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Viete, čo spája Dominika Dána, Freddieho Mercuryho a Tyriona 
Lannistera? Spolu s ďalšími autormi, spevákmi, knižnými a filmovými 
hrdinami sa dostali medzi to NAJ, čo priniesol rok 2019. 

Zistite viac: www.martinus.sk/nasenaj

Akcia platí do 7.2.2020 alebo do vypredania zásob.

Môj knihomoľský plán je stierací zoznam 
50 kníh, ktoré sme v Martinuse vybrali 
po náročných diskusiách :-) Tento výber 
síce spájajú dobré príbehy, zvolené knižky 
sú však dosť odlišné, aby predstavovali 
zaujímavú výzvu a rozširovanie obzorov 
aj pre tých najväčších knihomoľov. 

Viac info na: www.martinus.sk/knihomolskyplan

Môj knihomoľský plán

50 skvelých príbehov

Objavte výbery NAJ knižiek, fi lmov a hudby

Čítame ako NAJatí! 
A vy? :-)
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Knižná revue vstupuje do svojho jubilejného 
30. ročníka. Knižná kultúra na Slovensku prešla 
od začiatku deväťdesiatych rokov, keď náš časo-
pis vznikol, obrovskými zmenami. Diametrálne 
odlišne dnes vyzerá nielen samotná literatúra, 
ale aj jej „sprievodné“ javy a aktivity – od foriem 
literárneho života cez prácu vydavateľstiev, fi-
nancovanie literatúry až po knižnú distribúciu 
a maloobchod. V tejto oblasti sa zmenilo takmer 
všetko a tieto zmeny v značnej miere odráža aj 
Knižná revue vo svojej súčasnej podobe.
 Poďme však k novému číslu, v ktorom zazna-
menáte drobné úpravy štruktúry a vizuálu časo-
pisu. Prinášame zopár aktualít rozbiehajúceho 
sa literárneho roka 2020 a v rozhovore predsta-
vujeme u nás málo známu francúzsko-slovenskú 
prozaičku Andreu Salajovú. Habsburgovci sú 
obľúbenou témou historikov aj popularizátorov 
dejín. V tomto čísle komentujeme dve nové kni-
hy o tomto panovníckom rode spätom s dejinami 
Rakúsko-Uhorska. 
 Hlavnou témou je pravda v postfaktickej dobe. 
Ponúkame vám blok článkov o knihách venova-
ných problematike kritického myslenia, moci fak-
tov a nebezpečným hoaxom nielen v internetovom 
prostredí. Obchodná ulica nepatrí medzi klenoty 
Bratislavy a aj v súčasnosti má mnoho problémov. 
To však neznamená, že jej celkom chýba genius 
loci. A mala ho aj v socialistickej minulosti, o čom 
svedčí fotografická publikácia Juraja Bartoša Ob-
chodná ulica. Svedectvo doby, ktorej sa venujeme 
v rubrike Pekná kniha. V Ilustrovanej knihe Petra 
Baďová predstavuje ďalšiu z kníh pre deti s takými 
populárnymi zvieracími hrdinami. Rubrika Príbeh 
nás tentoraz zavedie až do juhoamerickej Kolum-
bie. Eva Kopecká napísala reportáž o tamojšom 
významnom historickom prístave Cartagena, 
ktorý inšpiroval aj G. G. Márqueza.
 Román Aleny Sabuchovej Šeptuchy patrí svo-
jou témou do širšieho pohybu mladšej sloven-
skej prózy, ktorá v hojnejšom počte vyhľadáva 
civilizačné okraje a hraničné regióny. Tejto 
knihe patrí hlavná recenzia čísla od Marianny 
Koliovej, ale recenzné informácie a anotácie pri-
nášame aj o mnohých ďalších nových tituloch.

Radoslav Passia
šéfredaktor 
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Odvážna barónka zo Strážok 
Prezentácia najnovšej knihy divadelníka a spisovateľa Silvestra Lavríka Posledná k. & k. barónka (Dixit, 2019) 
prilákala v utorok 14. januára do bratislavského Martinusu mnoho zvedavých divákov. Román čitateľom prináša 
neobyčajný životný príbeh Margity Czóbelovej (1891 – 1972) zo spišských Strážok. 

Silvester Lavrík so svojím novým románom. Foto Ester Vařáková

Ľuboš Jurík: Dubček – Godina duža od veka 
(Alexander Dubček : Rok dlhší ako storočie)
Belehrad: Izdavačka kuća Computech, 2019 
(Srbsko, srbčina)
Preklad: Martin Prebudila
ISBN 978-86-81454-10-7

Irena Brežná: Kaif Geeto Ela Al-alam 
(Postrehy emigrantky)
Káhira: Alturjman For Translation 
& Publishing, 2019 (Egypt, arabčina)
Preklad: Ayman Kamal Sharaf
ISBN 978-977-85334-1-4

Silvester Lavrík a Rudi Rus. Foto Ester Vařáková

Hneď na začiatku sa autor priznal, že nápad na román nosil v hlave 
dlhé roky. Impulzom spracovať tento námet mu bola výstava ob-

razov Czóbelovej strýka, slávneho maliara Ladislava Mednyánszkeho. 
Definitívne sa rozhodol na ďalšej výstave venovanej práve Margite 
Czóbelovej. Avšak prispel k tomu aj fakt, že barónku spoznal osobne 
ako malý chlapec.

 Dokuromán Posledná k. & k. barónka rozpráva o životných osudoch 
spišskej barónky, ktorá bola zároveň zaujímavou maliarkou, ale na-
príklad aj aktívnou športovkyňou. Silvester Lavrík sa zaoberá feno-

ménom historickej a kultúrnej pamäti, a preto sa v románe snaží o čo 
najvernejšie zobrazenie slovenskej spoločnosti v 20. storočí. Nešlo mu 
iba o prerozprávanie príbehu, preto v knihe čitatelia nájdu aj úryvky 
zo súkromnej korešpondencie barónky či oficiálne zápisy z jej vypočú-
vaní. Podľa Lavríka bola barónkina doba poznačená kapitulanstvom 
a kolaboranstvom a presne to sa snaží zachytiť vo svojej knihe.
 Napriek zaujímavému námetu si autor nebol istý, či jeho kniha za-
ujme aj čitateľskú verejnosť. Avšak z pozitívnych reakcií od čitateľov 
vidno, že ich svojrázna barónka baví a mnohí z nich ani netušili, aká 
zaujímavá história sa skrýva za múrmi kaštieľa v Strážkach, kde je 
dnes jedna z expozícií Slovenskej národnej galérie. 
 Rudi Rus, ktorý podujatie moderoval, nazval román feministickým 
a vyzdvihol barónkinu schopnosť výborne zhrnúť dobu, v ktorej žila. 
Naopak, mužské postavy sú prevažne symptomatické. Aj keď utekajú 
od problémov, tak im to okolie vždy odpustí. Na záver diskusie Lavrík 
prezradil, že momentálne pracuje na voľnom pokračovaní svojho pre-
došlého historického románu Nedeľné šachy s Tisom (2016). Pracovný 
názov novej knižky je podľa jeho slov Snívala som s Dubčekom.

 Veronika Košičiarová
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Zľava: Juraj Heger (Slovart), Filip Ostrowski (Absynt), Eva Mladeková (Tatran), Ján Gregor (Premedia), Dado Nagy, 
Peter Kačmár (Ikar), Martin Brix (Albatros). Foto Linda Nagyová

Pavel Vilikovský: 
Povesť o dejstviteľnom čeloveke
(Príbeh ozajského človeka)
Moskva: MIC, 2019 (Rusko, ruština)
Preklad: Natália Švedovová
ISBN 978-5-87902-395-4

Jana Bodnárová: Ajka de ta / 艾伊卡的塔 
(Dievčatko z veže)
Taipei: Youth Cultural Enterprise, 2019 
(čínština)
Preklad: Chen Liang Podstavek
ISBN 978-986-449-179-7
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Bude aj 2020 
dobrým rokom? 
Zástupcovia šiestich 
vydavateľstiev Slovart, 
Absynt, Tatran, Premedia, 
IKAR a Albatros sa v polovici 
januára stretli v bratislavskom 
kníhkupectve Panta Rhei 
s moderátorom Dadom Nagyom, 
aby zhodnotili knižný rok 
2019 a zamysleli sa aj nad rokom 
prebiehajúcim. 

V iacerí diskutéri sa zhodli, že uplynulý knižný rok bol dobrý. „My sme 
minulý rok boli fakt úspešní, najmä vďaka výberu kníh. To treba po-

vedať, že máte lepšie a horšie roky. Vydali sme rovnaký počet kníh. Knihy 
boli hrubšie. Išli sme aj hore s cenami. Keď chcete knihu dobre urobiť, máte 
vysoké náklady, napríklad dve-tri korektúry, ktoré niečo stoja,“ uviedla 
riaditeľka vydavateľstva Tatran Eva Mládeková. Takisto skonštatovala, 
že pokiaľ má vydavateľstvo niekoľko ťahúňov, ktorí predaj zvyšujú, môže 
si dovoliť aj diela, čo sa predávať nemusia. Avšak aj tie môžu niekedy pre-
kvapiť. To sa podľa nej stalo v minulom roku aj vo vydavateľstve Tatran. 

 Výrazným rastom sa pochválilo vydavateľstvo Albatros. Riaditeľ sloven-
skej pobočky Albatros Media Slovakia Martin Brix tento úspech pripisuje 
aj väčšiemu záujmu zákazníkov o detské knihy a novej značke vydavateľstva 
Lindeni. Za najväčší úspech považuje inovatívne spôsoby oslovenia čitateľov, 
napríklad prostredníctvom audiokníh. Situáciu v predaji kníh v minulom 
roku zhodnotil aj výkonný riaditeľ siete kníhkupectiev Panta Rhei Miloš 
Božek. Táto sieť kníhkupectiev pokrýva približne tretinu knižného trhu. 
„V minulom roku to nebolo ekonomicky vynikajúce, ale povedzme, že sme 

spokojní. Niektoré roky vyšli knihy, ktoré zažiarili ako kométy. Minulý rok 
takéto kométy neboli. No ľudia si našli cestu k ďalším knihám, o to viac 
sa predalo z kníh strednej triedy.“ Miloš Božek informoval aj o projektoch 
knižné kútiky v detských domovoch. V minulom roku pribudlo podľa neho 
ďalších desať miest. Čo sa týka tohto knižného roku, je optimista. „Veríme, 
že knižný trh bude pokračovať, bude rásť,“ dodal. 
 Podľa riaditeľa vydavateľstva Slovart Juraja Hegera si minulý úspešný 
rok vyžiadal oveľa väčšiu aktivitu. „Keď chce robiť človek to isté, musí viac 
pracovať. Je to stále ťažšie, lebo napriek vznešeným pohnútkam, ktoré nás 
vedú k tomu, aby sme vydávali knihy, u niekoho možno viac, u niekoho 
menej, máme na krku ten tlak, že kníh vychádza stále viac. Naozaj sa 
musíme snažiť oveľa sofistikovanejšie robiť našu prácu, aby sme sa dostali 
na to isté číslo,“ hovorí vydavateľ.  
 Niektorí vydavatelia v minulom roku vydali viac kníh ako predvlani, 
no predali ten istý počet kusov. V tomto roku sa aj preto rozhodlo produkciu 
znížiť napríklad vydavateľstvo Premedia. „V tomto roku by sme mali vydať 
asi o štyridsať percent kníh menej. Keď je veľa kníh na trhu, začínajú sa 
strácať,“ objasnil vydavateľ Ján Gregor. 
 Počet nových titulov už v minulom roku mierne obmedzilo podľa obchod-
ného riaditeľa Petra Kačmára napríklad vydavateľstvo Ikar. Predávať sa 
im naopak najviac darilo diela Táne Keleovej Vasilkovej a Jozefa Kariku. 
„Darí sa aj edícii Odeon, ktorá nie je komerčným rozhodnutím. Edícia vydáva 
klasiku,“ spresnil Peter Kačmár. Vydavatelia úspech kníh zdôvodňujú aj 
sociálnymi sieťami a ľuďmi, ktorí o knihách píšu. Zároveň však odznela 
myšlienka, že ich je veľa, ale málo takých, čo publikáciu skutočne prečítajú 
a idú v textoch do hĺbky.      

Linda Nagyová
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No ten rok mi nedal toľko, ako som dúfala, 
mala som pocit, že to z Francúzska nie je 
všetko, a tak prišla motivácia ísť do Paríža. 
Lenže štipendium som už nemala, takže som 
sa musela pretĺkať vlastnými silami. Vtedy 
ešte Slovensko nebolo v Európskej únii, dnešní 
mladí ľudia si asi nevedia predstaviť, čo to zna-
menalo: dostať pracovné povolenie na legálny 
pobyt v krajine a podobne.

Kedy ste začali písať? Predpokladám, že 
už na vysokej škole.
Písala som, ale nie literatúru. V Paríži popri 
ďalšom štúdiu a zamestnaní som urobila štyri 
krátke filmy, ku ktorým som napísala scenár 
a režírovala ich. Boli s francúzskymi herca-
mi, s francúzskou produkciou, z francúzskeho 
prostredia. Potom som mala projekt na celove-
černý film, bol však zo slovenského pro stredia 
a nevyšlo to. Život šiel ďalej a jedného dňa mi 
napadlo vrátiť sa k tejto téme a vôbec k písa-
niu ako takému a zmeniť filmový scenár na 
literárny text. Poslala som rukopis, ako to 
robia všetci, vydavateľom v Paríži, niektorí 
sa mi ozvali a na moje veľké prekvapenie ma 
chceli vydať.

Francúzsky filmový svet teda témy zo Slo-
venska až tak nezaujali, ale ten literárny 
áno…
Film stojí oveľa viac peňazí, o tom to je. A lite-
ratúra… Možno je to aj tým, že takých ľudí ako 
ja, cudzincov, je vo francúzskej literatúre veľa 
a prijímajú ich relatívne s otvorenou náručou, 
obohacuje to ich literatúru. Takže aj pre mňa 
sa našlo miesto. Tak si to vysvetľujem.  

Prečo píšete po francúzsky?
Napriek tomu, že som spočiatku nemala dosta-
točnú úroveň francúzskeho jazyka, nenapadlo 
mi písať inak ako po francúzsky. Môj text bol 
predsa zaslaný francúzskemu vydavateľovi 
a určený francúzskemu čitateľovi. Postupne 
som si však uvedomila, že písanie v inom jazy-
ku mi pomohlo získať ohromnú slobodu. Jedno-
ducho som sa oslobodila od nánosov slovenské-
ho jazyka, kultúry a všetkého minulého. Zrazu 
som bola len ja, a nie nejaké dievča z Michalo-
viec so všetkým, čo to na Slovensku znamená. 
Bola som len sama za seba. To, čo som získala 
prechodom do francúzskeho jazyka, je pre mňa 
niečo úžasné, už si neviem predstaviť, že by 
som sa vrátila k písaniu v slovenčine. 

Čiže francúzština vám dala väčšie autor-
ské sebavedomie?
Slobodu. Neviem posúdiť autorské sebavedo-
mie, na Slovensku a v slovenčine som litera-
túru nepísala a vo Francúzsku mám za sebou 
len dva romány.

Ale píšete o Slovensku.
Zatiaľ.

Čo to znamená?
Prvá kniha bola na čisto slovenskú tému. Mala 
som potrebu sa o Slovensku vyjadriť (pozn. 
red.: kniha Eastern, ktorá vyšla v roku 2015). 
Dej sa odohráva zhruba v roku 2005. Francúzov 
to zaujímalo, len veľmi málo vedeli o prechod-
nom stave medzi komunizmom a kapitalizmom. 
Cítila som to aj v okruhu mojich francúzskych 
priateľov, keď sa púšťali do tém, ktoré sa týkali 

Môžeme vás označiť za francúzsku autorku?
Patrím do francúzskej literatúry, keďže moje 
knihy sú napísané vo francúzštine a vychá-
dzajú vo Francúzsku. Slovenskí čitatelia ma 
zatiaľ nepoznajú.

Vo Francúzsku žijete od roku 1998, prečo 
ste odišli zo Slovenska?
Odišla som vo vlne, v ktorej vtedy odchádzalo 
do sveta na skusy veľa mladých ľudí, rovnako, 
ako sa chodievalo kedysi. Neboli sme ekono-
mickí migranti, skôr sme sa chceli pozrieť, 
ako to funguje vo svete. Po škole som chcela 
ešte niečo zažiť, netúžila som po pracovnom 
stereotype. Moji spolužiaci húfne odchádzali 
do reklamných agentúr, ja som sa na to vôbec 
necítila, v podstate som ušla aj pred tým.

Po príchode do Paríža ste boli rozhodnutá 
tam zostať?
Podarilo sa mi získať ročné štipendium fran-
cúzskej vlády. Vybrala som si malú školu pri 
Marseille, nechcela som ísť do veľkého mesta. 

Francúzština 
mi dala slobodu
rozhovor s Andreou Salajovou

Andrea Makýšová 
Volárová

Andrea Salajová odišla 
zo Slovenska do Francúzska 
v roku 1998 a dnes je už 
francúzskou spisovateľkou. Jej 
meno sa v našich médiách vlani 
objavilo v súvislosti s parížskym 
knižným veľtrhom, na ktorom 
mala Bratislava štatút pozvaného 
mesta a prezentácia literatúry 
zo Slovenska a o Slovensku tam 
dostala väčší priestor. V jeseni 
2019 sa táto autorka predstavila 
na bratislavskom festivale 
Novotvar. Vieme však o nej 
stále málo a v slovenčine sa s jej 
tvorbou doteraz nemáme možnosť 
zoznámiť. 

Foto archív autorky
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si ju celú vymysleli?
Všetko som si vymyslela. Ako som tak vo 
vzdialenom Francúzsku uvažovala o rôznych 
veciach minulých, postupne mi dochádzalo, že 
východná Európa má veľmi veľa zaujímavých 
tém, ktoré zatiaľ nevie alebo nechce spraco-
vať. Napadlo mi, že sa toho chytím rovnakým 
spôsobom ako Američania spracovávajú svo-
ju históriu, ktorú si pretavili do westernov. 
Mne z toho vyšiel môj kolektivizačný western. 
Takto som si ho pracovne nazývala. 
 Keď sa povie western, každému sa vy-
baví samotár typu Clinta Eastwooda. Tiež 
som spontánne smerovala k mužskému hrdi-
novi, ale potom mi pragmaticky napadlo, že 
keby som z hlavnej postavy urobila ženu, bolo 
by to originálnejšie. Aj v slovenskom priesto-
re, aj žánrovo. Takto vznikla Jolana Kohútová. 
Myslím si, že napriek tematike a dobovému 
ukotveniu je to súčasná postava, má myslenie 
dnešného človeka. Dovolila som si túto autor-
skú licenciu. Nemám pocit, že som napísala 
čisto historický román. Inšpirovala som sa 
dobovými reáliami Slovenska, ale písala som 
to ako súčasný román.

Vyjdú vaše knihy aj v slovenčine?
Museli by sa najprv preložiť.

Viete si predstaviť, že to urobíte vy?
Nie. Každému spisovateľovi je ťažké prekladať 
sám seba, hrozí, že by sa prepisoval. Keď mu-
sím z nejakého dôvodu otvoriť vlastnú knihu, 
škrabem sa na hlave, veľa vecí by som dnes 
napísala inak. Bola by som teda neverná ori-
ginálu. A okrem toho, je to veľa práce.

strednej Európy a nerozumeli im. Vnímala som 
to ako svoju misiu sprostredkovať to – a Francú-
zov to zaujalo. Druhá kniha bola moja srdcová 
téma, znova slovenská, ale už čisto historická – 
kolektivizácia na slovenskej dedine v roku 1955. 
To je román En montant plus haut, doslovný 
slovenský preklad je Stúpajúc vyššie. V sloven-
čine to asi znie dosť krkolomne.

Vydalo vás významné vydavateľstvo Galli-
mard. Bolo to naozaj také jednoduché? 
Neviem, nebola som pri tom, keď o mne rokova-
li. Mne len povedali, že ich to zaujíma. Na prvej 
verzii sme ďalej pracovali, na editovaní textu si 
dali záležať a venovali sa mi. Som im za to veľmi 
vďačná, neviem, či sa to bežne robí, ale mne ten 
čas a úsilie venovali a tak vzniklo, čo vzniklo.

Poďme k spôsobu vášho písania. Máte 
príbeh premyslený vopred? 
Mám, keďže stále mám v sebe atavizmy filmové-
ho písania. Začínam postavami, príbehom. Po-
trebujem vedieť, odkiaľ a kam idem, potom ma, 
samozrejme, príbeh a postavy niekedy dovedú 
úplne inam. Ale potrebujem mať základné body, 
fungujúcu konštrukciu, a keď už som v tom, mô-
žem sa pustiť napríklad aj do lyrických pasáží. 
Mám vizuálne písanie, to je fakt, často sa mi 
to pripomína. Toho sa asi nezbavím. Neviem, 
či je to len mojím filmovým vzdelaním. Možno 
tak vidím svet, akoby som viac verila tomu, čo 
vidím, ako tomu, čo sa rozpráva. 

Vychádza postava Jolany Kohútovej, hrdin-
ky vášho druhého románu o kolektivizácii, 
z nejakého skutočného človeka, alebo ste 

Na čom teraz pracujete, na slovenskej 
alebo francúzskej téme? 
Teraz sa vraciam na Slovensko oveľa inten-
zívnejšie. Jedno francúzske vydavateľstvo, 
špecializované na literatúru o cestovaní, ma 
oslovilo napísať niečo o Slovensku. Dala som 
im námet a oni usúdili, že to bude Slovensko. 
Úvaha o hraniciach v strednej Európe. Prekvapi-
lo ma, že to vyčítali len z námetu. V procese pí-
sania sa mi objavili aj iné témy, komplikovaný 
vzťah Slovákov k svojej národnosti, obrovské 
zmeny, ktorými prešlo Slovensko v posledných 
rokoch a podobne. No začala som komponovať 
aj môj tretí román. Tentoraz s čisto francúz-
skym a súčasným príbehom.

Sledujete literárne dianie na Slovensku?
Z diaľky. Vďaka parížskemu knižnému veľtrhu 
v roku 2019, kde malo Slovensko svoje zastú-
penie, som spoznala niekoľko slovenských 
autorov. Zhodou okolností som tam pred-
stavovala tvorbu Svetlany Žuchovej, Uršuly 
Kovalykovej a Moniky Kompaníkovej. Veľmi 
zaujímavé veci.

Andrea Salajová (1974) žije a pracuje v Pa-
ríži. Po niekoľkých filmových projektoch 
prešla k literatúre. Jej prvý román Eastern 
vyšiel v roku 2015 vo vydavateľstve Gallimard. 
En montant plus haut (Stúpajúc vyššie) je jej 
druhý román, vyšiel v roku 2018. Aktuálne 
dokončuje pre francúzske vydavateľstvo 
Magellan&Cie cestopisnú knihu o Slovensku 
a píše tretí román. 

V okruhu svojich 
francúzskych priateľov 
som cítila, že témam zo 
strednej Európy nerozumejú. 
Vnímala som svoju 
sprostredkovateľskú 
misiu.

Andrea Salajová na bratislavskom Novotvare. FotoEva Vozárová / Novotvar
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a náhradníčok. Výber slovenskej komisie ná-
sledne odsúhlasila komisia Medzinárodného 
vyšehradského fondu a aj rada ministrov. Kto 
teda štipendium získal?       
 Jarný Krakov bude niekoľko týždňov skúmať 
košický básnik Marcel Lacko. Jeho urbanis-
tický projekt zastrešuje heslo poetické dielo ako 
verejný nástroj. Spisovateľka Jana Micenková 
mala ako prioritu ísť do Budapešti a tam aj štipen-
dium získala. Micenková by tu chcela pracovať 
na svojej druhej knihe, románe. Do Bratislavy 
bola vybraná rozhlasová redaktorka Terézia 
Simanová, ktorá minulý rok figurovala ako 
náhradníčka pre Krakov. Tentoraz prišla s inte-
raktívnym projektom, ktorý oslovil absolútnu 
väčšinu výberovej komisie. Do Prahy pocestuje 
kurátorka a historička umenia Nina Gažovičo-
vá. Chce tu skúmať zbierkovú činnosť v bývalom 
Československu po roku 1948. 
 Mená (už dobre) známe na súčasnej sloven-
skej literárnej scéne tentoraz viac zlákal dlhší 
jesenný pobyt. Zuzana Husárová, ktorá sa 

svojimi experimentálnymi aktivitami pohybuje 
aj na poli elektronickej a interaktívnej poézie, 
pôjde do Prahy pracovať na svojom novom projek-
te. Štipendium v Budapešti získala spisovateľka 
Ivana Gibová. Jej projekt by mal nadväzovať aj 
na jej najnovšiu (ešte nevydanú) knihu Eklektik 
Bastards. Mladý talentovaný básnik Ladislav 
Lipcsei strávi tri mesiace v Krakove, kde bude 
pracovať na svojej druhej básnickej zbierke. Tak 
trochu hostiteľská pozícia v Bratislave pripadla 
poetke Mile Haugovej. 
 Komisiu taktiež zaujal projekt divadelníka 
Samuela Chovanca, ktorý figuruje ako náhradník 
pre jesennú Budapešť. Bolo by skvelé, keby tento 
projekt uzrel svetlo sveta, možno nabudúce aj 
s podporou tohto štipendia. Medzi prihlásenými 
sa ocitlo niekoľko ďalších projektov, ktoré by stáli 
za podporu a nedostali sa ani medzi náhradnícke 
miesta. Držíme im palce v budúcnosti, kvalita 
bola tento rok naozaj vysoká, čo nie je vždy pra-
vidlom. 

Eva Tomkuliaková

Koncom minulého roka prebiehala v šty-
roch vyšehradských krajinách výzva 

na prihlásenie na Vyšehradské literárne šti-
pendium 2020. Štipendium prebieha dvakrát 
ročne paralelne v Krakove, Prahe, Bratislave 
a Budapešti. Výberová komisia v zložení Peter 
Darovec, Miroslava Vallová, Gabriela Magová, 
Jaroslava Šaková a Eva Tomkuliaková vybrala 
za Slovensko na jarný šesťtýždňový a jesen-
ný trojmesačný pobyt spomedzi 28 prihlášok 
8 štipendistiek a štipendistov a 8 náhradníkov 

Vyšehradské 
literárne štipendium 2020

Rezidencia štipendistov v Krakove.
 Foto willadecjusza.pl

Myslíte už znova 
na Vianoce? 

moja.lita.sk

Nahláste si v LITA svoje diela a tohtoročné 
sviatky sa vám začnú už koncom leta.

Od septembra posielame odmeny 
za použitia diel v roku 2019.
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Jubilejný ročník súťaže pre stredoškolákov tak ako minulý rok 
vypisujú Literárne informačné centrum v Bratislave, mesto Šaľa 

a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Termín uzávierky prí-
spevkov je 16. marec 2020. Vybrané myšlienky spisovateľa Jána 
Johanidesa, ktoré sú zároveň témami tohto ročníka, znejú nasledovne: 
1. Európu charakterizujú nenápadné i prudké „vášne storočí“, ktoré sa 
začínali obyčajne „ideou“ a končili sa viac-menej popieraním tej „idey“.
2. Chodím k ľuďom, ktorých nechápem, ku ktorým nič necítim a s kto-
rými nič nemám. A nevedela by som vám ani povedať, prečo to robím! 
Možno preto, že sa nechcem stretnúť s tými, ktorých obdivujem!
3. Mysleli sme si, že sme schopní vytvoriť skutočnú lásku, a keď sa 
konečne vytvorila situácia, v ktorej sme ju mali realizovať, zistili 
sme, že to nedokážeme. Začali sme byť iba zlí.

Myslíte už znova 
na Vianoce? 

moja.lita.sk

Nahláste si v LITA svoje diela a tohtoročné 
sviatky sa vám začnú už koncom leta.

Od septembra posielame odmeny 
za použitia diel v roku 2019.

Nominácia kníh
 Knihy, ktoré boli vydané v roku 2019 a sú späté s regiónmi Prešovského 

samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej 
časti.
 Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viaza-

nej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok 
a bolo im pridelené ISBN.
 Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text 

kombinovaný s obrazovou časťou.
 Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

Predkladatelia nominovaných kníh (čitateľská verejnosť, autori, zostavova-
telia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh) jeden výtlačok 
nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo 
poštou na adresu knižnice.

Termín odovzdania nominácií je do 2. februára 2020. Nominácia bude 
akceptovaná len s dodanou nominovanou knihou. Ostatné informácie 
nájdete na www.kniznica-poh.sk. 
    

10. ročník súťaže 
Esej Jána Johanidesa

hársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publi-
kácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN. 
 Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je 
možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť 
priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou 
alebo mailom na adresu knižnice.
 Termín odovzdania nominácií je od 22. januára do 28. februára 2020.
Hlasovanie bude prebiehať od 3. marca do 9. apríla 2020. Vyhlásenie 
výsledkov súťaže bude 23. apríla 2020 o 16.00 hod.
 O výsledkoch súťaže rozhodne čitateľská verejnosť. Kniha s najväč-
ším počtom hlasov získa titul Kniha Horného Považia 2019. Bližšie 
informácie nájdete na adrese www. krajskakniznicazilina.sk. 

AKTUALITY

J. Johanides. Foto archív LIC

3. ročník ankety 
Kniha roka PSK 2019

P rešovský samosprávny kraj, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, 
Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatská knižnica 

v Humennom, Podtatranská knižnica v Poprade, Ľubovnianska knižnica 
v Starej Ľubovni, Podduklianska knižnica v Svidníku, Hornozemplínska 
knižnica vo Vranove nad Topľou a Knižnica Jána Henkela v Levoči vyhlasujú 
3. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho 
kraja 2019.

 Súťažné eseje treba posielať na ad-
resu: esej.johanides@litcentrum.sk. 
Požadovaný rozsah textu sú tri nor-
mostrany, čiže 5200 znakov vrátane 
medzier. Každá esej musí byť označená 
nasledovne: meno, priezvisko a vek 
súťažiaceho, názov eseje a ako motto 
myšlienka Jána Johanidesa, ktorou 
bola esej inšpirovaná, názov a adresa 
školy. 
 Vyhodnotenie esejí bude mať na sta-
rosti odborná porota zložená zo spi-
sovateľov, spisovateliek a odborných 
pracovníkov Literárneho informač-
ného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené v stredu 
29. apríla 2020. Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná 
revue a honorovaná sumou 100 eur. Viac informácií o súťaži nájdete 
na www.litcentrum.sk.

Kniha Horného 
Považia 2019
Krajská knižnica v Žiline vyhlásila 
už 14. ročník čitateľskej súťaže 
Kniha Horného Považia. 

V  súťaži môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 
2019 a sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo 

osobou autora textovej či obrazovej časti. Tlačené knihy, graficky a kni-
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Dva impulzy pre slovenskú 
poéziu pre deti

pri tradičnej súťaži (už 15. ročník) o najlepšiu 
pôvodnú poviedku pre deti a násťročných aj 
prvý ročník súťaže o najlepšiu pôvodnú báseň 
určenú deťom a mládeži, pričom najlepšie tex-
ty vydalo v zborníku Kapitán Spomienka. Obe 
uvedené iniciatívy možno považovať za kvali-
tatívne impulzy pre súčasnú slovenskú poéziu 
pre deti a mládež.
 Špeciálne číslo časopisu Vertigo bolo teda za-
merané výlučne na detskú poéziu. Svoju tvorbu 
v ňom prezentujú slovenskí autori najmladšej, 
strednej a staršej generácie, čiže poézia pre deti 
písaná deťmi, mládežou i dospelými. Z pripra-

vovaných básnických zbierok uverejňujú istú 
časť L. Šafranová s R. Šafranom a S. Kaščáková. 
Šafranovci predstavujú tematicky jednotné bás-
ne z ročného obdobia zimy, v ktorých funkčne 
vyjadrujú detské videnie sveta s jemným vypo-
intovaným humorom. Výborné sú najmä báseň 
Nekonečný šál, originálne zobrazujúca spojenie 
rodiny („všetkých som ich jedného dňa zavinul, 
/ nech sú so mnou prichystaní na zimu“) a Na 
svätého Mikuláša, v ktorej sa vtipne konkreti-
zujú šibalstvá dieťaťa, prirovnávaného k čertovi, 
zavŕšené fundamentálnym detským dobrom. 
Rovnako päť básní z pripravovanej zbierky má 

Na tomto mieste vyzdvihnem aspoň dva prí-
nosné preklady občianskeho združenia Sl-

niečkovo: Pes vo vesmíre (2010) od M. Sweeneyho 
a Dvaja ľudia (2017) od I. Chmielewskej, ktoré 
by si zaslúžili výraznejšiu odbornú a čitateľskú 
pozornosť.

Humor, lyrickosť aj ťažké témy
Hľadanie mladých básnikov pre deti a mládež 
a novej poetiky teda stále pokračuje. Koncom 
roka 2018 literárny časopis Vertigo (OZ FACE) 
vydal špeciálne číslo o detskej poézii. Vyda-
vateľstvo Perfekt v roku 2019 usporiadalo po-

Dávid Dziak

Na základe bilančných hodnotení slovenskej poézie pre deti a mládež, pravidelne publikovaných v revue o umení pre deti 
a mládež Bibiana (Z. Stanislavová, M. Klimovič a D. Dziak) a v prílohe letného dvojčísla časopisu Knižná revue (T. Vráblová) možno 
konštatovať, že súčasná slovenská poézia pre deti a mládež má (pod)priemernú úroveň. Generácia básnikov nastupujúca po roku 
1989 nepriniesla výraznejšie posuny v poetike veršovania pre deti a ani vydavateľstvá nedokázali a stále nedokážu vyrovnať 
tento deficit prostredníctvom prekladovej poézie, ktorá je na periférii vydavateľských aktivít. 
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ESEJ

Preklady nielen o rodinných vzťahoch
Súčasťou daného čísla sú aj svetoví poeti píšuci 
pre deti. Výrazne originálne sú básne nórskej 
spisovateľky G. Dahleovej (prel. P. Mikulášová). 
Obohacujúci pre slovenský kontext je najmä 
dlhší naratívnejší text Tik-tak, vraví čas, kto-
rý poodhaľuje podstatu času prostredníctvom 
dialógu medzi dievčaťom a Časom: „ak Čas niečo 
nedokáže, / tak je to byť celkom ticho“. Nasleduje 
cyklus básní o posteliach S. Plathovej z knihy 
Čarovný oblek Maxa Nixa (2016, prel. M. Gavurová 
a J. Gavura), v ktorých americká poetka variuje 
rôzne podoby leitmotívu postele, pričom z nich 
vyžaruje radosť z fantazírovania.
 Svoj veselý naturel nezaprel už spomínaný  
G. Kuľbak ani pri preklade básní ruských poetov: 
J. Vladimirov, G. Oster a A. Givargizov, v ktorých 
dominuje humor. Básne dvoch poľských auto-
rov T. Różewicza a J. Brzechwu preložil skúse-
ný prekladateľ a spisovateľ P. Milčák. Báseň  
T. Różewicza Premeny účinne stvárňuje hranie 
sa medzi otcom a dieťaťom, čo pôvabne vyúsťuje 
k matke, ktorá je pre syna miestom bezpečia: 
„hlavu si ukrýva do tepla jej šiat“. Tri básne  
J. Brzechwu sú vtipne prepracované a vypointo-
vané. Číslo končí úryvkom z knihy T. S. Eliota 
Šibalova príručka šikovných mačiek (2015, prel. 
J. Gavura). Vysokú umeleckú hodnotu čísla do-
tvára grafický dizajn M. Čorejovej a prevažujúce 
ilustrácie M. Rudášovej.

Kapitán Spomienka
Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s detským 
časopisom Fifík, detským Združením korytnačky 
a s podporou Domu umenia pre deti BIBIANA 
prináša v zborníku Kapitán Spomienka devätnásť 
básní od osemnástich autorov. Garantom literár-
nej súťaže je literárny vedec a spisovateľ Peter 
Karpinský, názov zbierky je pomenovaný podľa 
víťaznej poviedky, ktorú vyberá detská porota.
 Víťaznou básňou sa zaslúžene stala báseň 
BUSstory od Z. Martiškovej, ktorá má ako je-
diná v knihe dve básne. Jej druhý text sa nazý-
va A teraz tú našu, pričom ide taktiež o jednu 
z najlepších básní v zbierke. V oboch prípadoch 
ide o dlhšie texty, ktoré sú jazykovo aktuálne 
a tematicky veľmi blízke detskému čitateľovi. Bu-
dúce povolanie: „A ani mne nezabránia. / Budem 
vodič z povolania!“; život v školskej jedálni: „Kým 
však pizza nie je stredom zeme, / v jedálni sa 
asi nenajeme!). Obe básne sú originálne, vtipné, 
prepracované a vypointované, funkčne sa v nich 
využíva intertextualita vo vzťahu k Tolkienovi: 
„Skončí sa to aj tak riadne neslávne, / neporazíš 
Spoločenstvo jedálne“.

Zábavná je aj fantastická báseň M. Hlušíkovej 
Lietajúca krava. Metaforickosťou a symbolic-
kosťou vyniká text O Larve od R. Daleckého, 
ktorý premyslene pracuje s ireálnom. Predško-
lákov určite pobaví hravá báseň o mliečnom 
chrupe Rastú ako huby po daždi od J. Šimulčíko-
vej. Súčasným deťom čaro (minulých) prázdnin 
(u strýka na dedine) pripomína M. Šipošová  
v nostalgickom texte Super prázdniny. Vyzdvih-
nem ešte ľahkosť a jemný humor básne Dúšok 
s duchom E. Kolmanovej, tému hendikepu v tex-
te R. Korbovej Láska na prvý pohľad a báseň 
Rebelka od A. Oravcovej, ktorá môže osloviť 
tínedžerov.

Čo bude ďalej?
Na záver by som vyslovil niekoľko očakáva-
ní do bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. Snáď  
L. a R. Šafranovci a S. Kaščáková dokončia svoje 
pripravované zbierky básní pre deti a mládež; 
spomínaní mladí autori neprestanú tvoriť a po-
stupne vytvoria aj ucelené knihy pre deti; vyda-
vateľstvá dopomôžu k dokončeniu uvedených 
prekladov zo svetovej poézie pre deti; časopis 
Vertigo v blízkej budúcnosti nadviaže na svoje 
špeciálne číslo a aj iné literárne časopisy zrea-
lizujú podobné projekty; vydavateľstvo Perfekt 
bude pokračovať v súťaži o najlepšiu pôvodnú 
báseň pre deti a násťročných, resp. že sa tým 
inšpirujú aj ostatné vydavateľstvá, a začne sa 
vydávať viac kvalitnej poézie pre deti a mládež.

Dávid Dziak (1992) je odborným asistentom 
na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy 
Pedagogickej fakulty PU v Prešove, kde sa venuje 
najmä literatúre pre deti a mládež. Pozn.: Článok 
vznikol s podporou projektu VEGA č. 1/0095/18.

aj poetka S. Kaščáková, adresované sú staršie-
mu čitateľovi. Práve básne určené recipientovi 
staršieho školského veku absentujú v súčasnej 
slovenskej poézii pre dospievajúcich. Jej básne 
charakterizuje poetická ľahkosť so subtílnym 
vtipom.
 Autentické detské texty zastupujú The Jan-
došeks (Saško, Ivanko a Idka Jandošekovci), 
v ktorých tematizujú svoj deň, harmonogram 
(„NE hry presťahované k babke“), túžby („I hope 
I´ll get married to Noemi“) a city („Keby niekto 
prišiel včas, mráz by sa / otočil“). Tri nápadité 
zábavné básne ponúka G. Kuľbak, ktorý jed-
noducho vie pracovať s kategóriou komického, 
napríklad prirovnaním traktora k slonovi či 
človeka k netopierovi, čím naznačuje spojitosť 
medzi človekom a zvieraťom: „Keď sa večer ho-
reznačky / zvesím, budem / jeho bratranec?“.  
P. Timko Gomma napísal jednu, ale zato sym-
bolicky nasýtenú báseň, ktorá si vyžiadala 
osobitnú dvojstránku s nádhernou ilustráciou  
M. Čorejovej. 

 Detské básne zastupujú aj autorky T. Stren-
ková a S. Čandíková. Strenková sa snaží pre-
dovšetkým vyjadriť pocity lyrického subjektu, 
pričom sa nevyhýba ťažším témam, ako sú pu-
berta, inakosť a smrť, ktoré absentujú v súčasnej 
slovenskej poézii pre deti: „nech ťa anjeli venčia 
/ v psom nebi“. S. Čandíková sa zameriava na na-
vodenie atmosféry, konkrétne napríklad hluk 
súčasného sveta v kontraste k tichu lyrického 
subjektu: „ležíme / na koberci / a počúvame 
ticho“, alebo nálada cestou do školy kreovaná 
na protiklade ľahkého a ťažkého.
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Energická Izabela
Zatiaľ čo vojenským kapitolám prirodzene 
dominuje práve postava Fridricha, hoci ako 
dokazuje Holec, o skutočnej dominancii sa 
v jeho prípade hovoriť nedalo, tak pri priblížení 
civilnejších kapitol života manželského páru 
a ich ôsmich detí (siedmich dcér a napokon 
vytúženého syna) dominuje energická Izabela. 
Čitateľ sa tak práve vďaka aktivitám arcivoj-
vodkyne dozvie mnohé zaujímavosti z ideo-
vého sveta i dejín každodennosti aristokra-
cie na sklonku 19. storočia. Izabela napríklad 
úplne podľahla fenoménu fotografie, milovala 
tenis a podporovala organizovaný šport, ale 
zároveň si zachovala charakteristické črty 
šľachtického mikrosveta ako dobročinnosť 
a miestami až prehnanú snahu vydať dcéry 
do tých najvyšších kruhov.

Fridrich a Izabela však nie sú zďaleka je-
dinými postavami dejín, o ktorých sa čitateľ 
dozvie mnoho zaujímavého a nového. Súčasťou 
deja je tiež aspoň okrajovo aj Žofia Chotková, 
neskoršia manželka následníka trónu Františ-
ka Ferdinanda, pôvodne jedna z Izabeliných 
dvorných dám, či príslušníci rodiny, ktorých 
osud zavial omnoho ďalej než do Starej Ľu-
bovne – priamo na španielsky kráľovský dvor 
do Madridu. 

Bohaté pramene
O kvalite a ľahkosti čítania recenzovanej 
publikácie niet pochýb, Roman Holec dlho-
dobo dokazuje, že patrí medzi historikov, 
ktorí okrem poctivej vedeckej práce dostali 
do vienka aj dar pútavo vyrozprávať závery 
svojich výskumov. Pri téme vedeckosti je 
nutné spomenúť aj váhu toho, že slovenský 
čitateľ si môže prečítať titul, ktorý odkrý-
va niektoré dosiaľ opomínané postavy ale-
bo udalosti dejín. Napokon, ako sám autor 
v úvode konštatuje, napriek faktu, že Habs-
burgovci patria v literárnej stredoeurópskej 
produkcii medzi najpertraktovanejšie témy, 
hrdinovia tejto knihy boli dosiaľ akosi po-
zabudnutí. Dôkazom originálnej vedeckej 
činnosti, na ktorej základe vyrástla táto 
monografia, je bohatý zoznam archívnych 
prameňov a použitej literatúry, ako aj jed-
notlivé odkazy na konkrétny prameň, dielo. 
V tomto ohľade musím priznať, že ma mier-
ne vyrušovala nutnosť hľadať daný odkaz 
na konci knihy, avšak v prípade publikácie, 
ktorá je určená širšej verejnosti, ide o priro-
dzené a bežné rozhodnutie, pretože rozsiahle 
poznámky pod čiarou by narušovali plynulosť 
textu a sťažovali jeho čítanie.
 Bratislavských Habsburgovcov možno vre-
lo odporučiť každému záujemcovi o dejiny, 
dokonca i takému, ktorého história až tak 
neláka, ale má rád pozoruhodné príbehy. Prá-
ve to totiž Holec svojmu čitateľovi ponúka. 

Oliver Zajac je historik a publicista, pracuje 
v Historickom ústave SAV.

A j keď názov titulu Bratislavskí Habs-
burgovci prirodzene zvádza k predsta-

ve rýdzo bratislavského, či lepšie povedané 
prešporského deja, príbeh tzv. židlochovic-
ko-těšínskej línie Habsburgovcov sa dotkol aj 
mnohých iných oblastí dnešného Slovenska. 
Či už nepriamo skrz činnosť spolku Izabela, 
ktorému predsedala rovnomenná arcivojvod-
kyňa a ktorý mal na západnom Slovensku 
hneď niekoľko vyšívačských dielní, alebo 
doslovne, vydajom jednej z dcér do poľskej 
aristokratickej rodiny Zamoyských, vlast-
níkov hradu Stará Ľubovňa a mecenášov 
kúpeľov Vyšné Ružbachy. 

Arcivojvoda Fridrich
Prím však predsa len hralo naše hlavné 
mesto, kde v súčasnom prezidentskom sídle 
(Grasalkovičovom paláci) desaťročia prebýval 
arcivojvoda Fridrich (Fridrich Rakúsko-Tešín-
sky, 1856 – 1936) so spomínanou manželkou 
Izabelou (Isabela z Croy a Dülmenu, 1856 – 
1931). Prvotným impulzom na presťahovanie 
bola Fridrichova vojenská kariéra, ku ktorej 
bol predurčený hádam už v kolíske. Napo-
kon, jeho starý otec Karol sa pýšil titulom 
prvého Napoleonovho premožiteľa v bitke 
pri Aspern-Esslingu roku 1809 a jeho strýko 
Albrecht zas vydobyl slávne víťazstvo pri Cus-
toze roku 1866. Práve bezdetný Albrecht si 
neskôr Fridricha adoptoval a s dedičstvom, 
ktoré Fridrich získal, sa stal čoskoro najbo-
hatším z arcivojvodov a jeho bratislavské 
sídlo sa postupne premenilo na skutočný 
samostatný dvor.

ESEJ

Habsburský 
kúsok v skladačke 
našich dejín
Roman Holec: Bratislavskí Habsburgovci. Bratislava: Marenčin PT, 2019

Oliver Zajac

Vzťah habsburskej dynastie k Uhorsku a zároveň aj k územiu dnešného Slo-
venska býva často vykresľovaný najmä v temných odtieňoch represie voči ne-
poddajnému dedičstvu svätoštefanskej koruny. Najnovšia monografia z pera 
historika Romana Holeca však dokazuje, že mnohí členovia rodiny Habsbur-
govcov mali k mestám a miestam na našom území viac než vrúcny vzťah. 

Napokon, jeho starý otec 
Karol sa pýšil titulom prvého 
Napoleonovho premožiteľa 
v bitke pri Aspern-Esslingu.
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Habsburský 
kúsok v skladačke 
našich dejín
Roman Holec: Bratislavskí Habsburgovci. Bratislava: Marenčin PT, 2019

Cisár, syn, manžel a politik
Michaela a Karl Vocelka: František Jozef I. Cisár rakúsky a kráľ uhorský 1830 – 1916. Preložil Peter Schreiber. Bratislava: Citadella, 2019

ESEJ

Linda Nagyová

František Jozef I. bol 68 rokov cisárom stredoeurópskej monarchie, ktorú dnes poznáme pod názvom Rakúske cisár-
stvo, neskôr Rakúsko-Uhorská monarchia. Jeho život, ktorý poznamenali rodinné tragédie aj politické prehry, dôkladne 
zmapovalo manželské duo rakúskych historikov. Vytvorili pôsobivý portrét osobnosti, do ktorej svojho času vkladali 
veľké nádeje aj slovenskí národovci.

z uhorskej línie rodiny a mala za sebou krátke 
manželstvo s arcivojvodom Ferdinandom Ka-
rolom Rakúskym d ´Este, princom z Modeny, 
ktorý onedlho po svadbe zomrel. Žofia nechce-
la za nevestu nikoho, kto by mal čokoľvek 
spoločné s Uhorskom a to najmä po Libényiho 
atentáte,“ píše sa v knihe. Matka Františka 
Jozefa I. preto zariadila svadbu mladej vdovy 
s arcivojvodom Karolom Ferdinandom, synom 
víťaza bitky pri Aspene (s. 106).
 

Sisi a záletný cisár
„Mladý cisár a Sisi sa stretli 16. augusta 
1853 v Ischli, zjavne sa do seba okamžite zaľú-
bili a vôbec, alebo len málo, brali ohľad na star-
šiu sestru Helenu, ktorá pôvodne mala byť 
nevestou.“ Táto často opisovaná scéna sa podľa 
knihy naozaj odohrala. V publikácii historici 
opisujú zväzok ako plný lásky, ktorý začal mať 
prvé trhliny po smrti ich prvorodenej dcérky 
Žofie. Ďalším bremenom pre vzťah cisárskeho 
páru sa ukázalo vypuknutie vojny v Taliansku, 
keď sa objavili prvé správy o nevere cisára. 

     „Cisár zjavne nadviazal počas tejto vypätej 
situácie niekoľko ľúbostných vzťahov, na čo 
Alžbeta reagovala v júli 1890, útekom̒ k svojej 
rodine do Possenhofenu a o niečo neskôr od-
chodom do Stredomoria“ (s. 123). Aj keď sa šírili 
rôzne chýry o nevere Sisi, podľa publikácie 
neexistujú presvedčivé dôkazy, že by sa tak 
udialo. Naproti tomu Františka Jozefa sama 
arcivojvodkyňa Žofia označuje ako náruživé-
ho milovníka. Naozaj dobre zdokladovaný je 
minimálne jeden z dlhoročných cisárskych 
milostných pomerov počas manželstva. 

Vreckoví zlodeji a naničhodníci
Historici spomínajú aj vojnu s Talianskom, 
vnútropolitickú krízu a neúspešnú vojenskú 
reformu či boj o nadvládu v Nemecku. Myš-
lienky cisára sú zdokladované pomocou ko-
rešpondencie matke. 
     „Kým zodpovedajúco svojej výchove bol 
František Jozef na verejnosti vo vyjadreniach 
zdržanlivý, v listoch matke sa o svojich protiv-
níkoch vyjadruje úplne otvorene: tak ako sa 
2. októbra 1860 sťažuje na zlodejstvo Garibaldi-
ho, lúpeže Viktora Emanuela, doteraz nevídané 
prejavy zlodejstva v Paríži, ktoré sa navzájom 
prekonávajú, aj v druhom liste nazýva Napo-
leona III. naničhodníkom a v ďalšom Talianov 
vreckovými zlodejmi a zlodejmi území“ (s. 135).
     Vyvrcholenie panovníkovho života je za-
stúpené korunováciou v Budapešti. Do obsahu 
sa dostali aj kapitoly venované samovražde 
korunného princa Rudolfa, smrti brata Ferdi-
nanda Maximiliána v Mexiku, posledné roky 
so Sisi a jej vražda spáchaná anarchistom. 
Kniha popisuje aj Františka Jozefa ako starého 
cisára, dožívajúcu monarchiu, cestu k prvej 
svetovej vojne, jej vznik a vyhlásenie vojny 
Srbsku, začiatok vojny.
 Informačne nasýtenú knihu uzatvára kapi-
tola spojená so smrťou cisára 21. novembra 
1916. 

Kniha František Jozef I. Cisár rakúsky 
a kráľ uhorský 1830 – 1916 je komplet-

nou monografiou pracovného a súkromného 
života predposledného cisára v Rakúsko-Uhor-
sku. Autori na základe vlastného bádania a bo-
hatých použitých zdrojov sumarizujú detstvo 
Františka Jozefa I., rodinné pomery, do ktorých 
sa narodil, vzťahy s matkou arcivojvodkyňou 
Žofiou, podrobne na základe zachovaných lis-
tov, dokumentov popisujú jeho výchovu, časy 
štúdií, oboznamovanie sa s politikou a dip-
lomaciou. 

Bratranci a sesternice
„Moc habsbursko-lotrinskej dynastie bola síce 
zabezpečená, ale otázka, kto by mal byť ná-
sledníkom cisára Františka, mala nejasnú od-
poveď. Panovník bol ženatý štyrikrát. Z prvého 
manželstva s Alžbetou Wilhelmínou Würten-
berskou pochádzala iba predčasne zosnulá 
dcéra, z druhého manželstva so sesternicou 
Máriou Teréziou Neapolsko-Sicílskou vzišlo 
dvanásť detí, z ktorých však väčšina nepre-
žila detský vek. Dospelosť dosiahli len dvaja 
synovia: prvorodený Ferdinand a jeho o deväť 
rokov mladší brat František Karol, otec ne-
skoršieho cisára Františka Jozefa“ (s. 18). Z ci-
tátu vyplýva, že zo zväzku s vlastnou sester-
nicou sa nenarodili len deti Františka Jozefa I.  
a Sisi, ale aj otec Františka Jozefa I. 
     Významné miesto má v knihe revolučný rok 
1848, keď František Jozef I. nastúpil na trón. 
Dôležité je aj zoznámenie sa s vlastnou sester-
nicou z maminej strany Alžbetou Bavorskou, 
ktorá sa v roku 1854 stáva jeho manželkou. 
Podľa publikácie mal František Jozef I. pred 
Sisi záujem aj o iné ženy. Náklonnosť mladé-
ho cisára k arcivojvodkyni Alžbete Františke  
d ́ Este historici dokonca nepovažujú ani za po-
vrchný. Proti zväzku sa však postavila arci-
vojvodkyňa Žofia: „Alžbeta Františka d ´Este 
bola dcérou arcivojvodu Jozefa Antona Johanna 



s. 14/15

správy pútajú našu pozornosť každý deň. Selek-
tívne spravodajstvo podmieňuje pocit absencie 
akéhokoľvek zlepšenia a podporuje inštinkt 
negativity. 
 Okrem toho sa spoliehame na inštinkt priamky 
– nepravdivú predstavu, že populácia len rastie 
a je potrebné ju drasticky zastaviť, aby sme ne-
dosiahli kritický bod. Zabúdame, že v realite 
majú vývojové krivky rôzne tvary, rovnako tak 
zabúdame, že náš prirodzený strach z katastrofy, 
kontaminácie, násilia či uväznenia vedie k pre-
ceňovaniu niektorých rizík. 
 Na tento inštinkt strachu nadväzuje inštinkt 
veľkosti, v ktorého dôsledku máme návyk veci 
zveličovať. Autor nás varuje aj pred zavádzajúcou 
kategorizáciou a stereotypmi, pripomínajúc, že 
kým inštinkt priepasti delí svet na „my“ a „oni“, 
inštinkt generalizácie „nás“ núti považovať všet-
kých „ostatných“ za rovnakých. 

Nepodliehať strachu
Rosling tiež upozorňuje, že z perspektívy štvrtej 
príjmovej úrovne tendujeme k istému pocitu 
nadradenosti a vnímaniu vlastných skúseností 

ako normy. Na základe inštinktu osudu potom 
považujeme niektoré skutočnosti za nemenné, 
čím údel krajín alebo ich obyvateľov chápeme 
ako daný ich prirodzenosťou. Napríklad Afrika 
je odsúdená ostať chudobnou a ženy z Blízkeho 
východu a Ázie budú navždy trpieť pod jarmom 
patriarchálneho svetonázoru.
 Nezriedka podliehame zvádzaniu inštinktom 
jednostrannej perspektívy a v neposlednom rade 
blokujeme našu schopnosť hľadať efektívne 
riešenia inštinktom obviňovania či ustanove-
ním obetného baránka. Ako posledný autor 
uvádza inštinkt naliehavosti, ktorý nás môže 
ľahko popliesť a zabraňuje kritickému mys-
leniu, v dôsledku nástojčivej výzvy okamžite 
zareagovať. 
 Moc faktov poskytuje čitateľovi, okrem upo-
zornenia na limity prirodzených inštinktov, 
myšlienkové pomôcky, ako sa orientovať v živote 
pomocou overených údajov. Rosling vzbudzuje 
prostredníctvom pútavej narácie motiváciu 
nielen vidieť globálne zlepšenia, ale zároveň 
podporiť ich postup. Na druhej strane, prílišný 
optimizmus autora sa na niektorých miestach 
javí ako  zjednodušovanie problémov, ku ktorým 
patrí napríklad environmentálna kríza. 
 Autor sa však za optimistu nepovažuje 
a označuje sám seba za „posibilistu“ –  teda nie-
koho, kto nepodlieha bezdôvodnému strachu, 
pretože o stave vecí má na základe faktov jasnú 
predstavu. Sám priznáva, že zlé veci sa na glo-
bálnej úrovni dejú a ich existenciu nepopiera. 
Navzdory určitým zjednodušeniam je kniha 
Moc faktov poučným i potrebným počinom a to 
predovšetkým v kontexte tzv. postfaktickej 
doby, v ktorej víťazia emócie nad racionálnym 
úsudkom.

Bez pôsobenia inštinktov si náš život nevie-
me predstaviť, lenže ich uplatňovaním si 

vytvárame negatívny a stresujúci obraz o svete, 
v ktorom žijeme. Aj preto Hans Rosling pova-
žoval za svoj dlhodobý cieľ boj s nevedomosťou 
a propagoval svetonázor založený na faktoch. 
 Jeho vášeň pre štatistiku sa odzrkadľuje 
v mnohých grafoch a diagramoch, ktoré knihu 
dopĺňajú, čitateľ však neostane zasypaný dáta-
mi a krivkami. Kniha je prehľadne rozdelená 
do jedenástich kapitol, pričom každá, s výnim-
kou poslednej, reflektuje jeden z inštinktov 
zodpovedajúcich za skreslenie nášho vnímania: 
napríklad inštinkt priepasti, inštinkt negati-
vity, strachu, priamky či jednostrannej per-
spektívy. Okrem faktov autor dopĺňa každú 
kapitolu osobnými skúsenosťami z lekárskej 
a učiteľskej praxe v domovskom Švédsku, ale 
aj v Mozambiku či Kongu.  

Všetko je ináč
Po úvode položí autor čitateľovi trinásť otázok 
umožňujúcich otestovať si vlastné poznatky 
a zhodnotiť mieru skreslenia. Prvým kameňom 
úrazu je podľa neho prítomnosť tzv. inštinktu 
priepasti, ktorý podnecuje sklon k binárnemu 
deleniu obyvateľov zeme na chudobných a bo-
hatých resp. na rozvinuté a rozvojové krajiny. 
O tom, že neexistujú iba dva tábory s priepas-
ťou medzi nimi, presviedča kategorizáciou ľudí 
do štyroch príjmových (zárobkových) skupín. 
 Tento inštinkt nás totiž zväčša vedie k ten-
dencií polarizovať realitu a ignorovať plynu-
lé prechody medzi jednotlivými úrovňami. 
Zriedka sa dozvedáme o zlepšení životných 
podmienok obyvateľov žijúcich na úrovni jeden 
či o znížení detskej úmrtnosti. Zato negatívne 

Foto Lenka Macsaliová 

Inštinkty 
nás zavádzajú 
Hans Rosling: Moc faktov. Bratislava: Tatran, 2019

Andrea Olejárová
Ľudská myseľ je produktom miliónov rokov evolúcie. 
Vďaka tomu je riadená vrodenými inštinktmi, ktoré 
nás nútia robiť rýchle rozhodnutia, aby sme sa vyhli 
nebezpečenstvu. Podľa švédskeho lekára Hansa 
Roslinga však tieto inštinkty vedú dnešného človeka 
k mylnému a prehnane dramatickému pohľadu na svet. 

Hans Rosling (1948 – 2017)
Švédsky lekár a vedec, poradca UNICEF. 
Prednášal na celom svete a jeho vystú-
penia na konferenciách TED majú vyše 
35 miliónov zhliadnutí. Časopis Time 
ho zaradil medzi sto najvplyvnejších 
osobností sveta. Jeho veľkým prínosom 
bol výskum zameraný na vzťah medzi 
ekonomickým vývojom, poľnohospodár-
stvom a zdravím.
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Na internete je dosť podvodníkov, kto-
rí sa usilujú zarábať na ľudskej ne-

vedomosti a dôverčivosti. K nepravdivým 
informáciám pôsobiacim dôveryhodne sa 
vie dostať hocikto. Každý predsa chce byť 
zdravý, no nie? 

Lekári vyvracajú najväčšie mýty
Knihu Lovci šarlatánov: Príručka zdravého 
rozumu má na svedomí dvanásť slovenských 
a českých lekárov a odborníkov z príbuzných 
oblastí pod vedením Rolanda Oravského. Už 
od roku 2013 na internete pod menom Lovci 
šarlatánov vyvracajú medicínske mýty a hoa-
xy, pričom toto dielo má byť zhrnutím ich práce 
v komplexnej podobe. 
 Ak očakávate nudnú knihu plnú cudzích 
slov a dlhých súvetí, ste na omyle. Až na malé 
výnimky je napísaná svižným a britkým ja-
zykom a výborne sa číta aj napriek občasnej 
náročnosti materiálu. Už od úvodu prekypuje 
sarkazmom, čo je, paradoxne, niekedy trochu 
na škodu. Autori síce deklarovali, že ich cieľom 
nie je presvedčiť ľudí, ktorí majú záľubu v kon-
špiráciách, ak by však trochu ubrali z ostrosti 
jazyka, verím, že by mohli zaujať aj prívržencov 
tohto tábora.

Šarlatánov lovia s humorom
Dielo je rozdelené do dvoch častí, pričom tá 
prvá a omnoho kratšia je zameraná teoretic-
kejšie. Vysvetľuje základné pojmy lekárstva, 
fungovanie medicíny a rozdiel medzi medicí-
nou založenou na dôkazoch a tou alternatív-
nou. Autori vyzdvihujú dôležitosť kritického 
myslenia a vedeckých argumentov. Stručne, no 
dostatočne opisujú najčastejšie argumentač-

Foto Lenka Macsaliová 

né chyby, ktoré robia priaznivci alternatívnej 
medicíny počas diskusií. 
 V úvodnej časti sa však nájdu aj menej pú-
tavé časti. Napríklad, opis medicíny založenej 
na dôkazoch môže vďaka kombinácii dlhších 
viet a lekárskych výrazov potrápiť pozornosť 
čitateľa, pričom podobných častí sa v knihe 
vyskytne viac. Na druhej strane, s tým, sa-
mozrejme, musíme rátať, ak nechceme, aby 
nám autori hoaxy vysvetľovali ako malým 
deťom.
 Dôležitou ingredienciou knihy je sarkazmus 
a humor, čo znamená, že ani táto časť nie je 
písaná úplne sucho. 

Beara Gryllsa nepotešia
Väčšia časť knihy vyvracia rôzne mýty a hoa-
xy. Tie sú rozdelené do siedmich podkapitol: 
očividné šarlatánstvo, maskované šarlatán-
stvo, sofistikované šarlatánstvo, hraničné 
mýty, potravinové mýty, streľba do vlastných 
radov a mýty o prvej pomoci. 
 Niektoré témy dostali väčší priestor ako iné, 
čo je občas na škodu. Hoci rozumiem, že to 
autori nechceli preháňať a isté témy sú dôle-
žitejšie a zaujímavejšie, sem-tam som sa pri-
stihol pri povzdychu, že toto veru ešte mohlo 

byť dlhšie. Ak však takto plánovali podporiť 
zvedavosť a nutnosť „googlenia”, tak sa im to 
podarilo.
 Homeopatia, bankovanie, terapia s kryštál-
mi, prekyslenie organizmu, mýty o univerzál-
nych liekoch, ktoré vraj fungujú aj na rakovinu, 
ale aj mystifikácie o prvej pomoci. To je len 
malý výber z toho, čomu autori venujú pozor-
nosť. Ak ste napríklad fanúšikmi populárneho 
dobrodruha Beara Gryllsa, možno budete pre-
kvapení, že pitie moču nezabraňuje dehydra-
tácii. Praktická časť je rozsiahla a poskytuje 
vedecky podložené vysvetlenia, ktorými autori 
vyvracajú jednotlivé nepravdy.
 Okrem najrozšírenejších tém majú najväč-
šiu šancu zaujať potravinové mýty. Dozvieme 
sa napríklad, že cukor rozhodne nie je taký 
škodlivý, ako sa tvrdí, či čosi o strašiaku po-
sledného obdobia menom lepok. Zistíte aj to, 
že hoci je prospešný, vitamín C nedisponuje 
takými magickými vlastnosťami, aké sa mu 
pripisujú. Výber je jednoducho pestrý.

Príručka plná sarkazmu
Najväčšou chybou knihy je už spomínaný 
nadbytok sarkazmu. Autori v úvode napísali, 
že nečakajú, že by presvedčili ľudí veriacich 
konšpiráciám, je však škoda, že sa o to nech-
celi pokúsiť. Je to nesporne náročná úloha, ale 
vidím v tom premrhaný potenciál na komuni-
káciu s druhou stranou barikády. 
 Lovci šarlatánov sú však v konečnom dô-
sledku dobrou príručkou, ktorá má čo povedať 
množstvu ľudí. Jej cieľom má byť ukázať pravdu 
tým, ktorí sa ešte len rozhodujú pod vplyvom 
množstva správ prúdiacich zo všetkých smerov 
a hlbín internetu. 

Fanúšikovia populárneho 
televízneho dobrodruha 
Beara Gryllsa možno budú 
prekvapení, že pitie moču 
nezabraňuje dehydratácii.

Boj za zdravý 
rozum
Roland Oravský: Lovci šarlatánov: 
Príručka zdravého rozumu. Žilina: Artis Omnis, 2019

Pavol Hirka
Homeopatia vylieči všetko, len treba veriť, očkovanie 
spôsobuje autizmus, vitamín C pomôže s hocičím. 
To je len zlomok z mýtov týkajúcich sa medicíny, ktoré 
sa po rozmachu internetu stali populárnymi. Ako sa 
s takýmito tvrdeniami vysporiadať?
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myslenie ako zbraň v súboji o pravdu, ale skôr 
ako dôležitý nástroj na prežitie v ľudskej divo-
čine: „Myslieť kriticky neznamená pozerať sa 
na celý svet s podozrením. Kriticky mysliaci 
človek neživí svoju nedôveru. Naopak. Hľadá, 
komu a čomu môže dôverovať. Vidí okolo seba 
nielen ľudí, ktorým sa veriť nedá, ale aj ľudí, ktorí 
si jeho dôveru zaslúžia“ (s. 217).

Diagnóza doby
Už názvy kapitol napovedajú, že kniha sa ne-
venuje iba zrozumiteľnému vysvetľovaniu ja-
zyka a ľudského myslenia. Najmä posledné dve 
kapitoly sú snahou o pomyselnú diagnostiku 
spoločnosti a stanovenie liečby. Autor v nich 
odporúča čitateľom, aby proti klimatickej zmene 
bojovali znížením spotreby mäsa, používaním 
úsporných žiaroviek či kontaktovaním politikov 
a političiek. 
 Neskôr píše aj o závislosti na technológiách. 
Nasleduje zoznam tipov, ako sa tejto závislosti 
zbaviť za pomoci konceptu „mindfulness“, teda 
bdelej všímavosti. A do tretice – o niekoľko strán 
ďalej popisuje Markoš občiansku spoločnosť 
zjednodušene ako „imunitný systém krajiny, 
ktorý neznášajú všetci autoritárski vládcovia 

na svete“ (s. 218). Košatý koncept občianskej 
spoločnosti tak miestami posúva k falošnej di-
chotómii „demokratická občianska spoločnosť“ 
–  „neslobodná diktatúra“.
 Nejde o to, že by tieto diagnózy boli irelevant-
né. Ponúkané riešenia sú však prinajlepšom 
argumenty do diskusie a v manuáli kritického 
myslenia pôsobia skôr silene. Napokon, auto-
rove rady a závery pramenia z jeho vlastných 
postojov, no jeho názorová pozícia nie je nikde 
jasne vymedzená. Niektoré miesta knihy tak 
nie sú analýzou, ale takmer kázňou. A to po-
súva tento text o kritickom myslení, ktorý by 
chcel mať punc objektivity, na tenký ľad. No hoci 
ľad v niektorých častiach knihy nahlas praská, 
váhu sociologicky diskutabilných častí napokon 
udrží.

Kriticky o kritickom myslení 
Aj napriek prehnaným ambíciám prekonať rá-
mec manuálu o kritickom myslení sa Sila rozumu 
v bláznivej dobe radí medzi prínosnú literatúru 
faktu. Ponúka dobre podložený návod na to, 
ako sa orientovať v komplikovanom svete médií 
a informácií. Kým Markoš rozpráva o sile rozu-
mu, ide o informatívny text, ktorý by si širšia 
verejnosť naozaj mala prečítať. Pri opise bláz-
nivej doby si treba zachovať opatrnejší prístup. 
Napokon, aj tento manuál treba čítať kriticky. 

Matej Makovický (1991) je aktívny stand-up 
komik a vyštudovaný sociológ. Príležitostne 
sa venuje hudobnej žurnalistike a publicistike.

Kniha je funkčne a logicky rozdelená do pia-
tich kapitol, zakončených prehľadným zhr-

nutím najdôležitejších bodov. Postupne prechá-
dzame od popisovania jednoduchých rečových 
aktov po širšie spoločenské súvislosti. V prvej 
kapitole autor analyzuje, ako voľba slov dokáže 
vnucovať pozitívne aj negatívne významy a ako to 
zneužívajú populisti. Následne skúma výrokovú 
logiku a lživé tvrdenia v médiách. V tretej kapito-
le sa čitateľ dozvie o manipulácii v konšpiračných 
médiách či práci s faktami. Posledné dve kapitoly 
sa sústreďujú na analýzu súčasnej spoločnosti.

Slová robia človeka
Po kompozičnej a jazykovej stránke je táto kniha 
na veľmi vysokej úrovni. Ján Markoš sa vedo-
me vyhýba nudnej teoretizácii –  takmer všetky 
predstavené koncepty sú doplnené fotografiami, 
grafmi a inými vizuálnymi materiálmi. Skvelá 
je napríklad analýza vyprázdneného politické-
ho jazyka na príklade rozhovoru s Richardom 
Sulíkom. Celková prehľadnosť umožňuje čítať 
jednotlivé časti knihy aj jednotlivo.  
 Zrejme najprínosnejšími časťami sú tri po-
dobné podkapitoly: o logických chybách (Únik 
z Hlavy XXII), argumentačných fauloch (V kraji-
ne krivých zrkadiel) a kognitívnych skresleniach 
(Tmavá hmota). V nich Markoš na podklade 
sociál nych i prírodných vied ukazuje, prečo sa 
ľudia nechávajú ovplyvniť fakticky nesprávnymi 
alebo manipulatívnymi informáciami. Prečítať 
si tieto podkapitoly by sa zišlo mnohým inter-
netovým diskutérom. Autor nevníma kritické 
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Prežiť 
v ľudskej 
divočine
Ján Markoš: Sila rozumu v bláznivej dobe
Bratislava: N Press, 2019

Matej Makovický

Foto Lenka Macsaliová

„Ten, kto nie je schopný svoj 
mobil či počítač vypnúť, nie je 
schopný ani používať ich triez-
vo, keď sú zapnuté.“  
Ján Markoš

Spojenie „kritické myslenie“ sa ozýva často a zo všetkých strán. Sila rozumu v bláznivej dobe približuje zrozumiteľným 
jazykom logické myslenie, prácu s informáciami na internete a ponúka návod na orientáciu v súčasnom mediálnom svete. 
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Prežiť 
v ľudskej 
divočine
Ján Markoš: Sila rozumu v bláznivej dobe
Bratislava: N Press, 2019

Matej Makovický

Čo nás učí Google
Seth Stephens-Davidowitz: Každý klame. Bratislava: Lindeni, 2019

Roman Kadlec

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké otázky zadávate do vyhľadávača? 
Pravdepodobne nie, podobne ako milióny ďalších ľudí. Seth Stephens-
Davidowitz sa rozhodol analyzovať svet Googlu v knihe Každý klame.
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Podtitul Big Data, New Data má schopnosť 
osloviť čitateľov z technologického sveta. 

Každý klame totiž využíva potenciál moderných 
veľkých dát a díva sa na ne neobvykle kreatív-
nym spôsobom. 

Veľké dáta
Väčšina odborníkov tvrdí, že síce generujeme 
obrovské množstvo dát, ale často z nich nevie-
me dostať zrozumiteľné výsledky. Autorovi 
tejto knihy sa to darí. Technologické znalosti 
nebudete pri jej čítaní potrebovať. Treba si len 
uvedomiť, že každá naša interakcia na interne-
te prispieva ku generovaniu tzv. veľkých dát. 
Stephens-Davidowitz tieto dáta analyzuje už 
niekoľko rokov. V knihe popísané výsledky 
jeho skúmania sú prezentované zrozumiteľne, 
pričom niektoré z nich majú potenciál otvoriť 
čitateľom oči. Každý klame totiž naznačuje, že 
pravda o ľudstve je iná, ako sme si v niektorých 
otázkach mysleli.
 Autor sa neobmedzuje iba na najobľúbe-
nejší vyhľadávač, využíva aj ďalšie zdroje dát 
v snahe odhaliť pravdu o ľudstve. Venuje sa 
všemožným otázkam, pričom sa nebojí zachá-

dzať ani do tabuizovaných tém. Ľudia sa často 
hanbia robiť niektoré činnosti alebo prezen-
tovať názory, ak majú pocit, že ich niekto po-
zoruje a môže ich posudzovať, preto môžu byť 
niektoré prieskumy skreslené. Ľudia sa jedno-
ducho hanbia prezentovať svoje skutočné ja. 
Dvojnásobne, ak je pri vypĺňaní prieskumu aj 
niekto ďalší. Keď sú však sami doma, neboja 
sa v absolútnej anonymite zadávať do Googlu 
otázky, ktoré ich skutočne zaujímajú alebo 
prezentovať svoje skryté potreby. 

Vyhľadávať a kontrolovať
Google umožňuje nielen vyhľadávať všemožné 
informácie na internete, ale kontrolovať aj to, 
čo používateľov zaujíma. Pomocou nástroja 
Google Trendy si môže každý skontrolovať, ako 
často sa vyhľadáva napríklad meno slovenskej 
prezidentky. A asi nie je náhoda, že najviac 
vyhľadávané bolo v marci 2019 medzi prvým 
a druhým kolom prezidentských volieb. Každý 
klame prináša analýzu množstva otázok z rôz-
nych oblastí – od ekonómie cez etiku, politiku, 
šport, sex až po rasizmus. 

Americké reálie
Z pohľadu európskeho čitateľa je trochu škoda, 
že značná časť knihy sa zaoberá analyzovaním 
amerických reálií, ako sú napríklad politické 
preferencie či rasizmus v USA. Viaceré z otá-
zok, na ktoré sa kniha pýta a aj dáva odpoveď, 
sú však aplikovateľné v globálnom meradle. 
A pri mnohých si viete spraviť paralelu. Autor 
napríklad analyzuje aj to, ako pôsobí úspech 
bejzbalového tímu na detského fanúšika a jeho 
budúce fandenie. 
 Výsledky autorových pozorovaní sú dosta-
točne hodnotné na to, aby boli dôvodom pre-
čítať si túto knihu. Čitateľom, ktorým nie je 
pojem Big Data cudzí, prinesie navyše svieži 
pohľad na veľké dáta ako také. A v čitateľovi, 
ktorý o nových dátach ešte nikdy nepočul, vy-
volá prirodzenú zvedavosť ďalej skúmať ich 
potenciál.

Oklamaný môže 
byť každý
Marek Jurkovič – Vladimíra Čavojová 
– Ivan Brezina (eds.): Prečo ľudia veria 
nezmyslom. Bratislava: Premedia, 2019

Našej dobe dominuje internet a sociálne siete, 
ktoré nielen uľahčujú komunikáciu, no sú aj 
epicentrom jednoduchého zvádzania na chod-
níčky nekritického myslenia.
 Nie je to však také 
prosté, ako sa zdá. Po-
vedať, že iba hlúpych 
ľudí možno ovplyvniť 
hoaxami, fake news, 
dezinformáciami či 
konšpiráciami a že 
ľahko podliehajú pro-
pagande práve títo 
a nie tamtí, je príliš 
jednoduché. Dôležité 
je uvedomiť si, že až tak nezáleží na výške 
vášho IQ, pretože oklamaný môže byť každý. 
 Psychológovia, novinári, vedci či výskumní-
ci po celom svete skúmajú neustále sa meniaci  
fenomén, prečo ľudia veria niečomu, čo v sku-
točnosti vôbec neexistuje. Vieru vo veci, ktoré 
nie sú reálne, by sme však toľko nekritizovali 
a nevnímali ako tragédiu, ak by to nebolo také 
nebezpečné. Problém totiž nastáva v momente, 
keď klamstvo prerastie cez rozum a debatu 
vyhrá ten, kto najväčšmi kričí a nie ten, kto 
má pravdu.
 V knihe Prečo ľudia veria nezmyslom, 
ktorá zo psychologického hľadiska venuje 
pozornosť ľudskému vnímaniu sveta, budete 
narážať na mnohé úskalia, s ktorými sa denne 
stretávate a možno o tom ani neviete. Ukazuje 
totiž prstom na horoskopy, nezmysly, manipu-
latívnych politikov, prináša fakty, štatistiky 
a priestor na zamyslenie a vytyčuje čitateľom 
cestu ku kritickému mysleniu a overovaniu 
informácií. Pestuje skutočne dôležitý kriti-
cizmus, s ktorým je  taktiež potrebné narábať 
opatrne, aby neprerástol v paranoju „všetci ma 
iba klamú“.
 A aj keď si autori knihy určite uvedomujú, že 
nie je možné presvedčiť o opaku všetkých ľudí 
veriacich napríklad v plochú zem, úspechom 
pre nich môže byť, ak v nich vyvolajú aspoň 
pochybnosti.

Alexandra Jurišová
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fotografie, a preto aktivista Ladislav Snopko 
oslovil fotografa Juraja Bartoša, či by im Ob-
chodnú ulicu nenafotil: nielen zvonka, jej ruch 
a ľudí, ale aj zvnútra, čiže dvory, byty a predajne.

Prvá výstava
Takto sa začal záujem Juraja Bartoša o Obchod-
nú ulicu. Do roku 1986 už mal nafotenú asi ti-
sícku fotografií, čo pôvodne ani neplánoval, ale 
táto ulica ho oslovila. Komunisti napokon Ob-
chodnú ulicu nezbúrali a Bartošovi sa podarilo 
uskutočniť nenápadnú výstavu Obchodná ulica 
v Bratislave v predajni vydavateľstva Tatran, 
na ktorej vystavil takmer 500 čiernobielych 
fotografií. Návštevníci výstavy boli viac-menej 
zaskočení: ak niektorí poznali Bartoša ako fo-
tografa módy, jeho fotografie z Obchodnej ulice 
nezachytávali krásne ženy, ale veľmi zblízka 
obyčajných ľudí, ktorí čakajú na električku, 
rozprávajú sa, lížu zmrzlinu alebo kamsi krá-
čajú. Na tých fotkách nebolo nič pekné, bol 
na nich bežný neprikrášlený život a vzhľadom 
na to, že sme taký žili každý deň, veľkú pozor-
nosť Bartoš so svojimi fotografiami nevyvolal.

Obchodná ožila
Zo zabudnutia sa jeho fotografie vynorili až 
v roku 2007, keď kurátor Aurel Hrabušický 
pripravoval v SNG výstavu Stratený čas? 
(Slovensko v dokumentárnej fotografii 
1969 – 1989). Stačilo dvadsať rokov a foto-
grafie Obchodnej ulice ožili vlastným životom. 
Juraj Bartoš k tomu hovorí: „To najvzácnejšie 
na médii fotografie je zastavený čas. Dobrá 
dokumentárna fotka musí byť svedectvom 

pre tých, čo tu ešte nie sú. Za vynikajúceho 
dokumentaristu napríklad považujem malia-
ra Pietra Bruegela, jeho obrazy veľmi presne 
zachytávajú, ako ľudia vtedy žili, ako sa oblie-
kali a čo robili.“ Na prvej samostatnej výstave 
v SNG, ktorú Juraj Bartoš mal v roku 2009, 
boli zastúpené aj fotografie z Obchodnej ulice, 
výber z nich sa ocitol aj v katalógu výstavy či 
v knihe Viem zastaviť čas (Zumzum, 2017).

Kniha
Ozajstnou poctou jeho projektu je až kniha  
Obchodná ulica. Svedectvo doby, ktorá vyšla 
na jeseň minulého roka. Veľký formát knihy, 
výborná grafická úprava a starostlivý výber 
fotografií umožnili, aby Obchodná ulica z osem-
desiatych rokov opäť ožila, aj so stovkami ľudí, 
dvormi, bytmi, či už dávno zrušenými obchod-
mi. Pre kritikov a profesionálnych fotografov 
je Juraj Bartoš už dávno legendou slovenskej 
dokumentárnej fotografie. Na rozdiel od re-
portérov, ktorí si vyberajú vizuálne atraktívne 
situácie, on zbiera svedectvá z vybraného pro-
stredia, pričom sa zameriava najviac na ľudí.

Povie niečo jeho kniha ľuďom, ktorí Obchod-
nú ulicu nepoznajú a osemdesiate roky neza-
žili? Jedna či dve fotografie z Obchodnej ne-
povedia nič, posolstvo autora projektu začína 
fungovať až pri istom množstve, pri listovaní 
knihou, keď vám jeho fotografie naplnia oči. 
A hoci ide len o fotografie a potlačený papier, 
Obchodná ulica začne rozprávať svoj príbeh 
a na konci knihy môžete začať odznova. Kniha 
obsahuje vyše 150 fotografií, ja osobne by som 
privítal, keby ich bolo aspoň dvakrát viac.

Obchodná ulica v Bratislave určite nepatrí 
a ani nikdy nepatrila medzi najkrajšie 

ulice nášho hlavného mesta. Z oboch strán ju 
lemuje rad nízkych jednoposchových domov 
s dvormi a svoj dnešný názov dostala až v roku 
1962, predtým to bola Molotovova, a ešte pred-
tým Uhorská či Schöndorfská ulica. 
 V čase, keď neexistovali nákupné centrá, 
sa Obchodná ulica vyznačovala nezvyčajnou 
hustotou obchodov a rôznych prevádzok slú-
žiacich obyvateľom mesta. Bola to jej najväčšia 
výhoda a v spojení s obľúbenou viechou a pár 
krčmami jej to zaručovalo aj veľkú populari-
tu. Na Obchodnej ste kúpili a vybavili všetko, 
čo bolo treba: od topánok pre deti, oblečenia 
pre mužov i ženy, mohli ste si dať urobiť kópie 
kľúčov či opraviť televízor a napokon ste si 
dali aj pohár kyslého vína v krčme u Sedliaka. 
Aj to, že po tejto ulici nechodili autá, ale len 
električky, jej dodávalo zvláštny kolorit.

Osemdesiate
Začiatkom 80. rokov minulého storočia začal 
charakter Obchodnej ulice komusi prekážať. 
Staré domy vyžadovali rekonštrukciu, ener-
getické a rozvodné siete tiež. Rekonštrukcia je 
drahá, preto je najlepšie všetko zbúrať a postaviť 
odznova. Takto premýšľali podaktorí úradníci 
na magistráte či priamo v aparáte komunistickej 
strany, ktorá tu vtedy vládla. O tomto úmysle sa 
dozvedeli ochranári a v rámci vtedajších mož-
ností začali upozorňovať, že Obchodná ulica je 
vlastne pamiatkovou zónou, zachytávajúcou 
pôvodný charakter Bratislavy, a bola by škoda 
zbúrať ju. Aby vedeli argumentovať, potrebovali 

PEKNÁ KNIHA

Takí 
sme boli
Juraj Bartoš: Obchodná ulica. Svedectvo doby
Bratislava: Zumzum production, 2019

Dušan Taragel

Jedinečný projekt fotografa Juraja Bartoša 
sa konečne dočkal aj knižného vydania. 
Reprezentatívny výber z vyše 1500 fotografií 
jednej bratislavskej ulice je dokumentárnym 
svedectvom toho, ako sme sa za 35 rokov 
zmenili. Alebo možno nezmenili?

Juraj Bartoš na Obchodnej ulici. Foto Dušan Taragel
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Juraj Bartoš (1944)
Vyštudoval strednú umelecko-priemyselnú školu 
v Bratislave, odbor fotografia. Pracoval ako fotograf 
dokumentátor, pre rôzne časopisy fotografoval módu 
a architektúru. Fotil v Paríži, New Yorku aj v Ríme, 
najviac však v Bratislave, kde vytvoril rozsiahle cykly: 
Prvomájové veselice, Obchodná ulica, Móda ulice, 
Deti Petržalky a pod. 

Fotografie 
sú úžasné médium
Rozhovor s vydavateľkou Zuzanou Dušičkovou

Nebýva pravidlom, aby malé začínajúce vydavateľstvo vydá-
valo veľké fotografické publikácie. Prečo sa rozhodla ísť touto 
cestou nám porozprávala majiteľka vydavateľstva Zum Zum 
production Zuzana Dušičková.

Viem zastaviť čas, potom Pokojní v nepokoji a teraz Obchodná ulica. 
Všetko sú to fotografické knihy. Prečo práve fotky?
Nevydávam len fotky, mám na konte knihy pre deti, vydala som aj romá-
ny Špagáti a Veľký román. K fotografiám a umeniu mám blízko, študovala 
som filmovú fakultu VŠMU, ale od filmovej produkcie som sa priklonila 
ku knihám. Takže keď nerobím filmy, tak aspoň knihy a teraz aj knihy s fo-
tografiami. Doma mám starý fotoaparát, je ale ťažký, veľmi ho so sebou 
nenosím. Kým vyfotím film, prejde dosť dlhý čas, častokrát zabudnem, čo 
všetko som odfotila. Dozviem sa to až vtedy, keď dám film vyvolať a je to 
potom veľké prekvapenie. Fotky mám rada, je to úžasné vizuálne médium.
Obchodná ulica je už druhou knihou, ktorú ste pripravili fotografovi 
Jurajovi Bartošovi. Ako ste sa k nemu vlastne dostali?
Poznala som ho, vedela som, že fotí, ale to bolo všetko. Potom sa dozvedel, 
že mám malé vydavateľstvo a priamo sa ma spýtal, či by som mu nechcela 
vydať knihu. Myslela som, že žartuje, ale stretli sme sa, ľudsky si porozumeli 
a povedali sme si svoje predstavy, ako by mala tá kniha vyzerať, a tak sa 
to začalo, vďaka podpore Fondu pre umenie sme urobili prvú knihu Viem 
zastaviť čas.
Vedeli ste, do čoho idete?
Bola to moja prvá fotografická kniha, mala som z toho stres. Teraz už mám 
za sebou tretiu, stresu je menej, ale tlačiť fotografie je náročné, stačí, že 
použijete iný papier a odrazu to vychádza úplne inak.
Medzi vami a Jurajom Bartošom je rozdiel takmer päťdesiat rokov. 
Ako reagujú vaši rovesníci na jeho fotografie?
Nikto ich ako starinu nevníma. Práve naopak, páčia sa im, tie fotky majú 
pre nich nielen informačnú, ale aj estetickú hodnotu. Práve staršia gene-
rácia občas reaguje, že načo takéto fotky uverejňovať, koho to už zaujíma…
Čo pripravujete?
Básne pre mladé mamičky. Napísala ich Soňa Dedíková Johanesová a budú 
sa volať Zmatky Zmätky. Pri ich čítaní som sa veľmi nasmiala, autorka ich na-
písala ako rap. Je to odľahčené, ale zároveň aj tvrdá pravda o materstve. Nie 
je to kniha pre deti, ale pre dospelých, tomu budú zodpovedať aj ilustrácie.

PEKNÁ KNIHA
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Do roku 1986 už mal nafote-
nú asi tisícku fotografií, čo 
pôvodne ani neplánoval, 
ale táto ulica ho oslovila. 

Obchodná ulica v 80. rokoch. Foto Juraj Bartoš

Zuzana Dušičková a JUraj Bartoš. 
Foto archív ZD 
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sa jazykovo štylistická úroveň textu a výtvarné 
kvality ilustrácií stretávajú. Text nie je zaťažený 
detailmi, ktoré ukazujú obrazové ilustrácie, tie 
zasa nepohlcujú pozornosť čitateľa natoľko, aby 
preťali jeho puto s čítaným textom.
 Grafické usporiadanie písaného slova a obrazu 
je tradičné, celostranové ilustrácie minimálne 
presahujú na stranu s textom. Použitie odvážnych 
sýtych farebných tónov a diagonálnej perspek-
tívy na celostranových ilustráciách sa strieda 
s použitím jemnej svetlej škály marcipánovo 
béžovej, ružovej, červenej a zelenej na menších 
obrázkoch. Menšie svetlé ilustrácie prezentujú 
tiež trochu odlišný rukopis, ilustrátorka pri nich 
viac pracovala s kresliarskou obrysovou líniou. 
(Celostranové ilustrácie pôsobia menej graficky, 
pripomínajú koláž z maliarskych podkladov.) 

D eti často čelia otázkam typu: Čo budeš robiť, 
keď budeš veľký? Čím chceš byť? Málokedy 

je ich predstava vyjasnená. Marcipána sa na bu-
dúcnosť nikto nepýtal. Bol domácim miláčikom 
pani Uličkovej a bol by ním asi aj zostal, keby… 
Marcipán videl v televízii reportáž o topiacom sa 
chlapcovi, ktorému pomohol záchranársky pes. 
Vtedy sa v ňom zrodila túžba stať sa záchranárom. 
Ako labrador mal k tejto úlohe isté predispozí-
cie, nemal však potrebný výcvik a ani kondíciu. 
Zároveň už nemal šteňací vek, tiahlo mu na… 
V každom prípade bol dávno dospelý a namiesto 
svalnatých rýchlych nôh vlastnil zavalité telo 
a guľaté bruško. Túžba pomáhať je oveľa sil-
nejšia ako zdanlivé prekážky a z Marcipána sa 
napokon naozaj stal záchranár, ako ho vidíme 
na obálke knihy. 
 Sen sa však neuskutočnil sám od seba, Marci-
pán preň musel niečo urobiť. Študoval príručky 
prvej pomoci, anatómiu, nechal sa testovať. Ob-
rázky na prvých listoch knihy (za predsádkou) 
naznačujú jeho prvý najdôležitejší krok, keď 
opustil plnú misku granúl a vykročil do neznáma.

Medzi slovom a obrazom
Od ilustrácií v knižke pre deti očakávame, že budú 
sprevádzať text, dopĺňať ho, pomáhať čitateľom 
pochopiť príbeh, pamätať si dejovú líniu, prípadne 
ponúkať akúsi nadstavbu, ďalšie roviny chápania 
sprostredkovávaného obsahu. Vždy poznať, keď 
si text a ilustrácie „neporozumejú“, nefungujú 
v symbióze, ale jedna časť diela kvalitou „prebíja“ 
druhú. V prípade knihy Marcipán má veľký plán  

Výsledok evokuje dizajn kníh pre deti, ktoré 
obsahovali menšie čiernobiele obrázky začle-
nené do textových polí a farebné celostranové 
ilustračné predely.   
 Okrem súhry textovej a obrazovej časti knihy 
je zaujímavá hra autoriek s čitateľom. So spisova-
teľkou aj ilustrátorkou sa deti zoznamujú v na-
kreslených a napísaných medailónoch v závere 
knihy, spoznávajú sa s nimi však už v priebehu 
čítania. Zuzana Csontosová čitateľov priamo 
oslovuje, prihovára sa im počas rozprávania. 
Ilustrátorka Marta Mészárosová sa na niektoré 
ilustrácie prikreslila.

Zábavné drobnosti
V knihe Marcipán má veľký plán možno vystopovať 
spisovateľkin aj ilustrátorkin zmysel pre humor, 

ILUSTROVANÁ KNIHA

O psovi 
na zjedenie
Zuzana Csontosová: Marcipán má veľký plán 
Ilustrovala Marta Mészárosová 
Bratislava: Albatros, 2019 

Petra Baďová 
Marcipán nie je iba mandľová hmota, ktorá ešte 
donedávna rozvoniavala medzi vianočnými maš-
krtami. Je to aj meno psa, hlavného hrdinu naj-
novšej knihy spisovateľky a sociálnej pracovníčky 
Zuzany Csontosovej. Titul Marcipán má veľký 
plán ilustrovala študentka Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave Marta Mészárosová 
a graficky knihu upravila Martina Rozinajová.

 Foto Petra Baďová

Čo ďalej s knižkou
Knižka je určená deťom od siedmich rokov, príbeh o Marcipánovi však môže zaujať aj deti pod-
statne mladšie i staršie. Na prečítaný obsah môžeme nadviazať ďalšími aktivitami.

 Všímať si psíky, ktoré stretneme na prechádzke. Čo robia? Ako sa pohybujú? Kam ich to ťahá? 
Ak by mohli robiť čokoľvek (ako Marcipán), čo by robili? Čím by boli?

 Vytvoriť príručku pomoci zvieratkám. Môže maj aj formu kariet vytvorených z výkresov. 
Zamyslieť sa, aké zvieratká žijú v našom okolí a vyhľadať (na internete, v knižnici) informácie, 
ako im môžeme pomôcť. Napr. čo robiť/nerobiť, keď nájdeme malé vtáča, mačiatko, ježka, sŕňa 
a pod. Informácie, kedy zvieratká naozaj potrebujú našu pomoc a kedy im čo len pohladkaním 
ublížime, zapísať na kartu. Kartu doplníme obrázkom konkrétneho zvieratka.

 Vyhľadať skutočných psích hrdinov. Existujú psy, ktoré naozaj zachránili niekomu život, 
dennodenne pomáhajú alebo sa preslávili svojou vernosťou a vznikli o nich filmy. Nájdite spolu 
príbehy takýchto psíkov.
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pre ľudí (divá prasnica nosí napr. červenú kabelku 
a výrazné zlaté náušnice, krysa klobúk a tašku). 
 Sympatická je tiež paralela medzi výzorom, 
zmýšľaním, konaním hrdinov a ich reálnych pred-
obrazov. Líška Lea, ktorá sa v príbehu podujala 
pomáhať Marcipánovi zachraňovať ranené zvie-
ratká, sa v prírode naozaj obvykle zaujíma o choré 
živočíchy. Jediný zo zvieracieho spoločenstva, 
ktorý Leu upodozrieval, bol zajac.   

Divoké verzus civilizované 
Psy žijú v blízkosti človeka už približne 40 000 ro-
kov, vrátenie domáceho miláčika do lesa by preň 
bolo fatálne. Rozprávkový hrdina Marcipán 
sa do lesa vybral dobrovoľne. Preplával rieku 
(hranicu deliacu územie obývané ľuďmi a les) 
a ocitol sa medzi stromami. Sám. Les poznal 
iba z výhľadu okna bytu pani Uličkovej, a hoci 
mu najskôr nahnal strach, neskôr sa stal jeho 
druhým domovom. 
 Obidve prostredia (les a byt) sú v knižke zobra-
zené uzavreto. Byt pani Uličkovej čitateľovi veľa 
napovie o jeho majiteľke. Izby hýria cukríkovými 
farbami s nadvládou ružovej a fialovej farby, byt 
je dokonale vyupratovaný, plný ozdôb, obrúskov 
s výšivkami, vankúšov, fotografií. Pani Uličková 
do prírody nechodí, zájde si radšej do cukrárne. 
Z prírody u nej majú miesto iba kvety (ako dezén 
na čalúnení alebo ako kytica vo vázičke).
 Prírodné prostredie je na ilustráciách zobra-
zené naturálne. Namiesto kvietkovaných vankú-
šov vidíme kamene, namiesto poriadku zdanlivú 
chaotickosť kmeňov stromov a rastlín.

 Prvú noc v lese Marcipán prespal vo vlčej nore, 
ktorá mala ďaleko od teplej izby u paničky. Našiel 
si však priateľov, ktorí ho zoznámili s celou zvie-
racou pospolitosťou a zvolili si ho za záchranára.
 Mohlo by sa zdať, že Marcipán ušiel a už sa 
k pani Uličkovej nikdy nevrátil, ale Zuzana Cson-
tosová k nim bola láskavá. Nestretli sa v byte 
ani v lese, stretli sa na lúke, kde pani Uličková 
organizovala dobročinný piknik, aby pomohla 
Marcipánovi so záchranárskou výbavou. A ako 
napokon ukazuje zadná „predsádka“, obväzov, 
náplastí, liekov bude mať Marcipán viac než dosť.
 Mimochodom, výtvarné stvárnenie predsádky 
poteší všetkých nádejných záchranárov, ktorí 
doma s obsahom starej lekárničky obväzujú lab-
ky plyšovým kamarátom.

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.

dobré pozorovacie schopnosti a majstrovstvo 
artikulácie. Vo vizuálnej rovine môžu čitateľa 
pobaviť drobnosti obsiahnuté v obraze (tituly 
kníh a časopisov pani Uličkovej, jej „dog lover“ 
ponožky, obrazy na stenách jej bytu a pod.), ale 
aj výstižne zachytené výrazy tvárí postáv a cha-
rakter situácií. Čitatelia, ktorí chovajú psíka, 
sa istotne pousmejú pri „scéne“, keď sa nadše-
ný Marcipán vráti domov z prechádzky mokrý 
a zablatený, hneď v predsieni zvalí na zem pani 
Uličkovú a otrasie sa (pes je v okamihu takmer 
suchý a okolie úplne mokré). Chovateľ spozná 
svojho miláčika aj v iných „psích kúskoch“. Na-
príklad, keď hrdina zaujatý reportážou v televízii 
šteká, kňučí a potom nemo sedí s otvorenou pa-
puľou a sliny mu stekajú na vyšívanú podušku. 

Ľudské verzus zvieracie, 
fiktívne verzus reálne
Starostlivá majiteľka Marcipána pani Uličková 
reprezentuje mnohé staršie dámy, ktoré venčia 
psov na sídliskách. Ich maznáčikovia sú obvykle 
mäkkí, tvárni, sladkí, jednoducho na zjedenie. 
Paničky im vypnú ofiny, oblečú úbory (pravidelne 
stretávam Jorkšírsku teriérku v princeznovskej 
sukničke) a vezmú ich napríklad do cukrární ako 
pani Uličková. Jej Marcipán je však celkom iný pes.
 Spôsob, akým sú zvierací hrdinovia v knižke 
zobrazení, pôsobí veľmi sympaticky. Zvieratá zo-
stávajú zvieratami (tvarová aj farebná štylizácia 
ich tiel je realistická), zároveň je v nich aj čosi 
ľudské (zreteľné emócie). Zvierací hrdinovia ne-
nosia oblečenie, ale majú určité atribúty typické 

ILUSTROVANÁ KNIHA
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„Ž ivot nie je to, čo niekto prežil, ale to, 
na čo si spomína a ako si spomína, aby 

to porozprával.“ Pozerám sa na plagát s citátom 
Gabriela García Marquéza, ktorý pochádza 
z jeho pamätí Román môjho života. Nachádzam 
sa v kníhkupectve Ábaco a čakám, kým ma 
obslúžia. Mám chuť sa ešte osviežiť v klimati-
zovanom prostredí, než sa pustím do hľadania 
knihy, ktorú si zoberiem na Slovensko. 

Ábaco po prvý raz
Ábaco som našla v druhý deň pobytu v Car-
tagene, keď som sa túlala uličkami takmer 
bezcieľne, ale predsa s poznávacím zámerom. 
Kníhkupectvo sa nachádza v historickom cen-
tre, na rohu, kde pouličný predavač ponúka 
občerstvenie v podobe čerstvého kokosového 
orechu. Hneď po vstupe ma prekvapí atmosfé-
ra. Láska k literatúre je tu spojená s pekným in-
teriérom a dobrou kávou, cítim sa tu ako doma. 
Knihy sú poukladané v policiach s posuvným 
rebríkom až po strop tmavomodrej farby. 
Nechýbajú na stoloch a v kopách na okolitom 
nábytku. Vládne tu prítmie a hrá jemná hudba. 
Knihovník s výrazným tetovaním na krku sa 
už dlhšie rozpráva so zákazníčkou. Pristúpi 
ku mne teda čašník v zástere a spýta sa ma, 
čo hľadám. Idem na istotu, ukážem mu lístok 
s poznačeným titulom Alejandra de Vengoe-

literatúra. Rozhodla sa otvoriť kníhkupectvo 
a kaviareň v jednom a umiestniť ho v meste 
pri mori, kde by mohla stráviť niekoľko dní 
do mesiaca. Tak sa aj stalo v roku 2002. Po po-
čiatočných rozpakoch zo strany domácich si 
získala intelektuálov a bohémov a nový model 
biznisu začal prosperovať. Prvých sedem rokov 
viedla obe podnikania, napokon sa rozhodla 
pre to, ktoré jej bolo srdcu blízke. Nápad staviť 
na nezávislé kníhkupectvo vyšiel a doteraz ho 
považujú za cartagenský kultúrny zázrak. Ába-
co už skoro dvadsať rokov konkuruje najväč-
šiemu distribútorovi kníh a časopisov. La Lib-
rería Nacional je štátny podnik, má prevádzky 
vo viacerých mestách a predáva aj na internete. 
 Za tónov hudby platím účet a zaujímam sa, 
čo slovo „ábaco“ vlastne znamená. Juan mi 
pri pokladni ukáže staré počítadlo, klasickú 
pomôcku pre deti, ktoré sa učia počítať. Sú 
na ňom len červené guličky, posúvam ich prsta-
mi zo strany na stranu a cítim, že sa do tohto 
prostredia ešte vrátim. 

Ábaco po druhý raz
Je skoro desať hodín ráno a druhá prevádzka 
Ábaca je plná turistov aj domácich zákazníkov. 
Niet sa čomu čudovať. Cartagena de Indias bola 
v roku 1984 zapísaná do Zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Veľkosťou je 

chea: Mujeres que dicen verdades (Ženy, ktoré 
hovoria pravdu). „Máme posledný kus,“ usmeje 
sa, keď ho vyhľadá v počítači a prinesie mi ho. 
Ide o kolekciu rozhovorov so šiestimi význam-
nými kolumbijskými novinárkami. Rozprávajú 
nielen o súkromí a práci, ale aj o vývoji v kra-
jine. Knihu mi odporučili miestni ako ukážku 
ženského hlasu, ktorý je vo verejnom živote 
málo počuť. Neváham a vkladám ju do pomy-
selného nákupného košíka.
 Objednám si a sadnem si k okrúhlemu stolu 
v strede podniku. Ostatní zákazníci pokra-
čujú vo dvojiciach v rozhovoroch. Listujem 
v knihách, ktoré na fotografiách zobrazujú 
Cartagenu ako perlu Karibiku v premenách 
času, no žiadna z nich ma nepresvedčí, aby 
som si ju zobrala domov ako suvenír. Mnohé 
sa však nedajú otvoriť, lebo sú zabalené v prie-
svitnom obale. „To je kvôli vlhkosti,“ vysvetľuje 
mi knihovník, ktorý sa už uvoľnil a vedľa mňa 
dokladá tovar. Volá sa Juan a priznáva, že ho 
práca baví. Vysvetľuje mi, že obchodu sa darí, 
dokonca majú druhú prevádzku len o ulicu 
ďalej a majiteľka uvažuje, že otvorí ďalšiu aj 
v hlavnom meste, kde žije. 

Sen, ktorý sa stal skutočnosťou
María Elsa Gutiérrez podnikala v Bogote v ob-
lasti technológií. Od malička ju však zaujímala 

Kniha z Cartageny
Eva Kopecká

V minulosti sa ho neraz snažili vylúpiť piráti, dnes je kolumbijské prístavné mesto Cartagena de Indias vyhľadávanou 
karibskou destináciou. Nadácia Gabo, ktorú založil slávny kolumbijský spisovateľ Gabriel García Marquéz, tu kaž-
doročne organizuje štipendijný pobyt pre kultúrnych novinárov. Eva Kopecká sa v rámci neho vydala po literárnych 
stopách a prináša príbeh o miestnom kultovom kníhkupectve.
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Kniha z Cartageny
Eva Kopecká

Z interiéru kníhkupectva Ábaco v Cartagene. Foto Eva Kopecká Historické námestie v Cartagene. Foto Eva Kopecká

čo tu pracujem, je El olvido que seremos (Za-
budnutie, ktorým sa staneme), pochádzajúci 
z pera nášho ďalšieho klasika. Héctor Abad 
Faciolince vykreslil históriu novodobej Ko-
lumbie cez osobný príbeh spojený so smrťou 
svojho otca. Priprav si vreckovky, keď ho budeš 
čítať, no ako cudzinka tak získaš pekný obraz 
o našej krajine.“ Adriana vytiahne jeden kus 
z najvyššej poličky venovanej súčasným auto-
rom. Nechám si poradiť a knihu si bez váhania 
zoberiem. 
 

„Voľakedy, keď sem zákazníci išli kupovať, mi 
hovorili: Pani, je to taká hrubá modrá kniha. Ja 
som si vždy pri nich povzdychla: ale vy neviete, 
že knihy sú ako ľudia a majú názvy a mená 
autora? Odvtedy sa to trocha zlepšilo a došlo 
k rozvoju čitateľskej obce, no na Európu stále 
nemáme,“ dodáva opäť s úsmevom na tvári. 
Podľa verejných štatistík z roku 2017 je medzi 
Kolumbijčanmi dnes viac čitateľov. Tí aktívni 
prečítajú zhruba päť kníh ročne, čo v prepoč-
te na celé obyvateľstvo vychádza na dve kni-
hy za rok. Na Slovensku v tom období vyšiel 
výskum, ktorý si nechalo vypracovať zdru-
ženie vydavateľov a kníhkupcov. Podľa jeho 
záverov, takmer tretina Slovákov knihy nečíta 
vôbec, dve tretiny si za rok nekúpia žiadnu kni-

hu a najviac kupujúcich si kúpi len jednu-dve 
knihy ročne. 

Ábaco po tretí raz
Môj pobyt v Cartagene sa blíži ku koncu. Ulič-
ky historického centra, ktoré sa podobajú jed-
na na druhú, som prešla už krížom krážom 
a odfotila niekoľko desiatok farebných fasád 
koloniálnych domov.
 Prechádzku klasicky zakončím v Ábacu. 
Adriana má dnes opäť službu. Sadnem si 
do kresla obklopeného knihami v rohu kaviar-
ne. Natiahnem ruku a siahnem po útlej knihe 
výraznej zelenej farby, ktorá si ma pritiahne. 
Prekvapí ma, že tu nájdem zaprášené vyda-
nie príručky Describir el escribir (Opis písania) 
od katalánskeho autora Daniela Cassanyho 
s podtitulom Ako píšu skúsení spisovatelia? 
Dá sa vôbec naučiť písať? Takýchto príručiek 
som už videla viac než dosť. „Aj ja píšem. Bude 
to príbeh môjho života, ale chcem, aby vyšiel až 
po mojej smrti,“ pošepká mi Adriana a položí 
predo mnou mangový džús na účet podniku. 
Ovocné osvieženie mi príde vhod. Prejdem 
sa posledný raz medzi knihami, dotýkam sa 
končekmi prstov obálok, farby sa mi zlievajú 
do jednej machule. Neuspokojím sa žiadnou 
knihou, kým nenájdem tú pravú, tú moju, 
ktorú raz napíšem. Rozlúčim sa s Adrianou 
a odchádzam do hotela, do kufra si zbalím 
nielen nové knihy, ale aj uvedomený sen o tej 
vlastnej. 

Eva Kopecká (1982) je hispanistka, pôsobí 
ako redaktorka Rádia Devín a spolupracov-
níčka Rádia Slovakia International (RTVS). 
Venuje sa najmä kultúrnym prienikom medzi 
Slovenskom a španielsky hovoriacim svetom. 

síce až na piatom mieste v Kolumbii, ale je naj-
dôležitejším prístavom v krajine. V podniku sa 
dnes miešajú rôzne jazyky a kultúry, väčšina 
z nich raňajkuje a viac si užíva gastronomické 
špeciality ako literárne diela. Tých je tu pome-
nej ako v prvej prevádzke. V blízkom kostole 
Santo Domingo začnú zvoniť zvony. Mám pocit, 
že sa omša začne skôr, ako ma stihnú obslúžiť. 
Zbytočne strácam trpezlivosť. Tam, kde vládne 
teplé a vlhké prostredie, plynie čas pomalšie. 
Veď aj Marquéz písal o tom, že samota trvala 
sto rokov. „Tu máš kávu, zlatko, a prepáč za zdr-
žanie,“ čašníčka s krátkymi sivými vlasmi mi 
položí kapučíno na stôl. Prekvapí ma jej láskavý 
prístup a zmysel pre humor, s ktorým obsluhuje 
a komunikuje v pomalej španielčine. „Myslím si, 
že existuje len jeden univerzálny jazyk, a tým 
je láska. Keď sa hocikomu pekne prihovorím, 
vždy nájdeme spoločnú reč,“ dodáva s úsmevom.

Stretnutie s Adrianou
Adriana Campo pracuje v Ábacu už deväť ro-
kov. Predtým sa venovala žurnalistike, pra-
covala v televízii a pôsobila aj v Španielsku. 
Vo vyššom veku zmenila profesiu a stala sa 
knihovníčkou, ktorá zároveň robí kávu, ovocné 
džúsy a omeletu k tomu. 
 Všimnem si skrinku plnú kníh, jedinú so skle-
nenými dvierkami. Obsahuje diela nositeľa 
Nobelovej ceny za literatúru G. G. Marquéza 
v rôznych vydaniach: exkluzívne, ilustrované, 
v podobe komiksu, malé verzie do kabelky a pod. 
„Marquézove knihy vedú bezpodmienečne reb-
ríček najpredávanejších kníh. Na čele stojí Sto 
rokov samoty, dobre sa predáva v španielčine aj 
angličtine,“ ubezpečuje ma Adriana a ukazuje 
mi jedno z krásnych vydaní. 
 „Ale titul, ktorý sa tiež udržiava medzi best-
sellermi, minimálne počas deviatich rokov, 

V roku 1851 postihla Cartagenu 
morová epidémia, ktorá zabila 
polovicu obyvateľov mesta. G. G. 
Marquéz napísal na túto tému 
slávny román Láska v čase cho-
lery, jeho filmovú verziu v tomto 
meste v roku 2006 aj natáčali. 
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É ra a obľuba veľkých knižných kroník, kto-
ré u nás začali vychádzať v 90. rokoch 

minulého storočia, sa nenápadne skončila 
nástupom internetu. Naň sa postupne pre-
sťahovali všetky potrebné a zaujímavé infor-
mácie z rôznych spoločenských oblastí a aj 
prístup k nim bol rýchlejší a lacnejší. Veľké, 
hrubé a najmä drahé kroniky, ktoré vychádza-
li napríklad vo vydavateľstve Fortuna Print, 
akoby stratili svoj zmysel. Kronika sa nedala 
čítať v posteli a ani na dovolenku si ju nikto 
nevzal. Zaniklo dokonca aj samotné vydava-
teľstvo (resp. premenovalo sa na vydavateľstvo 
Fortuna Libri) a zostal po ňom len celý rad 
exkluzívnych Kroník, ktoré si dnes kúpite už 
len v antikvariáte. Celkovo ich bolo štrnásť 
a patrili medzi ne napríklad Kronika ľudstva, 
Kronika Zeme, Kronika filmu, desaťzväzková 
Kronika 20. storočia či dvojzväzková Kronika 
Slovenska. Sú to úctyhodné, po všetkých strán-
kach starostlivo pripravené knihy a ten, kto 
ich má, vie, že takúto publikáciu internet ne-
nahradí. Nejde totiž len o samotné informácie, 
ale aj o to, ako sú usporiadané a aké obrázky sú 
k nim vybraté, čiže ide aj o estetickú hodnotu, 
ktorú Kroniky bezpochyby majú.

Krok za krokom
Aj preto je fakt, že vyšla Kronika Slovenské-
ho štátu, prekvapujúci a zároveň potešiteľný: 
akoby do skladačky, vytvorenej predchádza-
júcimi Kronikami, pribudla posledná časť. 
Vydavateľom je síce české vydavateľstvo, ale 
jej autormi sú renomovaní slovenskí historici 
z Historického ústavu SAV a Vojenského his-
torického ústavu.

o vysnívanom štáte Slovákov a o hodnotovom 
svete jeho zakladateľov.
 
Potrebná kniha
Kronika si všíma aj činnosť opozície v zahra-
ničí, organizovanie odboja proti vláde, budo-
vanie Slovenskej armády či športový, kultúrny 
a hospodársky život na Slovensku. Hodnotu 
knihy zvyšuje aj veľké množstvo kvalitných 
fotografií a reprodukcií dobových plagátov, 
novín, vyhlášok, grafov či máp. Tie v spojení 
s hutnými a informačne nasýtenými heslami 
hovoria o živote v Slovenskom štáte takmer 
deň za dňom. Niektoré heslá síce pôsobia 
ako kuriozity, ale sú výstižné v kontexte os-
tatných informácií: napríklad zákaz predaja 
čerstvého chleba, či súťaž na premenovanie 
obľúbených cigariet z českých názvov Vlasta 
a Zora na Tatra a Detva, pričom víťaz získal 
poukážky na cigarety v hodnote 300 korún. 
Rovnako pôsobí aj vyhláška, podľa ktorej mu-
sel majiteľ automobilu či motocykla požiadať 
o povolenie na jazdu, ak ho nemal, mohli mu 
vozidlo aj zabaviť.
 Kronika Slovenského štátu je mimoriadne 
potrebná kniha. Ocenia ju nielen učitelia 
a publicisti, ktorí si informácie z tohto obdobia 
museli zháňať z rôznych iných zdrojov, ale aj 
ľudia, ktorých zaujíma história. Slovenský štát 
fungoval len šesť rokov a jeho prvé tri roky sú 
podané mimoriadne živo, s dôrazom na detaily 
každodenného života. Za úsmevmi a objatiami 
politikov a chválení sa úspechmi pri budovaní 
vlastného štátu však cítime, že sa schyľovalo 
k veľkej tragédii, ktorá nás čaká v druhej časti, 
ktorá zachytáva obdobie rokov 1941 až 1945.

 Kronika Slovenského štátu, jej prvý diel, ne-
úprosne mapuje všetko dôležité, čo sa na tomto 
území udialo od 14. marca 1939 až do napadnu-
tia Sovietskeho zväzu v júni 1941. Krok za kro-
kom sme svedkami, ako sa konštituoval nový 
štát, za akých okolností vznikol a aké hodnoty 
preferoval. Dozvedáme sa nielen o premié-
rach v Slovenskom národnom divadle, ale aj 
o problémoch spojených s odchodom českých 
odborníkov z dôležitých pozícií v národnom 
hospodárstve. Slováci síce mali svoj vlastný 
štát, ktorý v podstate ani nečakali, ale záro-
veň prišli o celé južné územie, o Nové Zámky, 
Komárno, Štúrovo aj Košice. Časti priemyslu 
sa zmocnili Nemci. Bolo potrebné vybudovať 
množstvo inštitúcií, ktoré mali zabezpečiť 
chod štátu a toto všetko bolo veľkým testom, 
či to Slováci zvládnu.

Totalita
Netreba pripomínať, že Slovenský štát vznikol 
z rozmaru Nemeckej ríše a moci na Slovensku 
sa chopili politici, pre ktorých bola demokra-
cia a liberalizmus zdrojom všetkého zla. Už 
od samého začiatku šlo o totalitný štát, kto-
rý mal nad svojimi občanmi absolútnu moc 
a to sa okamžite prejavilo najmä vo vzťahu 
k menšinám a prípadnej opozícii. Kronika krok 
za krokom zaznamenáva, ako boli Židia a Ró-
movia rasovo vydelení z väčšinovej spoločnosti 
a postupne zbavení občianskych práv. Ako im 
zakázali, aby vlastnili rádio, vykonávali svoje 
povolania alebo chodili do verejných parkov 
a na plavárne. Čítanie týchto nariadení a vy-
hlášok je obludné a dnes ťažko pochopiteľné, 
sú to však fakty, ktoré tiež vytvárajú obraz 

DEJINY

História 
jedného štátu
Ľudovít Hallon a kol.: Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941 
Praha: Ottovo nakladatelství, 2019

Dušan Taragel

Ako vyzeral život na Slovensku počas druhej svetovej vojny? S akými prob-
lémami sa borili bežní občania a ako fungoval autoritársky vládny režim? 
Akým spôsobom pripravil o občianske práva a majetok časť svojich občanov? 
Prvý diel Kroniky Slovenského štátu je strhujúcim a potrebným čítaním.



č. 01/20

KLASIKA

Ide o druhé vydanie jej piatich zrelých próz 
Divá Bára, Dobrý člověk, Čtyry doby, Chyže 

pod horami, Cesta z pouti v slovartovskej edícii 
Česká klasika. Text je zachovaný takmer v nezme-
nenej podobe (len s minimálnymi gramatickými 
zásahmi), takže najmä slovenský čitateľ sa môže 
poviedkami prehrýzať s väčšími, predovšetkým 
lexikálnymi komplikáciami. 

Vydarený dizajn
Tentoraz si bola redakcia plne vedomá toho, 
že dielo nie je písané súčasnou češtinou, preto 
musí ľahšie čitateľným lektúram na knižnom 
trhu adekvátne konkurovať; a hoci mu úspech 
môže zaručiť už samotné autorkino meno, pre-
ferencie dnešného čitateľa sa orientujú aj podľa 
vizuálnej kvality. Ilustrácia talentovanej dvojice 
Tomski&Polanski dala Divej Báre a jiným dívkám 
na útěku moderný výraz. Ich atraktívny mix mo-
derného, socialisticko-realistického, romantizu-
júceho i komiksového „vniesol“ do Boženy Něm-
covej potrebný „look“. Taktiež dvojlisty prednej 
a zadnej predsádky sú veľmi nápadito potlačené 
ilustráciami osemnástich radov očí vyjadrujú-
cich rôzne emócie. Vo väčšine poviedok sú oči 
nástrojom príťažlivosti, strachu, krásy, vzbury, 
ale aj príčinou primitívneho odsúdenia a hanby. 

Osobné a literárne
Doslov Jaroslavy Janáčkovej nám odomyká dosta-
točné množstvo zámkov do pohnutých situácií 
osobného života Boženy Němcovej. Dokazuje 
súvislosti medzi útekmi literárnych hrdiniek 
a útekmi autorky. Všetko napísané tak dostáva 
3D rozmer. Vždy sa vyhľadávalo pozadie ume-
leckých diel, vždy pútalo zisťovanie, ako daný 

lovaný trojuholník, ako sa to deje v súčasných 
upírskych a dystopických románoch, hoci Něm-
covej protagonistky sú rovnako tínedžerkami 
a rovnako prežívajú príťažlivosť k opačnému 
pohlaviu. Na rozdiel od plytkých prvoplánových 
dievčenských charakterov Bára, Madla, Katuška, 
Verunka i Tonička odvážne hľadajú spôsob vy-
jadrenia slobodnej vôle. Božena Němcová vložila 
do svojich hrdiniek vlastnosti, aké sa v tej dobe 
na ženách veľmi nenosili. Programovo búrala 
stereotypy, ktoré sa jej zahrýzali až do mäsa jej 
súkromného života. Bolestne zo svojich poviedok 
kričala, že dievčatá nie sú naivné, vedia si zvoliť 
podľa srdca aj podľa rozumu svojho manžela, a čo 
je najdôležitejšie – majú slobodnú vôľu. 

Nielen happyendy
Dnes by sme zrejme žiadali ironickejšie pointy 
a väčšiu relativizáciu charakterov. Jaroslava Ja-
náčková však pridala k poviedkam s explicitným 
„happyendom“ aj Čtyry doby (nejasnú báseň v pró-
ze), Cestu z pouti, ktorá končí len závanom mož-
ného šťastného manželstva a Chyžu pod horami, 
v ktorej Němcová ozvláštňuje čitateľovi správu 
o uzatvorení manželstva Katušky a Bohuša – pre-
zradí ju ženíchov priateľ v navoňanom salóne 
povrchnej slečne Amélii striehnucej na Bohuša 
a jeho pekné veno.
 Konečne výnimočné vydanie „čítankovej“ 
autorky bez toho, aby slúžilo len ako školská 
(maturitná) pomôcka.

Dominika Petríková (1990) je recenzentka, 
redaktorka a autorka. Absolvovala odbor sloven-
ský jazyk a literatúra na FiF UK a dramaturgiu 
a scenáristiku na VŠMU v Bratislave. 

príbeh vznikol, k čomu konkrétnemu sa viaže. 
A najmä v dnešnej dobe sa na sociálnych sieťach 
cení „úprimná story za fikciou či fantáziou“. To 
„osobné“ (v duchu nepísaného hesla čím intím-
nejšie, tým viac lajkov) sa stáva najsladšou ingre-
dienciou umeleckej tvorby. V takomto zmysle aj 
poznanie osobných ťažkostí Boženy Němcovej 
počas manželského života a ich vzťahu k jej li-
terárnej činnosti prehlbuje naše čítanie spomí-
naných poviedok.

Za koho ísť?
V dobe, v ktorej začali vychádzať Němcovej prózy 
o dievčatách na úteku, bol žáner dedinskej po-
viedky obzvlášť populárny. Vďaka brilantným 
dielam 19. a 20. storočia opisujúcim nevyčerpa-
teľné bohatstvo situácií, charakterov, ojedinelos-
tí vyplývajúcich zo života úzkeho spoločenstva 
ostáva dedina (najmä tematizovanie detstva či 
dospievania v klíme tradícií, predsudkov či osu-
dovosti) i dnes jedným z najplodnejších literár-
nych miest. Všelijaké liečiteľky, pôrodné baby, 
samotárky ďaleko od modernej civilizácie silno 
rezonujú v aktuálnom stave kvalitnej literárnej 
ponuky a je po nich dopyt. Niektoré súčasné texty 
však neprekračujú nostalgickú reflexiu dediny. 
 V tomto výbere však nejde o nostalgické 
vŕtanie sa v minulosti, v krásnych časoch bez-
starostného detstva. Němcovej hrdinky sa oci-
tajú pred najtemnejšou bránou svojho života. 
Sú to tínedžerky súce na vydaj. Lenže ísť? A za 
koho? Možno to teraz vyznelo trochu pateticky 
a sentimentálne, no Božena Němcová vybrúsila 
z tejto udalosti, hraničiacej s plochou romanti-
kou, pútavú túžbu po vlastnej sile správne sa 
rozhodnúť. Nekoná sa nijaký tínedžerský zami-

České Žítkovské bohyně, Hastrman, Houbařka, Do tmy, fínska Porodní bába, poľský Pravek a iné časy – do tohto kontextu sa 
po roku 2012 opäť vracia Božena Němcová vo výbere literárnej historičky Jaroslavy Janáčkovej. Vždy záleží aj na tom, 
v akom období vyjde staršie dielo nanovo. A dnes je naozaj veľmi v(ý)hodná pôda na nové zasadenie známych dedinských 
poviedok Boženy Němcovej. 

Dobrý výber, 
nápad aj čas
Božena Němcová: Divá Bára a jiné dívky na útěku 
Praha: Nakladatelství Slovart, 2019

Dominika Petríková
Foto Lenka Macsaliová
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Čakanie 
na (ne)prekročenie 
hraníc

Alena Sabuchová: Šeptuchy 
Bratislava: Artforum, 2019

Autorka a scenáristka Alena Sabuchová, 
ktorá za svoj debut Zadné izby (2016) získala 
medziiným Cenu Ivana Kraska, odzrkadľuje 
svojou druhou knihou Šeptuchy pomerne 
populárny literárny trend. Zaraďuje sa ním 
totiž medzi tie autorky (Fulmeková, Kucbelová, 
Mojžišová), ktoré sa vo svojej tvorbe v takej 
alebo onakej podobe hlásia k dokumentár-
nym východiskám historicko-archívneho, et-
nografického, sociologického, biografického 
či cestopisného charakteru, pričom v diele 
pracujú s odlišnou mierou fikcionalizácie 
a beletrizácie. V tejto súvislosti nemožno 
opomenúť ani čitateľsky mimoriadne úspešný 
román Žítkovské bohyně českej spisovateľky 
Kateřiny Tučkovej, ktorá nielenže postupuje 
spomínaným dokumentárno-beletrizujúcim 
spôsobom, ale so Sabuchovej dielom ju spája aj 

sa len ťažko prekračujú: „Áno, chľastať a trúsiť 
nad mŕtvymi sa mohlo iba vtedy, keď to robili 
všetci“ (s. 133). 

S ťažiskovým fenoménom periférie, hranič-
nosti a istej normatívnosti je potom organic-
ky spätý motív trpezlivého čakania na „lepšie 
časy“ („Naša angličtinárka Daria bola veľmi 
podobná Agáte, verila, že sa treba vyvarovať 
zlého a čakať na dobré, len to akosi ani jedna 
nenachádzala, pretože na to stále čakali. A tak 
si obe povedali, a celkom iste neboli jediné, 
že ak budú žiť dostatočne asketicky v tomto 
živote, čaká ich radosť v tom ďalšom.“ – s. 37), 
respektíve diametrálne opačný popud v zmys-
le naliehavej túžby obidvoch protagonistiek 
po odchode a úniku z Podlasia. Ženie ich „ne-
zastaviteľná potreba odísť“ (s. 99), ktorá je 
ešte umocňovaná ich tínedžerským vekom. 
Zároveň sú však protagonistky bytostne zvia-
zané s daným regiónom, o čom napokon svedčí 
aj motív návratu, hoci ide „iba“ o návrat spo-
mienkový. 

Sabuchová postavou hrobárovej dcéry, záuj-
mom o spiritualizmus či štýlom rozprávania 
nadväzuje na svoj debut Zadné izby. Aj v Šep-
tuchách pozostáva základná naratívna straté-

motivicko-tematická línia. V rámci nej Tučková 
mapuje fenomén veštkýň a liečiteliek na čes-
ko-slovenskom pohraničí Bielych Karpát.

Alena Sabuchová v Šeptuchách zase na po-
zadí kamarátstva dvoch postáv (rozprávačky 
a hrobárovej dcéry Doroty) tematizuje tradíciu 
liečiteľstva a zaklínania („šeptúch“) v poľskom 
Podlasí – regióne hraničiacom s Bieloruskom 
a Litvou. Fenomén hranice a jej (ne)prekročiteľ-
nosti je kľúčovým prvkom v Sabuchovej knižke 
aj celkovo, nielen z topografického hľadiska. 
Funkčne zasahuje do všetkých významových 
plánov diela. Aktualizuje sa medziiným v re-
latívnej priepustnosti hraníc medzi svetom 
živých a svetom mŕtvych v povedomí i pod-
vedomí miestnej komunity (Dorota napríklad 
vníma „krik“ mŕtvych, za inou postavou cho-
dí zase jej zosnulý manžel), ale aj v prenikaní 
moderných západných kultúrnych impulzov 
do periférie Podlasia (mobily, časopis Bravo, 
Star Wars automat na zmrzlinu či rôzne hu-
dobné a filmové referencie). Prejavuje sa tiež 
v oscilovaní medzi oficiálnou cirkevnou a po-
hanskou šeptuchárskou tradíciou. Miestne 
spoločenstvo je však aj priestorom reštrikcií, 
klebiet, neohybných noriem a konvencií, ktoré 
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gia zo skladania mozaiky epizód so zreteľom 
na plastické a senzuálne vykreslenie detailu, 
čo vytvára v diele špecifickú atmosféru, res-
pektíve impresiu. Autorka sa vyslovene ponára 
do každodennosti a konkrétnosti podlaskej 
reality, pričom jednotlivé epizódky uzatvára 
zovšeobecňujúcou úvahou alebo gnómou. V de-
butovej zbierke poviedok Zadné izby miestami 
vzniká dojem, že jednotlivé epizódy sú len zá-
mienkou pre rozdistribuovanie gnómických 
výpovedí a reflexií. V Šeptuchách je tento mo-
ment zvládnutý lepšie, čo azda súvisí aj s roz-
siahlejším epickým priestorom, v ktorom sa 
tie isté postavy v rôznych epizódach znova 
vynárajú a prepájajú, upevňujúc dojem kohe-
rentnosti a samobytnosti podlaského sveta. 

Gnómickosť vo všeobecnosti prináša poten-
ciálne nebezpečenstvo prílišnej banálnosti 
výpovede a/alebo neadekvátnej, prehnanej 
patetickosti. Sabuchová sa týmto úskaliam 
zväčša úspešne vyhýba, a to jednak originál-
nosťou reflexií („Vane boli vždy úkrytom, to 
sme mali s Dorotou spoločné. Nikde sme sa 
necítili bezpečnejšie ako vo vani s vodou. Člo-
vek je nahý, a zároveň má pocit, že najmenej 
zraniteľný, že tam ho nikto nenájde. Kúpeľňový 
paradox.“ – s. 180), ako aj funkčným využíva-
ním humoru a irónie, ktoré vytvárajú istú pro-
tiváhu k pátosu. S humorom a iróniou autorka 
umne narába aj pri spracovávaní samotnej 
tematiky šeptúch, pričom čitateľovi prostred-
níctvom optiky protagonistiek sprostredkú-
va zmes fascinácie, nedôvery, ale tiež istého 
nadhľadu vo vzťahu k obradným praktikám, 
ktoré miestami nadobúdajú naozaj grotesknú 
podobu. Tak, ako v prípade smrteľnej autone-
hody: „Ťažko hovoriť o hajzli v strede cesty ako 
o čiernej mágii, no v skutočnosti mal pravdu. 
Ktorási zo šeptúch to niekomu poradila ako 
riešenie svárov o dedičstvo medzi rodinami. 
Nech do stredu cesty prinesie záchod, poleje ho 
benzínom a zapáli. Zapáliť už ho nestihol. Vin-
ník sa nikdy nenašiel ani neprihlásil“ (s. 151).

Pozornosť si zasluhuje aj jazyková strán-
ka Sabuchovej knižky. Autorka sa suverénne 
pohybuje medzi viacerými jazykovými a šty-
listickými rovinami. Okrem poľskej lexiky, 
ktorá evokuje kultúrne prostredie, v ktorom sa 
postavy nachádzajú, pracuje Sabuchová v Šep-
tuchách s jazykom košatým a poeticko-meta-
forickým, ale aj civilným až lakonickým. Jeho 
súčasťou sú slangové výrazy či vulgarizmy, 
ktoré sa funkčne uplatňujú najmä v prehovo-
roch samotných postáv. Vzniká tak mimoriad-
ne pestrý a na kontrastoch založený jazykový 

„biotop“, ktorý sa vyznačuje vlastnou rytmikou 
plynutia textu, pričom sa dlhšie súvetia ruptú-
rovito striedajú so strohými, niekedy len jed-
no- až dvojslovnými  výpoveďami. Zaujímavý 
je aj odkaz na tri slovníkové heslá (vrátane 
slovníkového výkladu), s ktorými sa v Šeptu-
chách stretneme: mor, šeptucha, panychída. 
Neutrálne a bezpríznakové slovníkové význa-
my sa totiž v priebehu diela ďalej sémantizujú 
a rozvíjajú, stávajú sa konkrétnou súčasťou 
príbehu a rôznych významových kontextov. 
Vecné slovníkové heslo sa tak v istom slova 
zmysle „oživuje“ a „zreálňuje“. Moment séman-
tizácie a napĺňania, respektíve dotvárania vý-
znamu sa týka aj fotografickej prílohy Roberta 
Tapperta, ktorá na jednej strane korešponduje 
s autorkiným textotvorným postupom (poetic-
kosť, istá štylizovanosť, zameranosť na detail), 
no zároveň nadobúda aj ďalšie rozmery. Čita-
teľovi sa fotky zrazu zdajú byť povedomejšie 
a nevdojak v nich začína hľadať stopy po pre-
čítanom príbehu. 

Hoci sa Alena Sabuchová v Šeptuchách 
otvorene hlási k istým dokumentárnym 
východiskám v zmysle „zberu materiálu“ 
v podlaských končinách, je tento dokumen-
tárny „materiál“ autorkiným umeleckým spra-
covaním organicky pretavený do viacvrstvo-
vého a plnohodnotného fikčného sveta, ktorý 
napriek svojej rozmanitosti a voľnej epizo-
dickosti vyvoláva dojem istej koherentnosti 
a ucelenosti. Na tomto dojme sa azda podieľa 
aj komplex svojráznych špecifík viažucich sa 
na perifériu Podlasia, ktoré zasahujú do živo-
ta každej jednej postavy a zároveň ju svojím 
spôsobom formujú.   

Marianna Koliová

Mesto ako predmet 
literárnovedného 
výskumu

Jaroslav Šrank (ed.): Podoby mesta 
v slovenskej poézii 20. storočia 
Bratislava: UK v Bratislave, 2018

Kolektív autorov predstavuje svoje štúdie 
z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil 
na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pe-
dagogickej fakulty UK v Bratislave. Recenzent-
mi tejto publikácie sú Valér Mikula a Radoslav 
Passia, redakčne ju pripravil a úvod napísal jej 
zostavovateľ Jaroslav Šrank.

„Sústredený a kontinuálny výskum zame-
raný na básnické reprezentácie mesta ako 
na autonómnu problematiku chýba“ (s. 9). 
Napriek tomu tento zborník má byť iba „po-
kusom naznačiť možnosti systematického 
výskumu básnických podôb mesta ako témy, 
toposu či motívu v súčasnom slovenskom li-
terárnovednom kontexte“ (s. 10), píše J. Šrank 
v úvode a spresňuje, že príspevky svojou orien-
táciou pokrývajú obdobie od dvadsiatych ro-
kov 20. storočia po desiate roky 21. storočia 
na vzorke diel „s rôznou vývinovou a estetic-
kou relevanciou“ (s. 11).

„Všetci autori si zvolili východisko, zväčša 
široký záber rôznych uhlov pohľadu, z akého 
možno mesto vnímať (historicky, memoárovo, 
skúsenostne, zážitkovo, sociologicky, archi-
tektonicky a pod.). Prvé dve štúdie – Habajova 
a Gavurova – majú v podstate rovnaký objekt 
záujmu: Ján Smrek a Ladislav Novomeský. 
Michal Habaj vidí mesto v Smrekovej poé-
zii najmä ako kaviareň, u Novomeského skôr 
ako ulicu. Habaj si zvolil metaforický pohľad 
na princíp vnímania mesta v ich poézii – svet-
lo, sklo, temno, čo predstavuje vizuálnu kon-
frontáciu: pohľad z kaviarne na ulicu a z ulice 
do kaviarne. Z Novomeského tvorby osobitnú 
pozornosť venuje zbierke Nedeľa, v ktorej na-
chádza „tragický pocit života“ (s. 18).

Ján Gavura prichádza s myšlienkou: žiť 
v meste a oproti tomu – mesto tematizovať. 
Za dôležitú tému pokladá kontrast medzi prí-
rodno-rurálnym a urbánnym. Gavura istým spô-
sobom oponuje Habajovi v súvislosti s poéziou  
J. Smreka a jeho motívmi mesta. Obidvaja – Ga-
vura i Habaj – neobišli ani dichotómiu slovenskej 
dediny a zväčša cudzorodého mesta a ešte hlbšie 
načrtli kontrast dediny a mesta, mesta a pred-
mestí, čo sa objavuje takmer u každého básnika 
a mnohým sa v svojich štúdiách autori venujú.
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 ›› Svojím spôsobom je objavná téma Jaroslavy 
Šakovej, lebo za objekt výskumu si zvolila M. 
M. Dedinského, „ktorému nie je v slovenskej 
literárnej historiografii pripisované rovnaké 
postavenie ako ostatným autorom nadrealiz-
mu…“ (s. 37). Pre nadrealistov bola ako mesto 
dôležitá najmä Bratislava alebo iné, abstraktné 
mesto, vždy však v korelácii s lyrickým sub-
jektom. Šakovej príspevok sa dôsledne pridŕža 
témy publikácie, keď líči obraz mesta s tajom-
stvom, kúzlom, pocitmi a snívaním lyrického 
hrdinu v rôznych Dedinského básňach. 

Jaroslav Šrank v rozsiahlej štúdii, kto-
rú rozdelil na niekoľko častí s nadpismi, sa 
zameriava na tri žánrovo-tematické okruhy: 
budovateľskú poéziu, idylickú vlasteneckú po-
éziu a štylizované výjavy a príbehy z mestskej 
každodennosti na spôsob ód a exempiel (s. 51). 
Už od začiatku cítiť, že jeho pohľad na dobu 
a tému mesta v dobovej poézii bude kritický, ba 
až kriticko-satirický, keď napr. píše, že nevy-
hnutným predpokladom hovoriť o téme mesta 
v literatúre tohto obdobia je „ochota vnímať 
socialisticko-realistickú básnickú produkciu 
ako literatúru“ (s. 49). V súvislosti s touto lí-
niou literatúry sa zmieňuje aj o schematizme 
a uvádza, že „všetka socialisticko-realistická 
literatúra má schematickú podstatu“ (s. 50) 
a „socialistický realizmus nehatene využíva 
idealizačný potenciál“ (s. 57). Šrank sa zame-
ral na extrémne nedobrú poéziu, a tak jeho 
analýzy, komentáre a argumenty vyznievajú 
kriticko-satiricky. Obnažil, čo sa za pozitívny-
mi motívmi skrýva – komunistická ideológia. 

Rozhodne zaujímavú tému si zvolil Igor 
Hochel: Zakliate mesto Jána Stacha alebo 
Socialistický realizmus v konkretistickom 
rúchu. Autor venuje pozornosť debutovej 
zbierke básnika J. Stacha Svadobná cesta z roku 
1961 vnímanú ako „jednu z dôležitých, ak nie 
priam kultových kníh“ (s. 75). Hochel si z nej 
vyberá jedinú báseň – diskutabilnú – Zakliate 
mesto, ktorá pôsobí „ako päsť na oko a nero-
bí dobré meno hlavnému bodu skupinového 
programu“ (s. 76). A rovnako je zaujímavé, ako 
sa táto báseň v knihách (reedíciách či výbe-
roch) J. Stacha raz objavuje a inokedy nie. I. 
Hochel kladie niekoľko hypotetických otázok, 
čo viedlo Stacha k jej napísaniu, lebo ona „ide 
svojím spôsobom proti logike vývinu Stachov-
ho básnického prejavu“ (s. 80). 

Spôsoby, akými sa môžu v poézii stvárňo-
vať mestá, uvádza Veronika Rácová v úvod-
ných častiach svojho príspevku, v ktorom ide 
o 70. roky 20. storočia. Základnú pozornosť 

od Strážaya mu ide viac o život v meste, jeho 
ruch, civilizačný pohyb než o perifériu a isté 
ticho mesta.

Štúdie v publikácii majú bohatú bibliogra-
fiu a viaceré vychádzajú v úvodných častiach 
z iných než literárnych hľadísk. V súčasnosti 
platí okrem iného to, čo Jaroslav Šrank napísal 
v úvode: „Slovenský literárnovedný výskum 
spodobovania mesta v poézii má nateraz podo-
bu rozptýlených zmienok, parciálnych rozbo-
rov a výberových monotematických štúdií…“

                                         
Gabriela Rakúsová

Taká sa už narodila

Ján Štrasser: Optimistka z presvedčenia 
Zuzana Kronerová. Bratislava: N Press, 
2019 

Do portfólia básnika, esejistu, prekladateľa, 
textára a dramaturga Jána Štrassera  ne-
odmysliteľne patria knihy rozhovorov, ktoré 
vychádzajú pravidelne od roku 2005. Zásadnú 
úlohu pri koncipovaní knižných dialógov zo-
hráva výber dialogického partnera, ktorý sa 
dostáva do centra autorovej pozornosti. Osob-
nosti si Ján Štrasser vyberá sám a najčastejšie 
jeho voľba padá na divadelníkov či spisovate-
ľov, keďže práve v umeleckom, bohémskom 
prostredí sa cíti konformne. 

Optimistka z presvedčenia Zuzana Kro-
nerová je jeho dvadsiatou knihou rozhovorov. 
Autor sa rovnako ako pri predchádzajúcich 
tituloch drží viac-menej rovnakého konceptu. 
Chronologicky mapuje životné etapy individua-
lity, pričom sa zaujíma o komplexnú osobnosť, 
ktorá je schopná prezentovať svoje spoločen-

venuje komparácii dvoch diel: Mesto (Ján Ši-
monovič) a Moje mesto (Mikuláš Kováč). Poémy 
vznikali v rozdielnych spoločensko-politických 
atmosférach. „Za ich vznikom stála odlišná 
motivácia (vnútorná potreba u Kováča, verejná 
objednávka u Šimonoviča)“ (s. 88). V. Rácová 
toto tvrdenie veľmi dobre a podrobne analy-
zuje, argumentuje a pri konfrontácii obidvoch 
diel prichádza k zaujímavým a jasným tvrde-
niam, napr. u Šimonoviča je subjektom My, 
u Kováča Ja, u Šimonoviča je výrazová dekora-
tívnosť a stagnujúca strnulosť (s. 98), u Kováča 
je lyrický subjekt ponorený do seba a pod.

Ivana Hostová sa zamerala na básnické 
texty rubriky Nového slova s názvom Z naj-
mladšej poézie (1972 – 1977) a neskôr prílohy 
Nového slova s názvom Nové slovo mladých 
(1978 – 1983). Svoju štúdiu rozdelila tematicky 
na tri časti: kým prvá prináša azda až príliš 
veľa štatistík a citácií, druhá sa už zaoberá 
témami a motívmi u autorov, ktorých nazýva 
„novoslovci“ a „novoslovkyne“, tretia časť je 
hodnotiaca. Mladí autori okolo Nového slova 
čerpali väčšinou z dobovej publicistiky, témy 
stvárňovali tendenčne a svojou tvorbou boli 
poplatní dobe. 

Zoltán Rédey si zvolil na výskum podoby 
mesta v poézii Štefana Strážaya a Ivana Štrp-
ku. Pri Strážayovi uvádza dve knihy: debut 
Veciam na stole (1966) a nateraz poslednú – 
Interiér (1992). „Sám interiér je časťou domu, 
obydlia, ktoré patrí do širšieho urbánneho 
priestoru, ulice […], mestskej časti, mesta ako 
súčasti krajiny“ (s. 120). Ako doklad o téme 
mesta dôkladne analyzuje Strážayovu báseň 
Staré mesto, v ktorej je mesto „vnímané pre-
važne cez prírodné detaily a atribúty“ (s. 121). 
U Strážaya sa prelína mesto s prírodným pro-
stredím, nie sú v protiklade. Rédey dokazuje, 
že Strážay podal o meste dôkladnú informáciu. 
V tej istej zbierke sa nachádza aj báseň Malé 
mesto. Ide o „lyrickú miniatúru“ (s. 126) a tomu 
zodpovedá, ako píše Rédey, aj koncentrovanej-
ší, zhustenejší a zomknutejší básnický obraz 
či spôsob stvárnenia mesta. Iný Strážayov po-
hľad na mesto vidí v básni Nádej zo zbierky 
Dvor (1981), na rozdiel od predchádzajúcich 
analyzovaných básní v nej ide o veľké mesto. 
Aj to je však symbióza civilizácie a techniky 
s prírodou. Samozrejme, Rédey nachádza 
u Strážaya aj básne, kde „civilizačno-urbán-
ne a prírodné nie sú v súlade“ (s. 136). Odlišný 
obraz urbánnosti nachádza u Ivana Štrpku. 
Na dôkazy si zvolil text básne Ranná premena 
zo zbierky Teraz a iné ostrovy (1981). Na rozdiel 
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veľmi silný, takže sa proti nemu musí postaviť 
niekto oveľa silnejší, aby to na malom priesto-
re poviedky aspoň ako tak dávalo zmysel. 
Je síce logické začínať antológiu známym 
menom, v porovnaní s ostatnými prácami 
v knihe však text Krvavá panna a veľký zlý 
vlk patrí medzi slabšie. Zvlášť ku koncu cí-
tiť, že autor si od kratších textov a rýchlych 
point zrejme odvykol. Každý fanúšik Roga-
nových dobrodružstiev však rozhodne bude 
spokojný. 

A zrodila sa legenda od Lenony Štiblarí-
kovej sa snaží mystifikovať skákaním v čase 
a priestore. Napohľad rozprávkový príbeh sa 
prepletá s traumatickými spomienkami hlav-
nej postavy. Snaha o podanie hlbokej myšlien-
ky na konci je však príliš očividná a „neča-
kaný zvrat“ vôbec nie je nečakaný a vlastne 
ani zvrat. Jedného šťastie, iného smola od Lívie 
Hlavačkovej je na druhej strane skutočne 
emotívny príbeh rozprávaný optikou nevin-
ného dieťaťa v ťažkom medzivojnovom období 
slovenského Prešporku. Príbeh je na pomedzí 
rozprávky a temnej fantasy, nesie v sebe od-
kaz, ktorý čitateľovi nevmetá do tváre, postavy 
sú uveriteľné, ľúbivé a celkovo ide o kvalitnú 
autorskú prácu.

Ivana Molnárová Dubcová zrejme obľu-
buje latinské názvy vo svojich poviedkach, 
takže nie je prekvapivé, že táto sa volá Vae 
Victis. Príbeh štyroch žoldnierov, ktorí urobili 
pomerne zlé životné rozhodnutie a teraz sa 
z neho snažia zo všetkých síl vykúpiť, je temný, 
plný podrobne opísaného násilia a zároveň 
obsahuje prvky kresťanských legiend, ktoré 
príbeh ozvláštňujú a posúvajú ho na akúsi „re-
alistickejšiu“ úroveň. Hladná Hora od Moniky 
Kandrikovej je text presahujúci do rozprávky 
a pripomínajúci odľahčenú lyrizovanú prózu 
v štýle Švantnera či Chrobáka. Dobre sa číta, 
pekne odsýpa, text je hravý, vtipný a priam 
tancuje pred očami.

Priateľ smrti od Roberta Hrica je vážna, 
pomerne temná fantasy zasadená do Británie 
v časoch legiend o Kráľovi Artušovi, avšak nie 
je o Artušovi. Napísaná je solídne, obsahuje 
veľa dobrých nápadov, uveriteľných postáv 
a zaujímavý dej s uspokojivým vyvrcholením. 
Anna Olejárová napísala poviedku, ktorá 
je tak trochu iná, ale v dobrom zmysle slova. 
Večný víťaz sa pohráva s myšlienkou šťastia, 
jeho nadobudnutia či straty a robí to spôsobom 
nanajvýš originálnym. Záver je prekvapivý, zá-
roveň však veľmi logický. Olejárová v poviedke 
ukazuje, že je skúsená autorka a svoje miesto 

ské, občianske názory a postoje. Zámerom je 
predstaviť osobnosť človeka na pozadí „prí-
behu“ krajiny a jej prežívanie historických 
míľnikov. Rozprávanie o dobe, ľuďoch a svete 
optikou výraznej umeleckej individuality je 
priehľadnou autorovou koncepciou.

Kniha dialógov Optimistka z presvedčenia 
vznikala v období od septembra 2018 do marca 
2019. Jednotlivé kapitoly sa ucelene venujú 
životným, resp. profesijným etapám herečky. 
Slávna dcéra ešte slávnejšieho otca − od tejto 
skutočnosti sa začína odvíjať niť rozhovoru. 
V spomienkach sa vracia k rodinnej histórii, 
vyznáva sa zo vzťahu k otcovi, jedinému slo-
venskému hercovi, ktorému americká filmová 
akadémia udelila Oscara, a k matke Terézii 
Hurbanovej Kronerovej, poprednej martin-
skej herečke, ktorá uprednostnila rodinu 
pred kariérou. Rozhovory v časovej násled-
nosti mapujú spomínanie herečky na detstvo 
s umelecko-kultúrnym zázemím, záujmy 
a úsmevné detské historky. Postupne sa presú-
vajú ku gymnaziálnym rokom, pričom dospie-
vajúca Zuzana je predstavená cez dobové lite-
rárne, divadelné, filmové a spoločenské dianie. 
Pomerne krátko sa venujú štúdiu na VŠMU. 
Zato hlbší priestor sa dostáva profesijnému 
smerovaniu dialógmi o pôsobení v dvoch no-
vozriadených divadlách (s krátkym pôsobením 
na Novej scéne a v SND) Divadle pre deti a mlá-
dež v Trnave, v ktorom po vysokoškolskom 
štúdiu s celým ročníkom začínala a Divadle 
ASTORKA Korzo ́ 90, ktoré sa stalo na dlhé 
roky Kronerovej umeleckou základňou pred 
nedávnym odchodom na voľnú nohu. Zároveň 
prostredníctvom spomienok sprítomňuje okol-
nosti ich založenia, zákulisie, tvorivú atmosfé-
ru a osobnosti oboch divadiel. Ako herečka je 
predstavená cez kľúčové divadelné a filmové 
postavy a spolupráce s režisérmi, najmä Iva-
nom Balaďom a dvorným českým filmovým 
režisérom Bohdanom Slámom. Finále knihy 
sa venuje pôsobeniu herečky v českom diva-
delnom a filmovom priestore (kniha vychádza 
aj v českom jazyku), civilnejším, občianskym 
a verejným otázkam. 

Rozhovor je veľmi príťažlivým žánrom, naj-
mä vďaka jeho dynamickej, asymetrickej dia-
logickej podobe. Dať mu písomnú podobu nie je 
jednoduchý proces. Práve štylistická podoba 
otázok a odpovedí, ako aj frázovité opakova-
nia typu „nemôže chýbať ani v tejto knihe“, či 
pokusy o vtip, ktoré v písanej podobe nie vždy 
zarezonujú, je možné vnímať ako jemné za-
kopnutie dnes už barda knižných rozhovorov. 

Napriek tomu v jubilujúcej knihe rozhovorov 
Optimistka z presvedčenia Zuzana Kronerová sa 
Ján Štrasser opätovne predstavil ako erudo-
vaný autor knižných rozhovorov, ktorý ovlá-
da chémiu dobrého, pútavého a autentického 
dialógu. S ľahkosťou sa orientuje v umeleckom 
prostredí, pracuje s dobovou tlačou a odbornou 
literatúrou. Nebojí sa prejsť do polemiky, ale 
nikdy bulvárne netlačí na pílu.  Nie je len „pý-
tajúcim sa“, ale udáva dialógu smer a rytmus, 
pričom nestrháva pozornosť na seba, naopak 
necháva zažiariť partnera v dialógu, čo sa mu 
aj v jeho poslednej knihe rozhovorov podarilo.  

                                                                                                                  
 Jana Kičura Sokolová

Od mytológie cez 
satiru po urban fantasy

Čas hrdinov II. Žilina: Artis Omnis, 2019

V roku 2012 priviedlo vydavateľstvo Artis 
Omnis na svet knihu Čas hrdinov. Išlo o anto-
lógiu, ktorá predstavovala v tom čase aktuálnu 
generáciu slovenských spisovateľov fantasy. 
Kniha však obsahovala poviedky, ktoré pred-
tým už vyšli niekde inde. Po siedmich rokoch 
sme sa dočkali jej pokračovania. V knihe 
s rovnakým názvom sa však predstavujú noví 
autori a predovšetkým úplne nové poviedky. 
Len autor obálky Michal Ivan ostal rovnaký. 
A opäť ukázal, že svoje remeslo ovláda doko-
nale. Povinnú jazdu si odkrútili aj Alexandra 
Pavelková a Juraj Červenák.

Práve Červenákom sa antológia začína. 
Pre knihu zvolil klasický príbeh o Roganovi 
a jeho vernom spoločníkovi. Rogan je však 



s. 30/31

RECENZIE

 ›› v súčasnej autorskej generácii aj tejto zbierke 
si rozhodne zaslúži.

Papierový boh Jana Gálika je plynulá 
a predovšetkým zábavná jazda od začiatku 
až po koniec. Špecifický svet, ktorý pre svoju 
poviedku autor vybudoval, je odhaľovaný po-
stupne, všetko však do seba krásne zapadá 
a čitateľ sa potrebné informácie dozvie presne 
vtedy, keď to potrebuje. Značná hyperbolizácia 
byrokratického aparátu sa tu dostáva do ab-
surdných rovín a jej spojenie s fantastický-
mi prvkami umožňuje mimoriadne príjemné 
čítanie. Marja Holecyová napísala povied-
ku s dlhým názvom, ktorá je zrejme cielená 
na detských čitateľov alebo má tak minimálne 
pôsobiť. Morálne poučenie z nej vyplývajúce 
a odkazy na reálnu celospoločenskú situáciu 
nielen Slovenska sú totiž veľmi očividné a po-
dané akosi nasilu, predovšetkým však vôbec 
ničím neprekvapia.

Zdeno Jašek je meno medzi autormi fan-
tastiky menej známe, pretože sa venuje pre-
dovšetkým divadelným a rozhlasovým hrám. 
Jeho Meškajúci hrdina je silne satirickou po-
viedkou, ktorá si robí srandu nielen z celého 
fantastického žánru, ale aj sama zo seba. Vtipy 
sršia z každého odseku a hoci sú občas slab-
šie, celkovo ide o veľmi úsmevnú prácu, ktorá 
vhodne pracuje s fantastickými klišé, a preto 
sa pri jej čítaní budete baviť predovšetkým ak 
máte fantasy žáner už načítaný.

Katarína Soyka napísala v Legende o Rúba-
nici takú svoju klasiku. Kopa násilia, do toho 
trochu romantiky, silné ženské hrdinky, sil-
ní mužskí hrdinovia, to všetko okorenené 
trochou mytológie. Recept, ktorý neurazí, ani 
neohúri. Akurát je škoda, že pomerne tajom-
ný a originálny začiatok bol skazený trochu 
rozpačito napísaným koncom. Sezóna Pazúrov 
od Jozefa Girovského pre zmenu pôsobila 
ako rozprávka z archívu Pavla Dobšinského, 
avšak určená oveľa starším čitateľom. Rea-
listické pasáže časovo a historicky nie úplne 
špecifikovaného sveta sú pretkané priam sno-
vými časťami odkazujúcimi na klasické ľudové 
rozprávky. Funguje to nadmieru dobre, príbeh 
je zaujímavý a hoci je záverečný dejový zvrat 
každému skúsenejšiemu čitateľovi jasný už 
od dobrej polovice príbehu, vôbec to nekazí 
zážitok.

Antológiu uzatvára poviedka Peter hľadá 
dom od Alexandry Pavelkovej. A hoci ju pova-
žujem za jednu z najlepších v zbierke, obávam 
sa, že situácia je tu podobná ako v prípadne 
Červenáka na začiatku knihy. Každopádne, ide 

nia, možno sa rodičia preberú a budú sa inými 
očami pozerať na svojich potomkov. Pre deti 
toto čítanie prináša zábavu, pre dospelých po-
učenie a poznanie, čo nevylučuje, že aj detský 
čitateľ sa môže poučiť, hoci autori sa vo veľkej 
väčšine textov vyhýbajú priamočiarosti.

Čo je najväčším prínosom zbierky MIRNIX 
DIRNIX? Ponúka a mapuje nové spoločenské 
a rodinné vzťahy a témy, s ktorými sa v litera-
túre pre deti už dosť dávno (resp. zriedkavo) 
nestretávame, lebo neboli dosť atraktívne 
v porovnaní s dovozovou literatúrou. Avšak 
pertraktovaná publikácia ukazuje, že aj domá-
ce problémy dokážu byť zaujímavé a čitateľsky 
príťažlivé.

Takmer všetky poviedky prinášajú príbehy, 
ktoré sa odohrali v súčasnosti a odrážajú at-
mosféru detského sveta, ale zároveň upozor-
ňujú, že tento svet vytvárajú vo svojej podstate 
dospelí a vtláčajú naň svoju často negatívnu 
pečať. Jej nositeľom je najčastejšie výchova. 
A po jej kritike siahne aj detský čitateľ.

Načrtnutý obraz rodinných, spoločenských 
aj osobných detských vzťahov svedčí o veľkých 
zmenách nielen v spoločnosti, ale aj v spôsobe 
zobrazovania nových javov. Čo je teda nové 
v tematickej oblasti jednotlivých poviedok 
v porovnaní s minulosťou? Aj kedysi boli zo-
brazené negatívne detské postavy, ale dnes sa 
stretávame s novým javom (aspoň v literatúre) 
v konaní detí, tým je krutosť. Známa autorka 
pre deti a mládež Jana Bodnárová o nej celkom 
otvorene píše v poviedke Psy, kde zachytáva aj 
šikanu. Krutosť býva vyvolaná napr. telesným 
postihnutím, ale aj stretom vyššieho a nižšieho 
sociálneho postavenia či závisťou (Gabriela 
Futová: Trapoška). 

Pocity telesne postihnutého chlapca z po-
viedky Psy sú v úplnom kontraste s chlapcom 
z poviedky Imidž je nanič (Gabriela Majtaníko-
vá), ktorý je nielen namyslený, ale aj neposluš-
ný a sebecký, načo doplatí zákazom dovolen-
ky. Trestom sa tu stáva pobyt u starého otca. 
Polepšenie správania je pre poučnú poviedku 
nevyhnutná, i keď nie celkom uveriteľná. Ďal-
šou novinkou či obľúbenou témou sú zdravotne 
postihnuté deti. Takého si vybrala Viera Baba-
ríková do poviedky Skejťácke tenisky. Vyniká 
dobrá kompozícia poviedky, lebo čitateľ sa až 
na konci dozvie o hendikepe chlapca. 

Objavuje sa aj pozitívny vzťah k Rómom 
(Vladimír Hanuliak: Anjelik vo vysokej tráve) 
a nielen detí, ale aj dospelých. Nový je obraz 
dieťaťa v domove, ktorý spravujú rádové sestry 
(Peter Karpinský: Adela, neopováž sa!). Nejde 

o kvalitne napísanú urban fantasy poviedku 
využívajúcu reálie súčasného Zvolena. S hlav-
nou postavou, Petrom, sa dá skvele stotožniť, 
jeho vnútorný svet sa čitateľovi odhaľuje spolu 
s tým, ako sa pred ním odvíja brilantne napí-
saný príbeh. Rozhodne ide o dobré zakončenie 
antológie.

Čas hrdinov II má svoje chyby a slabšie 
miesta, celkovo však ide o kvalitnejšiu a zábav-
nejšiu knihu, akou bol prvý diel. Predovšetkým 
však ide o artefakt ukazujúci súčasnú generá-
ciu slovenských autorov fantasy – dokazuje, že 
sa v tomto smere nemáme za čo hanbiť.

Marek Čabák

Čítanie ako po masle

Víťazné mirnix dirnix poviedky pre deti 
a násťročných. Bratislava: Perfekt, 2019

Vydať víťazné texty „Projektu pre deti a násť-
ročných“ pod titulom Víťazné MIRNIX DIR-
NIX poviedky pre deti a násťročných s pred-
slovom Alexandra Halvoníka možno pokladať 
za vynikajúci nápad už aj preto, lebo projekt 
trvá 15 rokov a vhodného čítania pre deti stále 
nie je dostatok. Už prvá veta prezradila, že ide 
o hodnotné čítanie, ktoré sa istým spôsobom 

vyhýba módnym trendom a trochu pripomína 
niekdajšiu literatúru určenú pre deti v tom 
najlepšom slova zmysle. Je to čítanie o deťoch 
a pre deti. Iste, môže si ich prečítať aj dospe-
lý, kniha mu poskytne nástroj na zvládnutie 
často nepochopiteľného správania detí, ktoré 
pomaly vstupujú do puberty. A keďže referuje 
aj o stave detských záujmov, cítenia a kona-



č. 01/20

RECENZIE

 ››

o romantický príbeh, aký by možno niekto 
očakával, ale o zážitky dieťaťa (nie dospelého) 
v tomto zariadení, o jeho názory na dospelých 
a myslenie, ale aj o istú bezmocnosť opuste-
ného človeka.

V ostatných textoch sa objavujú známe „sta-
rosti a bolesti“ detí pred pubertou, ako je vzťah 
chlapec-dievča, starší a mladší súrodenec, 
otázka donášania, prvé lásky, úcta k starším 
atď. Akýmsi spoločným menovateľom všetkých 
poviedok je snaha zobraziť nielen zlo, ale aj 
dobré činy a emócie, resp. zlé niečím napraviť. 

Isté je, že texty sa od seba odlišujú nielen 
tematicky, spôsobom zobrazenia, riešením 
konfliktov, ale predovšetkým závažnosťou na-
stoleného problému. Ich hodnota preto z roka 
na rok kolíše, ale predsa si všetky texty za-
chovávajú črty dobrého čítania. A napokon, 
o to tu  ide.                                                                                                             

 Marta Žilková

Ďalší psí príbeh

Denisa Fulmeková: Ňuňo 
Bratislava: Slovart, 2019

Spisovateľka Denisa Fulmeková je autorkou 
niekoľkých žánrovo rozmanitých knižných 
titulov. Po románovej paródii Klebetromán, ži-
votopisnej Konválii, liečivej príručke Magická 
sila bylín, básnickej zbierke Som takmer preč či 
historickom románe Doktor Mráz sa autorka 
rozhodla napísať aj knihu aj pre deti. 

Ňuňo vyniká medzi ďalšími detskými kni-
hami ilustráciami. O tie sa postarala Hedviga 
Gutierrez, sú premyslené do najmenšieho de-
tailu – tu je kvetinka, tu hniezdo, tam pierko, 

príde koniec, kde sa zase autorka snaží vštepiť 
detskému čitateľovi skrytý zmysel a pointu, 
ktorá je určená dospelým.

Záverom je potrebné zhrnúť, že to, čo túto 
knižku predáva a čím zaujme deti, sú tie úžas-
né ilustrácie, ktoré pritiahnu potenciálnych 
čitateľov.

Ivana Mičuchová

Všetko je sen

Miroslav Detko: Átman 
Martin: HladoHlas, 2019

Cesta k pravde spravidla nie je vydláždená naj-
novším asfaltom bez jedinej zákruty. Niekedy 
sa kľukatí tak, že nemáme chuť pokračovať 
vpred. No často práve vďaka poznaniu bolesti, 
neistoty a tieňov uvidíme svetlo, pravdu a lás-
ku jasnejšie. Poznanie a pochopenie vecí, ktoré 
sú na prvý pohľad označované ako zlé, smutné 
či bolestivé, sú však kľúčom k skutočnému 
šťastiu. Toto šťastie nespočíva v kupovaní no-
vých áut, kabátov, topánok alebo domov, ale 

v nachádzaní naplnenia v prítomnom okami-
hu, keď sa človek cíti ako súčasť vesmíru. Boh 
nie je bytosť sídliaca na nebesách, čakajúca 
na posúdenie nášho konania ako správneho 
či nesprávneho, je všade a stále. My sme jeho 
súčasť. Práve na poznanie tejto večnosti na-
chádzajúcej sa v prázdnote odkazuje román 
Miroslava Detka. Vyšiel s pôsobivou ilustrá-
ciou na väzbe, ktorá pritiahne správneho čita-
teľa. Jednoduchý dej duchovného charakteru, 
na ktorého pozadí odhaľujeme hlbšie súvis-
losti, osloví prevažne začínajúceho hľadača. 

tam lístok, inde slinka… Okrem vyobrazenia 
hlavného protagonistu príbehu psíka Ňuňa 
a jeho šibalstiev rozohráva v knihe svoj vlastný 
pútavý príbeh aj každá jedna kresba, čo i len 
dva lístky na jednej strane. Hravá forma, farby, 
ktoré zaujmú nielen detského čitateľa,  pre-
myslené celostranové ilustrácie už pri prvom 
otvorení evokujú, že výber tejto detskej knihy 
by mohol byť dobrou voľbou.

No rozpracovanie deja už nie je také pre-
svedčivé. „Po psíkovi túžia deti, a rodičia, 
ktorí už nevládzu stále dookola počúvať ich 
prosby, im napokon vyhovejú. V rodine Milých 
to však bolo inak“ (s. 10). Autorka si vybrala 
príbeh o tom, prečo je dobré mať psa. Pri tom 
množstve príbehov o živote psa a so psom, či 
ako pes spríjemní starobu staršiemu človeku, 
toho už veľa nového vymyslieť nemožno. Tak sa 
rozhodla rozohrať príbeh dvoch mladých man-
želov, ktorí si kúpia psa, aby chodili viac von. 
Nápad možno zaujímavý, no horšie uchopený. 

Hlavní aktéri sú Jožko a Inge, ktorá často 
a rada používa zdrobneniny aj tam, kde nemu-
sí. Ich používanie nerobí príbeh automaticky 
detským. Ich výskyt v texte je na hranici in-
fantilnosti a celkovo to vyznieva tak, že Inge 
je skôr dieťa. Veď ktorá dospelá osoba by pou-
žila vetu: „kostička, aby mal Ňuňo čo hryzkať“ 
(s. 23) a pod.

Do prvých kapitol knihy autorka násilne a za 
každú cenu chce dostať všetko, čo človeku na-
padne pri slove pes. Najskôr všakovaký výber 
mena pre psa, potom porovnávanie známych 
psích hrdinov, literatúru a odborné state o tom, 
ako sa postarať o psa. Nie sú síce vymenova-
né za sebou, ich začlenenie do príbehu však 
nedáva zmysel. Všetko, čo potrebujete vedieť 
o starostlivosti o psa je popísané na nekonečne 
dlhých stranách, ktoré by radšej mohli byť 
venované nejakej príhode ako vypisovaniu 
o tom, že „starať sa o psíka totiž neznamená iba 
s ním šantiť a hladkať ho. Treba ho tiež správne 
kŕmiť a ošetrovať, chodiť s ním na prechádzky 
a naučiť ho základným pravidlám slušného 
psieho správania. Občas s ním zájsť k veteri-
nárovi…“ (s. 19). Vštepiť deťom tieto návyky 
starostlivosti o psa sa dá aj inou, zábavnej-
šou formou, ako len vymenovaním a strohým 
poučovaním – napríklad názornou ukážkou 
v príbehu.

Čo sa nepodarilo v začiatku knihy, sa tak 
podarí aspoň ku koncu. Posledné strany sú 
konečne detským príbehom o psíkovi, jeho 
„rodinných príslušníkoch“ a starostiach 
s nimi. Čítanie je zaujímavé a pútavé, lenže 
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sa mu dejú, ako na vonkajšie okolnosti, ktoré 
nedokážeme ovplyvniť a stávame sa len ich 
obeťou. Začína si uvedomovať súvislosti toho, 
čo sa mu deje, a najmä rozmýšľa prečo. Čitate-
ľa, ktorý by potreboval zájsť do hlbších rovín, 
román až tak neuspokojí. 

Pojmom átman je v jazyku upanišád ozna-
čované individuálne vedomie plynúce telami 
v karmickom zákone. Inak povedané, átman je 
duša živých bytostí, ktorá prechádza rôznymi 
hmotnými podobami v čase a priestore. Prvú 
časť príbehu odohrávajúceho sa v Amerike 
rozpráva posol smrti. Nie je to však zubatá 
s kosou, ale tzv. artista života a smrti alebo 
jednoducho anjel. Duša bez tela, ktorá má 
na starosti odprevádzanie z jedného tela 
a plánovanie podoby nového. Blúdi priesto-
rom a robí spoločnosť zomierajúcim nejaký čas 
pred odchodom. Takto sa tento posol dostane 
do Ameriky k šarmantnej Lillian, ktorej sa ale 
smrť rozhodne vyhnúť. Možno aj preto, že ako 
jedna z mála ľudí ju proste prijala. Lillian, kto-
rá hľadí na život s pokorou a vďakou napriek 
tomu, že umiera a všetko stráca, hovorí, že 
vlastne nič nemáme. Keď nič nemáme, nemô-
žeme nič stratiť, preto nám zostáva len tešiť sa 
zo života. V každej chvíli máme možnosť vybrať 
si, či budeme prežívať alebo žiť. Prijatie toho, 
čo sa nám deje, je cestou k vnútornému šťastiu. 
To, že sa naša cesta niekedy vychýli a zažijeme 
bolesť či sklamanie, neznamená, že nie sme 
stále na svojej ceste. Knihe by možno pristalo 
viac amerických reálií.  Keď sa príbeh presunie 
do Írska a Československa, stane sa pre slo-
venského čitateľa lepšie uchopiteľný. Kde sa 
však duchovná obroda deje, nie je podstatné.

O tom, ako si prejsť peklom na zemi, rozprá-
va druhá časť v príbehu Gomfréna, Lillianinej 
životnej lásky. Ocitá sa v Dubline bez peňazí 
na ulici, odkiaľ ho zachráni otec McDonno-
van. Prichýli ho vo svojej cirkvi za pomoc 
pri omšiach. Gomfrén svoj hudobný talent 
využije ako člen cirkevného zboru pri hre 
na husliach. V učení otca McDonnovana ob-
javuje veci mimo času a priestoru a nazerá 
na svet inak. Ako to už býva, do cesty sa mu 
dostane opačný životný protipól v podobe 
peňazí, sexu a úspechu, ktoré ho prinavrátia 
k ničote, aby sa napokon stal pútnikom. Svet 
z pohľadu pozorovateľa a popierania všetkého 
čo je, preberá z náuky Advaity, ktorú premieňa 
až do sebazničujúceho aktu. V tretej časti kni-
hy Lillian pokračuje v Gomfrénovom príbehu 
rozprávaním o jeho sestre Sáre. V spomien-

pravdy. Ako Amanda rástla, zväzky zo stolič-
ky ubúdali, a keď už dokázala rozoznávať jed-
notlivé písmená, jej mama, ktorá Encyklopédiu 
dostala ako svadobný dar od svojej mamy, 
zväzky vzala a zamkla na povale. Amandini 
rodičia boli feministi, a tak ich dcéra vyras-
tala v prostredí, o akom iní v tom čase ani len 
nesnívali. 
 „… ja som si myslela, že je to tak všade. Že 
nakupuje, varí a umýva riad ten, kto má práve 
v daný deň čas, že pomáha deťom s úlohami 
ten, kto má práve v to popoludnie čas, že sa pra-
cuje rovnako a zarába rovnako (…). Že vo svete 
nikto nerozkazuje a použiť diskriminačné slo-
vo ako nadávku je absurdné. Uraziť niekoho 
slovami ako „kurva“ či „buzík“ je nemožné, 
pretože ľudské bytosti sú si všetky rovné, a to 
bez ohľadu na to, čo im život nadelil do vien-
ka, a preto je myšlienka, že prívlastok so se-
xuálnym podtónom môže človeku nejakým 
spôsobom ublížiť, skutočne neproduktívna 
a nerealistická. Naozaj som verila, že je to tak 
všade“ (s. 12).
 Amanda si však Encyklopédiu potajme čítala 
a už ako dospelá rozvedená žena sa rozhodla, 
že pridá ďalší zväzok, ten jediný, ktorý chýba 
– o šuške. Autorka si ako formu vyjadrenia 
zvolila aktualizáciu Encyklopédie, jej doplnenie, 
možno teda povedať, že ide o istý naratívny 
experiment, v ktorom prostredníctvom zaují-
mavej, veľmi svojskej rozprávačky reflektuje 
ženskú sexualitu, témy, ktoré sú i dnes neraz 
tabuizované. 
 Parrella v novele vytvorila protiklad, keď 
vzdelaná univerzitná profesorka otvorene ho-
vorí o sexe, o telách ovládaných hormónmi, 
o nevere, o tom, že ženy to chcú tiež. V krát-
kych textoch často využíva iróniu či sarkaz-
mus, stroho a priamočiaro pomenúva javy, 
o ktorých sa iní štítia hovoriť, mužov vidí len 
ako chodiaci úd. Naproti tomuto prostoreké-
mu vyjadrovaniu je pre text charakteristická 
intertextualita; Amanda sa zmieňuje o kla-
sickej kultúre, latinizmoch a postmoderných 
reflexiách. Napriek svojej vzdelanosti a roz-
hľadenosti sa vysmieva z mužov-intelektuálov 
a v milostných pletkách uprednostňuje tých 
z robotníckej triedy. 
 „Lebo ja šikovná a celkom zamilovaná 
do doktoranda, s ktorým som sa stretávala, 
som mu s čínskym tušom spravila portrét 
z profilu, ako leží na posteli, pričom okolo po-
stele som ako jarné kvietky nakreslila vtákov 
a šušky. Keď to zbadal, urazil sa: ‚Takto ma 
vidíš? A čo môj výskum? A predmet, ktorý 

kach sa zračí skúsenosť a poznanie, že čas 
strávený s blízkou osobou je bránou k bez-
časovosti, ktorú uzatvára osudné stretnutie 
Lillian a Gomfréna ako životných partnerov. 
V konečnom dôsledku nič nie je zlé, ide len 
o postoj, aký voči situácii zaujmeme. Všetko je 
vlastne sen a ten, kto sníva, je znovu len sen. 

Veronika Jánošíková 

Ženy to chcú tiež 

Valeria Parrella: Encyklopédia ženy 
Preklad Ivana Dobrakovová 
Bratislava: Inaque, 2020

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, 
v časoch, keď ešte feminizmus nebol taký roz-
šírený ako dnes, vychádzala na pokračovanie 
Encyklopédia ženy. Zošitky s týždennou pe-
riodicitou mali mladú ženu naučiť všetko, čo 
mala ovládať dobrá gazdiná, manželka a mat-
ka. Encyklopédia sa venovala rôznym témam, 
avšak jednu opomínala: šušku. 

 Valeria Parrella, talianska spisovateľka, 
scenáristka a novinárka, má na konte niekoľko 
románov a zbierok poviedok. Slovenskému 
čitateľovi sa predstavuje vôbec prvýkrát, a to 
mierne kontroverzným textom Encyklopédia 
ženy v preklade Ivany Dobrakovovej. 
 Päťdesiattriročná rozprávačka Amanda, 
rozvedená vysokoškolská profesorka, ako 
malá sedávala na zviazaných zošitkoch En-
cyklopédie, ktorú jej stará mama považovala 
za kultúrno-spoločenskú bibliu, za nádobu 
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vyučujem? Kde sú knihy? Vidíš ma len v ob-
kolesení vtákov a šušiek?‘ Áno. Videla som ho 
len takto. Vidím ich len takto. A ak sa chcem 
oblažiť ich ušľachtilým duchom, proste čítam 
Platóna“ (s. 23).
 Hoci je text pomerne krátky, vyskytuje sa 
v ňom veľmi veľa odkazov. Pre lepšie pochope-
nie je k nemu pripojený nielen klasický, ale aj 
analytický obsah a obsah tém (antropológia, 
astronómia, filozofia atď.).
 Valeria Parrella vytvorila ženskú postavu, 
ktorú možno vnímať aj ako zrkadlový obraz 
muža, keďže sú to práve muži, ktorí sú spo-
ločnosťou vnímaní ako tí, ktorí si chcú užívať 
bez záväzkov a bez citových väzieb. Aman-
da vo svojom rozprávaní poukazuje na to, že 
také môžu byť a sú aj ženy. Autorka čitateľom 
predostiera portrét slobodnej a sebavedomej 
ženy, ktorá vie, ako sa oddávať pôžitku, a to 
nezáväzne a bez pocitu viny. Snaží sa zbúrať 
mýty, že ženy nelovia, len sú lovené, že neho-
voria o sexe, pretože táto téma je pre nežné 
pohlavie príliš drsná, že netúžia po samotnom 
akte, ale len po naplnení vzťahu založenom 
na láske.
 Text otvára niekoľko otázok: Ako spoloč-
nosť, resp. jednotlivec vníma takúto ženu? 
Ako sa vnímajú samy ženy? Máme svoje túžby 
skrývať alebo ich dávať najavo? Čo je morálne 
a čo už nie? Máme si brať od života všetko, čo 
chceme? Sú v sexualite rodové rozdiely? 
 Parrella je veľmi dobrá pozorovateľka života. 
Píše dynamicky, otvorene, vtipne, múdro. Text 
je potrebné čítať s otvorenou mysľou, v mno-
hých iste vyvolá protichodné pocity. Ide však 
o literatúru, ktorá reflektuje ženskú sexuali-
tu inak ako napríklad erotické romány, ktoré 
sú zväčša plné klišé a rôznych prikrášlení či 
dokonca často dehonestujú ženu a jej posta-
venie nielen v romantickom vzťahu, ale najmä 
v spoločnosti.
 Problém môže nastať, ak sa recipient za-
čne nad textom dlhšie zamýšľať, ak priveľmi 
analyzuje Amandino správanie. Hoci o sebe 
tvrdí, že nie je muž ani mužská, často má viac 
mužských než ženských postojov, čo vyvoláva 
ďalšie otázky. Encyklopédia ženy je však v pr-
vom rade ľahké a vtipné čítanie, ktoré zaujme 
svojimi odkazmi, pobaví rozprávaním hlavnej 
hrdinky, podnieti k zamysleniu nad rozdielmi 
v mužskej a ženskej sexualite. Ide o veľmi zruč-
ne napísaný text, ktorý má potenciál zaujať 
mnohých a vyvolať búrlivé diskusie.

Jana Šulková 

Saul vo svojej reportáži spomína niekoľko 
významných miest a tiež ruských spisovateľov. 
Nie je obyčajným turistom, dokonca sa sám stá-
va Moskovčanom, aby nám ukázal, aký odlišný 
svet sa tu skrýva. Stavia sa do úlohy nestran-
ného, objektívneho pozorovateľa, avšak jeden 
detail mu nemohol ujsť. Moskva je ozajstným 
príkladom mikrokozmu – osobitého, vymedze-
ného priestoru, v ktorom sa odohráva akýsi 
paralelný svet vo svojej vlastnej, súkromnej 
dimenzii. Pomáha nám nazrieť pod túto bub-
linu s jasne vymedzenými hranicami, ktorá 
sama od seba nepraskne. Práve toto zdanie sa 
autor snaží prelomiť tým, že hľadá jednotlivé 
súvislosti a spája zdanlivo nepochopiteľné veci 
do jedného, aby ponúkol svoj osobitý pohľad. 
Ten je poznačený interdisciplinaritou. Šikov-
ne spája históriu, kultúru a miestnu literatúru 
s minulosťou a súčasnosťou Ruska a postupne 
ich vrství na seba. Napriek novým objavom a de-
tailom mu všetko zapadá do celistvého obrazu. 

Hoci je Saul hlavným rozprávačom, v knihe 
sa vyskytujú aj ďalšie postavy. Jednou z nich 
je muž, ktorý ho pri putovaní po meste údajne 
prenasleduje (nedozvieme sa o ňom však viac). 
Takisto záhadnou ostáva aj žena, ktorú oslovuje 
„ty“ alebo „ona“. Môžeme sa domnievať, že ide 
o jeho priateľku, ktorá ho na cestách sprevádza 
a dáva mu slobodu. Umožňuje mu totiž „stratiť“ 
sa na svojich potulkách, aby sa znovu objavi-
la, keď ju potrebuje. Dvaja zaľúbenci tak tiež 
vytvárajú akýsi vlastný mikrokozmos v mik-
rokozme mesta.

Próza má reportážne prvky. Ide o útlu kni-
hu vreckového formátu, „sprievodcu“ nielen 
po okružnom bulvári a Moskve. Saul v nej spo-
mína viaceré aspekty – náboženstvo, politiku, 
prezidenta Vladimíra Putina a ruskú zimu. Ob-
čas hovorí poeticky, hľadá prepojenia s inými 
autormi, spája ich názory so svojimi a prikladá 
k nim aj pocity, s ktorými sa v meste stretáva. 
Dielo ponúka nové pohľady na Rusko, poukazuje 
na detaily, ktoré sa v konečnom dôsledku javia 
ako dôležité, hoci na prvý pohľad môžu pôsobiť 
banálne (obraz starej žobráčky, ktorá v ruke 
dvíha fľašu od zaváraniny). Saul cituje Čechova: 
„Sedíš v Moskve v obrovskej reštaurácii, nikoho 
nepoznáš ani teba nik nepozná, a jednako sa 
tam necítiš cudzí.“ Vzápätí dodáva: „Sedíme 
teda cudzí medzi cudzími a venujeme sa tomu, 
čo je v nás samých cudzie“ (s. 13).

Okruhy Moskvy sa napokon spájajú do jedné-
ho. Metaforicky nám to evokuje kolobeh života, 
kruh, ktorý sa uzatvára. Kremeľ je miestom, 
okolo ktorého krúžime. Všade cítiť jeho prí-

O jednej ulici

Fabian Saul: Boulevard Ring 
Preklad Marián Hatala
Banská Bystrica: Literárna bašta, 2019

Fabian Saul je šéfredaktorom berlínskeho 
magazínu Flaneur. V každom čísle sa spolu 
s ďalšími autormi venuje jednej z ulíc v niek-
torej svetovej metropole. V digitálnej dobe sa 
stáva nomádom a vydáva sa spoznávať miesta, 
ktoré mu odkrývajú svoje príbehy. Boulevard 
Ring (Okružný bulvár) je jedným z centrálnych 
okruhov ruskej metropoly. Knihu s rovno-
menným názvom autor otvára opisom svojho 
sna počas tretej noci v Moskve – sníva sa mu 
o mačke. Pri pohľade z okna je naokolo sneh 
a chodníky sú pokryté ľadom. Napriek tomu sa 
z teplej hotelovej izby vyberie na prechádzku, 
aby nám priniesol nové pohľady skryté pred 
zrakom bežných turistov – návštevníkov mesta. 

Pohyb je v diele neustále prítomný. Saul 
krúži po bulvári ako po prstenci, ten je jeho 
obežnou dráhou. „Každý pohyb v Moskve sme-
ruje vždy a výhradne dopredu, každý pohyb sa 
deje bez prerušenia“ (s. 19). Saul starostlivo 
vyberá slová, ktorými veľkomesto opisuje 
a najčastejšie si pomáha termínmi súvisiacimi 
s vesmírom. Pohyb smerom dopredu, ktorý 
vykonáva, aj ostatné výrazy, majú byť naráž-
kami na vytrvalú snahu bývalého Sovietskeho 
zväzu o vývoj v oblasti kozmonautiky. Dalo 
by sa povedať, že ide o jednu z charakteris-
tických čŕt ruskej národnej identity – tvrdo-
hlavosť v spojení s neúnavnou vytrvalosťou. 
Iba tak mohli docieliť úspechy, ktoré im svet 
pripísal. 
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 ›› tomnosť a majestátnosť. Stáva sa pomyselným 
tabu (aj v knihe sa spomína až neskôr). Kremeľ 
vytvára kruhy podobné tým na vode – od neho 
sa všetko rozprestiera do priestoru. Boulevard 
Ring, po ktorom sa neustále hýbeme a nezasta-
vujeme, je podobný životu – aj v ňom sa človek 
musí hýbať smerom dopredu, bez toho, aby sa 
obzeral alebo rozptyľoval niečím iným a napo-
kon smeruje ku koncu. 

„Všetci muži a všetky ženy sú bratia a ses-
try, pretože žijú v rovnakom vesmíre“ (s. 34). 
V minulom storočí sa Rusko rozhodlo dobyť 
vesmír, ale svoj vlastný svet si chráni. Iba málo-
komu z cudzích sa podarí doňho nahliadnuť – je 
potrebné ísť do hĺbky, skúmať veci iba po po-
vrchu je klamstvom seba samého. Kniha nie je 
chválospev, ide v nej o akýsi „nadhľad“ na kra-
jinu, ktorej dva piliere sú viera a veda (viera 
vo vesmír – kozmonautika). Kostoly a hlahol 
ich zvonov pripomínajú ruskú ortodoxnú vieru. 
Hlboký zvon Chrámu Krista Spasiteľa preniká 
hmotou mesta a všetkým otriasa. Akoby to bola 
metafora ruského národa, ktorý je hrdý a potr-
pí si na svoje vlastenectvo. Neustále sa staval 
a stavia na vlastné nohy (príkladom sú stav-
by, ktoré boli zničené, no dokázali ich nanovo 
postaviť). Moskva je jeho výkladnou skriňou – 
predstavuje všetko ruské, nielen po materiálnej 
stránke. V diele sa objavuje autorova kritika 
obrovského počtu pamätníkov. Vyskytuje sa 
však aj analógia s Rímom – aj Moskva sa na-
chádza na siedmich pahorkoch. 

Boulevard Ring je útla, no dostatočne výživná 
kniha. Saul necháva priestor čitateľovi na dojmy 
a vlastný názor. Titul si vás získa. Zaujme aj vďaka 
pôsobivým výtvarným dielam Proteya Temena, 
ktoré pomyselne dopĺňajú jeho hlavnú myšlienku. 

 Natália Turcovská

Rozpačitá sonda 
do afganskej kultúry

Asne Seierstad: Kníhkupec z Kábulu 
Preklad Simona Jánošková 
Žilina: Absynt, 2019 

Reportážna literatúra má svoje miesto v srd-
ciach čitateľov z viacerých dôvodov. Nielenže 
sprostredkúva hmatateľný obraz vzdialených 
krajín a kultúr, ale ponúka ho v pútavom for-
máte a umožňuje hlbšie pochopenie a prežitie 
danej tematiky. 

Z hľadiska štruktúry knihy sú jednotlivé 
kapitoly chaoticky usporiadané bez akej-
koľvek časovej, dejovej alebo charakterovej 
nadväznosti, kvôli čomu je orientácia v texte 
komplikovaná a zmätočná. Často sa miesto 
deja presúva z Kábulu na vidiek alebo dokonca 
do susedného Pakistanu, dokonca aj postavy, 
ktorých osud sa snažíme sledovať, bez akejkoľ-
vek logickej následnosti miznú a nečakane sa 
znovu objavujú. Kniha taktiež nemá konkrét-
ny dej, gradáciu a ani rozuzlenie, čím nás jej 
náhly koniec prekvapí a nechá tápať, čo bolo 
vlastne jej cieľom.   

A práve to je Kníhkupcovou najslabšou strán-
kou. Napriek Seierstadovej snahám presved-
čiť svojich čitateľov, ako veľmi sa jej podarilo 
s kultúrou splynúť a podať vierohodný obraz 
Afganistanu, zo samotného textu je zjavné, 
že to tak nie je.

Autorke chýba hlbšie porozumenie islamu 
a dokonca aj bežné pojmy, ako napríklad dži-
hád, definuje na základe interpretácie západ-
ných médií, namiesto vysvetlenia ich pôvodné-
ho významu. Nedbalo taktiež pôsobí absencia 
vysvetlenia kľúčových konceptov, na ktorých 
buduje rôzne aspekty deja (prečo sa Taliban 
snažil spáliť všetky artefakty zobrazujúce živé 
tvory?). Spisovateľka len „nadhadzuje“ veľmi 
zaujímavé témy bez toho, aby ich čitateľovi 
pomohla hlbšie pochopiť (zákaz súťaží v lietaní 
šarkanov alebo kontroverznosť diel Salmana 
Rushdieho). O každej z takto zanedbaných tém 
by sa dala napísať samostatná kniha, a fakt, že 
Seierstad sa ani nepokúsila nám ich priblížiť, 
uberá titulu vierohodnosť a očakávanú hĺbku. 

Toto sa prirodzene odzrkadlí na finálnom 
vyznení knihy. Úplne nečakane, uprostred 
rozprávania o osude najmladšej členky 
Sultánovej rodiny, sa Kníkhupec z Kábulu 
rozpačito končí. Epilóg sa neúspešne snaží 
vyplniť diery v osudoch jednotlivých postáv, 
ale aj táto snaha padá na neúrodnú pôdu, ani 
k jednej z nich sme si nedokázali vytvoriť 
hlbšiu väzbu.

A tak zostávame zmätení. Čo bolo hlavným 
cieľom tohto ambiciózneho titulu a čo sme sa 
prostredníctvom neho mali naučiť? Jediné, 
čo nám utkvie v hlave, je autorkino nepriame 
rozhorčovanie sa nad postavením žien v af-
ganskej spoločnosti, ale aj to, vzhľadom na jej 
nedostatočné porozumenie islamu a neobjek-
tívnu interpretáciu situácií kvôli spomenutej 
jazykovej bariére, nemôžeme brať vážne.  

Seierstad sa nám tak pred očami mení 
na jednu z mnohých žurnalistov, ktorým sa 

Kníhkupec z Kábulu nám sľubuje presne ta-
kýto zážitok. Asne Seierstad, skúsená nórska 
žurnalistka, sa po 11. septembri 2001 vydáva 
do Afganistanu a po pár týždňoch strávených 
vo vidieckych oblastiach sa jej podarí ubytovať 
v byte Sultána Khana, kábulského kníhku-
pca, spolu s jeho mnohopočetnou rodinou. 
Seierstad strávi s rodinou takmer štyri me-
siace a na každodennej báze sleduje ich zvyky, 
správanie a to, ako kultúrne a náboženské tra-
dície ovplyvňujú ich rodinné spolunažívanie.

Kniha plná skúseností z prvej ruky, dyna-
micky zobrazujúca postavenie žien v moslim-
skej krajine tesne po politickom prevrate, čo 
by mohlo byť pre čitateľa zaujímavejšie? Už 
po prvých stránkach si však uvedomíme, že 
vhodne zvolená tematika automaticky neručí 
za výpovednú hodnotu.

Autorka hneď v predslove uvádza, že napriek 
času strávenému v kruhu Sultánovej rodiny, 
iba traja z členov rodiny vedeli komunikovať 
po anglicky, čím sa výrazne znížila Seiersta-
dovej schopnosť plne porozumieť, čo sa okolo 
nej deje a čím si členovia rodiny prechádzajú. 
Práve takto limitovaný uhol pohľadu uberá 
zvyšku knihy na dôveryhodnosti a nemôžeme 
sa ubrániť podozreniu, že všetky myšlienkové 
pochody postáv, ktoré Seierstad opisuje, sú 
formované predovšetkým autorkinou domýš-
ľavosťou a jej európskou mentalitou.     

Problémové je v tomto smere predovšetkým 
autorkino rozhodnutie seba v knihe vôbec ne-
spomenúť, čím nám podáva veľmi skreslený 
obraz skutočnosti a naivne nás presviedča, 
že konanie jej postáv nie je v žiadnom smere 
ovplyvnené jej prítomnosťou.
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v knihe sama posmieva. Ako veľmi môžeme 
dôverovať ľuďom, ktorí prídu do krajiny tesne 
po ukončení konfliktu, zhľadúvajú informácie 
z akýchkoľvek zdrojov, a keď sa nič nové neude-
je, z krajiny sklamane odchádzajú, prezentujúc 
svoje limitované skúsenosti ako všeobecnú 
pravdu?

Ak majú čitatelia záujem spoznať afganskú 
kultúru z prvej ruky, Majster šarkanov alebo 
Tisíc žiarivých sĺnk Khaleida Hosseiniho mu 
ponúknu omnoho vierohodnejší obraz. U Hos-
seiniho sa aspoň nemusíme báť, že nám pre-
dostiera len to, čo chcela západná spoločnosť 
tesne po páde Dvojičiek počuť.

Katarína Szulényiová

Nádherné devätnáste 

Ivan Szabó: Kladivom na kráľovnú 
Bratislava: Perfekt, 2019

Výtvarník Pavol Blažo, oddaný svojmu povo-
laniu telom i dušou, si vedľajšie zamestnanie 
vybavil v Univerzitnej knižnici a to konkrétne 
v oddelení 19. storočia. Hľadal tam inšpirácie. 
„Nádherné devätnáste storočie,“ rozplýval sa 
predo mnou vo vestibule Univerzitnej knižni-
ce. Neveriacky som krútil hlavou. Nádherné 
môže byť určité hnutie v dejinách, napríklad 
humanizmus a renesancia, osvietenstvo alebo 
národné obrodenie… Ale storočie? 

Až neskôr sa mi všeličo rozležalo v hlave. 
Začiatkom 19. storočia doznievali napo-
leonské vojny, uprostred storočia vzplanuli 

riteľných 50 rokov a jeho členmi bolo vyše 
350 nadšencov. 

K Justiho zásluhám patrí regulácia Dunaja, 
zvýšenie rusovskej hrádze, vybudovanie Hl-
bokej cesty, začiatok všeobecnej kanalizácie 
a dláždenia, založenie dobrovoľného hasič-
ského zboru. Okrášľovací spolok medziiným 
vybudoval Horský park ako miesto oddychu. 
Zrodil sa plán vychádzkových chodníkov, 
nadšenci osadili päťdesiat lavičiek, vyhĺbili 
dve studne.

Pozoruhodnou postavou Prešporka – a nie-
len Prešporka – bol Florián František Rómer. 
Ten sa síce narodil v Bratislave, ale zásluhy 
si vyslúžil aj v iných mestách a krajinách. 
Rómera síce vysvätili za kňaza, ale v roku 
1874 vystúpil z rehole. Jeho záujmy boli širo-
ké. Venoval sa geológii, botanike, zoológii, ar-
cheológii. Szabó vypátral, že Rómer redigoval 
viaceré archeologické časopisy a zúčastnil 
sa antropologických a archeologických kon-
gresov. Bol v Štokholme, Lisabone a v roku 
1888 sa zúčastnil aj putovného zjazdu lekárov 
a prírodovedcov v Starom Smokovci. 

V Szabóovej knihe sa ocitlo trinásť vý-
znamných Bratislavčanov alebo takých, 
ktorí sa tu na dlhší alebo kratší čas ocitli. 
Autor venoval pozornosť Ľudovítovi Štúrovi, 
zakladateľovi hasičského zboru a šermiar-
skemu majstrovi Ferdinandovi Martinen-
govi, fotografovi Eduardovi Nepomukovi 
Kozičovi, ktorý si založil ateliér – ako hlá-
sal pútač – „podľa najnovších francúzskych 
a anglických zlepšení“, prvému bratislavské-
mu archivárovi Jánovi Nepomukovi Batko-
vi a iným. Nie sú azda všetci dôkazom, že 
19. storočie bolo naozaj storočím nádherným 
aj na našom území?

P.S.: Kniha má vlastne 14 kapitoliek. Po-
sledná nie je vyhradená významnej, ale 
všeobecne známej postave, ktorá sa usilovala 
vzbudzovať v ľuďoch pohodu, dobrú náladu. 
Schöne Náci prežil ťažký život plný ústrkov. 
Szabó uvádza: „Živil sa tým, že pomáhal v do-
mácnostiach cudzích ľudí. Prášil koberce, 
nosil uhlie z pivnice k sporáku v kuchyni. 
Mzda? Hrnček bielej kávy, bratislavský ro-
žok. Zriedka dostal za svoje služby peniaze.“ 
Schöne Náci chodil po bratislavských uliciach 
vo fraku zdedenom po otcovi, s cylindrom, 
s paličkou a v čiernych lakovkách. A úctivo 
zdravil naľavo napravo: „Kiss die Hand, kezét 
czókolom, ručičky bozkávam!“

     
  Ladislav Švihran

revolúcie. Potom zavládol relatívny pokoj, 
v ktorom sa búrlivo rozvíjala veda, technika, 
literatúra. Už v roku 1807 úspešne vyskúšali 
prvý parník, v roku 1825 sa rozjachal prvý 
vlak, v roku 1839 sa zrodila prvá fotografia… 
A potom nasledoval vynález za vynálezom. Aj 
spisovatelia sa činili. Zrodili sa diela, ktoré 
patria k vrchom svetovej literatúry. 

A ako to bolo na našom území? Aj u nás sme 
sa činili? Veľmi usilovný spisovateľ Ivan Sza-
bó (napísal takmer tridsať kníh) sa vo svojom 
najnovšom diele Kladivom na kráľovnú ve-
nuje významným osobnostiam starej Brati-
slavy, ktoré v nej žili v 19., ale i 20. storočí. 
Na ich osudoch demonštruje medziiným aj to, 
akými zmenami prechádzalo aj toto mesto. 

Titul Kladivom na kráľovnú znie dosť hro-
zivo. Kráľovnú sme v našich dejinách mali 
len jednu (no, ešte jedna sa nakrátko mihla 
v dejinách) a história i my si ju veľmi ceníme 
– a niekto ju chcel zniesť zo sveta kladivom? 
V skutočnosti v roku 1921 československí 
legionári rozbili v Bratislave jej sochu. Titu-
lok iste chcel upútať čitateľov, ale kniha je 
aj bez neho pútavá. 

Zrodila sa viac-menej náhodne. Autor pô-
vodne napísal dielo o význačných postavách 
starého Prešporka. V redakcii vydavateľstva 
dospeli k presvedčeniu, že je príliš rozsiah-
le, a rozdelili ho na dve knihy. Jedna vyšla 
pred rokom, druhá koncom minulého roka. 
Predelom sa stal rok 1800. Tak sa význač-
né osobnosti narodené po roku 1800 ocitli 
v druhom zväzku.

Prvou význačnou postavou, ktorá sa dosta-
la do výberu, je Heinrich Justi. Nebol rodákom 
z Prešporka, ale z Kluže v Rumunsku. Skončil 
tam štúdium na gymnáziu a vykročil na vo-
jenskú dráhu. Tú neskôr opustil, venoval sa 
štúdiu práva a v roku 1829 prijal zamestnanie 
ako mestský úradník v Prešporku. Prešiel 
viacerými zamestnaniami a v roku 1867 ho 
zvolili za mešťanostu, teda za starostu. Tú 
funkciu vykonával osem rokov a veľmi úspeš-
ne. Historik Martin Györik o ňom napísal, že 
„bol najvýznamnejším bratislavským mešťa-
nostom 19. storočia“.

Justi bol činorodý muž. Ešte predtým, ako 
ho zvolili za mešťanostu, navrhoval založiť 
na pozdvihnutie mesta „okrášľovací spolok“. 
Nepochodil. Otcovia mesta návrh síce prijali, 
ale jeho realizáciu odkladali. Keď sa Justi stal 
mešťanostom, na plné obrátky rozvinul svoj 
plán. Zakladajúce zhromaždenie spolku sa 
konalo v roku 1868. Vyvíjal činnosť neuve-
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Karol Kállay: Zaostrené na krásu
Bratislava: Slovart – Richie, 2019

Výpravná publikácia prvýkrát predstavuje tvorbu Karola Kállaya 

(1926 - 2012) v oblasti módnej fotografie, ktorej sa venoval viac ako tridsať 

rokov a môžeme ho považovať za zakladateľa tohto žánru na Slovensku. 

Atraktívny obrazový materiál, ktorý vybral a zostavil Richard Kučera 

Guzmán, je súčasťou rozsiahleho a do veľkej miery nepublikovaného 

archívu Karola Kállaya. Historičky umenia Lucia Almášiová a Zuzana 

Šidlíková približujú domáce aj zahraničné projekty Karola Kállaya, 

doplnené o spomienky modeliek, s ktorými fotograf spolupracoval.

Jana Bodnárová: Koža
Bratislava: Aspekt, 2019
Najnovšia kniha Jany Bodnárovej prináša zasa 
čímsi iné, a predsa dôverne známe prozaické 
gesto. Jeho originalita sa odvíja od témy, ako aj 
od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia.

Andrej Hablák: 
Bahnokrvný
Bratislava: Vlna, 2019
Piata básnická zbierka jedného z hlavných pred-
staviteľov psychedelického realizmu. Autor sa 
v nej svojou jedinečnou optikou neohrozene 
a bez akýchkoľvek zábran púšťa do skúmania 
dnešného sveta. 

Eva Luka: Jazver
Levoča: Modrý Peter, 2019
Žena v poézii Evy Luky je iracionálna, raz vyč-
kávajúca, pasívna, inokedy spod kontroly sa 
vymaňujúca bytosť. Cez zvieracie sa manifes-
tuje bolestivo ľudské. Svoju najnovšiu básnickú 
zbierku si autorka aj sama ilustrovala.

Teodor Münz: 
Odchádzame?
Bratislava: Petrus, 2019
Významný slovenský filozof Teodor Münz sa 
vo svojej eseji o človeku a prírode zaoberá ak-
tuálnou otázkou konca ľudstva. Kniha je určená 
širšej verejnosti, nielen filozofom.

Alta Vášová: 
Odlety
Bratislava: F. R. & G., 2019
Fragmentárne záznamy Alty Vášovej. Jej nadhľad 
je koncentrovaný v čoraz strohejších, vylúho-
vaných vetách budovaných ako básnický text.

Pavol Strauss: Zákruty bez ciest / Ne-
žiť a žiť / Lekárske rekviem
Bratislava: G-Ateliér, 2019
Štvrtý titul edície Výber z diela Pavla Straussa pri-
náša tri zväzky reflexívnych esejí z rokov 1971, 
1976 a 1983 osobitne venované lekárskemu po-
volaniu a vlastnému životu.

Karolína Uherčíková: 
Rokenrol v hlave
Bratislava: Daccord, 2019 
Zbierka hutných prozaických textov reflektuje 
vonkajší svet optikou hypomanického introverta. 
Autorka je hudobná publicistka, blogerka a zná-
ma bubeníčka a speváčka.

Ali Smith: Jeseň
Bratislava: Artforum, 2019
Román, označovaný ako prvý skutočne pobrexi-
tový, reflektuje súčasné dianie vo Veľkej Britá-
nii. V knihe sa prelínajú príbehy umierajúceho 
101-ročného starca Daniela Glucka a mladej ženy 
Elisabeth Demandovej. Preklad: Pavol Lukáč 
a Kristína Svrčková. 
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Ľuboš Bendzák: Vlastná váha
Kordíky: Skalná ruža, 2019

Ľuboš Bendzák (1966) je autorom básnických zbierok Básne pre Soňu 

Marmeladovovú (1995), Zápisky z čudného domu (2005), Vodka (2009), 

Vytrvalosť sivej (2010), Pohreb andulky a iné udalosti dňa (2015) a prózy 

Samota je moja staršia sestra (2017). Jeho tvorba je dlhodobým experimentom 

so sebou samým. Zatiaľ čo vedecké tímy majú k dispozícii urýchľovače 

častíc, on vytvára básne ako spomaľovače vnímania bežných ľudských 

situácií. Jeho laboratóriom sú byty a pohostinstvá. Pozornosť, s akou 

pristupuje aj k zdanlivo nedôležitým veciam, demonštruje, aká veľkorysá vie 

byť poézia, keď je sama sebou. 

 ››

Timur Vermes: Hladní a sýti
Šamorín: Zelený kocúr, 2019
Satira venujúca sa utečeneckej kríze v Európe. 
Autor sa preslávil knihou A je tu zas o novom 
príchode Hitlera, ktorý rozvíril vody európskej 
literatúry. Preklad: Svetlana Žuchová.

Ron Winkler: Prospekt
Kordíky: Skalná ruža, 2019
Básnická zbierka nemeckého autora (1973) spraco-
váva tému fragmentovania a virtualizovania našej 
žitej reality, sústreďuje sa na kontrastné vzťahy 
medzi tradíciou a inováciou, prírodou a kultúrou. 
Preklad: Nora Ružičková.

Nikolaj Vasilievič Gogoľ: 
Mŕtve duše
Bratislava: Slovart, 2019
Satirický román z roku 1842. Špekulant Čičikov, 
ktorý prechádza ruskou krajinou a skupuje od stat-
károv „mŕtve duše“, teda nebohých poddaných, aby 
z nich profitoval, sa stal kultovou postavou svetovej 
literatúry. Preklad: Daniela Lehútová.

 
Michael Ondaatje: Zatemnenie
Bratislava: Slovart, 2019
Autor legendárneho románu Anglický pacient vo svo-
jej najnovšej knihe ponúka príbeh bezstarostnej 
mladosti, prvej lásky a dobrodružstiev, ktoré sa 
jedného dňa náhle skončia. Preklad: Katarína Ka-
rovičová.

Sun-c‘: Umenie vojny
Bratislava: Citadella, 2019
Staroveká čínska vojenská rozprava. Kniha sa dotý-
ka stratégie, psychológie, meteorológie, topografie, 
ale aj politiky, ekonómie, histórie či filozofie. Je to 
len pár tisíc slov, ale dajú sa aplikovať v modernom 
svete na všetky stratégie. 

Sacha Batthyany: 
Čo to má spoločné so mnou?
Žilina: Absynt, 2019
Švajčiarsky novinár a spisovateľ, potomok maďar-
ského šľachtického rodu, reflektuje desivú minulosť 
svojej rodiny. Zaznamenáva bujarú oslavu na zámku 
Rechnitz v marci 1945, na ktorej bolo zavraždených 
stoosemdesiat Židov. Preklad: Elena Diamantová.

Jürgen Thorwald: Storočie chirurgov
Žilina: Absynt, 2019
Dejiny chirurgie od 19. storočia. Kniha prvýkrát 
vyšla v roku 1956 a dočkala sa mnohých vydaní 
po celom svete. Autor sa opiera o spomienky Hen-
ryho Stevena Hartmanna, ktorý bol pri objavení 
narkózy. Preklad: Dana Petrigáčová.

James Longo: Hitler a Habsburgovci
Bratislava: Motýľ, 2019
Pôsobivé dielo, ktoré prezrádza, ako a prečo sa Adolf 
Hitler zameral na deti zavraždeného arcivojvodu 
Františka Ferdinanda a ako mu cisárska rodina 
vrátila úder. Preklad: Dominika Trubačová.
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 ›› Róbert Kotian, Ivan Štulajter: 
30 rokov po (Slovensko 1989 – 2019)
Žilina: Artis Omnis, 2019
Publikácia zameraná na to, čo sa udialo na Slo-
vensku od roku 1989 dodnes. Obsahuje rozhovory 
s osobnosťami domácej spoločnosti, komentáre 
autorov a fotografie udalostí. 

Ján Kamenistý, Samo Marec: 
Gágaji, táraji a prďúsi
Žilina: Artis Omnis, 2019
Zozbierané „duševné perly“ osobností slovenskej 
politickej scény za ostatných tridsať rokov. Titul 
zahŕňa aj príspevky a komentáre autorov práve 
k týmto výrokom. 

Mária Adamová: Lučenec v plameňoch 
strachu a hrôzy
Krná: OZ Nula – Miloš Hric, 2019
Vypálenie mesta Lučenec v roku 1849, príčiny ne-
šťastia, jeho priebeh i následky. Autorka sprístup-
ňuje doteraz roztrúsené a len v maďarskom jazyku 
dostupné originálne opisy a dobové dokumenty.

Branislav Kinčok: Politické procesy 
na Slovensku v rokoch 1948 – 1954
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2019
Príručka pre školy. Historická štúdia o politických 
procesoch rozpútaných komunistickou totalitou 
po februári 1948.

Igor Baka: Slovenská armáda vo voj-
ne proti Sovietskemu zväzu a sloven-
sko-nemecké vzťahy 1941 – 1945
Bratislava: Vojenský historický ústav, 2019
Autor skúmal slovenskú armádu ako integrálnu 
súčasť nacistického aparátu vrátane pôsobenia 
ľudáckej propagandy.

Karol Sudor, Vladimír Palko: Šiel som 
až na hranu
Bratislava: N Press, 2019
Kniha rozhovorov medzi liberálom a konzervatívcom 
o horúcich témach ako Istanbulský dohovor, inte-
rrupcie, eutanázia alebo vzťah katolíckej cirkvi k Jo-
zefovi Tisovi. Čitateľ má jedinečnú možnosť dozvedieť 
sa, prečo niektorí konzervatívci nenávidia liberálov.

Mária Vrkoslavová-Ševčíková: 
Abeceda psa Gordona
Bratislava: Perfekt, 2019
Ilustrovaná kniha pre deti. Čokoládový pes Gor-
don sa skamarátil s abecedou a na každé písmen-
ko z nej zažil dobrodružstvo, či napísal príbeh. 

Karsten Brensing: 
Ako zvieratá myslia a čo cítia
Bratislava: Svojtka & Co, 2019
Kniha pre deti od deväť rokov. Zavedie ich do pre-
kvapujúceho a vzrušujúceho sveta biológie sprá-
vania živočíchov a okrem toho osvetlí, ako sa 
v priebehu evolúcie vyvíjala ľudská duša. 

Monika Nováková: 
Ušiačikovia
Bratislava: Fortuna Libri, 2019
Ilustrovaná rozprávková kniha o troch zelených 
škriatkoch, Otovi, Gabovi a Eli, ktorí sa vydajú 
na misiu za zásobami zaváraných múch. 

 
Viktória Laurent-Škrabalová: 
Kocúr, ktorý chcel byť drakom
Bratislava: Elist, 2019
Tigrík Von Zucchini je kocúrik, ktorý žije spo-
kojným životom v byte vysoko nad parížskymi 
ulicami. Jedného dňa ho unesú a ocitne sa v inom 
svete.

Mur Lafferty: Minecraft: 
Stratené denníky
Bratislava: Fragment, 2019
Dobrodružný príbeh pre deti z prostredia video-
hry Minecraft. Max objaví starý ošúchaný den-
ník. Jeho tajomný autor Čarodejník v ňom opisuje 
prazvláštnu bránu – portál do nebezpečného ne-
známeho sveta, do Podsvetia.

Daniel Majling: 
Unesení
Bratislava: Vydavateľstvo E.J., 2019
Komiks Daniela Majlinga a ilustrátora Jozefa Gľa-
bu. Boris trávil letné prázdniny v roku 1989 u sta-
rej mamy. Po dedine, kde bývala, sa zrazu začali 
šíriť reči o tom, že za nevysvetliteľných okolností 
miznú deti.
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TIRÁŽ

Z ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
24. 1. o 21:00 hod. Mŕtvi na Pekelnom vrchu. Pôvodná rozhlasová historická detektívka Juraja Červenáka. 25. 1. o 23:30 hod. Zastávka na znamenie. 
Pásmo poézie Márie Vaškovičovej. 28. 1. o 20:00 hod. Herz, mein, Herz. Premiéra pôvodnej krátkej hry Petra Karpinského. 28. 1. o 21:00 hod. Domov, 
sladký domov. Premiéra pôvodnej krátkej hry Miroslavy Košickej. 28. 1. o 21:30 hod. Samoty. Pôvodná rozhlasová hra Martina Hvišča. 1. 2. o 12:00 hod. 
Hlboká je plocha. Dve eseje Pavla Suchareka o výtvarnom umení. 1. 2. o 22:00 hod. Humor. Čítanie z prózy Antona Heretika. 2. 2. o 15:00 hod. Sek-
vencie zo súkromia. Próza Tibora Kočíka. 3. – 7. 2. o 22:30 hod. Fáza uvoľnenia. Čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa. 6. 2. o 17:00 hod. 
Ars litera s Jozefom Palaščákom. Zostrih z verejnej nahrávky venovanej  detskej literatúre. 15. 2. o 12:00 hod. Košická bohéma 2019. Výtvarníci  
B. Sirka, S. Fialová, B. Vaitovič a R. Čerevka píšu o svojej tvorbe. 16. 2. o 15:00 hod. Steinbeckove cesty s Charleym. Čítanie z prózy Martina Kubuša. 
20. 2. o 17:00 hod. Ars litera s Ivanou Jachymovou. Z poézie i prózy Bolesława Leśmiana. 22. 2. o 15:00 hod. Všetky farby sú biele. Pásmo poézie 
kanadských autoriek v preklade Petra Milčáka.

Knižná revue č. 2/2020 vyjde 20. februára 




