí fakulty jej staroštruktúrne vedenie, pozo-
stávajúce z bývalých komunistov, udelilo medaily 
podobným starým štruktúram, no a popri nich aj 
zopár novembrovým aktivistom. Odmietli sme. 
Dnes už konečne nie je vedenie ani fakulty, ani 
univerzity staroštruktúrne, naopak, hlási sa 
k zmyslu Novembra, a to je už iná situácia. Tá 
univerzitná „zlatá“ ma priam teší – najmä preto, 
že pamätné medaily zároveň dostali „novembro-
ví“ študenti. Po tridsiatich rokoch sme sa tak opäť 
spolu ocitli v aule UK, kde sa to všetko začalo. 
Ale ak sa máme vrátiť k literatúre, musím sa po-
chváliť, že nikdy som nedostal cenu za literárnu 
kritiku – a to sa ich rozličné časopisy naudeľovali 
hodne. Teraz už niet dôvodu mi ju udeľovať, no 
pre istotu slávnostne vyhlasujem, že kebyže áno, 
tak ju neprijmem. 

Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. 
(1949) od roku 1985 pôsobí na Filo-
zofickej fakulte UK, kde na Katedre 
slovenskej literatúry a literárnej vedy 
vedie kurzy zo slovenskej literatú-
ry 20. storočia. Publikuje literárne 
kritiky, venuje sa skúmaniu básnic-
kej obraznosti, modernej slovenskej 
poézii, ale aj slovenským básnikom 
a prozaikom starších období. Prekla-
dá z francúzštiny. Z vydaných kníh: 
Hľadanie systému obraznosti (1987), Li-
terárne observatórium (1989), Od baroka 
k post moderne (1997), Na Zapadákove nič 
nového (2000), Socialistický realizmus 
v slovenskej poézii (2017).

Valér Mikula. Foto Ctibor BachratýFoto Lenka Macsaliová 
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činnosťou. Ešte výstižnejšie je však konštatova-
nie, že Pašteka sprevádzal Danteho na Slovensku 
svojou angažovanosťou v popularizácii a literár-
nokritickej recepcii slovenských prekladov tohto 
velikána. 
 Po dizertačnej skúške, ktorú obhájil v roku 
1950, najskôr desaťročie pôsobil ako redaktor 
vo vydavateľstve Tatran a neskôr vo viacerých 
ústavoch Slovenskej akadémie vied. Najprv 
v Ústave slovenskej literatúry a potom v Ume-
novednom ústave SAV. 
 V 50. rokoch môžeme hovoriť o potupení 
slovenskej kresťansky orientovanej literatúry. 
V tomto období sa venoval kvázi ideologicky ne-
závadným témam a v roku 1956 knižne uverejnil 
svoju prvú prácu Literárna silueta J. W. Goetheho. 
Po nej nasledovalo množstvo ďalších knižných 
prác a rozmanitých časopiseckých príspevkov. 
Ako je dnes už zrejmé, naplno sa mohol prejaviť až 
po roku 1989 a svoje najvýznamnejšie editorské 
(Janko Silan, Rudolf Dilong, Mikuláš Šprinc, Paľo 
Oliva, Pavol Strauss, Jozef Kútnik-Šmálov) a li-
terárnohistorické počiny publikoval až v tomto 
období. Za všetky spomeňme aspoň publikáciu 
Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny (2002), 
ktorá je akýmsi uhoľným kameňom danej proble-
matiky. Ide o doposiaľ neprekonanú prácu o tom-
to významnom básnickom fenoméne v kontexte 
slovenskej poézie 20. storočia. Pašteka si všíma 
katolícku modernu rovnako v domácich podmien-
kach (1932 – 1949), ako aj v jej nútenom exile. 
V monografii sú teda zastúpené obe jej súčasti. 
Nechýbajú tiež syntetizujúce literárnohistorické 
kapitoly a podrobné medailóny jednotlivých pred-
staviteľov s charakteristikou ich diel. Na záver 

ešte dodávam, že Pašteka v kontexte slovenskej 
katolíckej moderny predstavuje tiež tzv. laickú 
líniu nekňazských básnikov (Vojtech Mihálik, Vi-
liam Turčány a ďalší). Editorsky spracoval takmer 
všetkých autorov uvedených v monografii. 
 Po roku 1989 bol spolu s kardinálom Jánom 
Chryzostomom Korcom vedúcou osobnosťou vy-
davateľstva Lúč a významne sa podieľal na edič-
nom profile tohto katolíckeho vydavateľstva. 
Neúnavnosť a vytrvalosť v práci dokumentuje 
aj jeho ostatná kniha Slovenský igric sa búri aj 
žalostí (2017). Július Pašteka teda aktívne tvoril 
takmer presne úctyhodných sedemdesiat rokov.

Knižná a časopisecká bibliografia prof. Pašteku  
predstavuje stovky jednotiek. Upriamim 

pozornosť aspoň na niektoré aspekty jeho diela. 
Veľkú pozornosť venoval slovenskej dráme, dvoj-
zväzkový výber z jeho štúdií vyšiel ako Pohľady 
na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku (1998). 
Okrem iného analyzoval neprebádané oblasti 
slovenskej drámy 20. storočia, napr. expresio-
nistickú dramatiku či návrat k barokovej dráme 
na prelome 30. a 40. rokov. Znovuobjavil časo-
piseckú drámu ľavicovo orientovaného Mladého 
Slovenska a skôr pravicovo orientovanej Vatry. 
Túto experimentálnu drámu ukotvil v dobovom 
európskom kontexte. Nemenej relevantné sú jeho 
rozsiahle štúdie k súborným dielam popredných 
slovenských dramatikov Ivana Stodolu a Júliusa 
Barča-Ivana. Významné je aj Paštekovo šéfredak-
torské pôsobenie v časopise Slovenské divadlo 
v rokoch 1965 – 1969. To všetko ilustruje jeho 
vklad do slovenskej teatrológie. 
 J. Pašteka maturoval v roku 1943 a následne 
pokračoval v štúdiu na univerzite v Bratislave. 
Patril medzi posledných predstaviteľov generá-
cie, ktorú formovali študentské katolícke spol-
ky 30. rokov 20. storočia. Svoj prvý časopisecký 
príspevok publikoval v roku 1949. Bol to článok 
venovaný Dantemu a mal názov V očakávaní 
slovenského prekladu Božskej komédie. Toho sa 
slovenská verejnosť dočkala až v roku 1986, keď 
Viliam Turčány preložil a uverejnil poslednú kan-
tiku Božskej komédie. Keď mladý Pašteka v roku 
1949 uverejnil spomínaný príspevok, nemohol 
tušiť, že sa stane jedným z najvýznamnejších 
danteológov v našom kultúrnom prostredí a že 
Dante ho bude sprevádzať celou jeho literárnou 

K významným knihám J. Pašteku patria aj Estetické paralely 
umenia: štúdie o divadle, dramatike a filme (Veda, 1976)

Sedem dekád 
neúnavnej 
činnosti
Za Júliusom 
Paštekom 
(1924 – 2019)
Peter Tollarovič

16. novembra 2019 zomrel vo veku 95 rokov Július Pašteka. Tento významný a často citovaný slovenský literárny histo-
rik, estetik, historik umenia a teatrológ bol jedným z mála polymúzických vedcov rozhľadených rovnako v slovenskom 
aj v európskom kontexte. Nemenej záslužná je jeho editorská a zostavovateľská činnosť. 

Július Pašteka. 
Foto SAV

Július Pašteka: Takto som ich poznal 
(LIC, 2015). Autor spomína na osobnos-
ti pôsobiace na našej kultúrnej scéne 
najmä v druhej polovici 20. storočia. 
Životné príbehy, zaznamenané svoj-
skou optikou vzdelaného intelektuá-
la, zároveň vytvárajú obraz kultúrnej 
scény zložitého 20. storočia, ukazujú 
radosť z tvorby aj politický tlak vyví-
janý na umelcov a vedcov.
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Momentky z Visegrádu v roku 2019
Tri osobnosti z oblasti literatúry, prekladu a literárnej vedy žijúce v os-
tatných krajinách Vyšehradskej štvorky upozorňujú na knihy či kultúrne 
udalosti, ktoré považujú v roku 2019 za dôležité. Jana Pátková je vlastne 
jedinou profesionálnou literárnou historičkou, ktorá sa na plný úväzok 
venuje slovenskej literatúre v Česku, učí ju na Karlovej univerzite v Prahe.  
Poľský slovakista Rafał Majerek prednáša na Jagelovskej univerzite 
v Krakove. Prekladateľka Renáta Deáková žije v Budapešti a dlhé roky 
sprostredkúva literárnu výmenu medzi Slovenskom a Maďarskom.

ANKETA

Letohrádok Hvězda v Prahe 
v čase konania výstavy. Foto PNP
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Z predstavenia Deň na trhu 
v Radnótiho divadle v Budapešti. 

Foto Radnóti Színház

Sedem dekád 
neúnavnej 
činnosti
Za Júliusom 
Paštekom 
(1924 – 2019)
Peter Tollarovič

Rafał Majerek 
poľský slovakista, literárny vedec
Nobelova cena pre Olgu Tokarczukovú, naj-
dôležitejšia udalosť v poľskej kultúre v roku 
2019, vyvolala veľkú eufóriu, no vo vládnucich 
kruhoch bol pozorovateľný aj istý zmätok. To-
karczuková – feministka, ekologička, zástanky-
ňa práv menšín, ktorá postuluje, aby sa Poliaci 
kriticky pozreli na vlastné dejiny, určite nezod-
povedá modelu „ozajstnej poľskej spisovateľky“, 
navrhovanému (aj dotovanému) vládou. Rozlič-
né reakcie pritom potvrdili rozdelenie poľskej 
spoločnosti, a práve dve knihy, ktoré sa tým 
zaoberajú, sa mi zdajú obzvlášť dôležité: Tur-

bopatriotizmus, v ktorom Marcin Napiórkowski 
zo semiotického hľadiska rozoberá súčasné for-
my vlastenectva, resp. nacionalizmu a Búranie 
poľskej cirkvi Piotra Augustyniaka, ktorý uvažuje 
o aktuálnosti Wyspiańskeho konceptu národnej 
komunity. 
 Veľmi ma potešili aj poľské preklady vynikajú-
cich slovenských textov: Rivers of Babylon Petra 
Pišťanka (prel. Olga Stawińska), Slon na Zemplíne 
Andreja Bána (prel. Miłosz Waligórski) a Medzi 
Slovákmi Martina M. Šimečku (prel. Andrzej  
S. Jagodziński).  

Renáta Deáková 
prekladateľka z maďarčiny
Bol všedný deň, už rok po 2. svetovej vojne. 
Obec sa začala spamätávať, muži, čo zostali 
nažive, sa už vrátili. Polia začínali rodiť. Ale 
všetkého bolo ešte málo. Málo potravín, málo 
pokoja, málo tepla v domoch, vo vzťahoch. 
Čo zostalo v hlavách, mysliach po frontoch, 
po chlade, po dese? 
 Židia sa vrátili a bolo ich viac, ako keď 
odišli. A zasa sa im darí. Zasa sa spamätali 
rýchlejšie ako ostatní. Chceli nazad svoje 
domy, v ktorých však už žili iní, majetky, 

ktoré užívali iní. Nábytok, kožuchy, jedálen-
ský servis, príbory, lustre. Rozťahovali sa tu 
ako doma. Písal sa máj roku 1946. Nech si 
idú, odkiaľ prišli! Zdivený dav niekoľkých sto-
vák obyvateľov zaútočí na židovské obchody, 
domy, holé životy. Troch zavraždia. Ďalších 
zbijú. Pogrom. Nevysvetliteľná nenávisť sa ob-
ráti proti tým, čo nedávno prežili holokaust. 
Zberbu zloženú zo susedov, známych, spolu-
žiakov poháňajú bludy o tom, že židia uniesli 
dve malé kresťanské deti, aby z nich narobili 
klobásy.
 Desivú skutočnú udalosť, ktorá zapadla, 
vytiahol a ako memento ľudskej zverskosti 
schopnej kedykoľvek sa mobilizovať spra-
coval Pál Závada vo svojom románe Deň 
na trhu. Jeho prvé vydanie vyšlo v roku 2016. 
Divadelné spracovanie v divadle Radnóti 
Színház v Budapešti (divadelná adaptácia: 
Pál Závada, István Mohácsi, János Mohácsi) 
malo premiéru v máji roku 2018. V rovna-
kom roku prišla cena divadelných kritikov 
za najlepší divadelný text a v roku 2019 Cena 
za najlepší súčasný dramatický text. V Bra-
tislave sme inscenáciu mohli vidieť v rámci 
festivalu Eurokontext 2019 v Slovenskom ná-
rodnom divadle. Šokujúce memento, ktoré je 
aj o zodpovednosti voľby toho, komu uveríme. 
A koho sme schopní nasledovať.

Pripravil Radoslav Passia.

Jana Pátková
česká slovakistika a prekladateľka

DOROZUMĚNÍ – POROZUMĚNÍ – NERO-
ZUMĚNÍ. Tieto tri slová použila autorka 
česko-slovenskej výstavy Monika Kapráli-
ková na priblíženie príbehu česko-sloven-
ského kultúrneho zbližovania v pražskom 
letohrádku Hvězda. Jej výstava s názvom 
Z rodinného alba (13. 6. – 8. 9. 1019) sa moh-
la zaradiť medzi najväčšie kultúrne udalosti 
tohto roka. Fakt, že sa tak nestalo, svedčí aj 
o slabom záujme českej verejnosti o kultúru 
svojich najbližších susedov.  Autorka výstavy 
ponúkla v zrozumiteľnej a reprezentatívnej 
šírke príbeh našej spoločnej cesty českou 
a slovenskou kultúrou od prvých kontaktov 
v 19. storočí až po koniec prvej republiky, keď 
sa naše cesty zasa rozchádzajú. Popri „hľada-
ní spoločnej reči“ nezabudla na alternatívny 
hlas Josefa Váchala, ktorý provokatívne vy-
stupuje z radu uhladených vzájomných vzťa-
hov. Rukopis Váchalovej Cesty Slovenskem 
bol nesporne najväčšou atrakciou výstavy, 
v ktorej tieni si mohli návštevníci hľadať 
svoju vlastnú cestu k ďalším unikátnym 
zbierkam, napr. prvorepublikovým knihám 
známeho pražského vydavateľa Leopolda Ma-
záča. Bohužiaľ, tieto výzvy zostali v českom 
prostredí takmer bez odozvy.  
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Rok 2019 očami vydavateľov
Slovenským vydavateľom a vydavateľkám sme položili jednoduchú otázku: Aký bol váš profesionálny rok 2019, čo vám dal 
a vzal, čím ste počas neho žili? Ponúkame vám ich odpovede v poradí, v akom prichádzali do redakcie Knižnej revue.

Foto Peter Procházka

Foto archív autorky

Foto Peter Procházka

Foto Peter Procházka

ho, Simony Vinciovej a Nadie Terranovy, ktorá 
navštívila Bratislavu. Svojich fanúšikov potešil 
aj Michel Houellebecq, ktorému vyšiel nový ro-
mán Sérotonín. Vydavateľské sny sme si splnili 
aj vďaka prekladom amerických autoriek, ako sú 
Elizabeth Strout, Claire Messud, Jesmyn Ward 
či debutujúca Kristen Roupenian so zbierkou 
poviedok Vieš, že to chceš, ktorej text Milovník 
mačiek bol pred dvomi rokmi hviezdou interne-
tu. Svoj okruh čitateľov a čitateliek si našli aj 
dávno zabudnuté a nevydávané knihy: spomien-
ky a listy Lucie Berlinovej, memoáre Angeliky 
Schrobsdorffovej Nie si ako iné matky a kultový 
román z newyorského Brooklynu Zúfalé postavy 
od Pauly Foxovej.  

Peter Chalupa
PETRUS

Nechcem uprednostniť žiadnu knihu slovenského 
autora, preto spomeniem iba dva preklady kníh 
Hermanna Hesseho Demian a Knulp. Knihy tohto 
autora prinášame pravidelne a snažíme sa ich 
vydávať tak, aby obsahovali aj dosiaľ nevydané 
texty súvisiace s dielom a odbornú štúdiu. Mi-
moriadnu pozornosť sme venovali úspešnému 
románu Jevgenija Vodolazkina Laurus. Tohto 
petrohradského prozaika a literárneho vedca 
prirovnávajú k U. Ecovi či G. G. Márquezovi, jeho 
knihu sme vydali v luxusnej edícii TERRA v bri-
lantnom preklade Valerija Kupku, ktorý sa tomuto 
dielu venoval niekoľko rokov. Ako ilustrácie sme 
použili diela klasika ruského výtvarného ume-
nia prelomu storočí Michaila Nesterova. Autor 
Jevgenij Vodolazkin vyjadril dizajnu slovenského 
vydania knihy veľké uznanie.

Albert Marenčin
Marenčin PT

Pripravili sme osemdesiat noviniek a dvadsať 
dotlačí a reedícií. Na jar vyšiel nový román Micha-
la Hvoreckého Tahiti, vyvrcholením viacročnej 
práce bolo vydanie ďalšej knihy o bratislavských 
vilách Vily na Slavíne od Tomáša Berku a Jána  
M. Bahnu. Vo finále Anasoft litery sme mali ho-
rúce želiezko, knihu Ivany Dobrakovovej Matky 
a kamionisti. Historik Roman Holec u nás vydal 
knihu s provokatívnym názvom Bratislavskí Habs-
burgovci a na jeseň vyšla jeho monografia Hlinka 
– otec národa? (otáznik je tam dôležitý). Veľa si 
sľubujeme od novej knihy Jána Babaríka Jumper 
– príbehy, ktoré je lepšie stokrát čítať, ako raz 
(ne)prežiť. Zaujímavé sú aj ambiciózne novinky: 
Zabiť matku od Hany Hanusovej a zLotta od Mary 
Stankovej. Dočkali sme sa aj bestsellerov: od Lu-
cie Olrinkovej Plakať som si zakázala a Plakať je 
dovolené a Petre Džerengovej práve vychádza 
román Nové začiatky.
 Sklamaním roka bola Bibliotéka. Nízka náv-
števnosť, mizerné služby, arogantní usporiada-
telia. Cítil som sa ako nevítaný hosť. Dali sme 
do prípravy veľa energie a výsledok bol rozpačitý.

Juraj Kuniak
Skalná ruža
S najbližšími spolupracovníkmi Rudom Jurolekom 
a Erikom Grochom sa usilujeme o vydávanie nad-
časovej poézie, ktorá vstupuje do literárneho ži-
vota. Z pôvodnej tvorby sme vydali novú básnickú 
zbierku Ľuboša Bendzáka Vlastná váha a reedíciu 
mimoriadne úspešnej knihy Márie Ferenčuhovej 
Imunita. Prvý slovenský výber najvýznamnejšieho 
japonského básnika, za ktorého je považovaný 
Macuo Bašó (1644 – 1694), vyšiel pod názvom 

Juraj Heger
Slovart

Bol to rok bez veľkých prekvapení, plný prá-
ce a pekných kníh. Teším sa z novej iniciatívy 
Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR, Jar-
ného knižného turné, na ktorom sa vydavatelia 
mali možnosť stretnúť s kníhkupcami po celom 
Slovensku. Teším sa z úspechu nového prekladu 
Majstra a Margaréty, ktorého ilustrované vydanie 
prekonalo všetky naše očakávania. Stále smútim 
za zakladateľom knižnej distribúcie Pemic Pet-
rom Michálkom, ktorý nás v máji náhle opustil 
a pripomenul nám, čo je v živote najdôležitejšie. 
Veľmi si želám, aby Vianoce dopadli dobre najmä 
pre kamenné kníhkupectvá a aby sme dokázali 
konečne presvedčiť politikov o tom, že vydávanie 
a predaj kníh nie sú obyčajným podnikaním, ale 
činnosťou, ktorá je prospešná pre všetkých.

Aňa Ostrihoňová
Inaque

Vydavateľstvo Inaque zažilo príjemný rok bohatý 
na preklady najmä talianskych titulov. Vyšli dve 
zbierky nebeletristických textov od Eleny Ferran-
teovej, poviedky Paola Cognettiho, memoáre Gaie 
de Beaumontovej, romány Domenica Starnone-
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Po vyše polstoročí od originálu konečne vyšiel 
v českom preklade Martina Pokorného skvelý ro-
mán Muriel Sparkovej Nejlepší léta slečny Jean 
Brodieové (Prostor) odohrávajúci sa v Edinburghu 
30. rokov. Svojrázna učiteľka v najlepších rokoch 
sa obklopuje talentovanými žiačkami, venuje im 
zvýšenú pozornosť a nevšednú starostlivosť, no – 
ako napovedá titulné priezvisko – nie je to kladná 
hrdinka.
 Pri príležitosti výstavy Marka Rothka vo vie-
denskom Umeleckohistorickom múzeu som sa opäť 
vrátil aj k jeho textom (výber z esejí pod názvom 
Umělcova skutečnost vydal Arbor vitae v preklade 
Evy Kondrysovej pred desiatimi rokmi). Je záhadou, 
ktorá ma neprestáva fascinovať, ako len prostred-
níctvom červených či hnedých plôch dosiahol silnú 
emocionálnu pôsobivosť veľkorozmerných pláten.
 Legendárny bítnik Jack Kerouac bol majstrom 
japonskej trojveršovej básne a obohatil ju o civili-
začné i westernové motívy: Po cestě z práce / přes 
fotbalové hřiště / osamělý byznysmen. Knihu haiku 
do češtiny preložil Petr Onufer a vydalo Argo.
 Z pôvodnej slovenskej prózy ma najväčšmi zauja-
la pestrosť významových vrstiev Čepca Kataríny 
Kucbelovej (Slovart) – etnografická, sociologická, 
rodinná, psychologická, folklórna i jazyková rovina 
zošité nekompromisne, no s prehľadom a citom.
 Z českej poézie ma potešila predovšetkým druhá 
zbierka básní Marie Iljašenkovej Sv. Outdoor 
(Host) – liečivý, jemný i vtipný sprievodca na pre-
chádzky jesennou prírodou.
 Edíciou roka je podľa mňa Poézia vydavateľstva 
Skalná ruža. Stoja za ňou Juraj Kuniak, Rudolf 
Jurolek a Erik Groch. Vydávajú výbornú poéziu, 
pôvodnú i prekladovú, v krásnej (foto)grafickej 
i knihárskej úprave.
 Tento rok sa mi splnil cestovateľský sen a navští-
vil som Island. Na cesty som si zobral klasika, no-
belistu Halldóra Laxnessa, no pre istotu jeho 
neklasický, experimentálny, dalo by sa napísať 
severský nový román Křesťanství pod ledovcem 
(Helena Kadečková, Dybbuk 2011) o kňazovi od-
chyľujúcom sa z tradičnej cesty.
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Viktor Suchý
Kabinet pomalosti
Nová Cvernovka

i dospelých domácej proveniencie. Už roky sa 
snažíme uvádzať na trh špičkových domácich 
autorov, pracujeme s oceňovanými ilustrátormi, 
poskytujeme priestor slovenským talentom (tento 
rok to boli z autorov Roland Cagáň a z ilustráto-
rov Katka Krajčovičová a Miriam Horňáková), 
ale umelecky menej náročnej západnej, najmä 
anglosaskej produkcii jednoducho nevieme 
konkurovať. Nebyť grantového systému FPU, 
už dávno by u nás naši skvelí autori a ilustrátori 
márne klopali na dvere.

Peter Milčák
Modrý Peter

Rok 2019 bol pracovný, a preto dobrý. Po reedícii 
Laučíkovej zbierky Havránok z minulého roku 
pridal v tomto roku Modrý Peter prvé sloven-
ské vydanie Štrpkovej zbierky Medzihry. Bábky 
kratšie o hlavu a novú básnickú knihu Petra Rep-
ku Spev. K tomu pribudla ešte literárnovedná 
reflexia Štrpkovej tvorby v podobe monografie 
Zoltána Rédeya Krátka správa o dlhej trase osa-
melého bežca. A aby toho nebolo málo, na vyda-
nie v budúcom roku sme pripravovali antológiu 
Osamelých bežcov, ktorú zostavil Ján Štrasser. 
V edícii pôvodnej slovenskej poézie Mušľa pribud-
li ešte ďalšie tri zväzky. Ako vydavateľ a čitateľ 
v jednom som presvedčený, že Jazver Evy Luky 
bude jednou z tých dôležitejších kníh, ktoré sa 
v tomto roku objavia v slovenskej poézii. Edíciu 
Sivá brada sme obohatili o dve monografie, Text 
a dielo Stanislava Rakúsa a Z okrajov Radoslava 
Kovácsa, ktorá sa okrem súčasnej literatúry ve-
nuje aj výtvarnému umeniu a divadlu. V edícii 
Súčasná svetová poézia ponúkol Modrý Peter 
výbery z poézie dvoch popredných európskych 
básnikov – Duśka Novakoviča (preklad K. Chmel) 
a Wojciecha Bonowicza (preklad P. Milčák). In-
tenzívne pracujeme na prvom slovenskom vydaní 
Strateného raja Johna Miltona v preklade Mariána 
Andričíka a s ilustráciami Williama Blakea, ktorý 
vyjde na začiatku roku 2020.

Pripravil Radoslav Passia.

Haiku. Básne preložil Ján Zambor v jazykovej 
a odbornej spolupráci s Františkom Paulovičom. 
Zbierku Modelové mesto avantgardnej americkej 
poetky žijúcej v Berlíne Donny Stonecipherovej 
preložila Ivana Hostová. Osobne som najviac žil 
pulitzerovskou zbierkou amerického básnika 
Roberta Hassa Čas a materiály, ktorú som prekla-
dal. Ďalšie novinky sa objavili v edícii Solitudo: 
V zbierke Atmosféry výtvarník Ján Kudlička po-
zoruje krajinu a robí si o tom básnický záznam. 
Kniha Prospekt nemeckého básnika Rona Win-
klera v preklade Nóry Ružičkovej predstavuje 
výber z poézie stvárňujúcej aktuálne fenomény 
– fragmentáciu a virtualizáciu spoločnosti. Vy-
davateľský rok 2019 hodnotím ako vydarený. 
Sedem vydaných kníh je viac ako náš obvyklý 
ročný štandard.

Magdalena Fazekašová
TRIO Publishing

S rokom 2019 sa nám spájajú dva tituly: Vtáčia 
legenda od Daniela Heviera s ilustráciami Vla-
da Krála a populárno-vedecká publikácia Jany 
Pohaničovej a Petra Vodrážku #Harminc. Vtáčia 
legenda získala cenu najkrajšia detská kniha 
za rok 2018 (udeľovanú na jar 2019), pričom au-
tor ilustrácií Vlado Král získal cenu za ilustrácie. 
Publikácia #Harminc zavŕšila originálnou formou, 
dizajnom a najmä obdivuhodným obsahom nie-
koľkoročné úsilie autorov a takmer ročnú poc-
tivú prípravu vydavateľa, vďaka čomu spĺňa tie 
najvyššie kritériá a sme na ňu (asi právom) hrdí. 
V roku 2019 sme vydavateľské úsilie zamerali 
na vydávanie kvalitných diel pre deti, mládež 
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dojem, že keď bude podľa nich variť, môže sa 
najesť do prasknutia a zostane pritom zdravý 
a štíhly, prípadne zje toho len za hrsť a bude 
najedený na celý deň. 

Najedzte sa z pekáča
Na vlne zdravého stravovania sa vezie aj kniha 
anglickej autorky Liz Franklinovej Zeleni-
nové zázraky z jedného plechu, ktorá má 
podtitul 101 ľahkých a výživných jedál nielen 
pre vegetariánov a vegánov. Kniha je plná re-
ceptov a farebných fotografií, z ktorých sa vám 
v ústach začnú zbiehať sliny. Názov knihy je 
pravdivý: naozaj ide o jedlá varené na plechu 
či pekáči, čo sľubuje ľahkú a rýchlu prípra-
vu. Recepty sú rozdelené do kapitol: raňajky 
a brunch, zeleninové jedlá, potom jedlá z rôz-
nych regiónov (Stredomorie, Afrika, Ázia, Nový 
svet) až po sladkosti. Hoci nie som vegetarián, 
vysoko oceňujem koncepciu knihy: v podsta-
te stačí nakrájať suroviny na plech, zapiecť 
ich v rúre a jedlo máte hotové. Je to zdravé, 
sýte a veľmi pestré. Problémom sú surovi-
ny. Niektoré sú chuťovo exotické, iné drahé 
alebo nezohnateľné. Napríklad taká pomaly 
pečená granola s pekanovými orechmi, kakao-
vými bôbmi, goji a plodmi machovky (s. 13) 
by mohla mladú kuchárku z Hornej Palúdzky 
dosť potrápiť, kým by zohnala potrebné suro-
viny. Detailne spracovaná kniha obsahuje aj 

register, ktorý čitateľom pomôže v orientácii 
medzi receptami.

Sex v kuchyni
Sú vydavatelia, pre ktorých sú bradatí vege-
tariánski hipsteri, napchávajúci sa z jedného 
plechu, slabou cieľovou skupinou. Obľúbené 
príslovie hovorí, že láska ide cez žalúdok. Ši-
kovný vydavateľ  má razom námet na úspešnú 
kuchársku knihu, ktorej názov skombinuje 
z troch mimoriadne účinných slov: Slovensko, 
kuchyňa a sex. Aby si však čitatelia nepred-
stavovali všeličo, vydavateľ dá knihe podtitul 
Recepty pre zamilovaných a názov zmení na: 
Afrodiziaká v slovenskej kuchyni. A je to, 
najúspešnejšia kuchárska kniha je vymyslená, 
už len nájsť jej autora. Ním sa stala známa et-
nologička Katarína Nádaská, ktorá (okrem 
iných kníh) vytvorila známu publikáciu Rok 
v slovenskej ľudovej kuchyni, takže k vareniu 
má blízko. Otázka je, ako blízko má k afrodi-
ziakám a koľko ich vyskúšala.
 Výsledný produkt, ktorý sa pred pár týždňa-
mi zjavil v kníhkupectvách, je očarujúci: kniha 
vytlačená na kriedovom papieri, plná úžasných 
fotografií hotových jedál nabitých afrodiziaka-
mi. Má to však jeden háčik: kuchárske recep-
ty. Vydavateľ už na druhej strane pod tirážou 
upozorňuje: „Recepty v knihe sú zozbierané 
z terénnych výskumov autorky.“ Rád by som 

S lovenské príslovie hovorí, že hlad je naj-
lepší kuchár. Iné príslovie dodáva, že Boh 

poslal ľuďom pokrm a čert kuchára. Keď to 
skombinujeme, vyjde nám, že najlepšie jedlo 
je také, ktoré si pripravíme sami. To je aj pod-
stata vydávania kuchárskych kníh: aby sa ľu-
dia naučili variť, prípadne sa v tomto umení 
zdokonalili, prišli na nové chute a kombinácie. 
Pretože aj Dalajláma povedal: „Láske a vareniu 
sa oddávajte bez ohľadu na nebezpečenstvo.“

Čím zaujať?
Kuchárske knihy sú trvalkami, po ktorých as-
poň raz v živote siahne každý nádejný kuchár 
či gazdinka. Čím však zaujať na trhu plnom ku-
chárskych kníh? Čo ponúknuť národu, ktorého 
základným pokrmom sú bryndzové halušky, 
segedínsky guláš či mastný chlieb s cibuľou?
 Keď si pomôžeme príslovím, pomoc nájde-
me hneď: „Kde sa veľa pije, žerie, tam otvára 
nemoc dvere,“ hovorí slovenské príslovie. La-
tinské dodáva: „Obžerstvo zabilo viac ľudí než 
meč.“ Zdravé varenie a stravovanie je už pár 
rokov módnym trendom číslo jeden a práve 
takéto kuchárske knihy si nachádzajú naj-
viac čitateľov: zväčša mladých, ochotných 
experimentovať a zjesť čokoľvek, na čom je 
nálepka BIO. Tieto knihy majú už v nadpise 
slovo „zdravie“, kváskuje sa v nich, delí strava, 
prípadne sú protiprdkavé. Čitateľ rýchlo získa 
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Varíme a pečieme
Dušan Taragel

Na konci roka prišli niektoré vydavateľstvá s novou ponukou kuchárskych kníh. 
Zalistovali sme si v nich, aby sme zistili, čo sa podľa nich dá navariť a napiecť. 

Foto Lenka Macsaliová 

Liz Franklinová: Zeleninové zázraky 
z jedného plechu. Bratislava: Slovart 2019
Katarína Nádaská: Afrodiziaká v slovenskej 
kuchyni. Bratislava: Fortuna Libri, 2019
Jozef Koleják: Toto nie je kuchárska kniha. 
Bratislava: Slovart, 2019



vedel, v akom teréne na Slovensku robila autorka výskum, 
keď zozbierala takéto afrodiziakálne recepty: Čakankové 
lodičky (nátierka z tuniaka), Ľahko, rýchlo a dobre (krevetové 
hrianky), Brillat-Savarinovo tajomstvo (omeleta s tuniakom), 
Nežné láskanie (mandľová polievka), Amorov zásah do čier-
neho (teľacie carpaccio s hľuzovkou), Splnený sen (zapekané 
ustrice) či Sen zvedavej priateľky (losos s kôprovou omáčkou).

 Darmo autorka napísala dvadsaťstranovú úvodnú štúdiu 
o afrodiziakách v dejinách ľudstva, sexuchtivého čitateľa/ľku  
chuť na lásku hneď prejde, keď zistí, že ponúknuté recepty 
vyžadujú nielen mimoriadnu kuchársku zručnosť, ale aj 
finančne náročné suroviny (kačky, husi, teľacie mäso, 
šťuky, ostrieže, bravčovú panenku, atď). „Žiadna láska 
nie je úprimnejšia, ako láska k jedlu,“ povedal George 
Bernard Shaw a jeho výrok je aj kľúčom k tejto obdivu-
hodnej kuchárskej knihe. Sex zrejme nebudete mať žiad-
ny, pretože variť podľa nej je náročné, ale aspoň si v nej 
schuti zalistujete.

Nejedzte, radšej čítajte
Niektoré kuchárske knihy sú viac vhodné na čítanie ako 
varenie. Programovo sa sem zaradila aj novinka provoka-
tívne nazvaná Toto nie je kuchárska kniha, ktorú napí-
sal knižný debutant Jozef Koleják. Jeho meno je známe 
čitateľom populárneho týždenníka, kam už zopár rokov 
píše svoje texty o jedle a varení. Podtitul knihy je Čítanka 
pre hladných, maškrtných a gurmánov a druhý podtitul je 
Plodiny a suroviny. 
 Nenájdete v nej žiadne recepty ani foodstylové fotografie, 
len písmenká a vtipné ilustrácie. Prípadné sklamanie však 
vyváži kvalita textu a informácií. Aforizmus síce hovorí, že 
„sú kuchári a rečníci, ktorých hlavná sila je v omáčkach“, nie 
je to však Kolejákov prípad. Jeho texty patria v spomenutom 
týždenníku medzi najobľúbenejšie, pretože sú zasvätené, 
písané s láskou, nadhľadom a vtipom. Koleják svoju knihu 
zostavil z týchto textov, ktoré sú „rozmarnými životopismi“ 
základných surovín, zoradenými podľa abecedy, začínajú-
cich Amarantom a končiacich Zelerom, Zemiakom a Zveri-
nou. Dozviete sa všetko nielen o ich pôvode, ale aj histórii 
používania a k väčšine z nich je aj drobná rada, ako surovinu 
ideálne pripraviť. Jediné, čo čitateľa dokáže roztrpčiť, je, že 
kniha nemá obsah, takže sa v nej nedá poriadne orientovať. 
Možno aj to je rafinovaný plán autora, aby ľudia jeho knihu 
čítali od začiatku do konca ako román.
 Na záver by som ešte pripomenul Senecov výrok: „Hlad vyj-
de lacno, prieberčivosť draho.“ A Záturecký dodáva: „Dobrý 
žalúdok aj klince stroví.“ Znamená to, aby sme pri všetkom 
tom kuchtení a varení nezabudli na to, že nie sme tu na to, 
aby sme jedli, ale jeme, aby sme žili.

ESEJ

Prastará mater, 
ktorá neexistovala
Terézia Vansová: Recepty prastarej matere. Bratislava: Ikar, 2019

Terézia Vansová je prototypom modernej invenčnej šéfredaktorky, 
prastarú mater a kuchárku z nej robia dnešné vydavateľstvá.

Dennica bol prvý slovenský mesačník 
pre ženy, ktorý od roku 1898 vydávala Te-
rézia Vansová. Bol to „illustrovaný časopis 
rodinný pre literatúru a veci spoločenské“ 
s nízkym nákladom a existenčnými problé-
mami. Národovci na čele s S. H. Vajanským 
sa Vansovej vysmievali a predpovedali jej 
krach, no 41-ročná Vansová vedela, pre koho 
časopis vydáva. Okrem literatúry a básni-
čiek pre ženy (v Dennici začínal napríklad 
Ivan Krasko) uverejňovala aj praktické rady 
a kuchárske recepty, ktoré jej posielali či-
tateľky. Vďaka tomu začal náklad Dennice 
rásť, až dosiahol tritisíc kusov a mizogýn-
skym národovcom zmrzol úsmev na tvári, 
pretože napríklad bežný náklad Slovenských 
pohľadov bol okolo 500 kusov. V roku 1914 vy-
dala Vansová recepty knižne pod názvom 
Nová kuchárska kniha. Na 460 stranách 
bolo 911 receptov (vtedy sa hovorilo pred-
pisov), úspech bol však minimálny: v čase, 
keď na Slovensku vrcholila maďarizácia, sa 
knihy v slovenčine predávali málo. Viac šli 
na odbyt české (kuchárske) knihy, navyše 
vypukla 1. svetová vojna a ľudia začali mať 
iné starosti.
 Až druhé doplnené a opravené vydanie, ktoré vyšlo v Liptovskom Miku-
láši v roku 1925, zaznamenalo úspech. V roku 1937 vyšlo ďalšie vydanie, 
opäť s tým istým názvom, prastarú mater nikto nespomínal, hoci Vansová 
vtedy mala 80 rokov. 
 Názov Recepty prastarej matere použili zrejme prvýkrát vo vydavateľstve 
Ikar v roku 1998. Odvtedy táto kniha vyšla viackrát v rôznych vydava-
teľstvách: Nestor (2005), Petit Press (2013), OZ KUL-TUR Zvolen (reprint 
pôvodného vydania, 2018) a tento rok opäť v Ikare.
 Dôvod, prečo je táto kniha pre vydavateľov stále príťažlivá, je jednoduchý: 
Vansovej netreba nič platiť za použitie jej textov, navyše sú zdigitalizované 
a voľne dostupné na internete (v rámci Zlatého fondu denníka SME). Ku kni-
he tiež nie je potrebné vyrábať drahé fotografie hotových jedál, pretože 
prastará mater by sa mohla v hrobe obracať.
 Obsahovú hodnotu knihy to však neznižuje: Vansovej zbierka kuchárskych 
receptov je obrazom toho, ako sa varilo v lepšie situovaných slovenských 
meštianskych rodinách na začiatku 20. storočia. Pre čitateľov, ktorí sa 
dokážu prehrýzť starou slovenčinou, bude prekvapením, že množstvo re-
ceptov sa nezmenilo a používajú sa dodnes.

Terézia Vansová (1857 - 1942)
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Otázka je, ako blízko má 
k afrodiziakám a koľko 
ich vyskúšala.
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Na ceste k životu offline
Digitálny minimalizmus Cal Newport charak-
terizuje ako „filozofiu používania technológií, 
podľa ktorej svoj čas online sústredíte na malý 
počet starostlivo vybraných a optimalizova-
ných aktivít, ktoré sú v plnom súlade s tým, 
čo má pre vás naozaj hodnotu, a s radosťou si 
necháte ujsť všetky ostatné“ (s. 44). Čo to kon-
krétne znamená? Kniha sa nesústreďuje na te-
oretické zázemie fenoménu, skôr je praktickou 
príručkou, obsahujúcou príklady digitálne-
ho minimalizmu postavenou na výskumných 

a štatistických výsledkoch. Newport pouka-
zuje na (ako to sám nazýva) „nerovný súboj 
zbraní“: sociálne siete nám na jednej strane 
spríjemňujú chvíle v každodennom živote, no 
zároveň sa od nich stávame závislí. Vyplýva 
to z permanentného pocitu, že nechceme byť 
vylúčení z virtuálneho spoločenského diania 
(čo ak niečo prešvihnem, o niečom nebudem 
informovaný), prípadne sme znudení, ale hlav-
ne najmä preto, že siete sú účelovo nadizajno-
vané tak, aby boli neustále pútavé, atraktívne 
a návykové.

Aktuálne tento trend zaznamenávame 
u populárnych videotvorcov (Nathaniel 

Drew, Matt D´Avella), ktorí sa prostredníctvom, 
pevne stanovených pravidiel snažia hľadať 
mental clarity, psychickú vyrovnanosť, jasnosť, 
ale aj osobnú disciplínu a s ňou súvisiacu pro-
duktivitu v pracovnej sfére. Vychádzajú pritom 
z publikácií venovaných osobnému rozvoju, 
napríklad aj z titulov Digitálny minimaliz-
mus od Cala Newporta a Atómové návyky 
Jamesa Cleara, ktoré tento rok vyšli v slo-
venskom preklade.

ESEJ

Foto Lenka Macsaliová 

Byť lepšou verziou seba 
Call Newport: Digitálny minimalizmus. Preložila Martina Antošová. Bratislava: Lindeni, 2019
James Clear: Atómové návyky. Preložila Veronika Maťúšová. Bratislava: Tatran, 2019

Lenka Macsaliová

Prestať jesť cukor, vylúčiť kofeín či alkohol, každý deň hodinu meditovať, viesť si denníkové zápisky, sprchovať sa 
v studenej vode, odpojiť sa od sociálnych sietí, skúšať denné rutiny známych historických osobností. To sú hlavné 
predmety motivačných videí na Youtube. Autori ich ponímajú ako tridsaťdňové experimenty, v rámci ktorých 
si divák má možnosť pozrieť, akým procesom si daný človek prešiel a aké výsledky ním dosiahol. 



 Na základe troch princípov (zbytočnosti sú 
nákladné, optimalizácia je dôležitá, úmysel pri-
náša uspokojenie) ponúka čitateľovi jednotlivé 
kroky k digitálnemu minimalizmu. Navrhuje 
digitálnu očistu − tridsať dní bez voliteľných 
technológií, počas ktorých máte objavovať iné 
aktivity, ktoré vás napĺňajú. Odporúča tráviť 
čas so sebou samým v tichosti pre zvýšenie 
kreativity, produktivity a objavovať vnútornú 
rovnováhu (bez vonkajších rušivých podnetov, 
či už ide o pozeranie televízie, streamovacích 
služieb, počúvanie rádia, podcastov, hudby 
alebo čítanie). S tým súvisia aj jeho rady: ne-
chať si svoj telefón doma, chodiť na dlhé pre-
chádzky, robiť si zápisky, neklikať na sieťach 
na tlačidlo „páči sa mi to“, zaviesť do svojho 
režimu konsolidované vybavovanie správ či 
vymazať si sociálne siete z telefónu a prijať 
pomalé médiá.
 

Práve týmto Newport otvára debatu o súčas-
nom spoločenskom paradoxe: dôraz sa kladie 
na vzťahy vo virtuálnom priestore pred vzťah-
mi v reálnom živote. Apeluje na návrat k bež-
nej konverzácii a na tento problém nadväzuje 
otázkou, aké je aktuálne využitie nášho voľ-
ného času. Do protikladu stavia remeslo alebo 
všeobecne namáhavú aktivitu (ako produktív-
ny element) voči pasívne trávenému voľnému 
času. Navrhuje nielen byť v spomínanom tichu, 
niečo tvoriť na pravidelnej báze, ale zároveň 
vyhľadávať aktivity, ktoré zahŕňajú sociálne 
interakcie. Pre Newportov Digitálny minima-
lizmus je ťažisková predovšetkým praktická 
stránka a sústreďuje sa na osobnostný roz-
voj záujemcu. Otvára však viaceré problémy, 
pokúša sa ich komentovať a iniciovať o nich 
širšiu spoločenskú debatu.

Medzera
Mať po ruke praktického sprievodcu, ktorý 
ukazuje, aké kroky nás môžu doviesť k určité-
mu cieľu je jedna vec. Tou druhou je problém, 
ako k „vysnívanej destinácii“ vôbec prísť. Kým 
C. Newport krúži okolo praxe, James Clear nás 
uvádza do teoretického a metodologického 
zázemia tvorby pevných návykov a eliminá-
cie zlozvykov. Atómové návyky sú postavené 
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na myšlienke malých krokov, drobného úsi-
lia, ktoré sa časom premieňa na dynamický 
a zautomatizovaný návyk. Celá kniha tak sto-
jí na komplexnej zmene správania a pohľadu 
na vlastné „ja“ pomocou štyroch zákonov zme-
ny návyku: návyk musí byť očividný, atraktív-
ny, ľahký a uspokojivý. Tie sprevádza v každej 
kapitole množstvo vybraných príkladov/prí-
behov a jednoduchých grafov. Akú stratégiu 
teda J. Clear ponúka?
 Prvý zákon stavia na verbalizácii správania 
(ukázať a pomenovať to, čo idete práve urobiť). 
Dôraz kladie popritom na nové prostredie/
kontext, ktoré má dopomôcť návyk vybudovať. 
 Na to navlieka druhý zákon: Prepojiť čin-
nosť, ktorú človek chce robiť, s tou, ktorú 
potrebuje robiť. Tento zákon spája so sociolo-
gickou zložkou, konkrétne s tým, ako človek 
považuje za atraktívne to isté, čo jeho kultúrne 
spoločenstvo. Tu navrhuje imitáciu návykov 
spoločenských skupín (blízkych, mnohých 
a mocných), respektíve napodobňovanie ta-
kých, ktorých návyky sú pre jedinca v tomto 
procese smerodajné.

Systém odmien
Tretí zákon nabaľuje autor na samotnú prax. 
Smerodajné pre neho nie je ani tak plánovať 
činnosť, ale práve jej častá repetícia, aktívna 
príprava prostredia pre uľahčenie budúcej 
aktivity (faktor zníženia odporu pri dobrom 
návyku) či zavedenie pravidla dvoch minút 
a implementácia technológií k lepšiemu zau-
tomatizovaniu návykov. 
 Finálny zákon už priamo hovorí o systéme 
odmien a pocite úspechu. J. Clear navrhuje 
vizuálne stopovať a merať pokrok návyku 
(napríklad krížiky v kalendári), poprípade 
jeho progres spojiť s ďalšou osobou, ktorá má 
za úlohu registrovať váš pokrok.
 Atómové návyky zoširoka ponúkajú dobrý a lo-
gický systém, ako zaplniť pomyselnú medzeru 
medzi tým, kým ste a kým by ste sa chceli stať. 
Kniha je však na predmet, ktorému sa venuje, 
príliš rozťahaná (táto téma lepšie funguje for-
mou kratších blogov či videoesejí na Youtube, 
ktoré si viete aktuálne kedykoľvek dohľadať). 
Obsahuje priveľa „omáčky“, ktorú však môžete 
preskočiť vďaka zhrnutiam, uvedeným na konci 
kapitol. Zatiaľ čo pri Digitálnom minimalizme je 
citeľný hlbší spoločenský komentár a presah, 
Atómové návyky sa pohybujú len v mantineloch 
jedinca a jeho záujmov. Spolu však oba tituly 
ponúkajú solídny návod k ďalšiemu osobnost-
nému rozvoju každého človeka.

Cal Newport
Profesor informatiky na Georgetown 
University. Jeho výskumnou oblasťou 
je teória distribuovaných systémov. 
Okrem akademickej práce sa na svo-
jom blogu calnewport.com/blog zaobe-
rá prienikom technológie a kultúry. Je 
autorom kníh Digitálny minimalizmus 
(v slovenskom preklade, 2019), Hlboká 
práca (v orig. Deep Work, 2016) Tak dob-
rí, že vás neprehliadnu (v orig. So Good 
They Can’t Ignore You, 2012).

James Clear
Autor knihy Atómové návyky (2019), 
podnikateľ, fotograf a bloger na ja-
mesclear.com. J. Clear píše o zvykoch 
a ľudskom potenciáli. Sústreďuje sa 
na oblasť osobnostného rozvoja, otáz-
ku efektivity, produktivity a kreativity 
v umení, športe a podnikaní, pričom 
vychádza z aktuálnych vedeckých vý-
skumov, ktoré sa snaží popularizovať. 
Je zakladateľom The Habits Academy, 
vzdelávacej platformy pre jednotlivcov 
a organizácie, ktoré sa chcú naučiť vy-
tvárať si lepšie návyky v živote a práci. 
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Navrhuje digitálnu očistu − 
tridsať dní bez voliteľných 
technológií, počas ktorých 
máte objavovať iné aktivity.
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Diaboliáda, a novele Psie srdce, ktorá vznikla 
v roku 1925, bola zakázaná a k ruskému čita-
teľovi sa dostala až v roku 1987 (vyšla v časo-
pise Znamia). Vrcholom jeho mysticizmu sa, 
samozrejme, stal román Majster a Margaréta, 
vďaka zložitej kombinácii mystických, fan-
tastických a satirických prvkov dodnes vy-
volávajúci množstvo rôznych interpretácií, 
sporov a diskusií, ktoré sa pretekajú vo svojej 
originalite a možno nás čoraz väčšmi vzďaľujú 
od samotného textu, od jeho estetickej hod-
noty k mimoliterárnym špekuláciám. Kontext 
sa tak stáva textom, hľadajú sa – niekedy až 
bizarným spôsobom – rôzne prototypy (hoci 
sám Bulgakov napríklad zdôrazňoval, že 
Woland nemá prototyp, mnohí by v ňom radi 
videli Stalina), čo zužuje a splošťuje priestor 
umeleckej hodnoty textu. Z tohto vyplývajú 
aj rôzne prívlastky románu: „román labyrint“, 
„román šifra“, „symfonická poéma o duši člo-
veka“, „Evanjelium podľa Bulgakova“, „ro-
mán iniciácia“ a pod. V románe však možno 
ide o bolestivú spoveď autora nesúzvučného 
s dobou a spoločnosťou, v ktorej žil a musel 
hľadať slová, čo by zostávali slovami spovede 
a zároveň by boli akceptovateľné vládnucim 
spoločenským zriadením, ktorému bola forma 
spovede veľmi vzdialená. Bulgakov bol človek 
starého sveta, vyznávač tradičných hodnôt, 
sám tvrdil, že sa narodil do nesprávneho sveta 
a bolo by preňho najlepšie, keby sa narodil 
aspoň o sto rokov skôr. Jeho svetom bol svet  
N. V. Gogoľa, L. N. Tolstého, A. P. Čechova.

Jedna kniha, jedna dráma
Za svojho tvorivého života bol Bulgakov, dá sa 
povedať, autorom jednej knihy a jednej divadel-
nej drámy. V 20. rokoch, prevažne prozaických, 
mu knižne vyšla iba Diaboliáda. Ostatné prózy 
ako poviedky zo Zápiskov mladého lekára alebo 
Zápiskov na manžetách či román Biela garda vyšli 
iba časopisecky, niektoré, napr. novela Psie srdce, 
nevyšli vôbec. V 30. rokoch Bulgakov písal diva-
delné hry, ktoré sa buď vôbec nehrali, alebo boli 
po krátkom čase stiahnuté z repertoáru. Jediná 
hra, ktorá Bulgakovovi priniesla na jednej strane 
veľkú divadelnú slávu a na druhej strane ostrú 
kritiku (ktorá do istej miery ešte prispievala 
k jej popularite), obviňujúcu autora z propagá-
cie buržoázneho spôsobu života a bielogvardej-
ského hnutia, z melodramatickosti a podobne, 
bola vojnová dráma Dni Turbinovcov, napísaná 
na motívy románu Biela garda. Hra bola v re-
pertoári MChAT-u od premiéry v roku 1926 až 
do roku 1941, s výnimkou rokov 1929 – 1932, keď 
bola v dôsledku literárnokritickej a ideologickej 
štvanice proti autorovi z repertoáru stiahnutá 
a potom na priamy Stalinov zásah opäť uvedená 
(existuje legenda, že sám Stalin videl predstave-
nie šestnásťkrát). 

Diela ozajstné a diela umelé
V súčasnosti sa zdá, že Bulgakov je autorom 
jedného románu, románu Majster a Margaré-
ta, ktorý zatienil všetku ostatnú jeho tvorbu. 
Za autorovho života však nevyšiel ani knižne, 
ani časopisecky, iba postupne vznikal v ťažkých 

P ríbeh vzniku „románu o diablovi“, ak máme 
veriť spomienkam Bulgakovovej druhej 

manželky Ľubov Belozerskej, sa spája s roman-
tickou novelou ekonóma, sociológa, antropológa 
a spisovateľa Alexandra Čajanova Benediktov 
alebo Pamätihodné udalosti môjho života. Knihu 
Bulgakovovi podarovala jej ilustrátorka Natália 
Ušakovová, Belozerskej blízka priateľka. Dôvo-
dom, pre ktorý Ušakovová knihu podarovala prá-
ve Bulgakovovi, bola až mystická zhoda náhod, 
že rozprávač a hlavný hrdina tejto novely, ktorý 
sa v Moskve stretáva s diablom a bojuje s ním 
o dušu milovanej ženy, sa volá Bulgakov. Belozer-
ská tvrdí, že to spisovateľa šokovalo, a vzhľadom 
na to, že sa Bulgakov neskôr k novele neustále 
vracal, bola Belozerská presvedčená, že práve 
táto zhoda sa stala prvotným impulzom pre na-
písanie románu o diablovi. Bulgakov prvú verziu 
spálil, podobne ako jeho milovaný literárny učiteľ 
Nikolaj Vasilievič Gogoľ svoje Mŕtve duše, a text 
potom dlhých desať rokov prepracúval do podoby 
románu Majster a Margaréta. Výrok Čajanovovho 
diabla Benediktova „bezhraničná je moja moc, 
Bulgakov, a bezhraničný je môj smútok; čím väč-
šia moc – tým väčší smútok“ by pokojne mohol 
poslúžiť ako jeden z leitmotívov Bulgakovovho 
posledného románu.

Mystický spisovateľ
Michail Bulgakov sám seba nazýval mystickým 
spisovateľom. Prejavuje sa to v jeho fantastic-
ko-satirických novelách Diaboliáda a Osudové 
vajcia, ktoré vyšli v roku 1925 v zbierke prózy 
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Evanjelium 
podľa 
Wolanda
Michail Bulgakov: Majster a Margaréta 
Preložil Ján Štrasser
Bratislava: Slovart, 2019

Valerij Kupka
Foto Lenka Macsaliová

Michail Bulgakov svoje hlavné dielo Majster a Margaréta pre ťažkú dedičnú chorobu nedokončil. Azda aj preto sa stal tento 

román predmetom obrovského množstva najrozličnejších interpretácií. Prvé kompletné slovenské vydanie nám dáva možnosť si opäť 

a po novom prečítať túto fenomenálnu knihu. V ruštine vyšiel román prvýkrát časopisecky v rokoch 1966 až 1967 v časopise Moskva.
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tvorivých mukách. V jednom liste svojej sest-
re Viere v roku 1928 ešte na samom začiatku 
svojej spisovateľskej cesty Bulgakov napísal, 
že svoju tvorbu rozdeľuje na dve časti: na diela 
ozajstné, autentické a na diela umelo vytvore-
né, silené. Román Majster a Margaréta vznikol 
pravdepodobne ako vnútorný zápas medzi 
týmito dvoma polohami. V románe napríklad 
vidieť, s akou ľahkosťou a prirodzenosťou sú 
napísané satirické časti spojené hlavne s po-
stavou Wolanda a jeho suity a scény s Ješuom 
a Pilátom (možno je to preto, že pre Bulgakova 
bolo prirodzené divadelné videnie sveta) a aké 
umelé, mdlé, bezfarebné, sentimentálne a neživé 
sú časti spojené s príbehom Majstra (ktorý je 
Majstrom nevedno pre aké literárne zásluhy) 
a jeho nekritickej obdivovateľky Margaréty. „Vy-
strádanosť“ románu priniesla svoj efekt. Obraz 
Majstra, ktorého často stotožňujú so samotným 
autorom, prispel k obrazu Bulgakova ako spiso-
vateľa mučeníka za literárnu vieru. A v Rusku 
mučeníkov, ktorým za života radi pripravovali 
dobré podmienky pre mučenícku cestu, potom 
často vyhlásili za svätých. 

Majakovského omyl
Mýtus o Bulgakovovi sa stal základom nevídanej 
popularity jeho posledného diela. Reálne však Bul-
gakovov život neprebiehal až tak tragicky, s vý-
nimkou rokov 1929 – 1930, keď sa naňho hlavne 
za Dni Turbinovcov a zakázanú drámu Útek zniesla 
vlna agresívnej kritiky (Bulgakov poctivo zbieral 
všetky kritiky a negatívnych narátal 298). Nedá 
sa to však porovnať s osudmi oveľa väčšmi štva-
ných spisovateľov, jeho súčasníkov B. Piľňaka,  

O. Mandeľštama, I. Babeľa, N. Kľujeva, N. Alej-
nikova, D. Charmsa, A. Vvedenského, ktorí boli 
koncom 30. rokov popravení alebo zahynuli 
v stalinovských lágroch, či V. Šalamova, ktorý 
v lágroch strávil sedemnásť rokov svojho života. 
V priebehu strašných, represívnych 30. rokov 
zostal Bulgakov nedotknutý.
 Bulgakov sa rád hral na aristokrata a mnohí 
v ňom videli malomeštiaka, bol to však predo-
všetkým ironik a ťažko znášal, keď sa irónia 
dotýkala jeho osoby (takto si pokazil vzťahy 
s V. Šklovským, J. Olešom, urazil K. Stanislav-
ského a pod.). Na druhej strane mnohých irito-
val svojou apolitickosťou, nezávislosťou, hra-
ným aristokratizmom, bohémskosťou, dojmom 
človeka starého sveta. Vladimir Majakovskij, 
ktorý Bulgakova ostro kritizoval, ale zároveň 
s ním hrával biliard, vo svojej fantasticko-sa-
tirickej hre Ploštica z roku 1929, ktorej dej 
sa odohráva  najprv v období NEP-u a potom 
o päťdesiat rokov neskôr, vniesol Bulgakova 
do Kompletného slovníka mŕtvych slov. Jedna 
z postáv hry, Profesor, hľadá v slovníku vtedy 
už neznáme slovo brajgel: „Brajgel… Brajgel… 
Brajgel… Byrokacia, bohohľadačstvo, brioška, 
bohéma, Bulgakov… brajgel – druh činnosti 
ľudí, ktorí prekážali akémukoľvek druhu čin-
nosti.“ Zdá sa, že sa Majakovskij vo svojom 
proroctve poriadne zmýlil. 

Valerij Kupka (1962) je básnik, prekladateľ 
a pedagóg. Prednáša dejiny ruskej literatúry 
a kultúry na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity. Je autorom šiestich kníh poézie, 
prekladá z ruštiny, ukrajinčiny a do rusínčiny.
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Múzeum Michaila Bulgakova na Andrijivskom uzvize v jeho rodnom Kyjeve. Foto www.kyivmaps.com

Michail Bulgakov (1891 – 1940) 
bol ruský prozaik a dramatik. 
Narodil sa v Kyjeve v rodine 
profesora Kyjevskej duchovnej 
akadémie. V  r. 1916 ukončil 
Lekárku fakultu Kyjevskej uni-
verzity. Po skončení občianskej 
vojny v Rusku, počas ktorej pô-
sobil ako lekár v Bielej garde, sa 
v r. 1921 presťahoval do Moskvy, 
kde pracoval ako novinár a fej-
tonista. Písal najmä pre časopis 
Gudok a pre emigrantské noviny 
Nakanune. V 20. rokoch vznikli 
aj jeho prózy: zbierka poviedok 
Zápisky mladého lekára, zbierka 
fejtónov Zápisky na manžetách, 
novelový cyklus Diaboliáda, no-
vela Psie srdce a prvý román Biela 
garda. V r. 1926 debutoval aj ako 
dramatik svojou najvýznamnej-
šou hrou Dni Turbinovcov, násled-
ne napísal ďalšie drámy: Zojkin 
byt, Útek, Purpurový ostrov. V r. 
1928 – 1940 pracoval na svojom 
najúspešnejšom románe Majster 
a Margaréta, popritom sa živil 
písaním divadelných hier, insce-
nácií, libret. Viaceré jeho diela 
neboli za jeho života publikované 
a k ruskému čitateľovi či divákovi 
sa dostali až v 60. rokoch alebo 
až koncom 80. rokov.

Fotografia M. Bulgakova s venovaním 
manželke Ľubov Belozerskej, 1928. 
Foto archív autora
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Dokumentárna platforma románu je nielen 
priznaná, ale aj sofistikovane zapustená 

do jeho štruktúrnych, sujetovo-fabulačných 
línií v podobe poslednej kapitoly, ktorá nesie 
názov Správa o Lerose. V nej sa autorka hlási 
k románu ako ozvene životov ľudí, ktorí pred-
tým, ako sa stali postavami jej diela a „plodom 
jej predstavivosti“, boli „ľuďmi z mäsa a kostí“, 
čo neprežili a stali sa prízrakmi. Slovu „prí-
zrak“ však autorka prisudzuje len jeden výz-
nam, ten grécky: objavujem sa, ukazujem sa. 
A taký má byť aj jej román: má to byť príbeh 
o prízrakoch, ktoré pretrvávajú mimo priesto-
ru a času a svojou znepokojivou prítomnos-
ťou-neprítomnosťou nás vystríhajú, aby nás 
poučili (s. 266). 

Konštrukcia románu
Autorka sa zoči-voči „zdokumentovanej skutoč-
nosti“ (s. 265) ostrovného psychiatrického ústa-
vu nechce správať ako „svojvoľný arogantný 
románopisec“ (s. 266). Uvedomuje si, že akt pre-
rozprávania skutočného príbehu v sebe zahŕňa 
čosi, čo celkom nezodpovedá skutočnosti už 
len preto, že ho niekto vytiahol a prerozprával 
konkrétnymi slovami a nie inými (s. 265), no 
práve preto uplatňuje svoju autorskú licenciu 
veľmi opatrne. Jej písanie je úzkostlivo kontro-
lované; a to z úcty k „ľuďom, ktorým ukradla 
kúsky života“ (s. 266). V stavebných prvkoch 
románu sa to prejavuje na viacerých úrovniach, 
niektoré si teraz opíšme.

 Román nekomponuje základnú textovú figú-
ru, ktorú bežne nazývame hlavnou postavou. 
Rozprávač, ktorý riadi románovú perspektívu 
a ktorý mení svoje pozície z 1. osoby na 3. osobu, 
často prerušuje výpoveď o práve „zaznamená-
vanej“ postave, pretože do uhla jeho pohľadu 
vstupuje ďalší a ďalší a ďalší „prízrak“. O posta-
vách sa tak vlastne dozvieme len veľmi málo. 
Táto naratívna stratégia je mimoriadne funkčná 
vzhľadom na šírku záberu, asociuje totiž pohľad 

na defilujúci dav „prízrakov“, mužov, žien a detí, 
pacientov, politických väzňov zničených otras-
nými podmienkami ústavu, v ktorom doslova 
zničotneli. 
 Román, z pozadia „riadený“ dokumentariz-
mom, takto nastavenou naratívnou perspektí-
vou odráža nedôslednosť administratívy ústavu 
a nekompletné, torzovité lekárske záznamy „rezi-
dentov“, ktorí vstupom do liečebne vlastne zmizli 
zo sveta bez mena, osobnej histórie či čohokoľvek, 
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 Foto Martina Levásovská pre kníhkupectvo Martinus

Tento román mi je blízky
Simona Vinci je autorka, ktorú sledujem už veľa rokov, čítala som od nej takmer všetko, 
v minulosti som uverejnila dva preklady jej poviedok v časopise Vlna a jeden v Enteri. 
Som rada, že sa mi podarilo predstaviť autorku konečne aj knižným prekladom. Román 
Prvá pravda, ktorý získal v Taliansku prestížnu cenu Premio Campiello, mi bol tema-
ticky blízky, spracúva témy šialenstva a odcudzenia, ktorými sa tiež zaoberám, hoci 
z inej perspektívy. Vinci sa mi prekladala veľmi dobre, nepotrebovala som pri práci nič 
konzultovať s autorkou, hoci je to celkom iné písanie než to moje. Miestami je takmer 
statické, autorka sa pohybuje v texte cez jednotlivé obrazy, pristavuje sa pri mnohých 
detailoch, vyniká v plastických opisoch. Jednou z najväčších výziev bol preklad básní 
vložených do textu, keďže to nie je celkom moja parketa. Náročný bol tiež prepis gréc-
kych slov, ktoré takpovediac nemajú v slovenčine ustálený pravopis, niektoré veci som 
konzultovala s gréčtinármi, ale potom mi jazyková redaktorka grécke slová upravila 
ešte inak. Trochu som sa obávala prijatia, keďže nejde práve o oddychové čítanie, ale 
reakcie boli zatiaľ veľmi dobré. Je možné, že sa pustím do prekladu aj nejakého iného 
románu od tejto autorky.

Ivana Dobrakovová
prekladateľka

Podkladom pre román Prvá pravda talianskej spisovateľky Simony Vinciovej sa stali dokumenty, rozhovory a osobné 
svedectvá o „hanebnom tajomstve Európy“, ktorým bola psychiatrická liečebňa-láger na gréckom ostrove Leros. 
V románe sa v roku 1992 mladá bádateľka vylodí na tomto ostrove, kde diktátorský režim deportoval oponentov a nútil 
ich spolunažívať s duševne chorými.

Šialenstvo 
a čas
Simona Vinci: Prvá pravda 
Preložila Ivana Dobrakovová 
Bratislava: Inaque, 2019

Marcel Forgáč
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lému. Angela, ktorá prichádza na ostrov 
v deväťdesiatych rokoch ako dobrovoľníčka, 
v suteréne študuje nekompletné a strohé cho-
robopisy minulých pacientov, pritom zisťuje, 
že na agonické dožitie v ústave boli „odsúdení“ 
aj ľudia s banálnymi diagnózami: „V čase in-
ternácie mal sedem rokov. Ako diagnóza tam 
bol jediný riadok: Vrodená slabomyseľnosť, 
mierna duševná retardácia, nemota, agresív-
nosť, strach z tmy. Koľko sedemročných detí 
sa bojí tmy? Asi všetky. A koľko detí nepre-
javí, aspoň z času na čas, trocha agresivity? 
A potom, čo to znamená byť agresívny, čo ten 

chlapec urobil, prečo sa rodine zdalo nevy-
hnutné hospitalizovať ho a psychiatri rozhodli, 
že hospitalizácia je nutná? V roku 1968 teda 
stačilo báť sa tmy a byť agresívny, aby vás za-
vreli do blázinca?“ (s. 52). Týmto je spustený 
proces, ktorý po rôznych peripetiách vyvrcholí 
v závere románu úvahou o všeobecnej prítom-
nosti „šialenstva“. Rozprávač, teraz už v prvej 
osobe, rozoznáva „známky duševnej poruchy 
u všetkých ľudí, ktorých som milovala, až som 
si zarazene uvedomila, že nikto o sebe nemôže 
tvrdiť, že sa ho to netýka a je voči tomu imún-
ny. Keď som sa pozrela na každý život zblízka 
a s náležitou pozornosťou, uvedomila som si, 
že nachádzam viac-menej očividné, väčšie či 
menšie stopy depresií, problémov s jedlom, sa-
movražedných mánií, paranojí, neuróz, porúch 
osobnosti najrôznejšieho stupňa (…) hranica 
medzi doktorom Jekyllom a pánom Hydom 
sa mi zdala čoraz tenšia. Cestička zavesená 
nad priepasťou a zahalená tieňom, po ktorej 
všetci kráčame a udržiavame krehkú rovno-
váhu. A čím viac som si uvedomovala túto ba-
nálnu pravdu o ľudskej povahe, tým častejšie 
som rozmýšľala na tým, že ja a so mnou všetci 
ľudia, ktorí tvorili a tvoria môj život, by sme 
v iných časoch a na iných miestach skončili 
priamo v jednom z ústavov s pochmúrnym 
názvom, ktoré ešte doznievajú v kolektívnej 
pamäti“ (s. 245).
 O preklad tohto znepokojujúceho románu 
do slovenského jazyka sa postarala slovenská 
spisovateľka Ivana Dobrakovová, zároveň k nemu 
napísala doslov, v ktorom predstavila Prvú pravdu 
v širšom kontexte Vinciovej tvorby.    

Marcel Forgáč prednáša na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa najmä 
dejinám svetovej literatúry 19. a 20. storočia.

čo by im prisúdilo status ľudskej bytosti. Ak sa 
román predsa len pri niekoľkých postavách pri-
staví a snaží sa rekonštruovať ich širší životný 
príbeh (Teresa, Nikolaos, Basil, Stefanos), robí 
tak situačne, fragmentárne, prerušovane, zúžene 
– akoby sa snažil zachytiť neustále unikajúce, 
stále slabšie blikajúce objekty, ktoré sa nakoniec 
z rozprávania vytratia (smrťou, samovraždou 
alebo proste a jednoducho prestanú – textovo 
– byť). To všetko súvisí s ďalším textotvorným 
postupom. 

Bez hlavnej postavy
Román bez hlavnej postavy, podložený dokumen-
tárnym princípom, odmieta konštruovať príbeh 
epickej šírky a udalosti/situácie dodatočne dra-
matizovať. Vo vzťahu k téme naopak aktivuje ly-
rický princíp. Ten je produktívny na (minimálne) 
dvoch úrovniach. Podopiera motív všadeprítom-
ného blúznenia, transgresie, šialenstva, paranoje 
či bolesti, ktorá sama kóduje (metaforicky) sku-
točnosť tým, že „zráža slová“ a nimi označované 
predmety do „podivných obrazov“, „vidín“, čím 
spätne potvrdzuje komplikované, často delirické 
či agonické stavy „rezidentov“ ústavu. Aktivácia 
lyrického princípu však tiež dovoľuje autorke 
vykonať transpozíciu plynutia času do polohy 
večnosti (bezčasovosti), trvania bez zmeny, 
bez pohybu. To, že vyššie opísané defilovanie 
davu „prízrakov“, ktoré zachytáva naratívny re-
flektor, trvá v čase desaťročí (od štyridsiatych 
po deväťdesiate roky 20. storočia), naznačujú 
len názvy kapitol (napr. Leros, 1968). Obsah tých-
to kapitol však prináša stále rovnaké či veľmi 
podobné obrazy, referujúce na „zastavený čas“ 
a „trvanie bez zmeny“. Postavy sa menia, obrazy 
zostávajú. Vzniká tak motív inštitúcie-továrne, 
kde vstupným materiálom je človek (postihnutý, 
vydedený, politicky prenasledovaný) a výstup-
ným produktom je nič. 
 V zámernej stálosti obrazov dochádza aj 
k ustáleniu výrazového spektra, čo vedie k tomu, 
že román sa semioticky zacykluje; nedokáže, 
resp. nechce rozvinúť variabilnejšiu výrazovú 
sústavu. Avšak treba tiež konštatovať, že uve-
dené koncentrované nastavenie umeleckého 
kódu produkuje aj ústretový, pozitívny moment. 
Výrazový plán románu dokáže podporiť účinok 
niektorých tematicko-motivických línií tým, že 
svojím zúžením sprostredkuje, resp. asociuje 
pocit tiesne, pasce, z ktorej nemožno uniknúť.

(Bez)časovosť románu
(Bez)časovosť tohto diela anticipuje ešte jeden 
autorský pohyb – absolutizáciu témy a prob-

ESEJ

Si
m

on
a 

Vi
nc

i. 
Fo

to
 a

rc
hí

v 
au

to
rk

y

Simona Vinci (1970) je talianska spi-
sovateľka. Narodila sa v Miláne, vyštu-
dovala modernú literatúru na Bolonskej 
univerzite. Je autorkou románov, zbierok 
poviedok a kníh pre deti. Pracuje ako 
publicistka a prekladateľka z anglič-
tiny, angažuje sa aj politicky. V roku 
1997 vzbudil veľkú pozornosť jej román 
O deťoch sa nič nevie (Dei bambini non si 
sa niente). Román Prvá pravda (La prima 
verita) vyšiel v Taliansku v roku 2016. 

Bývalá psychiatrická nemocnica na gréckom ostrove Leros, kde sa odohráva Vinciovej román, sa nedávno opäť 
objavila vo svetových médiách. V jej lokalite totiž sídli problematický utečenecký tábor. Foto: wikimedia.org
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nú melódiu. Zememerač a Emanuel stoja na hra-
nici medzi zemou a nebom, svetlým a tmavým, 
pevným a tekutým. 

Na prahu
Knižka je určená deťom od desať rokov, teda 
takým, ktoré stoja na prahu dospievania. Čita-
teľ – dieťa v tomto veku začína čeliť vlastným 
fyzickým aj psychickým zmenám, jeho telo môže 
pôsobiť trochu disproporčne (napríklad má ne-
primerane veľké ruky a chodidlá podobne ako 
Zememerač na niektorých ilustráciách). Proces 
dospievania charakterizuje tiež hľadanie vlastnej 
identity, osamostatňovanie sa, testovanie svojich 
schopností, spochybňovanie vlastných rozhod-
nutí, denné snenie, vyhľadávanie spoločnosti 

Autor knihy Martin Šiška nie je vyškolený 
výtvarník ani erudovaný spisovateľ, Zviera 

z inej planéty je jeho debutom. Zaujímavosťou je, 
že Šiška pôsobí ako geodet, podobne ako hlavná 
postava jeho príbehu. 

Obálka
Hoci nás príslovie nabáda, aby sme nesúdili 
knihu podľa obalu, v tomto prípade tak pokojne 
môžeme urobiť. Obálka totiž plne vyjadruje zák-
ladnú ideu, naznačuje obsah aj vizuálne kvality 
diela. Textúra papiera evokuje plátno, podklad, 
ktorý Martin Šiška použil pre svoje maľované 
obrázky. Na obálke je zobrazený pes a bosé nohy 
človeka v pyžamových nohaviciach s prísnym 
geometrickým vzorom. 
 „Zememerač so psom Emanuelom stáli na pra-
hu dverí. Ibaže tam, kde bývala chodba, boli zra-
zu schody. A naspodku schodiska ďalšie dvere 
– otvorené. Spoza nich prenikala omračujúca 
žiara. Vykročili. A od toho momentu už nič ne-
bolo také ako predtým, ale to vtedy ešte netušili. 
Nechali sa zlákať melódiou neznámej piesne.“ 
 Nohy Zememerača nenaznačujú vykročenie, 
ale pevne a odhodlane stoja na akomsi rozhraní. 
Čo je to za krajinu? Na hranici akých svetov sa 
postavy nachádzajú? Zememerač a Emanuel sú 
vsadení do oranžovohnedej pokojnej plochy, pred 
nimi sa však rozprestiera rozvlnená modročierna 
masa (voda, hory, oblaky?). Tvary terénu, ktorý sa 
pred nimi otvára, pôsobia objemne, dynamicky 
a zároveň rozhojdane, akoby zhmotňovali lahod-

rovesníkov alebo o trochu starších kamarátov. 
V knihách pre deti nad desať rokov sa obvykle 
tieto špecifiká tematizujú alebo „zapracúvajú“ 
do dejovej línie či štylizácie postáv.  
 Hlavný protagonista Šiškovho príbehu je už 
dávno dospelý. Napriek tomu občas bojuje s ne-
istotou a vydáva sa na iniciačnú cestu do novej 
životnej etapy. Zememerač sa v novom svete ne-
ocitne okamžite, neprepadne sa doň, ale po dl-
hom váhaní, schod po schode zostupuje do hĺbky 
a púšťa sa do nového terénu. Výtvarne je tento 
moment zachytený  výstižne – vidíme Zememe-
rača a Emanuela prechádzať zo známeho, zmapo-
vaného územia (podkladom maľby sú geodetické 
plány) do neznámej, nepopísanej bielej plochy. 
Obe postavy sú označené zrkadlovo otočenými 
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Hľadá sa 
zviera z inej 
planéty
Martin Šiška: Zviera z inej planéty. Ilustroval 
Martin Šiška. Bratislava: Slovart, 2019

Petra Baďová 
Na Slovensku nevychádza veľa titulov, v kto-
rých je autorom textu a ilustrácií tá istá osoba. 
V tomto čísle predstavíme práve takúto autor-
skú knihu. Prím v nej hrá vzťah človeka a psa. 
Obaja počujú zvláštnu melódiu a myslia si, že 
ich vábi zviera z inej planéty. 

 Foto Petra Baďová

Čo ďalej s knižkou
Kniha Zviera z inej planéty je poetická, autor využíva metaforický jazyk literárny aj výtvar-
ný, ktorému čitatelia vo veku nad desať rokov už budú rozumieť. Ak nechceme jej melódiu 
nechať iba doznieť v tichu, môžeme deťom ponúknuť nasledujúce nadväzujúce aktivity.

 Pozrieť si dôkladne ilustrácie Martina Šišku a maľby surrealistov (najmä Paul Klee).  
 Spája ich niečo?

 Nájsť pieseň k zvoleným ilustráciám. Aká hudba by sa k nim hodila? Zvuk ktorých hudob- 
 ných nástrojov by mohla obsahovať melódia, ktorá na Zememerača a Emanuela pôsobila  
 tak neodolateľne?

 Keď pieseň/piesne k zvoleným obrázkom nájdeme, skúsme si ju/ich vypočuť so zatvore- 
 nými očami a s ceruzkou v ruke. Pri počúvaní nechajme ruku voľne kresliť línie, zachy- 
 távať kresbou melódiu.  
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bodzujúci a radostný pocit túlania sa krajinou, 
uvedomovania si, že sme súčasťou čohosi väč-
šieho.
 Krajina, ktorou protagonisti putujú, je nestála. 
Prudko sa v nej mení počasie aj ročné obdobia, 
rovina a hory, pustatina a les, chaos a poriadok. 
Niekedy je Zememeračovi a Emanuelovi príjemne 
v otvorenom priestranstve, inokedy sa radšej 
stiahnu do jaskyne. Občas bedákajú nad stratou 
domova, vzápätí si však vychutnávajú slobodu 
tulákov. Raz víťazí rozum, inokedy cit. 
 S náhlymi zmenami prostredí sa hravo a vkus-
ne vyrovnali Braňo Matis a Eva Benková, autori 
grafického spracovania knihy. Hranice niekto-
rých obrázkov sú zadefinované ostro lomom stra-
ny, iné neurčito prechodom dostratena, ďalšie 
majú svoj predvoj v podobe výraznej kapitálky 
„vystrihnutej“ z maľby.

Na ceste
Zememerač a Emanuel sa nechali zvábiť ne-
známou piesňou, tichým volaním. Túžili nájsť 
pôvodcu toho volania. Napokon nenašli zviera 
z inej planéty, ale našli iných hľadajúcich –  In-
diánku a koňa s menom Vietor. Ako sa v závere 
knižky dozvedáme (nie tak pateticky, ako to teraz 
vyznieva), domnelým zvieraťom z inej planéty 
je Láska. A ako nám dopovie ilustrácia, k láske 
patrí aj pes (symbol vernosti) a kôň (symbol vášne 
a vytrvalosti).
 Čo teda knižka tlmočí tínedžerom? Že stoja 
na prahu vlastnej cesty. A že je v poriadku zo-

stúpiť do svojej vnútornej krajiny, spoznávať ju, 
kráčať (hoci aj so zakopnutiami a pádmi), hľadať 
zdroj tichého volania, aj keď nevieme presne, čo 
hľadáme. A tiež, že je fajn nekráčať úplne sám. Ze-
memerač mal na svojej ceste sprievodcu. Zo psa 
Emanuela sa zakrátko stal priateľ, najlepší, aké-
ho človek môže mať. Zememerač porozumel jeho 
reči, začali sa striedať pri ťahaní sánok, tvorivo 
si pomáhali v zložitých situáciách, mysleli jeden 
na druhého, jeden druhému pomáhali preko-
návať strach. Spolu tiež našli Indiánku, koňa 
a vrátili sa domov.

Petra Baďová (1985) pracuje v Ústave 
literárnej a umeleckej komunikácie FF 
UKF v Nitre. Okrem iných publikácií jej 
vyšla aj Existenciálna estetika vecí (2016). 
Zaoberá sa estetikou krajiny, situácií 
a vecí a dejinami výtvarného umenia.

začiatočnými písmenami ich mien. Netrúfam si 
odhadnúť, nakoľko ide o zámer, intuíciu či zásah 
grafika s ohľadom na kompozíciu dvojstrany. Ak 
sa prikloníme k verzii, že zrkadlenie iniciálok je 
autorským zámerom, potom ho môžeme inter-
pretovať aj ako metaforu, informáciu, že prechod 
Zememerača a Emanuela do novej životnej etapy 
začína vstupom za zrkadlo.

Započúvať sa a vykročiť
Opustiť bezpečie známeho, teplú posteľ a útulnú 
izbu, si vyžaduje poriadnu dávku odhodlania. 
Zememerač netušil, aká cesta ho čaká. Váhavo 
vykročil do tmy, v papučiach nahmatával každý 
schod a zostupoval čoraz hlbšie. Jeho námaha 
bola odmenená – schodisko vyústilo na sneho-
bielu pláň. Začal spoznávať krajinu a z diaľky, 
skoro ako vôňa, k nemu doliehala jemná melódia. 
Zememerač s Emanuelom kráčali za piesňou, 
ale na ilustráciách vidíme, že ich cesta nebola 
pokojnou prechádzkou. Občas bežali, prepadli 
sa do sopečného krátera, potom leteli vzduchom, 
plavili sa na jazere, krútili sa vo vodnom víre, 
takmer sa utopili vo vodovodnom potrubí, liezli 
na vysokú horu, nakukli pod povrch zeme, preko-
návali priepasť po povrazovom moste, preháňali 
sa na sánkach.
 Zememerač a Emanuel sú v texte zobrazení 
zblízka (priamou rečou, introspektívne), ale 
na ilustráciách sú väčšinou zachytení maličkí, 
iba v siluetách na pozadí rozmerných farebných 
plôch. Vďaka tomu čitateľ môže precítiť oslo-

ILUSTROVANÁ KNIHA
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Foto Lenka Macsaliová

Čo nevidno, 
nemusí byť pekné

Katarína Kucbelová: Čepiec 
Bratislava: Slovart, 2019

Šesť rokov po vydaní ostatnej básnickej zbierky 
Vie, čo urobí (2013) prišla Katarína Kucbelová 
s novou knihou, prózou Čepiec. Individuálne 
poetiky sa neraz uberajú po ťažko očakáva-
teľných dráhach, no kritik má napriek tomu 
občas nutkanie pri pohľade späť so suverénnou 
istotou vyhlásiť, že boli predvídateľné. V Kucbe-
lovej prípade sa však dá presvedčivo a hlavne 
preukazne povedať, že prechod k próze nie 
je prekvapením. Týmto smerom vykročila už 
v spomenutej básnickej zbierke a v novej knihe 
pokračuje v rozvíjaní a prehlbovaní vlastného 
jazyka založeného na špecifickom výrazovom 
minimalizme, ruptúrnosti a eliptickosti. Netre-
ba si tieto pojmy zamieňať s abstraktnosťou, 
je to kniha v mnohom až názorná. Významová 
otvorenosť niektorých pasáží či epizód pri čí-
taní neprevažuje, vyrovnáva sa vzájomným 
previazaním jednotlivých línií a vrstiev diela. 

a funkcie v dnešnom svete sa autobiografická 
rozprávačka zaujíma celkom „rukolapne“ (je 
z Bratislavy, no učí sa vyrábať súčasť miestne-
ho kroja – čepiec). Čoskoro však pochopíme, 
že dokumentárna sonda do života (folklóru) 
na Horehroní sa viacerými niťami prepletá 
s rovnako dôležitou osobnou líniou knihy. Šitie 
čepca je totiž zároveň terapeutickou činnos-
ťou „rozšívania“, párania autorkinej minulosti, 
rodinných anamnéz a z nich vyplývajúcich po-
chybností a tráum. Pravda, Kucbelová používa 
na pomenovanie tohto procesu iné sloveso, 
ktoré ešte viac odkazuje na jeho nevypočíta-
teľnosť a živelnosť – pri šití a návštevách svojej 
šumiackej učiteľky Iľky sa jej veci z minulosti 
„vyplavujú“. Vnútorná strana čepca vôbec ne-
musí byť taká pekná a uhladená ako vonkajšia 
a učnica si uvedomuje, že táto inštrukcia súvisí 
aj s ňou samou. Po dokončení čepca by mali 
byť zahojené aj duševné poranenia, strachy 
a traumy, ktoré si rozprávačka s koreňmi v inej 
časti Horehronia priniesla do Iľkinho domu 
na južných svahoch Nízkych Tatier.

Vráťme sa k prepleteným nitiam a tkaniu 
ako základným metaforám diania v tejto próze. 
Hoci má Čepiec len jednu rozprávačku, text 

Próza má neveľký rozsah, no evokuje pocit akej-
si kaleidoskopickej komplexnosti. 

Spoločným priestorom, kde sa reportážna 
novela Čepiec stretáva s básnickou zbier-
kou Vie, čo urobí, je istý jazykovo-štylistický 
redukcionizmus, ktorý však nesmeruje k de-
konštrukcii alebo ku gnóme, ale skôr k vec-
nosti a civilnosti. Aj tematické akcenty tých-
to kníh sú veľmi podobné: Kucbelová reaguje 
na konfliktné otázky slovenskej spoločnosti 
v širšom civilizačnom rámci a tieto problémy 
zároveň úzko, priam úzkostne súvisia s jej in-
dividuálnymi, bytostnými problémami, ktoré 
neskrývane vystupujú z autobiografických 
rámcov textu.

Kniha sa člení na krátke, číselne označené 
kapitoly. Dej sa v uzavreto komponovaných 
klipovitých obrazoch rozvíja diachronicky 
s občasnými exkurzmi do minulosti postáv. 
Do tohto dynamického členenia prinášajú ešte 
iný typ rytmizácie medzititulky vysádzané 
tučným fontom, ktoré v najvydarenejších prí-
padoch pôsobia ako básnické aforizmy poin-
tujúce príbeh. 

Ocitáme sa v nízkotatranskej obci Šumiac, 
pod Kráľovou hoľou. O folklór, jeho postavenie 
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pociťujeme ako polyfónny – stojí za tým aj vy-
užitie viacerých jazykových štýlov. Autorka 
doslova etnograficky „zberá“ zanikajúcu lexiku 
spojenú s textilom a jeho rôznorodým spraco-
vaním, s materiálmi, nástrojmi a špecifickými 
činnosťami slovenskej ženy v tradičnom spolo-
čenstve. Predmetom esejistických úvah a kri-
tického prehodnocovania sa jej stáva tradič-
nosť a potenciálna inovatívnosť slovenského 
folklóru. Na príklade šumiackeho čepca uka-
zuje „netradičnú tradičnosť“ ľudového umenia, 
teda jeho premenlivosť v čase. Popri šití čepca 
sa pred nami odhaľujú životné osudy remesel-
níckej tútorky Iľky, ktoré sú nielen malými 
dejinami na pozadí tých veľkých, konkrétnym 
príbehom z konzervatívneho vidieckeho pro-
stredia atakovaného násilnou socialistickou 
modernizáciou. Vo vyrozprávaní archaického 
a predsa súčasného príbehu ženy z chudobné-
ho dvora, vydatej z povinnosti, ženy bez vyš-
šieho vzdelania a predsa vnímavej, prirodzene 
múdrej, cítiť aj silný rodový akcent. Ani tým sa 
však Čepiec nevyčerpáva, popri hlavnej dejovej 
línii ponúka aj geograficko-historickú črtu 
Horehronia s jeho etnickými a náboženskými 
špecifikami. 

Hlavnú úlohu tu však nehrajú šumiacki po-
slovenčení gréckokatolícki Rusíni v krojoch 
lahodiacich televíznym štábom, ale majorit-
no-menšinové, slovensko-rómske spolužitie. 
Otvára sa pred nami s efektom viacerých očí: 
Rozprávačka prichádza na Horehronie zvonku 
a vidí najmä krízové momenty, neuralgické 
body vzájomného spolužitia často pochádzajú-
ce z neúcty majority a elementárnej nerovnosti 
Rómov. Iľka s Rómami v obci žije celý život 
a jej pohľad je, prirodzene, iný. Autorka s ním 
polemizuje, no necháva ho zaznieť. Na druhej 
strane, hoci sú Rómovia témou aj objektom 
empatického pozorovania, ich hlas počuť skôr 
nepriamo. Súvisí to s charakterom rozprávač-
ky a jej „intervencie“ na Šumiaci. Pod vyšíva-
ním čepca, sprievodnými rozhovormi s Iľkou 
a pozorovaniami v intraviláne obce aj v okolitej 
prírode neustále tečie ponorná rieka osobnej 
introspekcie. Opakované „pracovné“ návštevy 
Šumiaca rozprávačku vytrhávajú z uzavretej 
každodennosti, ktorá ju blokuje na nevyhnut-
nej ceste do minulosti, umožňujú jej otvoriť 
svoje detstvo a aj na základe rozličných vzťa-
hových a priestorových paralel z prítomnosti 
rekonštruovať svoje nekomunikáciou a kon-
fliktami poznačené rodinné vzťahy. Autorka 
upozorňuje, aká dôležitá na tejto ceste je me-
dzigeneračná skúsenosť.

vo na štyri zbierky. E. J. Groch touto sériou 
programovo rámcuje svoju aktuálnu tvorbu 
tak, aby pôsobila ako nový cyklus v rámci jeho 
básnického diela.

S predchádzajúcou zbierkou spája melan-
chóliu už na prvý pohľad dizajn, rozsah a iné 
vonkajšie parametre, hoci obe knižky vydali 
rôzne firmy. A je tu aj priame spojenie, ná-
zov aktuálnej zbierky totiž pochádza z jednej 
básne zo zbierky prvej (volá sa Melankolia). 
Nehovoriac o ďalších čiastkových nadviaza-
niach i odlíšeniach.

Na posúdenie významových konzekvencií 
týchto súvislostí bude asi potrebné počkať 
na zavŕšenie série. Už teraz sa však takýto 
produkčný scenár javí na naše pomery ako 
nezvyčajný. Z recepčného hľadiska Groch pred-
kladá niečo ako work in progress, pri ktorom 
možno rátať s tým, že nové časti spätne napl-
nia novým významom aj tie predchádzajúce. 
A naopak, čitateľ aktuálne dostupných častí sa 
ťažko ubráni domýšľavosti o ich pokračovaní či 
ambivalentnému pocitu, že jeho čítanie niekto 
tak zjavne režíruje. Šum ohľadom autorstva 
prvého zošita, pomerne obmedzená dostupnosť 

toho druhého: je isté, že záujem o pokračova-
nia sa v početne neveľkej obci pravidelných 
čitateľov poézie len umocní. Žeby sa potom 
rozptýlila aj pachuť, ktorú pritom niekto (na-
príklad tuto recenzent) môže cítiť z takéhoto 
voľkania si vo vlastnom kulte? Nikdy nevieš.

Neurčitosť, entropickosť názvu vo vnútri 
zošita na prvý pohľad koreluje so semiotic-
ko-typografickou atmosférou zbierky. Výrazne 
rozkolísané sú už nadpisy textov, zvýraznené 
pritom farebne aj veľkosťou písma. A platí to aj 
pre úpravu jednotlivých textových segmentov, 
ktoré typologicky oscilujú medzi vetou a ver-

Kucbelovej hlboko spustená, faktograficky 
dotovaná, no zároveň básnicky rytmizovaná 
reportážna sonda do života slovenského re-
giónu má svojich tematických aj žánrových 
príbuzných. Podobne ako na Kráľovu hoľu 
sa aj tu dá ísť po viacerých chodníčkoch: 
Ak sledujeme básnickú líniu, pripomeňme 
staršiu knihu reportáží Petra Repku Vstaň 
a choď (pôvodne 1970), ktorá sa aktualizovala 
druhým vydaním (1998), začína tiež v jednej 
z nízkotatranských dolín a terapeuticky – zo-
stupom básnika do jaskyne a pobytom v tme. 
Ak by sme išli po stope literatúry faktu a pub-
licistickej reportáže, nemožno obísť Eugena 
Gindla, ktorý je autorom reportáží zo Sloven-
ska aj iných končín sveta, ktoré vyšli knižne 
v roku 2014 pod názvom Čelom vzad, ozvena! 
Kritika sociálno-politickej reality súčasného 
Slovenska zas autorku spája s Andrejom Bá-
nom a jeho Slonom na Zemplíne (2018). Už ako 
voľnejšia individuálna čitateľská fantazma sa 
tu objavuje Andrzej Stasiuk a jeho cestopisné 
obrazy súčasného Slovenska s náčrtmi róm-
skych osád, ktoré sú drsnou verziou tradič-
ného vidieka v epoche plastového fejku, ako 
ho podáva Katarína Kucbelová.

Čepiec je dielo interpretačne otvorené s po-
četnými miestami „nedourčenosti“. To však 
neznamená, že by celý príbeh nemal kon-
krétnu zacielenosť, identifikovateľnú nielen 
na povrchovej, ale aj vnútornej úrovni, kde 
sa využíva teleologický obrat od súčasného 
stavu k hľadaniu a odkrývaniu jeho príčin 
v osobnej minulosti. Ide o kľúčové sémantické 
gesto knihy. Výroba čepca je vlastne formou 
znehybnenia v akýchsi základných úkonoch, 
v ich opakovaní vzniká moment sústredenia 
a priblíženia sa k sebe – vtedy najviac sme. 
O tradičný folklór tu ide až na poslednom 
mieste, aj keď sa rozprávačke čepiec nakoniec 
vytvoriť podarilo. 

Radoslav Passia

Výš-a-výš 
(Emzepéeriks)

Erik Jakub Groch: melanchólia neviem
Bratislava: OZ BRAK, 2019

Zošit básní s enigmaticky „náhodným“ názvom 
melanchólia neviem je druhý zo série, ktorá 
sa začala pred rokom knižkou nil: úvod a podľa 
vyjadrenia autora by sa mala rozrásť celko-
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relativizuje aj to, že rozsah riadkov býva daný 
skôr vonkajškovo, formátom zošita. Groch ne-
pracuje s rýmom, zato na konci riadka rozdelí 
slovo alebo ho zakončí neslabičnou predlož-
kou. Nie celkom sa napĺňa aj úzus signalizovať 
hranice výpovede veľkým písmenom a bodkou. 
Príjemca takéhoto graficko-formálneho celku 
chtiac-nechtiac váha medzi tým, či dané rieše-
nia považovať za technický aparát, na ktorom 
až tak nezáleží (niekoľko nezrovnalostí je me-
dzi obsahom a nadpismi básní, iné sa týkajú 
napr. uvádzania čiarok vo vnútri výpovedí). 
Alebo či ich chápať ako znaky, brať na ne ohľad 
pri interpretačnom ozmyselňovaní básní a hľa-
dať funkciu pre každú jednu odchýlku.

Keď už sme pri tom, Grochov zošit v istých 
ohľadoch napĺňa parametre slovesno-obra-
zovej výpovede. Optickému dojmu zo vzťahu 
popísanej a prázdnej plochy možno v jeho prí-
pade pripisovať sémantické účinky. Napríklad 
na začiatku knihy sa mení veľkosť predelov, 
ktoré od seba segmentujú jednotlivé úseky 
textu. Ich rozstup sa od prvej básne po tretiu 
zmenšuje. Štvrtá (s incipitom modré steblá) je 
koncipovaná ako výrok: „modré steblá a kríky 
naokolo majú svoj vysnívaný vzhľad“, umiest-
nený celkom hore a celkom dole umiestnený 
výrok: „Pomedzi húštie, v kroví porastu vidieť, 
že sa nerozkladá, vstrebe húštinu ako nádych 
a vydýchne ju ako húštinu.“ Medzi nimi je voľná 
plocha. Je to takmer vizuálna báseň, s ktorou 
možno komunikovať sukcesívne, ale aj simul-
tánne, držať sa obvyklého smeru čítania zľava 
doprava alebo sa intuitívne vydať alternatívny-
mi smermi, napríklad sa vznášať zdola nahor. 
Navyše, tieto postupy sa pri ďalších textoch 
zopakujú. Grafickými prostriedkami sa tu teda 
pracuje s rytmom (pravidelnosť, pomernosť, 
symetria) a vytvára sa akýsi svorník medzi 
výpoveďami, ktoré by inak mohli pôsobiť ako 
náhodne zoradené. Táto vizuálna nadstavba 
nie je nepodstatná, jej tendencia je totiž v zá-
sade integrujúca, idealizujúca, od čiastkovosti 
smeruje k usporiadanosti celku.

Aj keď oproti zbierke úvod len jeden biblio-
grafický odkaz v melanchólii označuje, že 
príslušný verš je citátom, citátovosť je pod-
statnou črtou zbierky. (Pozri napr. vo Vertigu  
č. 1 – 2/2018 text Veľká tercia, časopisecký va-
riant básne sehnsucht.) Aj vtedy, keď čitateľ 
nemá dôkaz o rozličnom pôvode segmentov 
a odhaduje to len na základe ich štýlu, silno 
vníma, že práve koexistencia disparátnych 
prvkov je výsledkom tvorivého úsilia autora. 

miesta, ktoré sa javia skôr ako „zrútené“ šifry 
a čitateľ márne pátra po ich význame: „Chvíľu 
nad snehom, jedného vzhľadom nad druhé, vi-
dieť n-tú prítomnosti“ (s. 13). Je tu aj dosť zmys-
lovo, najmä vizuálne sýtych podnetov: „Pod ino-
vatkou haluzí, s vytesaným psom pri nohách, 
s výrezom líšky, všetko sa díva nehybne inam“ 
(s. 17). Lenže to, čo platí pre tento príklad, teda 
že je, povedzme, sošný, inokedy vyznieva až 
ako monumentalistická maniera, vnucovaná 
velebnosť. A čím sa zbierka končí? Zbytočným 
(pozri prvú polovicu básne) pseudofilozofickým 
podobenstvom: „Medzitým sa ku mne pridalo 
mačiatko, obišlo so mnou Zimnú hôrku a na 
mieste, kde sa ku mne pridalo, odbehlo preč“ 
(s. 20).

Kde gýč, tu gýč? Raz, nie, nie raz silné 
miesto, inokedy však len také, no, silené. Na-
priek prísnemu výberu. Alebo je háčik inde? 
Grochova zbierka (aspoň v tomto recenzen-
tovi) vzbudzuje nejednofarebné, „zošívané“ 
dojmy. Má totiž pochybnosť či intenciu, iste-
že chvályhodnú, viesť čitateľa k povedomiu 
o možnosti harmónie zámerne mnohoznačnou 
textúrou, z rubu až príliš neurčuje predpoklad, 
že pre zbierku je „ten druhý“ skôr objektom 
hodným pedagogiky ako účastníkom poézie.

Jaroslav Šrank

„Vďaka cestám 
za návraty“

Peter Repka: Spev
Levoča: Modrý Peter, 2019

Graficky nenápadné rozčlenenie zbierky Petra 
Repku na dve časti má svoje vnútorné opod-
statnenie. Sémantiku jednej časti od druhej by 
nebolo dobré oddeliť – majú svoju nadväznosť. 
Kapitola (celok) s názvom Spev obsahuje básne 
s názvami z oblasti hudby, sú usporiadané dô-
myselne – od Ladenia, Prelúdia cez jednotlivé 
hudobné tempá (voľné, živé, mierne rýchle, 
pomalé, vážne, dôstojné, bolestné, nepravi-
delné, meniace rýchlosť) až po veľkonočný 
chválospev a hymnus na počesť Matky Božej 
(Akathistos), ktorý má litanickú formu.

„Ako sa začína báseň? Asi neodolateľným 
obrazom, spojením nesúvisiacich slov, pojmov, 
ich znovuzosúvzťažnením. Báseň sa nevymýš-
ľa, ale objavuje. […] vzniká z niečoho, čo ešte 
nebolo. Ak nie z ničoho, tak aspoň zo zjave-
nia.“ Takto sa vyjadril Peter Repka v jednom 

Básne sú komponované ako montáže a na túto 
skladobnosť upriamuje pozornosť už prvá 
z nich, zimná prechádzka, pekná aj sama osebe. 
Každý prvok každého textu potom zásluhou 
nového kontextu, v ktorom sa ocitol, hovorí 
vždy „aj o niečom inom“ a toto povedomie vy-
tvára istý kontinuálny metakomentár k zna-
kovej povahe lyriky, slova vo všeobecnosti. 

Na to, že knižka pozostáva len zo 16 básní, 
je žánrovo-tematicky pomerne rozbiehavá. 
Inklinuje k lyrike prírodnej, ľúbostnej, prí-
ležitostnej, existenciálnej aj k metalyrike. 
Jednotlivé okruhy integruje kombinovaný, 
intelektuálno-analytický i intuitívno-re-
flexívny princíp. Vzťah subjektu, akokoľvek 
je štylizovaný do podoby samotára, k životu 
určujú tri zjavné prítomnosti. Prvou je jeho 
prítomnosť v prírode, krajine, ročnom cykle, 
počasí (motívy rastlín, zvierat, snehu atď.). 
Druhou je prítomnosť v kultúre a civilizácii 
(citáty z rôzneho knižného tovaru). Treťou je 
prítomnosť v ľudskej obci, sprostredkovaná 
cez diela umelcov, ku ktorým subjekt viaže 
kladné puto, alebo cez spomienku na ľúbostný 
zážitok. Žeby sa tým však vyčerpávali? „Vločky 
majú zahalený vzhľad, sneh je habituálny. // 
Vidieť zarezávanie rieky do zdvíhajúceho sa 
podložia. // Tieto dve deiktické gestá v dvoch 
obrazoch poukazujú na vzdialený jav a neprí-
tomné rysy.“ Takéto konštatovania či argumen-
ty sa v zbierke rôzne variujú. Celá dialektika 
prítomnosti a neprítomnosti, hmatateľného, 
viditeľného a nehmotného, zjavovaného sa 
výrazne (v kvantitatívnom aj kvalitatívnom 
zmysle) rozvíja hoci okolo metafory sneže-
nia či stromu a vetra. Akokoľvek teda záleží 
na našom vzťahu k jednotlivinám, podstatné 
je najmä povedomie o ich komplementarite, 
o jednote vecí v intenciách náboženskej viery. 

S takýmito ašpiráciami – najmä keď tušíme 
či vieme, kam smerujú – je však trocha aj kríž. 
Ako ich vyjadriť, výrazovo stvárniť? Básnik 
transponuje konkrétne zážitky do roviny po-
znatkov, zložiek vedenia, či už racionálneho 
alebo intuitívneho. V jeho slovníku sú naprí-
klad časté abstraktné podstatné mená (napr. 
tmavohnedosť, sivosť, svietivosť zo záveru básne 
sýkorka). Časom jeho básní je gnómický pré-
zent, keď sa cez aktuálny okamih vyjadruje 
nadčasovo platný stav vecí. Groch – a takých 
básnikov je u nás, tuším, čoraz menej – dokáže 
aj najmenšiu výpovednú jednotku včleniť hneď 
do niekoľkých významových rámcov, rovín. Viď 
už citovaná gnóma, že „sneh je habituálny“. 
Odvrátenú stranu týchto prípadov predstavujú 
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rozhovore. V Speve sú totiž jeho verše, myš-
lienky nahromadené zdanlivo bez systému. 
Zábermi mysle poprechodí dejiny i svet, Bibliu 
i každodenný život, hudbu a prostotu, prírodu, 
človeka – jeho letoru, jeho putovanie dňami 
i rokmi. Sporadicky je prítomné aj spomínanie 
na detstvo, domov a rodičov. A zrazu zistíme 
vo veršoch bez rýmov („Rýmovanie mi nechuti-
lo. Pripomínalo mi lúštenie krížoviek…“ – z roz-
hovoru), že Repka mapuje, čo všetko ľudstvo 
na svojej ceste zažívalo a zažíva. Za tým na-
pohľad „všedným“ je prítomné to biblické a na 
ňom stavia svoje reflexie („Neposlušne som žil 
/ v darovanom / Kľúč máš dvere hľadáš“, s. 32). 
V pozadí mapovania biblických podobenstiev 
s postupujúcimi dejinami je aj protiklad s krá-
sou pokoja prírody.

Dôležité sú tu i motívy detí – oslava ich naro-
denia, každého, i toho v Betleheme, ale aj motív 
detí násilne usmrtených („mená pred plynom 
si zapamätal / pri baraku závet zakopal / mená 
detí bez rúk a nôh hľadať // V sprievodoch ml-
čania / v cestách necestách“, s. 33). To biblické 
mučenie sa v dejinách opakuje („Úder je úder 
i od blížneho // Nevinného bičujú živými hadmi 
/ […] Priateľa a brata katujú“, s. 37). Každý mo-
tív z biblického utrpenia – ukrižovania asociuje 
u lyrického subjektu počínanie, charakter, spô-
soby, myslenie človeka od pradávna po dnešok. 
To takmer neviditeľné prepája zväčša jemnými 
asociáciami („kto má čas pre seba / pre teba 
pre mňa/ / Ochladli sme“, s. 40). Je tu aj mo-
tív Olivovej hory – v náznakoch, ako symbol 
udávania a prenasledovania človeka („Utiecť 
z ostnatých hájov olív / vzdať sa otca matky 
// Vo viacrozmernom vidieť chrámy väzení / 
v nesvetle je bozk bozkom pred pohromou// 
Ak mňa hľadáte ja som to“, s. 34). A súčasník 
zabudol na podstaty, nepozná ich, „zmizli 
posolstvá […] zmizli slová nebolo adresátov 
/ […] Sotva počuť padajúci slák / v tresku slá-
kov“ (s. 46). Žije iný, moderný, virtuálny svet, 
vznikajú nepokoje, nenávisť, vojny („Ulica sa 
potuluje bez ľudí / […] nastal súboj s lakťami 

[…] Opľúvali sa zle bude / v chráme bez slov“, 
s. 47). Silný je motív o takých, ktorí nepočujú 
a nevidia. Azda iba v ťažobe, v nebezpečenstve, 
v trápení si človek pomyslí na to prazákladné 
(„Ak je život správny / anjel strážny / odpočí-
va“, s. 55).

Druhá časť tejto básnickej knihy má označe-
nie Že-lez-ni-ce IV. Je v podstate pokračovaním 
či zavŕšením rozsiahleho cyklu (Že-lez-ni-ce, 
1992, v preklade autorovej manželky Angely 
vyšli aj v nemčine a niektoré časti boli zhudob-
nené; Priateľka púšť, 1996; Karneval v kláštore, 
2002; Relikvie anjelov, 2006). Už v grafickom 
stvárnení názvu cyklu nájdeme sémantický 
princíp celej časti a môžeme si aj pripomenúť 
autorovo vtipné vyjadrenie: „Trpezlivosť pri pí-
saní Že-lez-níc som zdedil po mame.“ (poznám-
ka: mama háčkovala záclony; z rozhovoru).

„Obraz nebol / spokojný s pozorovateľom“ 
(s. 74). Z danej myšlienky možno odvodiť zmysel 
tejto druhej časti knihy. Autor ukazuje svet 
akoby naopak, hodnotovo naruby, lebo svetu 
vládne mamona a nie duchovno. Spustil sa, 
častejšie sa objavujú prehrešky či hriechy 
proti etike či Desatoru. Aj viera, jej symboly 
sa premenili na obchod. „Jazyk je rozštiepený 
na dobro a zlo“ (s. 70). Súčasný človek si akosi 
neuvedomuje, ako on sám, jeho okolie, živé 
i umelo vytvorené gniavi jeho dušu („Stráca-
me sa, ako sme sa roky strácali, / (ne)správ-
ne prepájali, pripájali“, s. 75). Človek skĺzol 
na nesprávnu cestu, nechce poznať návrh 
na záchranu. Vo veršoch nájdeme „ponášky“ 
na biblické texty (vo forme, melódii reči), aso-
ciácie, predstavy vnímania reálnej skutočnosti 
sa prelínajú s vypovedaným i s tým, čo je len 
náznakovito alebo metonymicky stvárnené.

Čo je v Repkových Že-lez-ni-ciach dôležité 
– to je motív cesty, neustále plný nostalgie, 
bolesti, strachu, smútku, ale v krásnom prírod-
nom ráme. Že-lez-ni-ce sú ako cesty životom 
so zastávkami – stanicami, možno na nich za-
žiť, prežiť a vidieť všeličo, ale príde čas, keď 
„stanica, v ktorej čakáte, / už nie je“ (s. 91). „Ku 
koncu ešte lovia zlato / z oleja v džbáne, / aby 
nakúpili petrolej. // Ale lampa čoskoro zhasne 
/ a slovo sa stane srdcom“ (s. 90).

Z Repkovej poézie máme zákonite dojem 
mnohosti v sémantike i vo forme a cítime, že 
za tým dojmom je ešte niečo navyše, k čomu 
sa dostaneme nie iba vnímaním zaujímavých, 
nezvyklých obrazov, ale musíme sa ponoriť 
do vertikality básnikových myšlienok. „Vyspie-
val som sa v uzavretých baniach, / v priesto-
roch na opakovanie sa zvukov. / V temnote sme 

nevedeli, čo ťažíme a čo ťaží nás“ (s. 72). Čo teda 
zanechá jedna generácia nasledujúcej? „Poé-
zia, rovnako ako viera, je obdivuhodný druh 
nevedeckého poznania. Pomáha nám k okami-
hom, ktoré nás presahujú. Možno teda naozaj 
chcem poéziou chváliť Boha: Poézia činu a čin 
poézie má poľudšťovať svet. Pre mňa to platí 
dodnes“ (z rozhovoru s Radoslavom Tomášom).

Problematike – témam i motívom tejto bás-
nickej zbierky Petra Repku sú prispôsobené aj 
ilustrácie. Ide o jemne štylizované umelecké 
fotografie Petra Župníka, ktoré predstavujú 
časti artefaktov a detaily prináležiace do sak-
rálneho prostredia Chrámu svätého Jakuba 
v Levoči, odkiaľ tento „najpoetickejší autor 
novej vlny slovenskej fotografie“ pochádza. Je 
preto len prirodzené, že na fotografiách stvár-
nil časti výtvorov slávneho gotického rezbára 
Majstra Pavla z Levoče, ktorý Župníka, tohto 
európskeho umelca, vždy fascinoval.

Spev Petra Repku je teda jednou z takých 
kníh, kde sa sémanticky vzácne a prirodzene 
spája umenie slova s umením výtvarným.

                                
Gabriela Rakúsová

Na okraji 
každodenného

Dalfar: Mimochodom
Bratislava: Hronka, 2019

„Životy bez marginálií sú smutné,“ konštatuje 
Dalfar, autor knižného súboru reflexií Mimo-
chodom, ktorý vyzdvihuje práve marginálie 
a mimochodnosti. Margo vníma autor ako 
prázdny, nepopísaný priestor, ohraničujúci 
popísanú skutočnosť. V jednotlivých úvahách 
venovaných rôznorodým témam sa Dalfar 
pohybuje zdanlivo na okraji nášho každo-
denného života, všíma si predovšetkým to 
nenápadné, zdanlivo samozrejmé, a predsa 
dôležité, podnetné a inšpirujúce.

Zbierka Mimochodom si vyžaduje pozorné-
ho, aktívneho recipienta. Napriek tomu však, 
snáď aj vďaka úsečnému charakteru jednot-
livých kapitol, môže vyhovovať aj takzvané-
mu uponáhľanému čitateľovi, ktorý nemá čas 
na zdĺhavé filozofovanie. Veď v ostatných 
rokoch, oveľa viac ako kedykoľvek predtým, 
rezonuje téza uponáhľanosti doby. Nevieme 
si nájsť čas na umenie či kultúru, dokonca 
nám neraz chýba čas na rodinu, priateľov či 
vlastné koníčky. Toto klišé nás akoby opečiat-
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pomalosti (ako na náprotivok uponáhľanosti) 
poznamenáva, že pokiaľ „rezignujeme na po-
malosť, rezignujeme aj na z nej vyplývajúcu 
dôslednosť“. Svojou zbierkou nám ponúka 
vzácny priestor na spomalenie, stíšenie sa 
a vlastné úvahy.

Dalfarove úvahy majú potenciál formovať 
čitateľa, dokonca to autor očakáva a je žia-
duce, aby sme jeho myšlienky ďalej rozvíjali, 
komentovali a dotvárali. Burcujú naše vlastné 
uvažovanie a sebarealizáciu. Môžu nás naučiť 
pozrieť sa na marginalizovanú či samozrejmú 
vec z iného, nečakaného uhla. Môžu prekva-
piť svojou objavnosťou a inšpiratívnosťou. 
Na prvý pohľad sú Dalfarove prózy tematic-
ky banálne, no aj napriek tomu majú ambíciu 
obrusovať a tvarovať svojho čitateľa, pričom 
nestrácajú ľahkosť a nadhľad.

Zbierka Mimochodom má pomerne široký 
tematický záber. Nájdeme tu úvahy na margo 
dotyku, hladu, výhľadu či jednej myšlienky 
Milana Kunderu, ale aj na margo reklamy, 
undergroundu a automobilov.

Nejednu kapitolu venoval Dalfar literatúre, 
pretože práve literatúra sa „rodí a žije na mar-
gu hrubo vytlačených  faktov, ktoré prene-
cháva žurnalistike“. Úvahami sa pozastaví 
pri niekoľkých kľúčových dielach svetovej 
(o. i. Riúnosuke Akutagawu: Čaro mágie) aj 
slovenskej literárnej tvorby (Slovenský po-
ker Dušana Mitanu a iné). Trefne a vtipne 
okomentuje aj niektoré typické fenomény 
dnešnej doby. V reflexii Na margo automobilov 
podčiarkuje schopnosť automobilu zrkadliť 
charakter, prestíž a postavenie jeho majiteľa. 
Pričom na záver zdôrazňuje, že práve „výmena 
vozového parku počas jednotlivých dekád je 
javom, ktorý v sebe odráža tie najpodstat-

k zisteniu, čo všetko v danej oblasti chýba. 
Kompozícia knihy, kde sú kapitoly o prácach 
zo slovenských i českých tvorivých dielní, 
svedčia o tom, že oba národy pokladali MRŠ 
za dôležitú osobnosť vo svojich dejinách a vý-
čitky typu čechoslovakista či slovenský nacio-
nalista nepatria do slovníka profesionálneho 
hodnotiteľa jeho osobnosti. Autorka sa ani 
nemusela vyhýbať spomenutým slovám, lebo 
jej hodnotenia vychádzajú a opierajú sa o kon-
krétne diela, ktoré v danej dobe zohrali svoju 
historickú úlohu. A každá doba, majúc svoje 
politické podložie, sa niekedy aj nechtiac do 
daného diela dostáva, čo si autorka správne 
všímala. Inak sa osobnosť MRŠ vnímala v me-
dzivojnovej republike, inak za slovenského 
štátu a inak v súčasnosti. Za socializmu bol 
Štefánik vylúčený z pozornosti, rúcali či inak 
sa likvidovali jeho sochy či podobizne, takže 
ani nevznikali žiadne divadelné diela, iba roz-
hlas a televízia vyrobili niekoľko dokumentár-
nych  programov.

V troch samostatných kapitolách sa autor-
ka venuje divadelným hrám a predstaveniam, 
televíznej a rozhlasovej tvorbe na Slovensku 
a v Čechách a možno súhlasiť s hodnotiteľmi 
knihy, že ide o najkomplexnejšie spracovanie 
zvolenej problematiky.

Veľká väčšina sledovaných prác do roku 
1945 má pietny a adoračný charakter (vďaka 
jeho tragickému úmrtiu), iné sledujú národ-
no-buditeľský či výchovný cieľ, v 40. rokoch 
20. storočia majú aj propagandistické za-
meranie. V divadelnej oblasti to boli zväčša 
krátke scénky, pásma, recitácie atď. bez väčšej 
umeleckej ambície. Autorka približuje obsahy 
týchto diel, a tak z nich možno vyčítať zámery 
tvorcu. Svoje pozorovania  následne dokumen-
tuje konkrétnymi ukážkami, aby sa čitateľ zo-
známil s dobou, jej myslením i jazykom.

Veľký boom záujmu o osobu MRŠ nastáva 
po roku 1989. Je pozoruhodné, že prvé popre-
vratové dielo o MRŠ bolo hudobnou inscená-
ciou. Minimalistickú operu Posledný let (Dva-
násť podhľadov na M. R. Š.) skomponoval Marek 
Piaček. Aj následné dielo z pera S. Štepku 
Generál je hra s pesničkami. Nasledovali ešte 
hudobné či baletné diela a napokon aj prvá či-
noherná inscenácia Evy Borušovičovej Štefánik 
– slnko v zatmení. Väčšina inscenácií má živo-
topisný charakter, čo umožňuje autorke ana-
lyzovať dej, čo však neznamená, že si nevšíma 
aj ďalšie divadelné výrazové prostriedky. Sama 
sa nevenuje priamemu hodnoteniu predsta-
vení, radšej uvádza ukážky z konkrétnych 

nejšie sociologické fenomény vrátane zmeny 
životnej úrovne, životného štýlu či politického 
systému“.

Obdobne vážne, ale aj s humorom jemu 
vlastným, píše o mnohých iných javoch, kto-
rým zriedkakedy venujeme pozornosť, hoci sa 
nás bezprostredne dotýkajú. Táto útla zbierka 
nás môže sprevádzať, inšpirovať a motivovať, 
pretože je rovnako všedná a zároveň výnimoč-
ná ako náš každodenný život.

Lucia Mattová

Znovu objavovaný 
Štefánik

Dagmar Inštitorisová: Milan Rastislav 
Štefánik v dramatickej tvorbe na Sloven-
sku a v Čechách. Bratislava – Brno: Cultu-
re Positive – STIMUL Group, 2019

Sochy Milana Rastislava Štefánika sa vraca-
jú na pôvodné podstavce a zároveň vznikajú 
nové, opäť sa o ňom píšu romány, inscenujú 
divadelné hry, chystajú sa nové filmy, prehod-
nocujú sa vzťahy k jeho osobnosti a osobnosť 
sama, hľadá sa jeho miesto v dejinách Slo-
venska atď. Do tejto záujmovej vlny zapadá 
aj odborná publikácia známej teatrologičky 
Dagmar Inštitorisovej Milan Rastislav Šte-
fánik v dramatickej tvorbe na Slovensku 
a v Čechách.

Autorka sa zamerala na oblasť dramatickej 
a filmovej tvorby a do svojej publikácie sústre-
dila podľa možnosti všetky dostupné diela, 
dotýkajúce sa M. R. Štefánika (ďalej MRŠ). 
Načrtnutý obraz vedie k úvahe o množstve 
a kvalite dramatických diel, o časovom in-
tervale návratov k osobnosti MRŠ a napokon 
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kritických statí. Autorka uvádza aj ďalšie di-
vadelné žánre, ktoré sú zamerané na niektorú 
konkrétnu stránku Štefánikovho života. Všet-
ky spomenuté diela svedčia o skutočnosti, že 
Štefánik bol výraznou dramatickou postavou 
a jeho život poskytoval autorom dostatočnú 
motiváciu na vytvorenie dramatického diela. 

Niekde sa MRŠ objavuje iba marginálne 
ako vedľajšia postava, čo nič neuberá z výz-
namu jeho pôsobenia. Iné scénky sa venujú 
Štefánikovej korešpondencii, ba objavuje sa 
aj v scénickom čítaní. Ako posledná sa uvádza 
inscenácia Masaryk/Štefánik z roku 2018. Jeho 
autorom je Peter Pavlac. Toto aj iné dramatické 
diela sa hrali nielen v slovenských divadlách, 
ale aj v českých. Aj Pavlacovu hru naštudovalo 
Městské divadlo Zlín i Divadlo Aréna v Brati-
slave ako dôkaz rovnakého hodnotového prí-
stupu k danej problematike. V závere kapitoly 
autorka konštatuje zvyšujúcu sa náročnosť 
inscenácií aj ich umeleckej stránky.

Dve ďalšie kapitoly sú venované filmu, te-
levízii a rozhlasu. Všetky médiá pristupovali 
k osobnosti M. R. Štefánika najčastejšie doku-
mentaristicky. Snažili sa prezentovať čím viac 
zachovaných obrazových i zvukových zmienok 
o ňom. Vo filme, rovnako ako v televízii, chý-
ba celovečerný film. Za najstaršiu snímku sa 
pokladá materiál z jeho pohrebu pod názvom 
Milan Rastislav Štefánik – pohreb z  roku 1919. 
Jeho význam spočíva v dokumentárne zachy-
tenej podobe celej pohrebnej ceremónie, čo sa 
následne preberá aj do najnovších dokumen-
tárnych filmov.

Po roku 1989 bolo natočených viacero fil-
mov, no podľa autorky osobitné postavenie má 
krátky, šesťminútový dokument scenáristu  
režiséra Martina Plcha s názvom Milan Rasti-
slav Štefánik (1990), lebo prepája osobnosť MRŠ 
s nežnou revolúciou v roku 1989. 

Rozhlasová tvorba je v tomto smere ove-
ľa pestrejšia ako televízna. Nielen v tom, že 
využíva rozličné kratšie rozhlasové žánre, 
najčastejšie dokumentárneho charakteru, 
ale objavujú sa aj umelecky spracované ume-
lecké diela, ako je rozhlasová hra, ale aj fičre. 
Pre deti je určená hra J. Repka Oči plné hviezd 
(2000), pre dospelých poslucháčov zase hra A. 
Hykischa Meteor padá do neba (2003). Obaja 
autori využívajú autentické memoárové tex-
ty. Spomínajú sa ešte hry M. Grolla Meteor 
(2005) a A. Baláža Ján Ezechiel (2005). V po-
sledne menovanej je Štefánik iba vedľajšou 
postavou. D. Inštitorisová analyzuje aj mnohé 
dokumentárne pásma, umelecko-publicistické 

Dievča, ktoré sa v 90. rokoch stratilo v americ-
kom Kentucky – dnes – o dvadsaťosem rokov 
neskôr, podľa neho sedí hneď oproti na stoličke 
v austrálskej kaviarni a celú situáciu radikálne 
odmieta. Jej mama predsa zomrela pred piati-
mi rokmi a otec so sestrou žijú v Melbourne. 
Po hrabaní sa v starých fotkách u svojej sestry 
však zistí, že tu niečo nesedí, rozhodne sa muža 
spätne kontaktovať a načrieť s ním do života 
Sammy Wentovej. 

Cez juxtapozíciu minulosti a prítomnosti sa 
nielenže čitateľ stáva pozorovateľom bádania 
a odhaľovania tajných zákutí Kiminho resp. 
Sammynho života. Autorovi tiež slúži ako udr-
žiavač pocitu napätia. Rozdelenie na dva sle-
dy jednej udalosti robí text pochopiteľnejším 
a prehľadnejším, čo v príbehu plnom zvratov 
nikdy nie je na škodu. Zatiaľ čo v minulosti 
sa nám dotvára obraz Sammynej rodiny a jej 
života ovplyvneného náboženským kultom, 
v súčasnosti hlbší pohľad na veci absentuje.  

V knihe sa postupne stretávame s množ-
stvom postáv. Akoby aj nie, keď má hlavná 
hrdinka zrazu nielen dve mená, ale aj raz toľko 
rodičov, súrodencov či susedov ako doteraz. 
Problém ani tak nie je v samotnom množstve 
ako v tom, že ich prítomnosť je vo väčšine prí-
padov neopodstatnená. A hoci to miestami 
vyzerá ako ďalší trik so snahou zvýšiť napätie, 
v konečnom dôsledku to viackrát vypáli ako 
zbytočné naťahovanie. O dôležitých postavách 
sa nedozvedáme takmer nič. O okoloidúcich 
zase len toľko, že nech sú na ktoromkoľvek 
kontinente, spája ich veľká neznášanlivosť 
voči iným skupinám ľudí. Aj v tejto knižke sa 
teda stretávame s tematikou rasizmu či od-
sudzovania na základe sexuálnej orientácie. 
Avšak bez akéhokoľvek ďalšieho funkčného 
spracovania. Možno je to aj jazykom, v ktorom 

pásma, publicisticko-politické dokumentárne 
pásma, dramatické pásma a najviac vyzdvihuje 
dokumentárne pásmo Jána Bábika Dúchanie 
do pahrieb (2000).

České médiá vyrobili o niečo menej prác  
o M. R. Štefánikovi. Jediný hraný český film 
Milan Rastislav Štefánik pochádza z roku 1935. 
Film je dosť kritizovaný a jeho význam spočíva 
v  adoračnom spôsobe zobrazenia MRŠ. Po roku 
1989 vzniklo niekoľko dokumentárnych tele-
víznych filmov, každý z nich sa zaoberá inou 
stránkou Štefánikovej osobnosti. Český roz-
hlas vyrobil do 50 titulov, disponujúcich zväčša 
informačnou hodnotou. Z roku 2018 pochádza 
dramatická koláž z denníkov a korešpondencie 
pod názvom Štefánik? Štefánik!, vychádzajú-
ci z dramatického textu pre divadlo jedného 
herca v roku 2014, iba monológy sa zmenili 
na dialógy.

Príťažlivosť tejto publikácie zvyšuje množ-
stvo obrázkových  a textových príloh (ukážky 
z historických i súčasných dramatických  tex-
tov, súpisy, základné životopisné údaje MRŠ, 
teatrografia divadelných inscenácií s fotogra-
fiami, menný register) a bohatá odborná litera-
túra. Uvedené prílohy zvyšujú informovanosť 
čitateľa o tejto problematike, ktorá je v knižnej 
podobe spracovaná prvýkrát.

 Marta Žilková

King + Flynnová 
+ x = White

Christian White: Nezvestná. Preklad Mar-
tin Kubuš. Bratislava: Tatran, 2019

Čo by ste urobili, ak by vás v jedno ničím 
nerušené popoludnie oslovil neznámy muž 
a povedal vám, že ste 28 rokov žili v ilúzii? 
Túto otázku si možno položia niektorí z tých, 
ktorým sa dostane do rúk debut austrálskeho 
scenáristu a spisovateľa Christiana Whitea 
Nezvestná. Popudom k jej napísaniu bola pod-
ľa autora túžba dostať príbeh z hlavy. Odmenou 
za vypočutie svojho vnútorného hlasu mu bolo 
ocenenie v súťaži za najlepší nepublikovaný 
rukopis roku 2017. Nemožno vylúčiť, že práve 
jemu môže vďačiť za ďalšie osudy knihy.

Hlavná hrdinka Kim Leammyová, učiteľka 
fotografie, je práve na obednej prestávke pred 
ďalšou hodinou, keď k nej znenazdajky zaví-
ta cudzinec, ktorý tvrdí, že jej pravé meno je 
Sammy Wentová a jej rodičia žijú v Amerike. 
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 ›› sa White uchyľuje často k ošúchaným klišé, 
ktoré ľahko zničia aj dobre mienenú prácu 
s textom či charaktermi. 

Sám White v autorskej poznámke informuje, 
že vždy, keď si nevie rady, siahne po Stephenovi 
Kingovi. To evidentne urobil hneď na začiatku 
knižky, kde vložil Kingovo meno do úst hlavnej 
hrdinky, ako inak, knihomoľky samotárky, ob-
ľubujúcej horory a momentálne čítajúcej Cinto-
rín zvieratiek. Motív autorov píšucich thrillery, 
zhodou okolností žáner rovnaký, aký píše sám 
White, je využitý vo viacerých prípadoch. Ob-
zvlášť v prvej časti knižky. A to je tá horšia, 
ktorej jedinou napínavou časťou sú mená ako 
King či Flynnová. 

Ak je čitateľ dostatočne zvedavý a ochotný 
vydržať ďalej bez toho, aby preskakoval strany, 
autor sa mu odvďačí. White je pôvodne scená-
rista, čo sa sčasti odráža aj v jeho beletristickej 
prvotine. Vďaka malým detailom prítomným 
v texte, navodzuje aj celkom živé filmové scé-
ny (obrazy), aj keď miestami prvoplánové. Mi-
nulosť a prítomnosť sa nielen začnú prepájať, 
klesne aj počet viet prítomných vo viacerých 
motivačných knižkách či weboch s otrepanými 
citátmi. A vývin udalostí, odvážime sa tvrdiť, 
naberie celkom iný spád.

Nezvestná s najväčšou pravdepodobnosťou 
nezaujme čitateľov so zvykom zatvárať knižku, 
ktorá si ich dejom nepripúta hneď od prvých 
strán. Ani tých, ktorí sú odvážni a zvládnu 
prvých sto. Na tých najodhodlanejších však 
napriek všetkým výhradám čaká  príjemne 
plynúci príbeh a celkom dobrý filmový zážitok 
vhodný na jemné odreagovanie sa od týždňo-
vých povinností. Kto však naozaj obľubuje 
spomínaných autorov, prípadne kvalitné se-
verské krimi, nech radšej úplne neporovnáva 
a vychutná si jedinečnosť debutu tohto austrál-
skeho scenáristu.

Nikola Janková

„Rozpálená ako pec 
na pizzu“

Katarína Pivarčiová: Sedem dôkazov, že 
ťa skutočne miluje. Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 2019

Román Sedem dôkazov, že ťa skutočne milu-
je je príbehom tridsaťpäťročnej Alžbety, ktorá, 
v domnienke, že nikto neodhalí jej pravý vek, 
prichádza s kamarátkou Laurou na internáty, 

má, len aby ju znásilnil a zmlátil, jej doktorka, 
ku ktorej v tehotenstve chodí, je nepríjemná 
a má pasívne agresívne narážky na Alžbetin 
vek. Jediná postava, ktorá sa hýbe viac-menej 
v rámci mantinelov normy, je Adam, ktorého 
jedinými atribútmi sú skutočnosť, že je študen-
tom filozofie (tento fakt však nemá v spojitosti 
s dejom žiadnu hodnotu), a detinské správanie 
(únik pred problémami, neschopnosť postaviť 
sa zodpovedne k svojmu štúdiu, impulzívne 
rozhodnutia – ísť na východ stopom napriek 
tomu, že je jeho partnerka tehotná). Tesne 
pred záverom však prechádza spomínaným 
prerodom a stáva sa z neho zodpovedný otec 
rodiny. Do tejto zmeny autorka vytvárala medzi 
Alžbetou a otcom jej budúceho dieťaťa zau-
jímavú dynamiku, omnoho viac podobnú tej 
medzi matkou a synom. Nepúšťa sa do riešenia 
problému pripravenosti na dieťa, narýchlo ho 
radšej harmonizuje rýchlymi deus ex machi-
na odpoveďami – sme pripravení, lebo nás za-
bezpečia moji bohatí rodičia, sme pripravení, 
lebo mi z neba spadla do rúk nová práca a pod. 
Taktiež úvodná otázka, či medzi ženskou 
a mužskou postavou existuje aj iné ako fyzické 
puto, sa vyrieši rýchlo, bezproblémovo, har-
monizujúco a polopatisticky. Sú kompatibilní 
a hotovo.

V závere knihy sa pred očakávaným a ne-
prekvapujúcim finále spomína, že Alžbeta 
„vedela so slovami narábať ako majster“. Aj 
pre autorku by bolo lepšie, ak by preukázala 
toto majstrovstvo priamo svojou prácou a nie 
iba umelými konštatovaniami. 

Nina Podmanická

Ani bájka, 
ani rozprávka

Dana Hlavatá: Rozprávky dúhového dážd-
nika. Bratislava: Fortuna Libri, 2019

Rozprávky dúhového dáždnika Dany Hla-
vatej s ilustráciami Veroniky Guzoňovej 
sú určené detskému čitateľovi vo vekovej 
kategórii približne od šesť do desať rokov. 
Knihu tvorí pätnásť minipríbehov zastreše-
ných putovaním jedného farebného dáždnika. 
Pri detských knihách predstavujú ilustrácie 
autonómnu kategóriu, resp. kategóriu rovno-
cennú textovému obsahu. Predpokladaní ad-
resáti (v tomto zmysle rodičia) preferujú taký 
produkt, ktorého vizuálny materiál, rovnako 

aby sa tam zabavila. Stretáva dvadsaťpäťroč-
ného študenta filozofie Adama, ktorý sa ešte 
v ten istý večer stáva otcom jej budúceho die-
ťaťa. Kniha neponúka žiadne prekvapenia, už 
v anotácii čitateľ naráža na klišé, že hlavnej 
hrdinke po tejto internátnej noci „pod srdcom 
rastie drobný problém“. Autorka v diele čitateľa 
uisťuje, že sa všetko dobre skončí, napríklad 
len pár týždňov po počatí, keď si Alžbeta hlad-
ká brucho a hovorí si, aký je budúci otec jej 
dieťaťa skvelý muž – napriek tomu, že ten zatiaľ 
ani netuší, že sa v daný večer zadarilo a matku 
svojho dieťaťa pozná veľmi krátko a povrchne. 

Adam impulzívne odchádza na cestu, 
na ktorej si uvedomí, že Alžbetu miluje a chce 
s ňou vychovávať syna. Útek pred problé-
mom, ktorý si vyžadoval okamžité riešenie, 
je teda glorifikovaný, povýšený na cestu 
za vnútorným prerodom, na ktorej, mimo-
chodom, čitateľ zisťuje, že tento študent fi-
lozofie netuší, ako vyzerá Sagrada Familia.  
Text kumuluje jedno klišé za druhým a hoci sa 
v ňom opakovane nachádzajú formulky ospra-
vedlňujúce tento postup, netreba si ich mýliť 
s ozajstnou sebareflexiou. Je tu tiež mnoho re-
dundantných konštatovaní – postavy nahlas 
predpovedajú svoje budúce konanie, ktoré je 
následne duplicitne opísané v texte.

Hlavným problémom väčšiny sentimentál-
nych diel nie je apel na emocionálnu strán-
ku čitateľa, ale absencia naozaj aktívnych 
postáv. Hlavná hrdinka preukazuje takmer 
absolútnu mieru pasivity, pričom, keď sa už 
pustí do akcie, jej činom chýba logika. Stretáva 
karikatúrne postavy, napríklad upratovačku 
Zlatku, kamarátku Lauru, Magdalénu a zá-
porákov, ktorým chýba vnútorná motivácia. 
Jej bývalý šéf je ochotný riskovať všetko, čo 
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ako ten textový, inšpiruje detského čitateľa 
k vlastnému hodnotnému myšlienkovému a ob-
razovému procesu. V týchto rozprávkach však 
narážame na ilustrácie akoby vygenerované 
z už existujúcich typických tvarov. Jednoduché 
plochy, čierne obrysy (ako v omaľovankách), 
veľké oči zvieratiek. Nekreujú osobitý svet, 
neponúkajú dostatok inšpiratívnych stimulov 
pre detskú kreativitu. 

V dnešnej konkurencii na knižnom trhu 
detskej tvorby (napríklad vydavateľstvá ako 
Egreš či Baobab) nemožno ilustráciu podceniť, 
nechať ju len paralelne plynúť vedľa dominant-
ného textu. Je potrebné zostaviť z jednotlivých 
ilustrácií inovatívny celok, resp. nanovo vy-
rozprávaný príbeh – s akcentom zase na iných 
(implicitných) skutočnostiach, ktoré text ne-
pomenúva doslovne. Keď sa tieto dva knižné 
komponenty spoja, vznikne zaujímavý materiál 
pre následné širšie interpretačné možnosti. 
Taktiež je možné (a nanajvýš žiaduce) pridať 
k ponúknutej textovej informácii čo najviac 
vizuálnej fantázie. Napríklad konkrétne v tej-
to knihe sa mohla využiť i predsádka knihy 
na ilustrácie rôznych druhov dáždnikov – sta-
rožitných, dámskych, pánskych, moderných 
atď. Takže kvôli nevýraznej a neautonómnej 
výpovednej hodnote ilustrácií a grafickému 
rozloženiu textu (text sa neesteticky uhýba 
obrázkom) celkové vyznenie knihy smeruje 
k tónom typických detských kníh minulého 
storočia. 

Krátke epizódy zo zvieracej ríše – obľúbe-
ný žáner Dany Hlavatej ako detskej autorky 
(Bájky, Bájky pre všetkých, Bájky zblízka i zďa-
leka, Bájky pre malých i veľkých) – spája rôzno-
rodé zužitkovanie dáždnika. Práca s jednou 
rekvizitou nielen účinne prepája samostatné 
„rozprávky“, ale produktívne otvára priestor 
pre kreativitu. Dokonca môže poslúžiť i ako 
pomôcka, návod pre rodičov alebo deti, že mož-

zostáva v hrdle akési napätie, nepokoj (Hra 
na skrývačku) či nejasne definované ponauče-
nie (Vodná šmykľavka, Lesný vysielač).

 Dominika Petríková

Hilda 
a fantastické bytosti

Luke Pearson: Hilda a trol. Preklad: 
Magdaléna Poppelková. Bratislava: 
Albatros, 2019

Autorom komiksu je mladý umelec Luke 
Pearson, ktorý je okrem Hildy známy aj 
spoluprácou na piatej a siedmej sérii seriálu 
Adventure Time. Medzi týmito dielami je urči-
tá spojitosť – obe sú plné fantázie a chytrého 
humoru. Často sú považované aj za rozprávky 
najmä pre dospelých. Komiksové dielo aj jeho 
seriálové spracovanie sa teší vo svete veľkej 
obľube. Vďaka slovenskému prekladu je dielo 
dostupné už aj tunajším najmenším čitateľom.

Hilda je malé modrovlasé dievča, ktoré 
žije so svojou mamou v chalúpke uprostred 
divočiny, na míle vzdialenej od ľudí. Necíti sa 
však osamelá, sama hrdinka o sebe hovorí, 
že je dobrodruh a každý deň si sama vypĺňa 
skúmaním okolia v spoločnosti svojho miláčika 
Pána Vetvičku, vzácneho líško-jeleňa. Hilda 
je nesmierne pozitívna hrdinka, ktorá hľadá 
vo všetkom a všetkých – dokonca aj v ľudožra-
vých troloch – len to dobré.

Prečo sa komiksy tešia takej popularite? 
Veľký podiel má na tom určite samotná hlav-
ná hrdinka. Je veľmi vnímavá a optimistická, 
nikdy sa nenechá znechutiť nepríjemným vý-
vinom udalostí a vďaka určitej dávke detskej 
naivity sa dokáže „prebojovať“ aj do trolieho 

no vyťažiť z jednej hračky (jedného predmetu) 
viacero herných možností. V tejto súvislosti sa 
mi vynára charakter jednej konkrétnej výstavy 
v Bibiane s názvom V hlavnej úlohe stolička, kto-
rá ukázala deťom, ako všelijako možno vidieť 
jednu istú vec; aké rôzne účely môže plniť; akú 
odlišnú citovú hodnotu môže znamenať. Ten 
istý prínosný program napĺňa aj Dana Hlava-
tá vo svojich Rozprávkach dúhového dáždnika. 
Príbehy začína vždy „skokom“ do jasne zadefi-
novaných situácií, resp. konfliktu. Konečnému 
vyzneniu príbehu – poučeniu podriaďuje celé 
písanie. Nejde o poetickosť jednotlivých slov, 
slovných spojení či viet. Mnohé prirovnania 
ostávajú v rovine tých zaužívaných („akoby 
mi ich prešiel parný valec“, „ráno sa prebudil 
ako znovuzrodený“). Jej štýl je teda strohý, ľah-
ký – v zmysle hladkého plynutia deja a kon-
štantného rozprávania – a dostatočne jazykovo 
zrozumiteľný detskému čitateľovi. Strohosť 
vyhovuje bájkam, ktoré má evidentne autor-
ka v obľube, ale i rozprávkam (vychádzajúcim 
z rozprávačských tendencií Dobšinského prí-
behov). Problematickosť žánru rozprávky v tej-
to knihe nastáva v momente, keď sa do epizód 
výlučne zvieracích postáv dostávajú v prvom 
rade najmä morálne ponaučenie a korenis-
té ľudské vlastnosti zvierat (predovšetkým 
na vzťahovej úsečke mama a otec).

Ide o to, že keby knižka niesla názov príbe-
hy dúhového dáždnika alebo dobrodružstvá, 
predpoveď názvu a obsah by sa navzájom ne-
vylučovali. Možno tento šum medzi rozpráv-
kovým úmyslom a výsledným dojmom spočíva 
aj v častom opakovaní konkrétneho modelu 
rodinného života. V mnohých príbehoch vy-
stupuje prísny, nekompromisný otec a nájde-
me tu aj dominantnú manželku a utláčaného 
manžela. Áno, knihy pre deti majú ukazovať 
i nepriaznivú realitu a riešiť závažné témy. Tu 
ich je však na jednom mieste až priveľa a ne-
možno ukončiť strach z prísneho otca – kohúta 
jedným zábavným popoludním, chvíľkovým 
jednorazovým povolením zaužívaných noriem. 
Tak ako nemožno nazvať šťastným koncom to, 
keď sa manželské roly (dominantná ovca vs. 
submisívny baran) len jednoducho vymenia 
a nastáva radosť utláčaného z náhle nadobud-
nutej prevahy, kontroly a moci. V bájkach exis-
tuje rázny, kruto nespravodlivý záver, lenže 
slúži ako silný katarzný moment a nevyjadruje 
rodinné vzťahy, ale vzťahy ľudské vo všeobec-
nosti. Preto unesie drsnosť následkov konkrét-
nych nesprávnych rozhodnutí či pohnútok. 
Kým z niektorých Rozprávok dúhového dáždnika 
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da zasadená, funguje podľa vlastných pravi-
diel, ktoré nám hrdinka postupne objasňuje. 
Nenachádzajú sa v ňom iba trolovia a obri, ale 
aj zvláštny sused z dreva Polienko, rozkošné 
líško-jelene a lietajúce guľaté psy. Autorov svet 
je vybudovaný na obrovskej dávke fantázie, 
vďaka čomu vytvoril originálne dielo. Fantas-
tické bytosti sú organicky vložené do Hildinho 
sveta a tvoria jeho každodennú súčasť.

Ďalším kladom je Hildin blízky vzťah s mat-
kou. Žijú osamote uprostred lesa, čo by mohlo 
viesť ku konfliktom, no ich puto je veľmi sil-
né, vládne medzi nimi harmónia a porozume-
nie. Matka sa nebojí nechať dcéru spať v stane 
počas dažďa, nechať ju behať celý deň po pla-
nine, pretože vie, čo to pre ňu znamená. Hilda 
zase nezazlieva mame, že celý deň pracuje (ako 
dizajnérka), a dokáže sa zabaviť sama. Kon-
flikty sa preto viažu výlučne na vonkajší svet, 
v rodine sa všetko rýchlo a spravodlivo vyrieši.

Umelecké spracovanie ilustrácií je na veľmi 
vysokej úrovni. Kresby sú  jednoduché a autor 
využíva tlmené farby. Ich štýl je originálny 
a veľmi osviežujúci v porovnaní s početnými 
komiksami v americkom či japonskom štý-
le. Hilda má veľké oči a špicatý noc – nie je 
teda prvoplánovo peknučká hrdinka, ale či-
tateľa si získa vďaka svojej povahe. Ilustrácie 
sú navyše chytré, využívajú časové skratky 
(jedlo miznúce z misky), subjektívne vnímanie 
postavy (Hilda unášaná vôňou ohňa) a ruchy 
nekontrastne vložené do okienok. Jediné, čo 
sa tu dá vytknúť, je nevzhľadný font, ktorý 
bol pri preklade ruchov zvolený v slovenskom 
vydaní. Pôsobí veľmi rušivo a uberá ilustráci-
ám na kvalite.

Slovenský preklad je veľkým kameňom úra-
zu. V origináli je Hilda komiks, ktorému sa po-
teší detský aj dospelý čitateľ. Dobrodružný dej 
je pre deti pútavý a občasný náročnejší humor 
zabaví aj väčších čitateľov. Autor načiera aj 
do existenciálnych problémov, ktoré sú prekva-
pivo a vtipne včlenené do deja. Pri slovenskom 
preklade tieto prvky do veľkej miery vymizli. 
Je sklamaním vidieť preklady replík, ktoré sa 
úplne odkláňajú od pôvodného významu. Po-
lienko v origináli komentuje svoje návštevy 
ako: ,,Doma si veci príliš uvedomujem, preto 
mi tam nie je pohodlne.“ V preklade však povie: 
,,Doma si vôbec neoddýchnem. Stále je tam čo 
robiť.“ Takéto významové pokrivkávanie dielu 
uberá, stáva sa menej príťažlivým pre dospe-
lých čitateľov. Rovnako pôsobia aj škrípajúce 
frázy, ako napríklad: „Sakriš! Kurnik šopa! 

nemienili venovať. Náhla smrť však donúti 
jej sestru Helene sa o Charlie a ich spoločnú 
minulosť zaujímať. Práve Helene vyšetrovate-
lia zavolajú do bytu, kde Charlie bývala. Tam 
sa zoznamuje s jej nedôveryhodným susedom, 
znovu sa stretáva so svojím nemožným otcom, 
bývajúcim na rovnakej ulici, a postupne sa 
zamotáva do minulosti.

Triler Podaj mi ruku okrem doslova rodinnej 
drámy hovorí aj o dôležitých témach politiky, 
vojny a jej obetí. Spoznávame nielen Švédsko 
a jeho obyvateľov, ale postupne sa presúvame 
aj do Južnej Ameriky. 

Jazyk autorky je pre čitateľa príjemne zrozu-
miteľný a to, čo nás dynamicky ťahá vpred, je 
približujúce sa rozuzlenie životného príbehu 
celej rodiny a napokon aj náš vzťah s hrdinkou. 
Takmer každý z rodiny mal pohnutý osud. Mat-
ka sa stratila v Buenos Aires, otec sa stal al-
koholikom žijúcim na ulici, sestra viedla život 
s drogovou závislosťou a v nespútanej zábave, 
ba aj zdanlivo šťastná a rodinne založená He-
lene dlho skrývala svoje tajomstvá.

Ako už býva zvykom, ani tento temný tri-
ler sa nevyhýba politickým témam – kritike 
situácie na Ukrajine, kritike diktátorských 
režimov a aj spoločenskej kritike vo všeobec-
nosti. Našťastie, týmito témami netrpí samot-
ný dej, predovšetkým dialógy znejú uveriteľne. 
Žiaľ, ako slabší a príliš nerealistický sa mi javí 
záver, ktorý akoby vypadol z akčných filmov. 
V porovnaní so zvyškom knihy pôsobí zby-
točne rušivo.

Podaj mi ruku je ďalší v rade švédskych tri-
lerov, ktoré možno zaradiť medzi tie lepšie. 
Možno aj preto, že vyšiel v origináli ešte v roku 
2014, keď boli ešte severské trilery na pomy-
selnom vrchole kvality.  Žiaľ, dnes už vo veľkej 
väčšine recyklujú samy seba.

Jakub Pokorný

Ďalšie recenzie, články a anotácie 
nových kníh z produkcie Knižnej 
revue môžete priebežne čítať na webe 
www.litcentrum.sk, kde nájdete pdf 
archív starších čísel nášho časopisu, 
ako aj množstvo ďalších aktuálnych 
informácií o činnosti Literárneho 
informačného centra.

Ale tíško tam“. Takéto zvláštne zvolené slov-
né spojenia pôsobia až smiešne a rozhodne 
nezlepšujú zážitok z čítania. 

V dielni Netflixu nedávno vznikol podľa tejto 
predlohy veľmi obľúbený seriál, dodržiavajúci 
umelecký štýl ilustrácií autora, aj keď je Hil-
da nakreslená páčivejšie, s guľatým nosom 
a inými drobnými zmenami. Dej taktiež nie je 
úplne totožný a aj Hildin charakter sa mierne 
odlišuje od pôvodnej literatúry, takže môže 
byť atraktívny aj pre človeka, ktorý už knižnú 
Hildu pozná. 

Titul má už mnoho pokračovaní, v sloven-
skom preklade vyšiel aj druhý diel série, pre-
to sa čitatelia môžu spolu s hrdinkou vydať 
na dobrodružstvá a spoznávať čarovný svet 
Lukea Pearsona.

Júlia Oreská

Temné rodinné 
tajomstvá 

Tove Alsterdal: Podaj mi ruku. Preklad: 
Miroslav Zumrík. Bratislava: Lindeni 
v Albatros Media, 2019

Temný triler švédskeho autora Toveho Alster-
dala Podaj mi ruku spracováva témy, ktoré sa 
môžu dotýkať každého z nás. Za príbehovým 
oblúkom plným nebezpečenstiev a násilia sa 
skrýva to hlavné – poznanie a zmierenie sa 
so svojimi blízkymi.

Počas jednej aprílovej noci nájdu mŕtvu 
Charlie Erickssonovú, ktorú svedkovia videli  
skočiť z balkóna. Išlo o ženu, ktorá neviedla 
práve vzorný a šťastný život. Policajti prípad 
uzavreli ako samovraždu a viac sa mu už 
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V  súčasnosti vychádza šieste vydanie 
jej knižného debutu Nylonový mesiac 

z roku 1961, ktorý vo svojej dobe oslovil hlavne 
mladých ľudí. Vyvolal tiež mnohé diskusie u  
čitateľskej verejnosti a kritikov. Oceňoval sa 
pri ňom svieži štýl, spontánnosť, otvorenie do-
vtedy tabuizovaných tém, no najmä nastolenie 
otázok, ktoré sa dotýkali ženskej emancipácie. 
Postavy ako reprezentanti istého svetonázo-
ru však pôsobili zjednodušene, problémovo 
sa vnímali postupy konzumnej literatúry či 
jednostranný príklon k mladým.

Ideál nezávislej ženy
 Blažkovej prvotina priniesla ľúbostný príbeh 
bez zaužívanej predstavy o mužsko-ženských 
rolách. Na pozadí bratislavskej mestskej 
kultúry a formujúceho sa bigbítu bol v roku 
1965 aj sfilmovaný (rež. Eduard Grečner). Je 
to príbeh „lásky neláskavej“. Prílišná zami-
lovanosť, starostlivosť, ale aj úsilie vlastniť 
a solídne sa usadiť, spôsobujú u druhého 
naopak potrebu voľnosti, stratu napätia, ne-
záujem. Prebieha medzi mladou a atraktívnou 
Vandou, v ktorej autorka formuluje svoj ideál 
spontánnej a nezávislej ženy, a architektom 
Andrejom, ktorý kvôli nej mení svoj dopo-
siaľ neviazaný postoj k ženám. Súčasťou tejto 
vzťahovej nerovnováhy je aj submisívna a na 
Andrejovi citovo závislá Draha. Na jej túžbu 
po manželstve nepôsobí len spoločenský tlak. 
Autorka otvára problém romantickej ilúzie 
cez motív kníh s milostným námetom a po-
ukazuje tak na mnohé vzory, ktoré vplývajú 
na vnímanie reality. 

ktorý uniká a nemožno sa naň pripraviť. Stáva 
sa tak neuchopiteľným rovnako, ako je ona 
neuchopiteľná pre Andreja. 
 V tejto súvislosti aj nylonový mesiac, opísaný 
ako „prízrak“, cez ktorý presvitala ,,druhá stra-
na oblohy s hviezdami a tmou“ (s. 74), sa dá chá-
pať ako symbol nemožnosti uchopiť, podmaniť, 
privlastniť. Okrem toho sa zvyčajne vníma ako 
spojenie tradičnej romantickej rekvizity s mo-
derným svetom. Mesiac je zároveň atribútom 
zmyslovej stránky v človeku, jeho živočíšnej 
podstaty, ktorá je u Vandy často exponovaná 
nielen v prirodzených a nestrojených reakciách, 
ale aj, ako upozorňuje Miloš Ondruš v doslove 
knihy, cez „princíp biologizácie človeka“ (s. 112). 

Prirodzenosť a revolta
Návrat k prirodzenosti je tak ďalším ideálom 
šesťdesiatych rokov, ktorý sa do tejto posta-
vy projektuje. Úsmev, ktorým reaguje na aké-
koľvek podnety, má vyjadrovať istý nadhľad, 
no ten z hľadiska hlbšej vnútornej motivácie 
ostáva len v rovine návodu na život. Postoj 
revoltujúci, ktorý s úsmevom hľadí nutnosti 
do tváre, sa však v tomto plodnom desaťročí 
rozvinie aj v zložitejšej podobe.
 Jaroslava Blažková prispela k návratu zážit-
kovej prózy a nastolila mnohé emancipačné 
témy, na ktoré sa oplatilo nadväzovať. Závan 
voľnosti a otvorenosti v jej debute má svoj výz-
nam aj v časoch, v ktorých sa sloboda javí ako 
samozrejmá. 

Vladimíra Mravcová je doktorandka v Ústa-
ve slovenskej literatúry SAV.

 Vedľajšou líniou knihy je tiež dobovo aktu-
álna téma medzigeneračného nedorozumenia. 
Ukazuje sa ako dôsledok absencie dôvernej-
šieho vzťahu v rodine či obmedzenia komuni-
kácie len na praktické záležitosti. Obzvlášť sa 
dotýka požiadavky akceptovať nárok na osob-
né šťastie jednotlivca, aj keď nie je v súlade 
so spoločenskou normou. Za prejav mládeže 
prelomu 50. a 60. rokov sa považovalo búrenie 
sa do prázdna, tzv. rebélia „bez príčiny“, no 
v skutočnosti namierená proti autorite (pozri 
napr. Ernst Ficher: Problémy mladej generácie, 
1964). Za touto rebéliou sa ukrývalo volanie 
po chápajúcom prístupe dospelých a ten-
to motív sa objavuje aj pri stvárnení rodiny 
s patriarchálnou hierarchiou a za tradičnými 
hodnotami obnažuje mechanizmy namierené 
proti rovnosti. 

Kult mladosti?
V Nylonovom mesiaci sa zdá byť prítomný kult 
mladosti. Mladosť ako hodnota sama o sebe 
tu však nie je celkom ohraničená rokmi. Pod-
ľa slov autorky je pre ňu mladosť „symbolom 
neotupenej vnímavosti, mnohých možností 
voľby, kladenia a domáhania sa odpovedí“. 
Sú to sympatie „s vekom, ktorý ešte nie je 
usadený, ‚zabývanýʻ, zabetónovaný, výhodne 
zorientovaný v dezorientovanom svete“ (Július 
Vanovič: Antidialógy, 1968, s. 42 – 50). Uvedený 
postoj k životu reprezentuje Vanda správaním, 
ktoré možno zhrnúť ako spontánnosť, túžba žiť 
naplno či nadšenie pre prítomnosť: „Ja žijem 
vždy iba dnes a ešte možno zajtra“ (s. 77). Jej 
fascinácia prítomnosťou vychádza z elementu, 

,,Zlaté šesťdesiate“ rezonujú aj dnes. Mnohé z fenoménov tohto obdobia prenikli do uvoľnenej spoločenskej klímy 
vtedajšieho Československa, ktoré sa otváralo kultúrnym vplyvom na všetky svetové strany. Aj literatúra sa vtedy 
vymedzovala voči  totalitným päťdesiatym rokom. Výsledkom bolo znovuobjavenie subjektu. Návrat k témam z osobného 
života jednotlivca sa zvykne spájať s nástupom generácie autorov, ktorí sa formovali na pozadí časopisu Mladá tvorba. 
Z tohto okruhu vstúpila do slovenskej literatúry i Jaroslava Blažková (1933 – 2017). 

Próza ideálov 
a životného 
pohybu
Jaroslava Blažková: Nylonový mesiac. Bratislava: Ikar, 2019

Vladimíra Mravcová
Foto Lenka Macsaliová
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Do miestnej histórie sa zapísal aj celý rad 
iných mien slovenskej literatúry a kultú-

ry. Súčasní Modrania majú na čo nadväzovať. 
Asi najvýraznejší je Ján Smrek, vlastným me-
nom Čietek, ktorý bol od roku 1907 chovancom 
miestneho evanjelického sirotinca. Smreka 
inšpirovali juhofrancúzski felibristi. No a or-
ganizátori modransko-pezinského literárneho 
festivalu Feliber Poetry sa zase pri vymýšľa-
ní názvu podujatia inšpirovali Smrekovým 
básnickým vkusom. Nielen pri tomto festivale 
sa vďaka muzeálnym priestorom určeným na 
dočasné výstavy prepája slávna história mesta 
s jeho kultúrnou prítomnosťou.

Emreszovský dom
Ľudovít Štúr je iný prípad ako Smrek, bol síce 
spisovateľom a novinárom, ale okrem toho aj 
pedagógom, politikom a jazykovedcom. Skrát-
ka, komplexnou a komplikovanou osobnos-
ťou. Štúr sa narodil v Uhrovci v dnešnom 
Trenčianskom kraji a aj jeho ďalšie životné 
zastávky vieme celkom dobre zrekonštruovať. 
Najdôležitejšie sú mestá Bratislava a Halle, do 
Modry sa presťahoval až v roku 1851 a prežil 
tam posledných päť rokov života. No zhodou 
okolností má svoje múzeum práve v tomto 
meste.

Ľudovíta Štúra má svoje miesto na prízemí. 
Ide o autentické miesto, kde strávil posledné 
tri týždne po svojom zranení a kde napokon 
zomrel. Zvláštne pôsobí, že hoci dom ako celok 
nie je veľký a pamätná izba je skutočne len 
jedinou miestnosťou zariadenou dobovým ná-
bytkom, vstupné do oboch expozícií sa platí 
osobitne. 
 Ostatná rekonštrukcia múzea prebehla 
v roku 2015, preto môžeme mať po prehliad-
ke aj pocit nevyužitej muzeálnej príležitos-
ti. Obrazovka televízora zastupuje moderné 
technológie a pokladňa ponúka pár pohľadníc 
a publikácií. Prázdny dvor a hospodárske zá-
zemie historického domu si priam pýtajú nové 
funkcie, ktoré by tam pritiahli ľudí všetkých 
generácií opakovane, nielen jednorazovo. 

Keď opustíte múzeum
Na poľovačke 22. decembra 1855 sa pri sko-
ku cez potok neďaleko Modry Štúr nešťastne 
postrelil do stehna. Úmrtná matrika uvádza: 
„Dne 22ho Decemb. 1855 na polovce, příko-
pu jakovausi přeskočiti chteje, padl a v pádu 
ručnici tak nějak nešťastlivě potrhl, že mu 
vypálila a stěhenní kost prostřelila; násled-
kem čehož, po velkých bolestech a mnohém 
krvácení vyšioloženého dne, pokojne skonal.“ 

 Býval v tzv. Schnellovskom dome. Nachádza 
sa na modranskom námestí oproti súčasnej 
budove múzea, tzv. Emreszovskému domu, 
ktorý patril zámožnej rodine manželky Štú-
rovho brata Karola. Po Karolovej smrti v ňom 
Ľudovít strávil veľa času výchovou bratových 
synov. Tam aj 12. januára 1856 zomrel. No 
materiálnych pamiatok a pamätných miest 
viažucich sa k Štúrovmu menu je v Modre 
omnoho viac.

Expozícia
V Emreszovskom dome je múzeum od roku 
2006, predtým sídlilo v budove mestskej rad-
nice. Nachádza sa tu hlavná expozícia, ktorá 
prezentuje prierez jeho životom a dielom a his-
torické súvislosti doby, v ktorej Ľudovít Štúr 
žil. Prostredníctvom svedectiev súčasníkov ho 
predstavuje aj z ľudskej stránky. V expozícii 
nájdete popri obligátnych výstavných paneloch 
aj osobné predmety Ľ. Štúra, J. M. Hurbana 
a J. Kalinčiaka, spolu s dielami slovenských 
výtvarných umelcov a písomným dokumen-
tárnym materiálom.
 Autormi textovej časti hlavnej expozície, 
ktorá sa nachádza na poschodí domu, sú Dušan 
Škvarna a Beáta Mihalkovičová, autorkou vý-
tvarnej časti je Soňa Sadílková. Pamätná izba 

Dom, kde umrel Štúr
Radoslav Passia

Modra leží na východnej strane Malých Karpát necelých 30 km od Bratislavy. Miestni obyvatelia žijú súčasnosťou, 
no udržiavajú aj početné kultúrne a umelecké tradície, dorábajú víno a tvoria krásnu keramiku. S týmto mestom je 
zviazaný osud hlavnej osobnosti slovenského národného hnutia v 19. storočí. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
môžete navštíviť celoročne. 

Múzeum Ľudovíta Štúra 
v Modre. Foto SNM
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 Naposledy sa Štúrovmu životu venoval maďarský historik József 
Demmel a vo svojej knihe Ľudovít Štúr sa nevyhol ani kontroverzným 
otázkam, ktoré sa okolo buditeľa vynárajú. Jednou z nich je aj otázka 
buditeľovej samovraždy. Demmel ju na základe analýzy prameňov 
a v kontexte Štúrovej osobnosti vylučuje aj ako teoretickú možnosť. 
Naopak, prichádza so zaujímavou tézou, že Štúrovým plánom bolo 
vybudovať z Modry také kultúrno-politické centrum Slovákov, akým 
sa neskôr stal Turčiansky Svätý Martin. 
 Po prehliadke múzea sa so Štúrom ešte nemusíte rozlúčiť. Naopak, 
vykročenie po jeho tunajších stopách je spojené s mnohými turis-
tickými pôžitkami. Súbor pamiatok má pripomínať miesta spojené 
s jeho pôsobením v tomto meste a jeho malebnom okolí a za národnú 
kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1994.
 Obsahuje šesť miest či objektov: Štúrov hrob s náhrobným pomní-
kom z roku 1872, meštiansky dom tzv. Schnellovský s pamätnou 
tabuľou, bývalú evanjelickú faru s pamätnou tabuľou na pôsobisko Ľ. 
a K. Štúrovcov, meštiansky dom tzv. Emreszovský s pamätnou tabuľou, 
miesto úmrtia Ľ. Štúra, Štúrovu lavičku v Holombeckej doline a pa-
mätné miesto v chotárnej časti Šnaudy − miesto osudného zranenia. 
Na tejto prechádzke môžete stráviť zopár hodín a  spoznať aj ostatné 
pamätihodnosti mesta a okolia, ktoré síce už nesúvisia priamo so 
Štúrom, no určite stoja za pozornosť návštevníka. Napríklad v úvode 
článku spomenutý prvý slovenský sirotinec, ktorého budova je dielom 
slávneho architekta Dušana Jurkoviča.

Dom, kde umrel Štúr
Radoslav Passia

Ľudovít Štúr (1815, Uhro-
vec – 1856, Modra) je naj-
významnejší predstaviteľ 
slovenského národného ob-
rodenia v polovici 19. storo-
čia, kodifikátor slovenského 
spisovného jazyka (1843), 
vedúci účastník Slovenské-
ho povstania v rokoch 1848 
– 1849 a poslanec uhorského 
snemu za mesto Zvolen v ro-
koch 1847 – 1848.

Múzeum Ľudovíta Štúra

Slovenské národné múzeum
Štúrova 84, Modra

Otvorené
utorok – piatok od 08:30 do 16:00 hod., 
v apríli až októbri aj v sobotu 
od 09:00 do 15:00 hod.

Informácie: www.snm.sk, 
tel. 033 6472765
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Z expozície v Múzeu Ľudovíta Štúra. Foto Radoslav Passia

Obálka prvého vydania 
Štúrovej básnickej 
zbierky Spevy a piesne 
(1853). Foto archív KR

Báseň zo zbierky Spevy 
a piesne venovaná 
Adele Ostrolúckej, 
r. 1853. Foto dikda.eu
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Štúrove Spevy a piesne
Ľudovít Štúr sa ako básnik etabloval po česky písanou tvorbou 
v tridsiatych rokoch 19. storočia. Viaceré motívy z tohto obdobia 
kontinuálne prešli aj do jeho jedinej básnickej zbierky Spevy a pies-
ne vydanej v slovenčine v roku 1853. Zbierku venoval predčasne 
zosnulému bratovi Karolovi. Prvá časť Spevy bohatierske obsahuje 
dve rozsiahlejšie historicko-mytologické epické básne Svätoboj 
a Matúš z Trenčína. Druhú časť Spomienky tvoria rozsahom kratšie, 
zväčša intímne ladené básne. 
 Štúr, podobne ako jeho súčasníci, nepovažoval básnickú tvorbu 
za najdôležitejšiu časť svojho diela. Jednoznačne kritické hodnotenie 
Štúrovej poézie z pera Jaroslava Vlčka („Pravda, on sám, vzácny 
učiteľ dvoch generácií slovenských, poetom sa nenarodil; jeho tvor-
čia sila básnická bola malá.“) korigoval napr. Milan Pišút, pričom 
zdôraznil vývinovú hodnotu Štúrovej básnickej tvorby, v ktorej sa 
najzreteľnejšie odráža pohyb od klasicizmu k romantizmu, takže 
Štúr „popri ostatnej svojej činnosti bol i významným básnikom 
svojich čias, kliesniacim cestu klasikom slovenskej poézie“.  Istým 
paradoxom je, že nielen vývinovú kvalitu, ale aj živú čitateľskú 
hodnotu má najmä tá časť Štúrovho básnického diela, v ktorej sa 
autor dostáva do napätia s vlastnými estetickými imperatívmi od-
mietajúcimi tzv. subjektívnosť a požadujúcimi výlučnú orientáciu 
poézie na duchovné a národné veci. 
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Dušan Mitana: Nezvestný
Levice: KK Bagala, 2019

„Ak sa začítame do tejto knihy, dozvieme sa všetko, lebo ju budeme chcieť 

prečítať od prvého slova do posledného. Je to veľmi dobre premyslená a napí-

saná kniha – zvláštna, ale účinná chronológia, pozvoľné, ale úderné problémy, 

ktoré vyústia do problému základného,“ píše vo svojom doslove k poslednému 

Mitanovmu románu Gabriela Rakúsová. Mitanov román-koláž je autentickým 

svedectvom o spisovateľovi, ktorý začína písať poslednú časť svojich pamätí 

vo chvíli, keď pamäť stráca. Na konci sa čitateľ môže spýtať: Kto je nezvestný? 

Autor či Boh?

Anton Baláž: 
Dva slovenské osudy Špitzer – Mach
Bratislava: Marenčin PT, 2019
Autobiografické rozprávanie o stretnutiach autora 
s dvoma výraznými postavami našej nedávnej 
histórie, zosobňujúcimi protichodné podoby slo-
venského osudu. 

Silvester Lavrík: Posledná barónka
Bratislava: Dixit, 2019
„Dokuromán“ o barónke Margite Czóbelo-
vej (1891 – 1972). Jej život je spojený s kaštieľom 
v Strážkach. Silvester Lavrík preštudoval stov-
ky materiálov a podkladov o barónke, jej diele 
a odkaze. 

Peter Šulej: Fytopaleontológia
Bratislava: Marenčin PT, 2019
Román je zavŕšením trilógie História – Spolu – 
Fytopaleontológia. Má tri dejové, priestorové a ča-
sové roviny, ktoré sa v závere stretnú a zavŕšia 
nielen samotný prozaický text, ale aj celú trilógiu.

Mária Modrovich: 
Rozhovor s členkou kultu
Bratislava: Drewo a srd, 2019
Štvrtá kniha Márie Modrovichovej napísaná for-
mou fiktívnych rozhovorov ambiciózneho noviná-
ra so ženami žijúcimi v lese. Odpovede bez otázok 
o tom, prečo sa uzavreli do skupiny okolo spevác-
kej hviezdy, vzdali sa domova a vlastnej rodiny.

Peter Balko: Ostrov
Levice: KK Bagala, 2019
Po debutovej knižnej próze Vtedy v Lošonci 
prichádza Balko s príbehom Tichomíra Bazu, 
pátrajúcom po svojom otcovi spisovateľovi, ktorý 
nečakane zmizol. Všetko naznačuje tomu, že otec 
môže byť na tajomnom Ostrove. 

Václav Pankovčín: Poviedky
Levice: KK Bagala, 2019
Poviedky výrazného, predčasne zosnulého pred-
staviteľa slovenskej prózy v 90. rokoch 20. storo-
čia. Súborné prozaické dielo Václava Pankovčína 
vychádza v troch zväzkoch: 1. Marakéš. Šicke me 
naše!; 2. Poviedky. Videla som anjela!; 3 Romány. 
Zdržíte sa v Linárese? 

Dominika Madro: Svätyne
Levice: KK Bagala, 2019
Debutový román mladej autorky (1990), víťazky 
20. ročníka literárnej súťaže Poviedka, je situovaný 
na myjavské kopanice a rozoberá tému neplod-
nosti, násilia, týrania, materstva a otcovstva.

Andrej Bán: Trochu oheň, trochu voda
Bratislava: Absynt, 2019
Reportážna kniha významného slovenského 
autora o Balkáne dnešných dní. Ako je možné, 
že rôzne národy tak dlho nažívali spolu v jednej 
krajine a svoje dávne bratské a susedské vzťahy 
napokon utopili v krvi?
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Anton Hruboň: Ľudácka čítanka
Bratislava: Premedia, 2019

Sila propagandy, propaganda sily – je podnázov tejto veľmi aktuálnej publi-

kácie. Výber autentických textov umožňuje pochopiť mentálny svet budova-

ný ľudáckym režimom, ktorý sa stal na šesť rokov (1939 – 1945) slovenskou 

štátnou politikou. Texty demonštrujú jeho najvnútornejšie svetonázorové 

pravdy, zakladateľské a budovateľské mýty Slovenského štátu, podoby kultu 

osobnosti, napodobňovanie propagandy národnosocialistického „veľkého 

brata“, ako aj bizarné formy povojnového legendarizovania štátu a jeho 

prezidenta Jozefa Tisa.

 ››

Peter Gärtner: Veľký román
Bratislava: Zum Zum production, 2019
Literárna gangsterka o dejinách slovenskej litera-
túry a kultúry, ale aj obraz obdobia komunizmu, 
dráma medzi generáciou rodičov, spomínajúcich 
na normalizáciu ako na zlaté časy a generáciou 
detí, ktoré tento režim považujú sa neželané 
dedičstvo.

Radovan Choleva: 
Virtus – digitálna demokracia
Bratislava: Radovan Choleva, 2019
Románová fikcia o volebnej kampani, inšpirova-
ná súčasným politickým marketingom. Autor je 
politický marketér, ktorý pracoval na množstve 
kampaní na Slovensku. 

Dávid Púchovský: 
Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch
Bratislava: Dixit, 2019
Pedantne dokumentárne spracovaný príbeh naj-
známejšej leteckej katastrofy z roku 1976. Autor 
strávil rok skúmaním dokumentov v archívoch 
a rozhovormi s pamätníkmi a odborníkmi na le-
teckú dopravu

Karel Jaromír Erben: Kytica
Bratislava: Perfekt, 2019
Klasické české romantické balady, ktoré prebás-
nil Ľubomír Feldek. Knihu ilustrovala Katarína 
Vavrová, graficky ju upravil Palo Bálik.

Karol Frühauf: 
Malý šlabikár lásky
Bratislava: Marenčin PT, 2019
Kniha poézie s predslovom Mily Haugovej.

Veronika Šramatyová: 
Rodinné konštelácie
Bratislava: Drewo a srd, 2019
Básnická zbierka slovenskej maliarky, predstavi-
teľky fotorealizmu. Debutovala zbierkou Untitled 
(2009). Rodinné konštelácie sú precíznou bás-
nickou sondou do súkromného sveta, do sveta 
za dverami.

Juraj Bartoš: 
Obchodná ulica − Svedectvo doby
Bratislava: Zum Zum production, 2019
Obchodná ulica v Bratislave pred 30 rokmi. Le-
gendárne fotografie s chirurgickou presnosťou 
zachytávajú dobu a ľudí, akí vtedy boli a ako 
sa tvárili, keď mali pocit, že sa na nich nikto 
nepozerá.

Christopher Hitchens: 
Listy mladému skeptikovi
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2019 
Britský intelektuál a provokatér inšpiruje budúce 
generácie rebelov. Skúma formy odporu od di-
sentu po bezdôvodné odvrávanie a predstavuje 
myšlienky tých, ktorí nezapadli do spoločnosti 
a stali sa jeho vlastnými vzormi. 
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 ›› Peter Stoličný: 
Prázdniny s opicou Škoricou
Bratislava: Fortuna Libri, 2019
Tretí ilustrovaný príbeh o opici Škorici a jej dob-
rodružstvách počas letných prázdnin, keď sa 
opäť učí, čo sa patrí a čo nie. 

Diana Mašlejová: 
Stratený zajko na Islande
Bratislava: Albatros, 2019
Po dobrodružstvách v Paríži sa Zajko dostane 
na Island, kde musí s kamarátkou Klárou čeliť 
zverom, tvorom a trolom. 

Jan Sovák: Expedícia bádateľa 
Venceslava Brábka
Bratislava: Slovart, 2019
Kniha fenomenálneho ilustrátora Jana Sováka, 
nasledovníka Zdeňka Buriana. Tajomná debna 
obsahuje zápisky a denníky bádateľa Vencesla-
va Brábka, ktorý sa dostal do praveku pomocou 
časovej centrifúgy. 

Marek Jurkovič – Vladimíra Čavojová 
– Ivan Brezina: Prečo ľudia veria 
nezmyslom
Bratislava: Premedia, 2019
Kniha z edície Civilizácia sa zaoberá dezinformá-
ciami, propagandou, fakenews, konšpiračnými 
teóriami, hoaxami, trollmi, postfaktutálnou do-
bou, pseudovedou či šarlatánmi.

Ján Petrovič: Slovenská mafia
Bratislava: Ringier AS Slovensko, 2019
Najkomplexnejšie spracovanie dejín organizova-
ného zločinu na Slovensku od pádu komunizmu 
až po súčasnosť. Ján Petrovič je aktívny novinár 
a publicista.

Miroslav Saniga: 
Prechádzky slovenskou prírodou
Bratislava: Perfekt, 2019
Kniha známeho autora zostavená ako fotogra-
ficko-textový sprievodca mesiacmi v slovenskej 
prírode. Oboznamuje so zvieratami a rastlina-
mi, ponúka aj príbehy, zaujímavosti a vedecké 
poznatky. 

Soren Sveistrup: Gaštanko
Bratislava: Lindeni, 2019
Triler odohrávajúci sa v Kodani. Polícia pátra 
po sériovom vrahovi, ktorý pri svojich obetiach 
zanecháva postavičky z gaštanov. 

Lara Precott: Nikdy sme tu neboli
Bratislava: Slovart, 2019
Triler o špiónkach tajnej služby, inšpirovaný 
príbehom knihy Borisa Pasternaka Doktor Ži-
vago. Príbeh sa odohráva v Moskve, kde KGB 
zatkne múzu Borisa Pasternaka Oľgu Ivinskú, 
a zároveň v centrále CIA.

Gábor Zoltán: Orgia
Bratislava: Absynt, 2019
Po zvrhnutí admirála Horthyho sa v Maďarsku 
začal skutočný hon na Židov. Strhujúci histo-
rický román odohrávajúci sa na prelome rokov 
1944 a 1945, keď sa k Budapešti blížil front, no 
vražedná mašinéria naďalej bezchybne fungovala. 

Noémi Bogyó: Slepé škvrny
Bratislava: Lindeni, 2019
Osudy mladých ľudí i osud Československa sa 
odvíjajú paralelne. Hlavní hrdinovia ovplyvňujú 
vývin udalostí v roku 1989, no revolúcia zasiahne 
aj do ich súkromných životov. Slovenský preklad 
románu, ktorý vyšiel v roku 2017 v maďarčine.

E. T. A. Hoffmann: Sandman. Piesočný 
démon a iné strašidelné príbehy
Bratislava: Monokel, 2019
Štyri texty, v ktorých sa prelínajú fantazijné, 
mysteriózné a hororové prvky s čiernym humo-
rom. Kniha zaujme predovšetkým výnimočnými 
ilustráciami Dávida Soboňa. 

Lucy Hawking: Gregor a koráb času
Bratislava: Slovart, 2019
Pokračovanie obľúbených Gregorových dob-
rodružstiev. Keď hrdina pristane na Zemi, zistí, 
že niečo nie je v poriadku. Na mieste, kde stál 
predtým jeho dom, nájde len vyprahnutú pusta-
tinu a po uliciach sa namiesto ľudí preháňajú 
roboty.
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ROČNÉ PREDPLATNÉ NA ROK 2020: 15 €. Kontaktujte nás!

TIRÁŽ

VIANOČNÉ 
BESTSELLERY 
nájdete vo svojom 
kníhkupectve

Publikáciu z verejných 
zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia

vydavateľstvo

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
12. 12. o 17:00 hod. Ars litera s Jozefom Palaščákom. Tvorba disidentského autora Igora Ďurišina. 14. 12. o 13:30 hod. Žofrej. Premiéra pôvod-
nej rozhlasovej hry pre rodinu Petra Karpinského o chlapcovi, ktorý hľadá únik z reality vo svete komiksov. 17. 12. o 20:00 hod. Victor Hugo: 
Chrám Matky Božej v Paríži. Rozhlasová dramatizácia slávneho románu z roku 1967. 18. 12. o 21:30 hod. Vlado Benko: Pastier. Monodráma 
na motívy textov Václava Pankovčína. 20. 12. o 21:00 hod. August Strindberg: Otec. Rozhlasová adaptácia divadelnej hry. 22. 12. o 15:00 hod. 
Stanislav Rakús: Návrat. Čítanie z novej prózy autora. 22. 12. o 15:30 hod. Andrzej Stasiuk: Východ. Čítanie z prózy poľského autora v preklade 
Tomáša Horvátha doplnené o rozhovor s autorom. 25. 12. o 13:00 hod. Janko Alexy: Vianoce. Poetická esej o Vianociach. 26. 12. o 17:30 hod. 
Ars litera s Ivanou Jachymovou na tému Vianoce rozhlasových pásem. 4. 1. o 12:00 hod. Rút Lichnerová: Príťažlivosť fotografie. Pásmo 
o tvorbe maliara a fotografa Sergeja Protopopova. 9. 1. o 17:00 hod. Ars litera s Jozefom Palaščákom na tému recenzie. 18. 1. o 12:00 hod. 
Mozaiková lady. Portrét výtvarníčky Herty Ondrušovej Victorinovej. 

Knižná revue č. 1/2020 vyjde 23. januára
 





Banská Bystrica                                          
OC Terminal                     
Ulica 29. augusta 37

Bratislava   
Obchodná 26
Staré mesto

Bratislava   
OC Cubicon
Staré grunty                               

Košice 
OC Galéria                                 
Toryská 5

Lučenec   
OC Galéria
Námestie republiky

Martin   
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Nitra   
OC CENTRO
Akademická 1
                                                  

Poprad   
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Považská Bystrica 
M-Park
Centrum 8
                                                  

Trnava  
City Arena
Dolné bašty 8833/14

Žilina   
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

martinus
kníhkupectvá

navštívte

Aj vy hľadáte nejakú drobnosť, vecičku, ktorá by ozvláštnila 
darčeky pripravené pre vašich najbližších?

Martinusácki knižní škriatkovia pre vás pripravili výber 
všakovakých milých drobností ktoré potešia nejednu 
knihomoľku či knihomoľa :-)

Všetky darčeky nájdete na: 
www.martinus.sk/vecicky-z-martinusu

Tip na milé darčeky

Vecičky z Martinusu 
pre knihomoľov
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AKTUALITY

02 Prezentácia vyšehradských štipendistov (Ľubica Hroncová) // 03 55 najlep-
ších kníh pre deti (Kamila Prextová) // 04 Nová literatúra na Autoriáde 2019 
(Linda Nagyová) // 05 Cena René 2019 má víťaza (Marta Bábiková) // 06 Medailu 
za kritiku určite neprijmem. Rozhovor s Valérom Mikulom (Dušan Taragel) //  
08 Sedem dekád neúnavnej činnosti. Za Júliusom Paštekom (1924 – 2019)  
(Peter Tollarovič)

ANKETA

09 Momentky z Visegrádu v roku 2019 // 10 Rok 2019 očami vydavateľov //  
11 Viktor Suchý. Kabinet pomalosti Nová Cvernovka 

ESEJ

12 Varíme a pečieme (Dušan Taragel) // 13 Prastará mater, ktorá neexistovala 
(Dušan Taragel) // 14 Byť lepšou verziou seba (Lenka Macsaliová) // 16 Evanje-
lium podľa Wolanda / Michail Bulgakov: Majster a Margaréta (Valerij Kupka) //  
18 Šialenstvo a čas / Simona Vinci: Prvá pravda (Marcel Forgáč)

ILUSTROVANÁ KNIHA

20 Hľadá sa zviera z inej planéty / Martin Šiška: Zviera z inej planéty (Petra Baďová) 

RECENZIE 

22 Katarína Kucbelová: Čepiec (Radoslav Passia), Erik Jakub Groch: melanchólia 
neviem (Jaroslav Šrank), Peter Repka: Spev (Gabriela Rakúsová), Dalfar: Mimocho-
dom (Lucia Mattová), Dagmar Inštitorisová: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej 
tvorbe na Slovensku a v Čechách (Marta Žilková), Christian White: Nezvestná 
(Nikola Janková), Katarína Pivarčiová: Sedem dôkazov, že ťa skutočne miluje 
(Nina Podmanická), Dana Hlavatá: Rozprávky dúhového dáždnika (Dominika 
Petríková), Luke Pearson: Hilda a trol (Júlia Oreská), Tove Alsterdal: Podaj mi 
ruku (Jakub Pokorný)

KLASIKA 

31 Próza ideálov a životného pohybu / Jaroslava Blažková: Nylonový mesiac  
(Vladimíra Mravcová) 

PRÍBEH 

32 Dom, kde umrel Štúr (Radoslav Passia)

Z NOVÝCH KNÍH 

34 – 36 anotácie

Obsah

Editoriál
Končiaci sa 29. ročník Knižnej revue bol pre redakciu aj 
samotný časopis obdobím viacerých zmien. Veríme, že 
sú na prospech kvality a pestrosti obsahu a vy ste ich 
nielen zaregistrovali, ale aj kladne prijali. 
 V decembrovom čísle sme väčší priestor poskytli 
festivalu Autoriáda 2019 a v rámci neho najmä cene 
René Anasoft litera gymnazistov. Vďaka nej si stredo-
školáci hľadajú cestu k súčasnej slovenskej beletrii ako 
čitatelia aj kritickí hodnotitelia. Práve jeden z nestorov 
kritických žánrov prezentoval na festivale trojzväz-
kový výber zo svojho diela. Literárny kritik a historik 
Valér Mikula nám poskytol rozhovor nielen o tomto 
bilančnom knižnom opuse, ale napríklad aj o prijatých 
a odmietnutých medailách…
 Záver roka ponúka obligátnu príležitosť na bilan-
covanie. Vnímanie literárnej kvality je subjektívne, 
ale prečo sa na túto tému nezahrať – a žáner ankety 
je na hru v časopise ako stvorený: My sme sa tentoraz 
na uplynulý pracovný rok opýtali vydavateľov a troch 
odborníkov, ktorí slovenskú literatúru sledujú spoza 
blízkych hraníc.
 V rubrike Esej Dušan Taragel zmapoval aktuálne 
kulinárske príručky. Lenka Macsaliová sa pozrela 
na dve motivačné publikácie, veď čo je užitočnejšie, 
ako sa pri novoročných predsavzatiach oprieť o systém 
premyslený odborníkmi na životný štýl. Nový Štrasse-
rov preklad románu Majster a Margaréta vzbudil veľkú 
pozornosť čitateľov, čím potešil aj kníhkupcov. Výborný 
článok o kontexte tohto románu a osobnosti Michaila 
Bulgakova napísal rusista Valerij Kupka. Marcel Forgáč 
zase predstavuje taliansku prozaičku Simonu Vinciovú 
a jej román Prvá pravda, ktorý odhaľuje nedávnu čiernu 
minulosť psychiatrie a väzenia na gréckom ostrove 
Leros. A prekladateľka Ivana Dobrakovová vo svojom 
stĺpčeku naznačuje, prečo jej bol tento román blízky 
a v čom súvisí s jej vlastným písaním. 
 Recenzný blok mapuje aktuálnu knižnú produkciu, 
ku ktorej patrí aj nové vydanie Nylonového mesiaca Ja-
roslavy Blažkovej, tento populárny román nanovo číta 
v rubrike Klasika Vladimíra Mravcová. V Príbehu pokra-
čujeme v našich návštevách literárnych múzeí, tentoraz 
sme zostali doma, v modranskom Múzeu Ľudovíta Štúra. 
 Knižná revue informuje, triedi, hodnotí a propaguje 
kvalitné slovenské knihy všetkých druhov a žánrov, čo 
je vzhľadom na rastúci počet vydávaných titulov práca 
sizyfovská. Chceme sa s týmto náporom popasovať aj 
v roku 2020, zostaňte nám ako čitatelia verní.

Radoslav Passia
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