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AKTUALITY

Mesiac autorského čítania 
2019 v Košiciach

TÉMA

Slovenský knižný rok 2018:  
Karol Csiba, Tamara 
Janecová, Ján Gavura, 
Matúš Mikšík, Juraj Búry, 
Timotea Vráblová,  
Jana Kičura Sokolová, 
Mária Klapáková

RECENZIE

Linda Nagyová o Donbase 
Tomáša Forróa
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AKTUALITY

Rumunská spisovateľka Simona Popescu 

(v strede) počas MAČ v Košiciach. 

Foto archív KMMK

O rganizátorom slovenskej časti je už deviaty rok Knižnica pre mlá-
dež mesta Košice. „Určite je veľmi náročné pripraviť takýto 

festival,“ povedala poverená riaditeľka knižnice Kamila Prextová. 
„Tiež skoordinovať sa s usporiadateľskými krajinami. Držíme sa však 
pravidla, že hľadáme, ako sa to dá a nie ako sa to nedá.“ Projekt z ve-
rejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia.
 Na pódiu v Litparku sa Košičanom každý deň predstavili dvaja autori, 
jeden z usporiadateľskej krajiny, druhý z hosťujúcej. Návštevníci fes-
tivalu si tak mohli užiť moderované besedy a čítania v rodnom jazyku 
autorov s prekladom. Košice navštívilo mnoho zvučných mien, ako 
napríklad Pavol Rankov, Verona Šikulová, Pavel Kolmačka, Weronika 
Murek, Malgorzata Rejmer, Adrian Schiop, Myroslav Lajuk, Lucian 
Boia, Dan Lungu a mnohí ďalší. Košičania si mohli vypočuť aj domácich, 
Milana Kolcuna a Slavomíra Szabóa. 
 Hneď v prvý večer sa hosťom predstavil človek, ktorého meno je 
v Rumunsku veľmi známe. Adrian Cioroianu je nielen spisovateľ, 
ale aj novinár, historik a politik. Momentálne pôsobí ako delegát Ru-
munska pri UNESCO v Paríži. Košičanom predstavil svoj jediný román 
Neverník s figami a čajkami.
 Košičania si mohli vypočuť aj Irenu Brežnú. Vo Švajčiarsku jej 
vyšlo desať kníh, do slovenčiny bolo preložených šesť kníh. U nás je 
najznámejšie jej dielo Vlčice zo Sernovodska. Kniha predkladá čitateľovi 
obraz každodenného života z vyše dvadsaťročného nerovného zápasu 
Čečencov o svoju nezávislosť. I. Brežná priblížila vojnu, ktorú preži-
la na vlastnej koži dobrovoľne vďaka tomu, že s falošnými dokladmi 
odišla do Čečenska. Na festivale čítala úryvky z textov týkajúcich sa 
prelomových rokov 1968 a 1989 z najnovšej knihy Postrehy emigrantky. 
 Domácu scénu reprezentoval aj finalista ceny Anasoft litera Milo 
Janáč. Jeho kniha Milo nemilo je vtipná a zo života. Autor žije v Gel-
nici, kde pracuje ako vedúci mestského oddelenia kultúry. Divákom 
prezradil, že prešiel rôznymi povolaniami a za najkrajšie obdobie ži-
vota s úsmevom označil to, keď bol nezamestnaný. Jeho debut vzni-
kol vďaka práci barmana. Ako povedal, na začiatku nepredpokladal,  
že nejaká kniha vznikne. Písal príspevky zo svojich zážitkov v krčme 
na FB a neskôr ich zhrnul do knižného celku.

 Diváci mali na festivale možnosť vidieť a počuť aj ďalšiu hviezdu 
rumunskej literatúry, poetku Anu Blandiana. Autorka bola vo svojej 
krajine niekoľkokrát na listine zakázaných autorov. O svojej disident-
skej skúsenosti napísala román Zásuvka s potleskom. Napísala však aj 
knižku pred deti, kde sa inšpirovala svojím kocúrom. „Neuvedomila 
som si však, že kocúrovi, ktorého som nazvala Arpagic, dávam čoraz 
viac vlastností Ceaușescua. No ľudia si to všimli a prezidenta začali 
prezývať kocúrovým menom. Zasa ma zakázali. Zo dňa na deň zo všet-
kých knižníc a kníhkupectiev zmizli moje knihy.“ 
 Výnimočným zážitkom bolo určite aj stretnutie s českým autorom 
Milošom Doležalom. Účastníkom festivalu rozprával o svojej tvorbe, 
v ktorej ho vo veľkej miere inšpiruje jeho rodná Vysočina a tiež známe 
udalosti. Dve knihy venoval eštebákmi umučenému kňazovi Jozefovi 
Toufarovi a tú najnovšiu Karolovi Čurdovi, českému parašutistovi, 
ktorý sa po atentáte na Heydricha prihlásil na Gestape v Prahe, aby 
vyzradil zásadné informácie o rodinách, ktoré spolupracovali s para-
šutistami. „Po vojne, dokonca ani pred smrťou, nič neľutoval a to je 
pre mňa strašidelná vec,“ uviedol autor.
 Nie všetci autori sa postarali o tradičný umelecký zážitok. Rumun-
ská poetka Iulia Militaru a hudobník Andrei Barbu spolu divákom 
priniesli nevšedné vystúpenie. Predstavenie s rôznymi audiovizuál-
nymi prvkami prepojené s vlastnou tvorbou charakterizuje Iulia ako 
experimentálnu poéziu. Hudba, ktorú diváci vnímali, bola miestami 
sugestívna, ezoterická, melancholická i psycheledická a zaujímavým 
spôsobom dopĺňala text. 
 Košice si celý júl literárne užívali. „Tento ročník bol taký pokojný, 
každý deň prichádzali autori, moderátori, návštevníci autorských čítaní 
a môžeme smelo povedať, že rumunský ročník je v kvalite porovnateľný 
s predchádzajúcimi ôsmymi ročníkmi, ktoré sa konali v Košiciach,“ 
zhodnotila K. Prextová. 
 Na záver poverená riaditeľka knižnice prezradila, že známy lite-
rárny maratón Košice neobíde ani na budúci rok. „Čestným hosťom 
bude Maďarsko. Pre nás to bude jubilejný 10. ročník, takže budeme 
oslavovať,“ dodala. Isté teda je, že sa znova môžeme tešiť na poriadnu 
literárnu nálož a známe mená z literárneho sveta.

Michaela Dúcsová

Košice žili minulý mesiac prestížnym literárnym podujatím Mesiac autorského čítania. Známy literárny „maratón“ 
sa začal 1. júla v Brne a tento rok oslávil svoj 20. ročník. Trval tradične 31 dní a návštevníci si mohli pozrieť a vypočuť 
62 autorov zo štyroch usporiadateľských krajín (Česko, Slovensko, Poľsko a Ukrajina) a jednej hosťujúcej krajiny, 
tentoraz to bolo Rumunsko. 

Literatúra 
z Draculovej 
zeme 
v Košiciach
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AKTUALITY

V literárnom stane na Pohode 2019

Biela kňažná 
Mária Ďuríčková 

L iterárny stan Martinus na festivale Pohoda 
bol aj tento rok platformou na prezentáciu 

diel a osobností súčasnej slovenskej aj medzi-
národnej literárnej kultúry. Dramaturgia vy-
chádzala zo zoskupenia literárnych osobností 
do rôznych „kmeňov“ (napríklad autorov sú-
stredených okolo vydavateľstva Drewo a srd /  
OZ Vlna, finalistov a porotcov súťaže Poviedka, 
performerov slam poetry a raperov) a podľa 
nich vytvárala programové bloky. K vrcholným 
momentom programu tohto ročníka patrila 
spomienka na Dušana Mitanu, uvedenie novej 
knihy Michala Hvoreckého Tahiti Utópia a debata 
s Danielom Majlingom o vydaní slovenskej verzie 
komiksu Rudo (pozri foto). 
 Literárny stan tradične ponúkol aj debaty 
so zahraničnými tvorcami. Maďarský autor Fe-
renc Czinki hovoril o románe Bratislavské metro, 
ktorý nedávno vyšiel v slovenskom preklade. Ako 
povedal, Bratislava v jeho románe nie je ľúbivým 
pozadím, ale hlavným hrdinom. Fabian Saul z Ne-
mecka zase uviedol knižnú esej Potulky Moskvou, 
v ktorej skladá obraz mesta potulkami po jeho 
vnútornom okruhu (v origináli sa kniha volá Bou
levard Ring).
 Naprieč programovými blokmi literárneho 
stanu by sa dalo sledovať úsilie vyrovnať sa 
s úlohou literatúry reflektovať sociálne prob-

V  septembri 2019 si pripomenieme 100. vý-
ročie narodenia autorky, zberateľky ľu-

dovej slovesnosti a editorky Márie Ďuríčkovej, 
ktorá bola dlhé roky častým a vítaným hosťom 
piešťanskej knižnice. Tá v mesiacoch apríl až 
september 2019 realizuje v spolupráci s Literár-
nym informačným centrom a ďalšími partnermi 
festival detskej literatúry Zlatá priadka Mária 
Ďuríčková. Z verejných zdrojov festival podporil 
Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným 
partnerom projektu. Záštitu nad ním prevzali 
ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica 
Laššáková a predseda Trnavského samospráv-
neho kraja Jozef Viskupič. 
 Jedným z najdôležitejších a najkrajších podu-
jatí festivalu je výstava s názvom Biela kňažná 
Mária Ďuríčková. Tvoria ju veľkoplošné ilu-
strácie významných slovenských výtvarníkov, 
ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej 
literatúry“. Sú medzi nimi Miroslav Cipár, Peter 
Cpin, Vladimír Král, Božena Plocháňová, Peter 
Čisárik, Oľga Bajusová, Bystrík Vančo, Peter Uch-
nár, Peter Kľúčik, Helena Zmatlíková, Vlasta Ba-
ránková a Miloš Nesvadba. Návštevníci si môžu 
v rámci výstavy pozrieť profily a portréty tvorcov 
ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčko-
vej, výber z jej najznámejších kníh a zúčastniť sa 
sprievodných podujatí vo forme komentovaných 

lémy. V tejto oblasti boli najefektívnejšie osved-
čené formáty Literárneho stanu LiteRAPtúra 
a Slam poetry SK / CZ. 
 Aj ťarbavejšie pokusy o prezentovanie posto-
jov k enviromentálnym a sociálnym problémom 
nadobudli v publiku literárneho stanu rezonan-
ciu predčiacu debaty s renomovanými literát-
mi, ktoré vo svetle naliehavej energie raperov 
a slamerov v niektorých momentoch pôsobili 
rutinérsky. Hlavne bloky vydavateľstiev Modrý 
Peter či Drewo a srd / OZ Vlna, uvádzajúce čítania 
a rozhovory so známymi autormi, budili dojem 
reklám na produkcie vydavateľstiev bez dômy-
selnejšej dramaturgie. Naopak, blok Kapitalks 
– debatný formát časopisu Kapitál – na Pohode 
s témou Neviditeľná staroba: O sexualite starších 
vynikol spoločenskou naliehavosťou a originál-
nymi myšlienkami. 
 Diverzita literárnych foriem aj umelcov a umel-
kýň (v programe boli len o niečo viac zastúpení 
muži než ženy) dáva literárnemu stanu príťažli-
vosť, ktorá z neho robí dôležitú udalosť slovenskej 
literárnej sezóny. Túto pozíciu v ročníku 2019 ob-
hájil. Navyše, vďaka pestrej programovej skladbe 
mohli diváci porovnať, ktorá literatúra a debata 
o nej v silnej konkurencii najviac zapôsobí ako 
relevantná a strhujúca.

Dominika Moravčíková

Z festivalového literárneho stanu.  Foto Liza Nedayvoda

Jozef Karika: Szczelina (Trhlina)

Wołów: Stara Szkoła, 2018 (Poľsko, poľština)

Preklad: Joanna Betlej

ISBN 978-83-66013-10-0

 

Etela Farkašová: Patjhad ke 
patte (Priateľstvá padajúceho lístia)

New Delhi: Saar Sansaar Publishers, 

2019 (India, hindčina)

Preklad: Amrit Mehta 
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AKTUALITY

Vzniká francúzska antológia 
slovenských básnikov

 Počas diskusie sa Métayer neváhal podeliť 
o svoje názory a postrehy. Prezradil, že Fran-
cúzi nepoznajú strednú Európu a o Stredo-
európanoch sa veľa nenaučia ani v škole. Na-
šťastie sa situácia mení, hlavne vďaka nárastu 
turizmu. 
 Druhá časť stretnutia bola venovaná autor-
skému čítaniu. Prítomní boli poeti a poetky, 
ktorých básne sa majú objaviť v antológii. 
Každý z autorov najskôr prečítal svoj text 
v slovenčine a Silvia Majerská vzápätí prečí-
tala francúzske preklady ich básní. Takto si 
poslucháči mohli vypočuť básne Márie Feren-
čuhovej, Michala Habaja, Petra Šuleja, Nóry 
Ružičkovej, Kataríny Kucbelovej a Agdu Bavi 
Paina. 
  Na záver sa predstavil druhý čestný hosť 
podujatia Andreas Unterweger, rakúsky bás-
nik a vydavateľ časopisu manuskripte. Okrem 
prečítania niekoľkých svojich textov porozprá-
val účastníkom o tomto rakúskom literárnom 
časopise, ktorý vychádza už od roku 1960. 

Veronika Košičiarová

V  priestoroch kníhkupectva Literárne-
ho informačného centra v Bratislave sa 

18. júla uskutočnila verejná prezentácia pri-
pravovanej francúzskej antológie slovenských 
básnikov debutujúcich v 90. rokoch 20. sto-
ročia. Akcia nadväzuje na tohtoročný knižný 
veľtrh Livre Paris, na ktorom sa Slovensko 
výraznejšie prezentovalo. Táto príležitosť dala 
vzniknúť zaujímavej spolupráci, ktorá umožní 
slovenským básnikom predstaviť sa francúz-
skej čitateľskej verejnosti. Podujatie modero-
vala riaditeľka LIC Miroslava Vallová.
 Prvá časť bola venovaná predstaveniu 
a krátkej diskusii s čestným hosťom Guil-
laumeom Métayerom, francúzskym bás-
nikom, prekladateľom a spolupracovníkom 
revue Po&sie. Métayer sa živo zaujíma o li-
teratúru strednej Európy a tiež sa ju snaží 
vo svojej rodnej krajine propagovať. Jedným 
z jeho projektov je aj vydanie antológie slo-
venskej poézie, ktorú pripravuje ako editor. 
O preklad do francúzštiny sa postarala Silvia 
Majerská a zbierka by mala vyjsť na jeseň 
tohto roku.

prehliadok, literárno-výtvarných workshopov či 
zážitkových čítaní. Autorom výtvarno-priesto-
rového riešenia a samotnej realizácie výstavy 
je akademický architekt Juraj Žilinčár.
 Na vernisáži výstavy si zaspomínal aj Miroslav 
Cipár: „O Márii Ďuríčkovej by som vedel rozprávať 
veľmi veľa už len kvôli tomu, že sme sa stali spo-
lupracovníkmi v obnovenom časopise Slniečko. 
Vtedy ma pozvala do redakcie ako grafika-vý- 
tvarníka a vtedy sme sa dostali nielen do tvo-
rivého tandemu, ale aj do tvorivých sporov. Tie 
boli veľmi zaujímavé, pretože Mária Ďuríčková 
si ako šéfredaktorka osobovala právo vyberať 
všetkých ilustrátorov. Tento tvorivý konflikt som 
vyhral. Raz mi dokonca vyčítala, že som v Slniečku 
z Jožka Mrkvičku – dedinského chalana – urobil 
riadneho chuligána! Samozrejme, nastalo ešte 
mnoho ďalších impulzov, ktoré sa týkali skôr jej 
kníh ako časopisu. Bol som prvý, kto sa s ňou ra-
dil, či ich ilustrovať alebo nie. Obyčajne začínala 
vetou: „‚Neviem, či to dokážeš…‘“ 
 Čas ukázal, že tvorivý tandem Ďuríčková-Ci-
pár prekonal všetky očakávania a knihy s touto 
„značkou“ sa stali  vo svete knižnej kultúry le-
gendárnymi tvorivými počinmi.  

Výstavu Biela kňažná Mária Ďuríčková, ktorá 
vzdáva hold výnimočnej spisovateľke, si môžu 
čitatelia a návštevníci piešťanskej knižnice po-
zrieť do 30. septembra 2019. Svoje pokračovanie 
bude mať v nasledujúcom roku v Prahe.

Matúš Nižňanský, Mária Medová
Mestská knižnica mesta Piešťany

Miroslav Cipár na výstave. 
Foto archív Mestskej knižnice Piešťany

Guillaume Métayer, v pozadí Agda Bavi Pain. 
Foto Soňa Uriková

Róbert Gál: Naked Thoughts 

(Nahé myšlienky) 

New York: Black Sun Lit, 2019 (USA, an-

gličtina)

Preklad: David Short  

ISBN 978-09-994-3124-5

 

Silvester Lavrík: Nedělní 
šachy s Tisem (Nedeľné šachy 

s Tisom)

Praha: Argo, 2019 (ČR, čeština)

Preklad: Jíří Popiolek   

ISBN 978-80-257-2797-3
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Slovenská dráma 
žije aj v knižnej 
podobe
Nora Nagyová

Roky 2018 a 2019 priniesli knižné súbory divadelných hier výrazne späté s dvo-
ma ikonickými divadelnými zoskupeniami, Dezorzovým lútkovým divadlom 
a ochotníckym súborom Kopánka – Trnava, známym aj pod názvom Disk. 
V oboch prípadoch možno hovoriť o vyhranených umeleckých poetikách, ktoré 
dlhodobo formujú výrazné osobnosti slovenskej divadelnej réžie Blahoslav 
Uhlár a Gejza Dezorz.

K  posledným publikovaným dielam v edícii 
Dráma vydavateľstva Drewo a srd / OZ 

Vlna patrí zbierka ôsmych bábkových hier 
pre Dezorzovo lútkové divadlo (DLD) pod náz-
vom Lútkohry (2018). Uvedené divadlo možno 
považovať v kontexte súčasného bábkového 
za výnimočné. Má špecifický umelecký ru-
kopis, ktorý vytvára najmä principál divadla 
a zároveň režisér a autor Gejza Dezorz. 
 Autormi ôsmych dramatických textov zastú-
pených v zbierke Lútkohry sú Gejza Dezorz 
a dramaturg divadla Agda Bavi Pain. Hru 
s názvom Perun, Hrom bezbožných abo POGROM 
SLÁVIA dramaturg uvádza pod svojím ďalším 
pseudonymom Aladár Hrča. V hrách, ako aj 
inscenáciách DLD, sú prítomné príznakové 
črty popkultúry – absurdita, drzosť, obscén-
nosť, brutalita, paródia, intertextualita, iró-

vytvorený jazyk sa vyznačuje neprirodzeným 
slovosledom a pripodobňovaním slov. 
 Tento umelo vytvorený jazyk patrí k estetic-
kým špecifikám DLD. Postavu Desperandule, 
hrôzostrašnej princeznej a vrahyne svojich ro-
dičov a nápadníkov, ktorá sa prostredníctvom 
posla z „piakla“ upíše trom diablom, je možné 
interpretovať ako hororovú ikonu popkultúry 
druhej polovice 20. storočia. Ďalšou príznač-
nou črtou, s ktorou sa stretávame v hrách DLD, 
je systematické oživovanie tradičnej postavy 
Gašparka. V Desperanduli vystupuje Gašparko 
ako sluha a komentátor deja, v Gašparkových 
šibalstvách ako erotoman, v Love story – tragédii 
z Extasu zosobňuje umelú inteligenciu robota 
GáPéRKA a pod.
 Dve z uvedených hier – Gašparkove šibalstvá 
alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira a Love 
story – tragédia z Extasu – výrazne narábajú 
s prvkami sexuality. Hlavnou líniou hry Gaš
parkove šibalstvá (...)  je faustovský motív. 
Ďalším inšpiračným zdrojom je Gašparko ako 
hlavná postava bastonády, žánru jarmočného 
ľudového divadla. Dezorz Gašparkove vlast-
nosti a erotické túžby v hre hyperbolizuje, 
prostredníctvom čoho vzniká komediálne 
ladený príbeh o Gašparkovi Bob de Nirovi 
a jeho sexuálnych dobrodružstvách, spre-
vádzaných rôznymi peripetiami. Analogické 
tendencie nachádzame v ďalšej uvedenej hre 
Love story – tragédia z Extasu, zachytávajúcej 
príbeh posledných dní Bunny M a Kláta Killera, 
najslávnejšieho zločineckého páru milencov 
v celom vesmíre. Je zrejmé, že ich postavy sú 
alúziou na dvojicu Bonnie Parkerová a Clyde 
Borrow, ktorá lúpila v bankách počas veľkej 
hospodárskej krízy na začiatku tridsiatych 
rokov 20. storočia. Ich príbeh postupne preni-
kol do komiksového žánru, piesní, muzikálov 
i filmových spracovaní, na základe čoho sa stal 
kultovým. 

Videohry, Jánošík a Cyril a Metod
Hru Aladára Hrču Perun, Hrom bezbožných abo 
Pogrom Slávia s podtitulom Gerojská adventura 
z velikých ság a mýtov národa staroslovanského 
možno považovať za prototyp intertextuálneho 
diela. Nachádzame v ňom fúziu slovanských, 
slovenských a pohansko-kresťanských tradí-
cií, zastúpených prostredníctvom mýticko-ko-
miksového hrdinu Peruna, ktorý je v príbehu 
zobrazený ako superhrdina – monš trum. Ani 
on či ostatné dramatické subjekty nepodlieha-
jú konvenčnej historickej podobe. Predstavujú 

nia, nonkonformnosť, narábanie s gýčom 
a popkultúrnymi ikonami a pod. Príslušníci 
DLD sa zameriavajú na témy, ktoré explicitne 
čerpajú z mainstreamu, no vedome pracujú 
aj s klasickou dramatickou spisbou. Uvedenú 
skutočnosť nachádzame v hre Desperanduľa, 
strašlivá dcára či spravodlivá zpláta pýchy i már
nivej nádharnosti (2006). Dezorz si v nej zobral 
za základ hru autora Huberta Krejčího Krásná 
Desperanda strašná dcera neboli Spravedlivá 
odplata pejše a marné nádhernosti s podtitu-
lom Hra pro divadlo masek podle starého lout
kářského textu. Je autorom prekladu i zásadnej 
úpravy Krejčího textu. Pri adaptácii zaujme 
jeho umelo vytvorený jazyk, prítomný aj v os-
tatných hrách divadla, ktorý možno považo-
vať za alúziu na tzv. pimprláčtinu, nespisovný 
jazyk kočovných bábkarov. Dezorzov umelo 

Foto Lenka Macsaliová
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monštrá, zosobňujúce odraz súčasného sveta 
bez rešpektu k hodnotám. Ako píše v úvodnej 
štúdii k Lútkohrám teatrologička Ida Hledí-
ková, na základe určitých tvrdení je možné 
v uvedenej súvislosti hovoriť o uplatnení prin-
cípov západnej popkultúry a súčasne i globál-
nej populárnej kultúry. Aj samotný podtitul 
hry Gerojská adventura z velikých ság a mýtov 
národa staroslovanského poodhaľuje inšpirácie 
pochádzajúce z popkultúrneho zdroja, akými 
sú videohry. Pojem adventura označuje žáner 
počítačových hier a videohier, založený pre-
dovšetkým na príbehu. Základom takejto hry 
je záhada, ktorú musí hráč postupne odhaliť. 
Hrča dramatický text kategorizuje do troch 
levelov, pričom v uvedenom prípade táto kate-
gorizácia nahrádza dejstvá. Mohli by sme po-
vedať, že obsahom pregnantne reaguje na sú-
časné spoločensko-politické dianie. Okrem 
iného upozorňuje na nevhodné spôsoby tzv. 
pseudonárodovcov, nárokujúcich si právo 
na minulosť, súčasnosť, pravdu i moc. Hra sa 
vyznačuje autorsky premyslenou výstavbou 
jazyka. Dramatik využíva určité zákonitosti, 
ako napr. nesprávne skloňovanie, pridávanie 
dĺžňov, využívanie archaizmov, deformáciu 
slov či geografických názvov. 
 Hra Perun, Hrom bezbožných abo Pogrom Slá
via sa okrem iného vyznačuje poklesnutým zo-
brazením sakrálnosti božstiev. Dej upriamuje 
pozornosť na boj vládcu veľkej Slávie s Kirillom 
a Megorom, panslávmi z Grácie, ktorí sa chcú 
zmocniť Veľkej Slávie a s ňou aj celého sveta. 
Do boja zasahuje boh Hromu a protektor Slávov 
Perun a iní bohovia. Uvedené postavy Kirilla 
a Megora sú inšpirované slovanskými vieroz-
vestcami Cyrilom a Metodom, no dramatik 
Aladár Hrča ich nazýva zverozvestcami, keďže 
sú poslami z iného sveta, ktorý je čoraz rozpí-
navejší. Výrazné analógie si všímame aj v jeho 
ďalšej hre Ján Ošík a Pomstiteľ s fujaru. Autor 
ju uviedol pod pseudonymom Agda Bavi Pain. 
Ide o divadelný metatext vychádzajúci z diel 
o  slovenskom zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi, 
no obsahuje aj alúzie na iných konkrétnych 
hrdinov, inšpirovaných osobnosťami sloven-
ských dejín (napr. Anička Ostroľudská, Gróf 
Rakwoczy). O metatextovosti je možné ho-
voriť aj v kontinuite s hrou Sandokan – Tiger 
sa vracia. V nej si autori Gejza Dezorz a Agda 
Bavi Pain vybrali za prototext sériu románov 
o Sandokanovi talianskeho autora dobrodruž-
ných románov Emila Salgariho, ktorá svoju 
popularitu získala predovšetkým na základe 

kým fokusom hier možno hovoriť o závažných 
otázkach, týkajúcich sa najmä ľudskej existen-
cie, smrti, viery, genézy nového života, lásky či 
sexuality, ktoré sú často zobrazované ordinár-
ne, bez patetickosti s príznačnou pospolitou 
duchaplnosťou. 
 Za zásadnú tému hier divadla Disk pova-
žujem otázky ľudskej existencie, kam okrem 
iného patrí aj problematika rodinných vzťahov. 
V hre Stabilizácia je sprítomnený obraz syna, 
vydieraného emocionálne labilnou matkou. 
Vo výstupe otca a dcéry v hre Solitudo môže-
me vidieť, ako nevinná debata o tom, ako bolo 
v škole, prerastie po otcovom zistení, že jeho 
dcéra Betka udržiava milostný pomer so že-
nou, do urážok a hrozieb. Postupne vidíme, ako 
postava otca Doda nadobúda podobu agresora 
s násilníckymi sklonmi. 
 K dramatickým záverom dochádza aj 
pri kolí ziách so subjektmi vyššej moci, čo mô-
žeme vidieť napríklad v hre Stabilizácia. Mno-
hé z týchto scén sa odohrávajú pri okienkach 
rôznych verejných inštitúcií a väčšinou končia 
stavmi zúrivosti jednej zo zúčastnených strán. 

Enfant terrible nezávislého divadla
Ako sme si mohli tiež všimnúť, v textoch sa 
vo veľkom množstve vyskytujú vulgarizmy 
či prvky nárečia (najmä trnavského a brati-
slavského). Túto skutočnosť možno považovať 
za jednu z výrazných afinít v súvislosti s  Dezor-
zovým lútkovým divadlom, avšak príbuzností 
medzi jednotlivými poetikami by sme zrejme 
našli viac (absurdita, drzosť, obscénnosť, irónia, 
nonkonformnosť). Na slovenskej profesionálnej 
i ochotníckej divadelnej scéne ide totiž o pomer-
ne vyhranené poetiky, ktoré vytvárajú „enfants 
terribles“ nezávislého divadla. 
 Ako som už naznačila v úvode, vydavateľstvá 
Drewo a srd / OZ Vlna a Divadelný ústav patria 
k tým, ktoré si uvedomujú potrebu publikovať 
slovenskú drámu v knižnej podobe. Dlhodobo 
sa snažia o produkciu pôvodnej dramatickej 
tvorby, čím prispievajú k jej zviditeľneniu, 
keďže dramatická literatúra je v porovnaní 
s lyrikou a epikou prehliadaný literárny druh. 

Nora Nagyová (1987) pôsobí ako odborná 
asistentka na Katedre divadelných štúdií 
a Katedre scénografie DF VŠMU v Bratisla-
ve. Vo svojej výskumnej práci sa sústreďuje 
na oblasť divadelnej scénografie a kostýmu 
v kontextoch divadelnej réžie a teórie a sú-
časného divadla a drámy. 

televízneho seriálu v hlavnej úlohe s hereckým 
predstaviteľom Kabirom Bedim. 

Disk a princípy kolektívnej tvorby
Ako som už naznačila v úvode, osobitnou 
poe tikou sa vyznačuje aj trnavský ochot-
nícky súbor Disk, ktorý je dlhodobo spätý 
s režijnou poetikou Blaha Uhlára. Z ich viac 
ako tridsaťročnej tvorivej spolupráce vzišlo 
v Divadelnom ústave knižné vydanie trinás-
tich dramatických textov pod názvom Blaho 
Uhlár a Disk (Divadelný ústav, 2019). Uhlárov 
príchod do súboru na Kopánke v roku 1986 
určil jeho ďalšie vývinové tendencie. Od in-
scenovania klasických divadelných diel slo-
venských a svetových dramatikov prešiel 
kolektív k realizácii výhradne autorského 
divadla, čím sa stal priekopníkom nového 
smeru v slovenskom divadle, „polytématic-
kej dekompozície“. V takomto type divadelnej 
tvorby sa predovšetkým kladie dôraz na ko-
lektívnu kooperáciu všetkých zložiek a ich 
spoločnú participáciu na vrstvách inscenácie. 
Znamená to, že hereckí predstavitelia aktívne 
participujú na spoluvytváraní dramatického 
textu, výtvarník zasahuje do inscenačného 
tvaru, pričom režisér vytvára inscenované 
dielo ako syntézu impulzov, na základe čoho 
dochádza k poklesu úlohy literárnej predlohy. 
Autorské divadlo, ako ho prezentuje Uhlár, 
akcentuje slovo divadlo predovšetkým ako 
syntetické dielo bez nadvlády slova. Hry, resp. 
kolektívne scenáre súboru Disk sú koncipo-
vané prostredníctvom dekompozície – frag-
mentovým spôsobom výkladu látky. Scenár 
vytvárajú tvorcovia priamo v divadle počas 
skúšky pre konkrétnu inscenáciu a neskôr 
dochádza k jeho zafixovaniu. Je vyslovením 
názorov a postojov kompletného súboru. 
Uvedené skutočnosti umožňujú tvorcom čo 
najintenzívnejšie naplniť svoje myšlienky či 
názory na svet s víziou autentickej skutočnosti 
zakladajúcej sa na pravdivosti. Samotná de-
kompozícia nezobrazuje svet v ucelenej forme, 
ale ako fragmentárnu mozaiku odrážajúcu 
narušené historické a spoločenské vedomie. 
V jednotlivých hrách preto nenachádzame tra-
dičné dejstvá, ale len scénosled rozčlenený 
na výstupy, ktorých názov vyplýva z obsahu 
predvádzaného. Hry Blahoslava Uhlára a ko-
lektívu Disk sa okrem iného vyznačujú popre-
tím jednoty miesta, deja a času, hoci v prvej 
hre Ochotníci ešte zaznamenávame súvislý 
rozvíjajúci sa príbeh. V kontinuite s tematic-



TÉMA – SLOVENSKÝ KNIŽNÝ ROK 2018

V rozsiahlej letnej prílohe 
sa obzrieme za uplynulým knižným rokom 2018, ktorý priniesol stovky vydaných pôvod-
ných titulov rozličných druhov, žánrov a kategórií. O mnohých ste sa dozvedeli na strán-
kach Knižnej revue, ale aj iných literárnych časopisov, viaceré knihy a ich autori sa zvidi-

teľnili vďaka rôznym literárnym oceneniam. Naopak, niektoré zaujímavé publikácie mohli 
v tejto záplave zapadnúť, stratiť sa z dohľadu svojho potenciálneho čitateľa či čitateľky.  

Aj preto bude užitočné prelistovať si v nich očami našich spolupracovníkov ešte raz. 

Tím autorov, ktorí sa rozhodli popasovať s vlaňajšou knižnou produkciou 
a napísať o nej prehľadové články, je rovnaký ako vlani:

Karol Csiba (próza) – s. 9 až 16
Tamara Janecová (debutová próza) – s. 24 až 28

Ján Gavura (poézia) – s. 30 až 35
Matúš Mikšík (debutová poézia) – s. 39 až 42 
Juraj Búry (fantastika a komiks) – s. 44 až 47 

Timotea Vráblová (literatúra pre deti a mládež) – s. 49 až 56 
Jana Kičura Sokolová (esejistika a literatúra faktu) – s. 61 až 65 

Mária Klapáková (literárna veda) – s. 71 až 75 

s. 08/09 Foto Lenka Macsaliová
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Tentoraz 
bez titulu…

Slovenská próza 2018

Mgr. Karol Csiba, PhD. (1975) sa narodil 
a žije v Bratislave. V súčasnosti je pracovníkom 

Ústavu slovenskej literatúry SAV. Venuje sa 
predovšetkým slovenskej autobiografickej 
próze 20. storočia. Okrem toho pravidelne 

reflektuje aktuálnu slovenskú prozaickú tvorbu. 
V súčasnosti je hlavným redaktorom časopisu 

Slovenská literatúra – revue pre literárnu vedu. 
Zároveň je zodpovedným redaktorom časopisu 

Jazyk a literatúra. Napísal literárnohistorickú 
monografiu Privátne – verejné – autobiografické 

(SAV, 2014), je tiež spoluautorom publikácií 
Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 

21. storočia (Literárne informačné centrum, 2014), 
Autor a subjekt (Literárne informačné centrum, 

2016) a Spisovateľ ako sociálna rola (Veda, 2018).

L iterárny kritik sa musí spoliehať na svoju 
intuíciou podkutú schopnosť orientovať 
sa v neprehľadnom priestore literárnych 

textov. Berie na seba úlohu prejsť sa týmto „ne-
prebádaným“ priestorom a v tom najlepšom prí-
pade si vyberá stratégiu dôveryhodného a záro-
veň čitateľsky príťažlivého partnera na dialóg 
o umení. Aby som bol úprimný, nekladie si otáz-
ky, čo je ešte literatúra a čo už nepatrí do priesto-
ru jej výskumu. Dôvodom je nechuť konštruovať 
dajaký umelý príbeh, v ktorom sa zdôrazňuje 
rozdiel medzi literárnou a neliterárnou rovinou. 
Oveľa inšpiratívnejšie je hľadanie prvkov, ktoré 
skúmajú, modifikujú a menia podobu dovtedajšej 
podoby rozprávania. Domnievam sa, že žiadny 
literárny text nie je izolovaný od iných textov. 
Každý z nich je však nezameniteľným spôsobom 
zapletený do aktuálnej siete znakov. Pred literár-
nym kritikom sa tak otvára celé pole možností, 
vychádzajúcich z nachádzania rôznych stratégií 

a väzieb, z ktorých sa dajú odvodzovať aj širšie 
súvislosti a kontexty jedného vydavateľského 
roka. Pri jeho spracovávaní si uvedomuje sku-
točnosť, ako narastá kvantum literárnej produk-
cie. Hoci už dopredu rezignoval na úplnosť jeho 
hodnotenia, považuje za nevyhnutné pozrieť sa 
pri príprave textu na celú ročnú produkciu (veď 
ako inak). Jej výsledkom by mohol byť výber, kto-
rý by obsahoval niekoľkých podskupín:

Prvých desať…  
Román Juraja Bindzára Zvon. Vidiecky román 
so zlým koncom (ORMAN) ma zaujal už svojím 
názvom, najmä jeho druhá časť. Ide o moderne 
napísaný text bez viditeľného príklonu k akej-
koľvek spoločenskej a literárnej tradícii. Autor 
si síce vyberá vidiecku tematiku, využíva ju však 
na to, aby začal uvažovať o pôvode a podobách zla 
a najmä o tom, ako mu vôbec čeliť. Uznajte, táto 
perspektíva ani náhodou neobchádza idylické 

obrazárne morálne zdatnej slovenskej dediny. 
Dokazuje to obsadenie príbehu. Konfrontujú sa 
tam rozličné skupiny postáv, ktorých rozdeľu-
je sociálny status, náboženstvo, politické pre-
svedčenie a pod. Román nešetrí ani asociálmi, 
hoci toto označenie je v tomto prípade trocha 
nepresné, keďže úplne „normálneho“ hrdinu 
v nej asi nenájdete. Takmer každý z nich si pri-
náša dajaké skryté a nie práve publikovateľné 
dedičstvo z minulosti. Všetko podstatné sa ale 
odohráva v tesnej blízkosti kostolného zvona, 
ktorý je priesečníkom drvivej väčšiny intere-
santných epizód a udalostí. Na začiatku druhej 
kapitoly sa o ňom píše: „Srdce zvona vie, ako to 
všetko bolo, lebo má lepšiu pamäť ako srdce ľudí. 
Stane sa strašné nešťastie“ (s. 33). Najdôležitejšou 
príbehovou líniou v románe je teda príbeh zvona, 
spájajúceho všetko podstatné, predovšetkým 
postavy z rôznou minulosťou a nejasnou bu-
dúcnosťou. Najmä prítomnosť je v texte spre-  ››

Foto Roman Rychnavský
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vádzaná masívnym zabíjaním. Autor neznižuje 
jeho tragiku, no v jeho geste vidíme aj trochu 
irónie. Tvorca nám jednoducho nepodáva správu 
o sebe, namiesto toho sa remeselne zmocňuje 
témy a podáva nám ju bez aviváže. Oceňujem, že 
jeho spôsob rozprávania nevyžaduje dodatočné 
historické verifikácie, hoci faktov tu nájdeme 
hromadu. Namiesto toho zdôrazňuje fiktívnosť 
toho celého, čoho výsledkom môže byť práve ex-
ponovanosť krvavých scén, sarkazmus, irónia 
a v neposlednom rade dojem, že si svoje morbídne 
scény literárne celkom užíva. Je dokonca možné, 
že čitateľov aj zámerne provokuje. Pohybuje sa 
naprieč históriou, no téma je aj tak súčasná a zo 
súčasnosti. Vyberá si dedinský kolektív na slo-
vensko-moravských hraniciach, ktorý dopĺňa 
o rovnako bizarné postavy z cudziny, no toto 
uzavretejšie zoskupenie treba vnímať ako istú 
synekdochu. Správa, ktorú o ľuďoch podáva, 
nie je ani v najmenšom pozitívna. Autor tento 
morálny rozmer svojho románu zvláda. Ani v naj-
menšom netlačí na pílu, hoci posolstiev by sme 
si tu našli hneď niekoľko. Oveľa silnejšie sa však 
tlačí do pozornosti jeho kompozičná zručnosť. Aj 
preto je jeho dielo napriek prítomnej fascinácii 
zlom čitateľné.  
 Útla kniha Jany Bodnárovej NOCturná (TRIO 
Publishing) je zmierlivým spojením klasických 
pravidiel prozaického žánru s lyrickosťou, ktoré 
funkčne spochybňuje literárno-druhové bariéry. 
Rovnováha a zároveň pnutie medzi naoko roz-
dielnymi rozprávačskými silami sú viditeľné 
najmä v prvej časti Performancie noci. Odkrývajú 
sa v nej minuciózne zachytené drobné životné 
okamihy, ktoré autorka vypĺňa postavami pohy-
bujúcimi sa na okraji spoločnosti (bezdomovci, 
alkoholici, prostitútky). Spôsob ich zobrazenia 
však nie je depresívny, nočná atmosféra im na-
opak dodáva zvláštne čaro, ktoré je založené 
na subjektívnom pohľade prekračujúcom dennú 
realitu. Tento fakt zvýrazňuje v textoch hudobný 
rytmus, prítomný aj v úplne banálnych, no este-
ticky nasýtených situáciách, akým je napríklad 
sneženie či padanie listov. Inokedy sa v tichu roz-
liehajú zvuky z bytov, ich sociálnych zariadení. 
Tieto okamihy prispievajú k celkovej harmónii, 
prítomnej v rozprávaní a postavenej na spojení 
smútku s pozitívnejšími emóciami, ktoré dekla-
rujú silu noci a jej efektívnosť: „Je nízka a podobá 
sa skôr na chlapca ako na ženu neurčitého veku. 
Oblečená chodí v jednom a tom istom, odkedy sa 
zjavila v meste: modré rifle, kockovaná pánska 
košeľa, prešívaná vetrovka a tenisky. Spieva vždy 
iba v noci. Pretože jej stanovište je na rohu banky 
a oproti je ďalšia banka a zboku už iba cesta, nikto 
ju neokrikuje, aby stíchla. Vlastne skoro ani nemá 
poslucháčov okrem niekoľkých opilcov, nejakých 

rozohráva viacnásobné, sexualitou naplnené 
internetové flirtovanie mladej Veroniky, v kto-
rom sa stráca hranica medzi fikciou a vonkajším 
svetom. Zapadá sem aj intenzívna komuniká-
cia s vodičom červeného kamióna, evokujúceho 
v mojom prípade umasteného vodiča nákladia-
ku v tielku. V tomto prípade je jeho obraz skôr 
romantický: „Kamionista Rico má dlhý červený 
kamión, Véronique to imponuje, červené kamióny 
sa jej zdajú hrozne sexi, viac než zelené či modré 
či sivé, Véronique si predstavuje, že ten kamión je 
čistý, žiadny prach z diaľnice ciest benzínových 
púmp, skrátka, čistý červený kamión a určite aj 
bez nejakého hnusného nápisu, obrázka, žiadna 
krava na ňom neolizuje šťastného roľníka, žiadna 
prsnatá blondína neponúka keksíky, proste žiadna 
reklama, nič, len napnutá krvavočervená plachta, 
tridsaťtonový náklad a za volantom Rico romantik“ 
(s. 137 – 138). K tejto skôr virtuálnej komunikácii 
kladie ako istú opozíciu vzťah mladej protago-
nistky s jej kultivovanou a málo ráznou matkou. 
Napriek využitiu kontrastu je poviedka menej 
rozpracovaným textom a zaostáva za zvyšnými 
štyrmi.
 Aj v nich sa rozličným spôsobom realizuje 
téma ženy, presnejšie matky a s tým súvisia-
ca analýza vzťahov v nefungujúcich rodinách, 
v ktorých dominuje viac ako komplikovaný 
vzťah ženských hrdiniek s matkami. Do prí-
behov sa tak organicky posúvajú rôzne formy 
sociálnych či psychických disfunkcií prota-
gonistiek, mimo nestoja ani mužskí hrdino-
via (poviedka Otec). Svoju funkciu tiež plnia 
motívy osamotenia, životného zlyhania či 
odcudzenie, ktoré dodávajú súboru poviedok 
tematickú homogénnosť. Tú autorka variuje 
prostredníctvom jemných modifikácií spôsobu 
rozprávania, hoci jeho základné východiská, 
expresívnosť a intenzita zostávajú podobné, 
miestami rovnaké, čo zbierke trochu škodí. 
Neprekračuje rámec každodennosti, no v tých 
literárne najvydarenejších poviedkach (Ivana) 
pracuje s perspektívou prekračujúcou bazálny 
životný horizont čitateľov. Napriek opakova-
niam ponúka prozaička ucelený súbor poviedok, 
potvrdzujúci jej schopnosť ponúknuť autentický 
príbeh, rezonujúci aj po jeho prečítaní.
 Tematickú kostru prózy Denisy Fulmekovej 
Doktor Mráz (Vydavateľstvo Slovart) tvorí prí-
beh právnika Alberta Mráza – protestanta so ži-
dovským pôvodom a jeho katolíckej manželky 
a dcéry z fiktívneho malého slovenského mesta 
Himberany. Autorka v ňom kombinuje niečo vy-
myslené s presnejšie zachovanými historickými 
faktami. Pre začiatok príbehu je dôležitý dátum 
apríl 1939. Práve vtedy nachádza doktor Mráz 
v ľudáckom periodiku Gardista článok o sebe. 

ľudí rozchádzajúcich sa z nočných barov a herní, 
dvochtroch taxikárov, ustaté prostitútky, pár bez
domovcov…“ (s. 32). Upokojujúca je tiež autorkina 
schopnosť pozorovať všetko naokolo, ktorá sa 
neuspokojuje s pohľadom zvonku, ale postupu-
je smerom dovnútra, do privátnych priestorov 
sledovaných cez okno. Najmä prvá časť knihy je 
konštruovaná ako súbor do seba zapadajúcich 
fragmentárnych výjavov. Ich spojenie vytvára 
obraz noci, odhaľujúcej svoj potenciál. Do jej 
mozaikovitej a skôr komornej ucelenosti vstu-
puje rad postáv narúšajúcich svojou činnosťou 
jej pokoj. Iba málokto tu odpočíva. Spoločným 
motívom drobných príbehov je samota, reali-
zovaná na rôznych miestach, no s identickým 
zafarbením. Autorka aj v tomto prípade reš-
pektuje intímny charakter samoty a nepúšťa 
sa do jej analýzy. Jednotlivé existencie pozoruje 
z dostatočnej vzdialenosti, čitateľom ich predsta-
vuje diskrétne. Intenzitu osamotenia nezvyšuje 
psychologizovaním, vo všetkých jej realizáciách 
ju načrtáva tak, aby sa mohla následne presunúť 
k ďalšiemu príkladu. Nie je to znak povrchnosti, 
odkrýva skôr zvláštnu spolupatričnosť medzi 
rôznymi osudmi. Na svoje osamotenie je každý 
jednotlivec sám, no zároveň ho spája s ostatnými 
isté puto. 
 Samota je kľúčovým motívom aj v druhej čas-
ti nazvanej Tí, ktorí odišli, ktorá je kompozične 
ucelenejšia. Odhaľuje jemne zachytený vzťah 
medzi starnúcou osamelou ženou s malým diev-
čaťom. Autorka v nej ponúka citlivo zaznamena-
nú reflexiu starnutia na jednej strane, paralelne 
s tým odhaľuje rozvíjajúci sa vzťah medzi vekovo 
výrazne rozdielnymi postavami. Literárne pre-
svedčivým spôsobom sa v nej pohybuje medzi 
nostalgickejšími spomienkami a naopak pozi-
tívnejšou súčasnosťou, vracajúcou starnúcej 
protagonistke chuť do života: „Odkedy k nej cho
dila Eli, začala lepšie spávať. Neskoro večer alebo 
dokonca v noci už nepotrebovala ísť von. Aj keď sa 
občas prebudila na búšenie srdca. Alebo naopak, 
ako keby stisnuté prestalo biť“ (s. 103). Aj preto 
stojí Bodnárovej kniha za čitateľskú pozornosť.
 Musím sa priznať, že v prípade zbierky próz 
Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti (Ma-
renčin PT) som dlhšie ako zvyčajne uvažoval 
nad samotným titulom. Na postavy matiek sú 
čitatelia pri tejto autorke už tradične zvyknutí, 
no v spojení s kamionistami mi na tom celom 
niečo nesedelo, resp. zlyhávala mi hypotetic-
ká predstava o budúcom čítaní. Viem, znie to 
viac ako laicky, no občas uvažujem aj nad ta-
kýmto niečím a navyše sa k tomu hneď v úvode 
aj priznávam. Menším sklamaním je v tomto 
prípade banálna odpoveď, ktorú som našiel až 
v záverečnej poviedke (Veronika). Autorka v nej 
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V ňom píše anonym o prekrstenom židovskom 
advokátovi, ktorý si zmenil svoje pôvodné meno 
Marton na Mráz, aby mohol naďalej „bohatnúť 
na úkor Slovákov“. Takýmto spôsobom začína 
Denisa Fulmeková zobrazovať trpký osud ro-
diny na pozadí boja o moc, túžbe po zbohatnutí 
na úkor druhých, čo vytvára obraz protekcioniz-
mu slovenského vojnového režimu a vzťahov me-
dzi samotnými členmi Hlinkovej strany a gardy. 
Príbeh doktora Mráza je vyrozprávaný v dvoch 
rozprávačských kódoch, medzi ktorými nie je 
napätie. Okrem neutrálnejšieho rozprávania 
v tretej osobe ponúka aj o niečo subjektívnejšie 
spomienky Mrázovej dcéry. 
 Doktor Mráz je dejovo a stavebne pomerne sú-
držnou prózou. Pre samotnú autorku je vojna to, 
čo spomínajúca protagonistka trpezlivo vyberá 
zo svojej pamäti, na druhej strane niečo, čo tvo-
rí pozadie neutrálnejšieho príbehu. Nevytvára 
však komplikované „laboratórium“, v ktorom 
by bolo možné skúmať kritériá pre určenie viny 
a zodpovednosti za činy páchané počas vojny. 
Kombinuje sa tu jednoduchý jazyk s tým poli-
tickým (dôsledok preštudovaných archívnych 
materiálov) a týmto spôsobom je pomenovaná 
aj vina. Do istej miery sa však problematizuje 
hranica medzi tými, ktorí sú chápaní ako pácha-
telia a naopak obete. Štruktúra rozprávania je 
vymyslená tak, aby obe línie tvorili celok. Próza 
týmto spôsobom pripomína stavebnicu, kde musí 
všetko do seba zapadať. Neumocňuje ju ani ex-
tra dramatický a prekvapujúci koniec, skôr sa 
všetko plynulo dorozpráva. Okrem toho tu máme 
postupne sa rozvíjajúci milostný príbeh (medzi 
dcérou doktora Mráza a mladým medikom), ktorý 
končí smrťou lekára-snúbenca na východnom 
fronte. Zdá sa, že aj v tomto prípade sa orga-
nizácia prózy celkom pohodlne opiera o „veľké 
dejiny“. Práve tie sa starajú o zápletky, miesta-
mi niektorých hrdinov vynášajú, väčšinou im 
ale pripravujú prekážky, ktoré musia zdolávať. 
V tomto smere je však autorka striedma. Nepo-
núka zložité reflexie, filozofovanie ani erotiku. 
Vystačí si s príbehom na pozadí historických uda-
lostí. Na dejiny sa odvoláva ako na niečo, čo by 
sme mali ako čitatelia poznať. Otázkou zostáva, 
či sa jej v príbehu, ktorý jej ponúka história, darí 
skúmať skryté a menej prebádané medzery. Ro-
mán však nie je typickou knihou o holokauste. Je 
skôr rozprávaním o obetiach, páchateľoch (teda 
o Slovákoch) či len tých, ktorí sa počas druhej 
svetovej vojny snažili nejakým spôsobom prežiť.
 Kniha Mila Janáča Milo nemilo (vydavateľ-
stvo Kráľovstvo dokonalosti) má hlavnú postavu, 
ktorou je v tomto prípade jedna gelnická krč-
ma. Toto tvrdenie je síce pritiahnuté za vlasy, 
no nie je ďaleko od pravdy, hoci autor ponúka 

 Synekdochu toho, čo ponúka čitateľom kniha 
Ivana Medešiho Jedenie (Východoslovenské 
združenie VALAL), prezrádza už jej záložka, 
v ktorej sa píše: „Šestica šťavnatých literárnych 
chodov zo súčasnej Vojvodiny sa podáva bez servít
ky. Prekypuje drsnou balkánskou psychogroteskou 
i žalúdok dráždiacim stredoeurópskym naturaliz
mom, tou najintímnejšou kultúrnou endoskopiou 
i bizarnou paranojou nacionalizovanej postjuhoslo
vanskej spoločnosti. Mladý dolnozemský autor pri
pravil svoje delikátne menu najtemnejších pudov, 
nemorálnych, no úprimných pohnútok zvieraťa 
v našich útrobách, plného žiadostivosti, hladu 
a strachu, ale i neviazanej živelnosti a nebontó
novej otvorenosti“. S prenášaním toho všetkého 
mu pomáhajú jeho vlastní protagonisti, zapada-
júci do pomerne pestrej mozaiky personálnych 
typov. Nájdeme tu predovšetkým postavičky 
z absolútneho okraja spoločnosti, slušnejšie 
povedané alkoholikov a narkomanov, hoci vý-
znam týchto pomenovaní intenzitou prežívania 
ďaleko prekračujú. V tomto smere sme v prípade 
autora svedkami takmer klinického pozorova-
nia „okolitého“ sveta zvnútra, čím dochádza 
k zvýrazneniu predstavy autentickosti a určitej 
bezprostrednosti. Akoby sme boli v intenzívne 
prežívaných momentoch oveľa bližšie pri posta-
vách, ktoré by sme mimo literatúry pravdepo-
dobne ani nechceli stretnúť. Charakterizuje ich 
strata možnosti rozhodovať o svojich pochyb-
nostiach a neistotách, keďže sú riadené zvonku, 
resp. prostredníctvom determinácií (génov, pro-
stredia a pod.). Okrem ľudských figúrok to platí 
napríklad aj o učiteľoch z poslednej poviedky 
Svetlo života: „Zajtra i pozajtra šiel Krištof do školy 
načas. Dokonca bol na všetkých hodinách. Učiteľky 
div netlieskali od šťastia. Hádam nie, že si vieme 
dať polhodinovú kávu bez jediného srania? Je veru 
možná taká zmena? Veru, káva vyšla“ (s. 211). Aj 
ich vystavuje autor rôznym výzvam, ktoré im, 
ako inak, komplikujú život. Práve tento rozmer 
dodáva poviedkam zámernú nejednoznačnosť, 
hoci už dopredu môžeme tvrdiť, že to celé nie je 
iba o chľastaní a fetovaní. Tvorca si jednoducho 
našiel produktívnu tému a snaží sa ju maximál-
ne vyčerpať.
 Toto úsilie si ale miestami vyberá drobnú, no 
viditeľnú daň. Občas sa v rozprávaní totiž trochu 
strácame. Strata orientácie však nie je fatálna, 
väčšinou stačí iba trpezlivé akceptovanie au-
torského jazyka. Práve ten je v prípade šestice 
poviedok kľúčový (nesmieme zabúdať ani na fakt, 
že prózy z knihy Jedenie do „našej“ slovenčiny 
preložil Maroš Volovár). Funkčným a k téme pri-
liehajúcim spôsobom totiž autor valcuje obraz 
života na vidieku. Táto tendencia nie je v prí-
pade slovenského literárneho prostredia nová, 

dostatočné množstvo „ľudských hrdinov“ a tiež 
protagonistu/rozprávača. Svoje veselé príbehy 
má však aj spomenutá krčma, ktorá sa tu, mimo-
chodom, teší kolektívnej obľube, čo dokumentu-
je aj otvorené vyznanie: „My, Gelničania, ľúbime 
krčmu. A nielen to. My všetko na svete zmeníme 
na krčmu, takže krčiem máme vždy dostatok. Ako 
čas bežal, úspešne sme na pohostinstvá prebudovali 
radnicu, zelovoc, jasle, zberňu druhotných surovín, 
dokonca aj staničné hajzle. Pravda, éra tej zácho
dovej krčmy dlho netrvala. Otvárali ju ráno o tretej 
a barmankám sa za pár mesiacov podarilo poslať 
na druhý svet prakticky celú klientelu. Toto sú sku
točné dejiny, a nie súčasť fikcie. Aj dnes platí, že kto 
chce spoznať elitu, musí do ulíc vyraziť na svitaní 
alebo ešte za tmy. Piják profík totiž nie je žiadny 
domased“ (s. 26). Z citovaného úryvku vyplýva 
konštatovanie, že krčma je centrom a priestorom 
socializácie inak značne asociálnych figúrok.
 Samotný príbeh je jednoduchý a priamočia-
ry. Všetko podstatné sa tu krúti okolo muža, 
ktorý sa stane krčmárom, no okrem toho aj on 
sám intenzívne pije a fetuje. Na základe tohto 
primárneho obrazu by sme ho mohli postaviť 
do čela skupiny krčmových „asociálov“, no ne-
bola by to úplná pravda. Najmä v tejto postave 
odkrýva autor dve roviny svojho rozprávania. 
Spája v nej hyperbolizovanú extrémnu realitu vý-
chodoslovenského regiónu s trochu rafinovanou 
intelektuálnosťou, ktorá sa ukazuje napríklad 
pri naznačenej vzdelanosti „krčmára“, presne 
diagnostikujúceho svet okolo. Niečo podobné 
dokazujú aj knihy na jeho toalete. Tento prin-
cíp je dôležitý aj pre celkovú autorskú stratégiu. 
Dochádza v nej k istému napätiu medzi týmito 
dvoma svetmi, čo sa dá vnímať ako pohyb medzi 
vysokým a nízkym. Aj preto prekračuje rozprá-
vanie rámec čisto zábavných príbehov z krčmy. 
Tvorca podriaďuje tejto stratégii jazyk. Ten je 
v tomto prípade presný, dynamický a akceptuje 
istú mieru, hoci sa tu píše o nemiernosti. Rozprá-
vanie je vtipné, sarkastické. Autor sa ukazuje ako 
dobrý pozorovateľ, od udalostí si udržuje viditeľ-
ný odstup. Zachytáva extrémnu tému, no z pitia 
nerobí akýsi miestny folklór. Neponúka hlboké 
reflexie, nefilozofuje, takmer nič nevysvetľuje, 
skôr disciplinovane dodržiava ním zvolený štýl, 
ktorý mu sedí. Viditeľné je to v momentoch, keď 
toto pravidlo poruší a občas začne hľadať pointy, 
ktoré pôsobia trochu zbytočne a bez významu. 
Tieto miesta pôsobia rušivo a vyvolávajú skôr 
otázniky, ako máme ku knihe pristupovať a či 
sme náhodou iba poslušne neprijali pravidlá au-
torskej hry. Domnievam sa však, že Janáč svoju 
tému zvláda, literárne fungujú aj jeho hodnoty 
postavené na hlavu. O to ostatné sa pri čítaní 
postará samotná gelnická krčma.  ››
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no intenzita, s akou k nej prozaik pristúpil, nie 
je každodennou a už vôbec nie takto suverénne 
zvládnutou záležitosťou. Textom nechýba ori-
ginalita a snaha narušiť akékoľvek estetické či 
dejové klišé. Aj preto by bolo chybou pristupovať 
k nim iba cez prizmu razantného rozprávačského 
výrazu, hoci ani jeho samotná provokatívnosť 
sa v literárne relevantných diskusiách určite 
nestratí.   
 Hlavná hrdinka prózy Vandy Rozenbergovej 
Tri smrtky sa plavia (Vydavateľstvo Slovart) sa 
predstavuje hneď v jej úvode. O pôvode svojho 
mena hovorí: „Krstné meno mám po džúse, priezvis
ko po pápežovi. Volám sa Karola Vojtylová a niektorí 
ľudia si myslia, že po pápežovi mám aj to krstné, 
keďže on bol Karol, ale mýlia sa. Moji rodičia si 
kedysi kupovali džús v modrej plechovke a volal 
sa Karola. Prázdne plechovice s modrým obalom 
sme mali všade aj potom, čo sa Karola prestala 
vyrábať a nahradil ju Zeus. Brat, ktorý sa narodil 
po mne, sa už volal Zeus. Nie, robím si žarty. Volá 
sa Paťo. Dlho som ho nevidela“ (s. 5). Už táto odľah-
čená vstupná charakteristika poukazuje na jej 
nejednoznačnú identitu. Na jednej strane stojí 
obraz adoptovaného rómskeho dievčaťa, neskôr 
dospelej ženy, spomínajúcej na predchádzajúce 
živorenie v nevyhovujúcej búde, v ktorej sa tiesni-
la so súrodencami, alkoholickou matkou a otcom. 
Túto etapu Karolinho života pripomínajú okrem 
vlastného rozprávania aj potkanie uhryznutia, 
ktoré predstavujú v jej ďalšom živote stigmu, 
fungujúcu ako jedinečný, no zároveň ambiva-
lentný znak. Protagonistke dodávajú tieto stopy 
zranení punc akejsi nechcenej exkluzívnosti, 
zároveň sú jej najbolestnejšou pripomienkou 
niečoho, čo do istej miery tají. Ešte intenzívnejšia 
je však potreba o tom hovoriť a následne niečím 
pozitívnym kompenzovať. 
 Inokedy hrdinka prekvapuje akademickými 
znalosťami o kultúre alebo diskusiami o finanč-
ných transakciách súčasného suseda. Podobným 
spôsobom pristupuje autorka aj k ostatným po-
stavám. Ani tie nie sú definované jednoznačne, 
zapadajú skôr do situácií, v ktorých je dôležitý 
„rozprávačský“ pohľad Karoly. Ich charakter 
vyznieva napriek vážnym životným situáciám 
občas skôr parodicky, čo môžeme z pohľadu ce-
lej prózy hodnotiť ako znak významovej nejed-
noznačnosti. Podobným spôsobom pristupuje 
autorka aj k celkovej štruktúre rozprávania. 
Karola v ňom odhaľuje rôzne momenty z vlast-
ného života, no paralelne si stíha všímať a ko-
mentovať konanie ďalších postáv. Vytvára tým 
rad drobných príbehov s početným personál-
nym zastúpením. Informácie o udalostiach a ich 
účastníkoch majú väčšinou osobný charakter, 
no rozprávačka sa nezaťažuje extra podrobnými 

v tejto chvíli nie je až taká dôležitá, oveľa zmys-
luplnejšia by bola v budúcnosti pravdepodobne 
debata o jeho tamojších literárnych inšpiráci-
ách. Otázkou zostáva skôr zvláštna exkluzívnosť 
priestoru, do ktorého vkladá svoje rozprávanie. 
Zdá sa, že týmto spôsobom vytvára štylisticky 
triezvy a akceptovateľný literárny konštrukt. 
Inšpirácia Afrikou tu asi nikomu neprekáža. 
Práve do jej rámca sa zmestia príbehy z baru 
Na konci sveta či baru Na úrovni. Podobné je to 
aj s miestnym neúmerným pitím, ktoré má svoje 
regionálne špecifiká, no zhody s našou domácou 
tradíciou alkoholizmu by sme našli v prvom ťahu: 
„Zastavím sa uprostred ulice, rozhliadnete sa a čo 
vidíte? Každý pije. Ja, samozrejme, chlastám tiež, 
nebudem zapierať, ale u mňa je to iné. Ja bojujem 
s démonmi. […] Rozmýšľam, prečo chlastajú všetci 
ostatní. Je to záhada, lebo na prvý pohľad by cudzi
nec netipoval, že nám niečo chýba. Dobre, rozbité 
ulice a splašky pred domami, ale to nie je nič, kvôli 
čomu by sa človek chcel prizabiť alkoholom“ (s. 34). 
Kniha Zlá štvrť však aj vďaka tomu nie je veselou 
knihou o pití. Rozpráva skôr o viacnásobnom 
strácaní, ktorému je vystavený protagonista. 
Strácajú sa tu postavy, stará sláva a najmä inkri-
minovaná africká krčma. Domnievam sa ale, že 
k téme alkoholu dajaký smútok trochu pasuje.   
 Prozaická kniha Pavla Vilikovského RAJc 
je preč (PETRUS) je trpezlivým rozpomínaním 
rozprávača/autora na všetko, čo bolo a čo mu 
v súčasnosti už akosi chýba. Rekapitulácie života 
také bývajú a výnimku netvorí ani táto s rozprá-
vačským prehľadom a skúsenosťou vyrozprávaná 
próza. Namiesto očakávanej smútočnej nostalgie 
nám však autor ponúka trochu iný obraz jeho 
doterajšej existencie, hoci opakované titulné 
heslo „RAJc je preč“ by mohlo dokazovať finálnu 
rezignáciu mužského protagonistu. Ten je v tom-
to prípade ešte vitálny, čo nezabúda pripomenúť 
aj v závere textu: „Ešte vždy mi o niečo ide, mám 
takú potrebu. Nutkanie. V terajšie všedné dni mi ide 
napríklad o to, čo najlepšie spísať tento vymyslený 
vlastný životopis. Bisztosítás – bisztonság, ako by 
povedal môj posmrtný strýko: poistenie je istota. 
Chcem byť ešte zaživa svojím vlastným pozosta
lým, lebo čo ak tí ostatní, praví pozostalí nebudú 
na mňa zvedaví? Text mi prichádza tajnou poštou, 
odo mňa ku mne – je nás v tom poštárskom rade 
viacero a rozličných, nečudo, že z posledných úst 
neraz vyjde čosi celkom iné, ako pošepkali prvé. 
Nemyslím klamstvo, ale keby aj, na tom nezáleží. 
Ide jednoducho o to, prežiť všedný deň; podľahnúť 
na chvíľu ilúzii, že keď bude mať zmysel, budem mať 
zmysel aj ja“ (s. 283 – 284). Prežitie všedného dňa 
je tu naozaj jedným z kľúčov k čítaniu. Neexistuje 
moment, situácia či časovo dotovanejšia epizóda, 
ktorá by nestála za pozornosť. Pre dobro čitate-

závermi. Väčšinu motívov nápadito načrtne, no 
len málokedy ich aj uzavrie. Próze tak na prvý 
pohľad akoby chýbala presnejšia štruktúra, na-
miesto toho pripomína voľnejšie a trochu mätúce 
spojenie epizód, sprostredkovaných dominant-
ným rozprávačom. Napriek tomu konštatujem, 
že kompozícia románu drží pokope. Autorka ši-
kovným spôsobom využíva kombináciu množ-
stva informácií s ich následným zahmlievaním 
a výsledkom je zaujímavé dielo. Jej rozprávačom 
je Rómka Karola, no nemenej dôležitá je aj sonda 
do princípov fungovania špecifickej rodiny, ktorá 
odráža všetky komplikácie, no najdôležitejšie sú 
tu citové spojenia jej členov. Aj z tohto dôvodu je 
próza viac ako inšpiratívnym literárnym dielom. 
 Kniha Marka Vadasa Zlá štvrť (KK Bagala) 
pre mňa zostáva aj po druhom čítaní a násled-
nom internom uznaní jeho remeselnej zručnosti 
menšou hádankou. Zvedavo sa pýtam, ako k tejto 
knihe vlastne pristupovať. Z formálneho hľadis-
ka ju tvorí pomerne veľké množstvo krátkych 
próz, ktoré sa žánrovo približujú poviedkam, 
hoci úplne presne by som ich nedefinoval. Už 
aj preto, že nefigurujú osamotene, ale zapadajú 
do celkovej štruktúry. Tá by sa pri istom pri-
žmúrení oka dala vnímať ako veľmi voľne zoš-
nurovaný román. Ak si v tejto súvislosti dokonca 
nalistujeme v slovníku jeho definíciu, neboli by 
sme ďaleko od pravdy. Aj v tomto prípade by som 
ale na presnejšie žánrové rámce dobrovoľne 
rezignoval, nie sú tu vlastne podstatné. Oveľa 
dôležitejšie je samotné rozprávanie príbehov, 
čo uprostred jednej z častí naznačuje aj proza-
ik: „Dajte si pražmu, hovorím Vám. Najlepšie sú 
v stánku u Ireny. Poviem vám zatiaľ príbeh. Nie, 
bude to jeden príbeh a zároveň množstvo príbe
hov. Žiaden z nich sa nemohol odohrať osamotene. 
Každý osud závisí od ostatných naokolo. Všetky sa 
menia, ovplyvňujú vďaka najdrobnejším momen
tom, ktoré do nich naraz zasiahnu“ (s. 13). S týmto 
predpokladom by sa dalo súhlasiť. Jednotlivé 
príbehy charakterizuje prelínanie realistickej-
ších momentov s tými fantazijnými. Inokedy 
sú využité hororovo podfarbené motívy alebo 
dokonca prvky akčnejšieho napätia. Ani jedna 
z týchto rovín ale nezodpovedá extrovertným 
polohám rozprávania, práve naopak, aj za týmito 
príznakmi evidujeme isté introvertné autorské 
gesto. Práve tento fakt knihe pomáha. Introvert-
nosť rozprávača by sme si však nemali zamieňať 
za nejakú jeho precitlivenosť. V tomto prípade ide 
skôr o výsledok jemného spojenia prozaického 
základu s istou lyrickosťou a asociatívnosťou.    
 Iným drobným otáznikom je africký domi-
cil príbehov, ktoré sú situované do nejakého, 
pravdepodobne kamerunského mesta Akwa. 
Vadasova bezprostredná skúsenosť s reáliami 
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ľa nie je spomínajúci rozprávač iba vnímavým 
pozorovateľom. K tejto slušnej výbave prikladá 
viaceré verzie literárneho humoru a v takejto 
vtipno-sebaironickej atmosfére sleduje fázy 
života. Ponúka ich serióznejšie analýzy, ktoré 
však nechápe ako životne dôležité. Práve nao-
pak, nebojí sa ich pripojiť k častým karikatúram. 
Väčšinu času zostáva jeho rozprávanie civilné 
a aj týmto spôsobom sa približuje k jazyku kaž-
dodennosti. Takejto vecnosti však nechýba ume-
leckosť. Vychádza najmä z autorovej schopnosti 
stále napísať literárne zaujímavú vetu, schopnú 
napriek jej lyrickej striedmosti vyprodukovať 
neočakávanú asociáciu. 
 Na toto všetko sme pri prózach Pavla Vilikov-
ského vlastne zvyknutí, väčšina čitateľov takéto 
opakovania pravdepodobne aj očakáva. V tých 
najlepších momentoch, ktorých je tu, mimocho-
dom, veľa, spája naoko málo dramatické životné 
okamihy, akoby vystrihnuté z curricula každého 
z nás s ich presnou diagnostikou, ktorá im dodá-
va potrebné umelecké vzrušenie. Rušivé nie sú 
v tejto súvislosti ani početné odkazy na anglickú 
literatúru. Nepoučujú, sú skôr ďalšou rovinou 
autorovho vymysleného rozpomínania sa. Práve 
cez literárne predobrazy sa dokáže o čosi tesnej-
šie prepracovať k rozboru rodinných vzťahov či 
k vlastnému fungovaniu vo svete. Vyrovnávanie 
sa s neprítomnosťou otca a naopak s prítomnos-
ťou matky, resp. starej matky nie je preto o nič 
menej sugestívne. Aj túto kombináciu knižnosti 
s každodennosťou drží autor v akejsi rovnováhe. 
 Ballova zbierka poviedok Je mŕtvy (KK Baga-
la) je skôr súborom žánrovo rôznorodých próz. 
Napriek ich formovej heterogénnosti sa dotý-
kajú identického sveta, v ktorom je ballovský 
protagonista vsadený do spoločnosti. Čitateľ-
ská „zábava“ začína pri sledovaní toho, ako a či 
vôbec sa do fungovania tohto priestoru zapája. 
Autorova literárna hra, ktorej sa dá ešte stále 
dôverovať, ponúka celkom určite viaceré kódy 
čítania, no v každom spôsobe sa asi prepracuje-
me k hrdinovi, prežívajúcemu pocit osamotenia. 
Väčšinou vedome sa jeho uvažovanie a identita 
oddeľuje od sveta, prestáva niekam patriť. Do-
chádza k tomu aj v prípade, že sa protagonista 
dokáže bez problémov socializovať. Jeho uvažo-
vanie je väčšinou presné, dokáže sa vyjadrovať 
prostredníctvom jazyka filozofických kategó-
rií. Čo to ale pre mňa ako priemerného čitateľa 
vlastne znamená? Obávam sa, že iba rad ďalších 
otázok, končiacich v prehlbovaní inak drobných 
čitateľských neistôt. Dotýkajú sa napríklad toho, 
akým spôsobom a do akej miery sa protagonista 
orientuje vo vlastnom bytí, keďže navonok dekla-
ruje integráciu do spoločnosti, no pociťuje niečo 
úplné iné. Rovnako ma zaujíma, či je prítomný 

násobnej rekapitulácii prežitého života, rozlome-
ného na milión drobných spomienok na niečo, 
čo sa niekam nenávratne stratilo. Podobne ako 
v citovanej pasáži sa nevyhýba šteklivejším 
okamihom, no rozprávaniu o nich ponecháva 
nenápadnosť a často aj chlapčenský pohľad, ob-
sahujúci zvedavosť a zároveň skrytú hanblivosť 
a poetickosť. Rozprávač v jednotlivých žánrovo 
rôznorodých textoch uteká do minulosti, no ani 
náhodou v nej neupratuje spôsobom, aby nám ju 
ponúkol v lineárnej podobe. Zodpovedá tomu aj 
jeho rozprávanie, ktoré nie je vyšpekulované 
tak, aby výsledok pripomínal dokonalú súhru. 
Autor vytvára mozaiku obrazov, tie však do seba 
nezapadajú ako stavebnica. V zbierke próz sa 
celkom voľne prepletajú spomienky na minu-
losť, retrospektívy s drobnými introspekciami 
rozprávačových vnútorných stavov. Ten je pozo-
rovateľom a zároveň účastníkom udalostí. Keď 
potrebuje, oprie sa o širší historický kontext: 
„Slovensko s Nemeckom bojovalo proti Sovietskemu 
zväzu. Vyhrali sme: dodnes je nad Bratislavou socha 
sovietskeho vojaka. Aj môj strýko vyhral. Naruko
val do Rýchlej divízie, čo bola špeciálna jednotka 
slovenskej armády, jej elita, vyslaná na východ, kde 
slávila samé víťazstvá, ako o tom trúbili v novinách 
a bájili v kinách, vo filmových týždenníkoch Ná
stup“ (s. 27 – 28). K nemu neraz priraďuje celkom 
osobnú spomienku: „Na vojenčine som stratil rok 
života. Dni sa vliekli, mesiace meškali, čas sa menil 
na chumáče prachu, čo sa mi povaľovali po všetkých 
zastrčených kútoch pamäti – a ich sivá farba sa sta
la zhmotnením akejsi viditeľnej ničoty a prázdnoty“ 
(s. 29). A práve toto privátne spomínanie je zák-
ladom autorovej zbierky. Vďaka prenesenej váhe 
na individuálnu pamäť nemusí byť pre čitateľa 
skúsenostne dôveryhodná, hoci v prípade Duše-
ka o čitateľských pochybnostiach nikto nehovorí. 
Nielen preto si môže dovoliť žánrovo rôznorodý 
súbor próz, ktoré spolu nie vždy ladia a občas sa 
nám vzpiera aj tendencia k spomienkovej sen-
timentálnosti. Medzier by sme nakoniec našli 
viacero. Chuti pozorovať úsilie o textovo tvrdo 
vydretý obraz pamäti sa to však určite netýka.   
 Ak by si chceli urobiť čitatelia iba stručnú 
predstavu o tom, aký typ hrdinov sa asi nachá-
dza v knihe Václava Kostelanského Virtuóz 
(KK Bagala), možno by im stačila nasledovná 
ukážka z poviedky Keď je tvrdo: „Rum nepijem 
od troch rokov. Natiahlo ma vtedy z neho, vydávil 
som sa pod nohy otcovi, ktorý mi do tuzemského 
od malička máčal cumeľ. Bol to môj prvý poriadny 
pohárik a takéto zlyhanie. Obrátil som ho do seba, 
ako baba vyvrátil von a sklamal rodičov. Otec sa 
otočil ma matku a vraví: Neviem, či ten chalan 
nebude teplý. Nie som. Len mi prestal chutiť rum. 
Otec mi neveril“ (s. 47). Vzdialene pripomína 

subjekt iba vhodným materiálom, na ktorom 
dokáže autor niečo manifestovať a týmto spô-
sobom ťahať za jeho nitky. Vďaka tomu sa však 
otvorí ďalší nepatrný problém súvisiaci s tým, 
či sa dá naznačenej textovej hre prozaika dô-
verovať iba z pohľadu jeho viac či menej skrytej 
filozofie, alebo to má na svedomí autentickosť 
v jeho rozprávaní. Prikláňam sa k tomu, že jeho 
písanie nie je ani v tejto knihe iba textovým kon-
štruktom, hoci občas to tak vyzerá. Viditeľné je 
to napríklad v zobrazení krutosti, exponovane 
zobrazenej v próze Ahoj, Evička: „Ležal ožratý 
pod drezom a pýtal sa ma, kde je. […] Kopem ho 
do rebier, skrúca sa pod drezom, tam ho kopem, 
kde sa práve skrúca, a kričím, čo ty ideš vyskako
vať, hoci leží, nevyskakuje, ale keby neležal, zasa 
by vyskakoval, tuším som ho dvakrát kopla už aj 
do ksichtu, tam som trafila, nemôžem za to, zuby 
na dlážke, všetko krvavé, ale vlastne, keď už kopem, 
tak poriadne, a kričím, či je to tvoj byt – či je to akože 
jeho byt –, a keď sa mu niečo nepáči, tam je súd, 
napadni ma súdnou cestou a hneď budeš v riti! Veď 
on keby zgegol, mám problém ho aj pochovať. […] 
No daj takému do ruky rodný list! Pôjde na mest
ský úrad a tam ho odpíšu s tým, že ho ani nemajú 
v systéme“ (s. 87 – 88). Aby to náhodou nikoho 
nemýlilo a útlocitnejšie konštitúcie neodradilo 
od prípadného čítania: Ballova kniha dokáže byť 
aj veľmi rafinovane vtipná, dokonca zábavná, 
pričom akýkoľvek úsmev na tvári neznamená, že 
by sme mali v rámci uchovania dobrých medzi-
ľudských vzťahov automaticky vyhľadať odbornú 
pomoc. Aj v tých najvyhranenejších polohách si 
autor udržuje od svojho písania odstup, niekedy 
stojí až príliš ďaleko. Niečo podobné však v tex-
toch radí aj samotným čitateľom. Možno práve 
takto si vychutnajú autentickosť jeho písania, 
ku ktorému sa oplatí vrátiť. Opakovane.
 Úvodná próza zbierky Dušana Dušeka Strih 
vetra (Vydavateľstvo Slovart) nazvaná vzhľadom 
k jej obsahu symptomaticky Priazeň začína tako-
uto spomienkou: „Po strýkovi Gabrielovi, bratovi 
starého tatka, zostala v rodine iba hrubá nemoc
ničná kniha v roztrhanej plátennej väzbe, ktorá 
nalepeným štítkom na titulnej strane oznamuje, že 
ide o chorobopisy z gynekológie, ročník 1925; popri 
práci v nemocnici mal aj vlastnú prax. Stretol som 
sa s ním jediný raz v živote. Mohol som mať vtedy 
asi desať rokov. Nosil briadku; vlasy mu rozdeľoval 
pútec. Poúčal ma: ‚Pozor na úd. Pravidelne umývať.‘ 
Pomrkával na starého tatka: ‚Krátkosť slova nám 
ponúka bohumilé zväčšenie, ale pozor, aby z neho 
nebol údenáč, ten má smutné oči. Radšej o ňom ne
hovoriť. Vždy len konať. Votrieť sa ním do priazne.‘ 
Starý tatko prikyvoval; nalieval bratovi šampanské“ 
(s. 9). Do výraznej miery predznamenáva charak-
ter celej knihy, v ktorej naozaj dochádza k viac-  ››
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konštatovanie, diagnostikujúce život na našom 
území v nedávnej minulosti. Podľa neho je život 
na severoslovenskej dedine taký neznesiteľný, 
že sa v triezvom stave takmer nedá prežiť. Autor 
sa do takýchto sociologicky „závažných“ debát 
nepúšťa, občas sa dokonca zdá, že nedebatuje 
vôbec. Ako v prípade spomenutého dedinčana, 
ktorému prestal chutiť rum. Inak je to chlap, z po-
hľadu veku čítaj chlapec, ako sa patrí. Okrem 
alkoholického nechutenstva robí radosť svojim 
rodičom a jedenástim sestrám. Dokonca aj otca 
presvedčí o svojej heterosexualite. Nič na tom, 
že mu chýbajú odseknuté a odrezané prsty. 
Ani to pitie ho už spoločensky nediskriminuje, 
ku šťastiu mu chýba iba dajaká manželka, veď 
je už predsa šiestakom na základnej. Situáciu 
vystihuje posledná veta: „Tak takýto je život u nás 
hore“ (s. 52). V zbierke poviedok však nenájdeme 
iba absurditami vyplnené hyperboly dedinské-
ho života, ktoré v minulosti úspešne rozvíjali 
napríklad Václav Pankovčín a predovšetkým 
Peter Pišťanek. Porovnávať diela s útlou knihou 
veľmi nechcem, no ich inšpirácie sú viditeľné.  
 S podobnou razanciou sa autor púšťa do struč-
ného portrétovania mestských postavičiek. Začí-
na s tým už v úvodnej poviedke Žiadosť. Na sati-
rickom príklade mladého, možno nádejného, no 
najmä nepracujúceho umelca podáva svoj obraz 
získavania grantov, kde oveľa viac ako talent 
zaváži konzumácia alkoholu a schopnosť pobiť 
sa v najzapľuvanejšej krčme. Naoko sociálnejší 
motív spracováva v texte Dobre je na svete, za-
chytávajúcom jeden deň zo života alkoholu hol-
dujúceho invalida, čo len potvrdzuje autorovu 
tendenciu všímať si postavy z okraja spoločnos-
ti. Potešujúce je, že ich nezneužíva na vlastnú 
exhibíciu úvah o stave spoločnosti. Málo štyli-
zovaným spôsobom vkladá svojich protagonistov 
do príbehov a ďalej o nich nemudruje. Práve to 
je na jeho písaní sympatické.
 Za možno najzaujímavejší text v súbore próz 
Milana Zelinku Blízke diaľavy (Vydavateľ-
stvo Matice slovenskej) považujem trochu para-
doxne ten najkratší. Autor ho nazval veľavravne 
Balada o lajne. Okrem čitateľskej úspornosti 
dokáže osloviť najmä tým, že mu nechýba hu-
mor. Nevravím, že je jeho vtipnosť postavená 
na celkom originálnom tragikomickom základe, 
podobných prípadov by sme našli vo svetovej 
aj slovenskej literatúre slušnú kopu. Zelinka 
však v texte nezabúda na vlastný rukopis, ktorý 
má v domácom kontexte svoje miesto. Okrem 
zábavy sem totiž vkladá aj jeho špecifický po-
hľad (provincionálny v pozitívnom zmysle slova) 
na jednotlivca a jeho pozíciu v spoločnosti, kde 
nič nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Balada o lajne začína takto: „Otázka, komu máme 

a zostávať na tej „správnej“ strane barikády. 
Takýto postoj si zaslúži „poriadnu“ reflexiu, 
najlepšie subjektívnu, aby bolo literárne strie-
danie faktov s fikciou patrične ošetrené. Autor 
si na túto už trochu špinavú prácu vyberá nieko-
ho, kto v sebe udržiava napätie medzi umením 
a reálnou históriou. Kľúčom k takmer všetkému 
je rozprávanie básnika-straníka, čo sa ukazuje 
ako logická voľba. O zvyšok rozprávania sa stará 
jeho syn. Pred čitateľom sa postupne odkrýva 
bilancovanie bývalého prominentného umelca, 
no ambície autora siahajú ešte ďalej. Reflexia 
jednotlivca sa má stať dokumentom dobovej spo-
ločenskej atmosféry i osobných snáh jednotlivca. 
Všetko je opreté o udalosti mimo literárneho tex-
tu, v tomto smere je próza celkom jednoznačná. 
Autorské úsilie sa však trochu míňa s vlastnou 
literárnosťou, čo nijako nesúvisí s tým, aká je 
čitateľnosť diela. V jeho samotnom základe mi 
chýba iskra, niečo, čo by nútilo čitateľa s knihou 
aspoň miestami nesúhlasiť. Tematickou šírkou si 
autor nepodkopáva iba estetické rámce, ale rov-
nako aj spoločensko-diskusný charakter diela. 
V zoštíhlenejšej podobe by mohol výraznejšie 
osloviť čitateľov.  
 Próza Iris Kopcsayovej Životná poistka 
(Marenčin PT) je primárne o starnutí, resp. 
o stratégiách, ako ho ignorovať alebo aspoň 
oddialiť. Z knihy vyplýva, že je to márne, na-
priek tomu by som to tak tragicky nebral. Ho-
vorí sa tu o spôsoboch, ako tomu celému prejsť 
cez rozum, pomocnou barličkou by mohlo byť 
intenzívnejšie životné nasadenie, no istotu, že 
sa vyhnete záveru života, vám nikto negarantuje. 
Aj tie najpríjemnejšie spomienky na dovolenky 
či lásky sa totiž definitívne niekde stratia a do 
posledného dejstva odchádzame zúfalo opuste-
ní. Otvorenú zábavu v knihe teda asi nenájdete, 
skrytého humoru je tam už o poznanie viacej. 
Hlavné protagonistky sú tu dve. Nezamestnanú 
„starú dievku“ Táňu nám autorka hneď v úvode 
predstavuje rok pred jej päťdesiatkou asi takto: 
„Táňa leží v obývačke na roztiahnutom neustlanom 
gauči v obrovských bielych spodných nohavičkách 
a vyťahanom bielom tričku, neupravená a nenama
ľovaná. Fajčí. Pod tričkom sa jej črtá vyduté brucho 
a plochá hruď. Celulitída a striami poznačené nohy 
má napnuté a roztiahnuté. Naťahuje sa“ (s. 7). O nie-
čo mladšia a zdanlivo spokojnejšia Regina je síce 
zamestnaná, no svoju prácu nenávidí. Vzťahovú 
otázku definuje v jej prípade autorka nasledovne: 
„Aj Reginin svet bol svetom bez muža. Jej manžel 
nezomrel, ale pochovala ho zaživa. Samozrejme, 
iba v myšlienkach. Jednoducho naňho prestala mys
lieť. Prestal pre ňu existovať. Rozviedli sa dávno 
a s manželom prerušila všetky styky, vídali sa len 
občas, pri náhodných stretnutiach v meste alebo 

nahlásiť prítomnosť veľkého hnedého ľudského 
lajna, ktoré sme istého rána objavili v rohu auto
busovej zastávky, lebo strašne smrdelo, spôsobila 
našej rodine nemalé starosti. Naozaj sme nevedeli, 
do čej kompetencie toto lajno patrí: či do pôsobnos
ti technických služieb alebo do pôsobnosti majiteľa 
autobusovej zastávky“ (s. 116). Po viac ako veľa-
vravnom úvode začína autor rozkrúcať rodinnú 
diskusiu o inkriminovanom probléme. Napriek 
názvu ani v najmenšom neskĺzava do fekálnej 
komiky, to zdôrazňujem iba na okraj. Využíva 
skrytý potenciál banálnej situácie a rozširuje 
ju takmer až po hranice odkrývania medziľud-
ských vzťahov v súčasnom malomeste. Poviedka 
však vrcholí zárodkom manželskej hádky, kto-
rá zvolené riešenie problému s exkrementom 
na verejnom priestranstve nakoniec nuluje. 
Ako v tejto súvislosti konštatuje potenciálny 
riešiteľ, „manželky treba poslúchať, vedia sa 
hneď nasrdiť a človeku strašne pomstiť. Jedno 
mizerné smradľavé lajno na zastávke autobusu 
nestojí za to“ (s. 118). Zelinka na malej ploche 
odkrýva špecifický svet, kde sa mu zmestia 
viaceré detaily vzťahov.
 Naopak o niečo menej vydarené sa ukazujú 
v knihe časti, využívajúce formu listov. Patria 
sem prózy Listy pre Klaudiu a jej družky zo súbo
ru a Blízke diaľavy. Najmä v prvej opúšťa autor 
drobnú situačnosť a pokúša sa reflektovať širšie 
spoločenské dianie. Podáva správu o súčasnosti, 
paralelne zachádza, no nevyhýba sa ani histo-
rickým kontextom. Pisateľ listov Števo Relich 
ponúka oblúk námetov vhodných na uvažovanie. 
Presúva sa od vyjadrenia úcty k pracovitosti vý-
chodoslovenských žien, cez folklór až po dejiny 
svetovej politiky, ktoré spája s celkom privátnymi 
situáciami a činnosťami: „Známky s chýbajúcimi 
zúbkami som mienil vyradiť: bez milosti ich zožmo
liť do guľky a zahodiť do koša. Najprv som začal 
Rakúšanmi […] Žiaľ, nemohol som k nim zostať 
celkom objektívny. Najväčšmi som im zazlieval, 
že sa po roku 1849 celkom na nás vykašlali a aj 
neskôr si ich žandarméria ustavične hľadala zá
mienky na to, aby nás žandári mohli biť“ (s. 40 – 41). 
V týchto častiach jeho rozprávanie stráca iskru 
a trochu aj nápaditosť. Oveľa istejší je napokon 
aj v stvárňovaní prírodných motívov, ani v nich 
mu nechýba humor, priliehavý jazyk a čo je v jeho 
prípade asi najdôležitejšie, záujem o človeka.

Stoja za pozornosť… hoci…
Román Michala Havrana Otec bol v strane 
(Marenčin PT) ponúka rozprávanie o tom, ako 
sa dalo/dá na našom území zapliesť so všetkými 
revolučnými zmenami spoločnosti od prevratu 
v roku 1948 až po novembrovú revolúciu. Všíma 
si najmä to, ako sa dalo vyhnúť mlynčeku dejín 

 ››

TÉMA – PRÓZA 2018



č. 07 – 08/19

na spoločenských podujatiach“ (s. 11). Okrem toho 
nám próza ponúka príjemne civilné rozpráva-
nie, vystrihnuté so života súčasnej Bratislavy. 
Autorka je vnímavým pozorovateľom a hoci sa 
občas nevyhne floskulovým pohľadom na svet, 
jej knihe nechýba ľahkosť, ktorú si však nemôže 
zameniť za zjednodušovanie. Jej ústredná téma 
totiž nie je jednoduchá ani náhodou. 
 Zbierka poviedok Uršuly Kovalykovej Čisté 
zviera (Divadlo bez domova) obsahuje pätnásť 
spoločensky angažovaných príbehov. Takéto 
všeobecnejšie označenie nechápem negatívne, 
hoci o vplyve ideologických foriem na umeleckú 
literatúru si máme právo myslieť čokoľvek. Ak 
sa zameriame iba na túto knihu, ukáže sa, že 
autorka takúto duplicitu vo svojich textoch zvlá-
da, popri sondách do dnešnej spoločnosti stíha 
pracovať aj na ich estetickej rovine. Kľúčová zo-
stáva aj tu reflexia existencie žien, prežívajúcich 
vlastné pochybnosti o ich fungovaní vo svete. 
Jej hrdinky podliehajú vnútorným konfliktom, 
stratám sebavedomia či neschopnosti zaradiť 
sa do spoločnosti. Do mozaiky ženských typov 
Kovalyk zaraďuje aj postavy s diagnózami, ako to 
vidíme napríklad v poviedke Čisté zviera. Hlavná 
hrdinka je tu charakterizovaná asi takto: „Adria 
sa z toho snažila vykľučkovať, začala zoširoka s en
dogénnou psychózou… Nakoniec to musela vyklopiť. 
‚Paranoidná schizofrénia, ale mám ju pod kontro
lou.‘ Ako nejakú divokú šelmu na reťazi. Sedí s ňou 
ráno na záchode, s ňou sa sprchuje, fajčí aj nakupu
je. Sú spolu dvadsaťštyri hodín denne. Ibaže vždy je 
tam tá možnosť, že sa nakoniec šelma urve, vystrčí 
pazúry a urobí smrtonosný skok“ (s. 158 – 159). Aj 
v ďalších poviedkach sú najzaujímavejšie práve 
tie okamihy, v ktorých sa protagonistkám nedarí 
skrotiť živočíšnu, resp. pudovejšiu stránku vlast-
nej osobnosti. Nerealizuje sa to iba v prípadoch, 
ktoré sú postavené na medicínskych diagnózach 
a my im z tohto dôvodu celkom dobre rozumieme. 
Niečo podobné tu prežívajú aj hrdinky, ktoré len 
nemajú rady literárne podujatia.
 Už z titulu štvrtej knihy Jána Púčeka Med 
pamäti (OZ Laputa / Literárna bašta) by sa dala 
v hrubých obrysoch odhadnúť jej téma, napojená 
na stále výživné korene literárneho historizo-
vania, ku ktorému sa pripájajú patálie s indivi-
duálnou, resp. kolektívnou pamäťou. Následné 
čítanie by tento predpoklad potvrdilo. Kniha sa 
skutočne dotýka udalostí 20. storočia. Nalieha-
vosť stupňujú väčšinou traumatické spomienky 
jednotlivcov či celých rodín na všetko, čo podlie-
halo katastrofám tzv. veľkých dejín kontinentu. 
Kniha je postavená na intímnom monológu, čo 
formálne potvrdzuje aj jej podtitul Štyri naivné 
monológy. V nich autor formuluje kľúčové otáz-
ky, dotýkajúce sa mozaiky ľudských príbehov. 

ným spôsobom sa menila poetika a aké podoby 
experimentu nám toto obdobie ponúklo. Rovnako 
tu nájdeme texty s prepracovanými pointami 
a s prvkami absurdnejšieho humoru, tu svieti 
napríklad poviedka Rada Olosa Leopoldov a späť: 
„‚Veľmi dobre viem, čo je filozofia. V base som si 
prečítal celého Platóna. Mal som na to dosť času. 
A kopec vecí mám rozčítaných, ale za slušné sprá
vanie ma pustili. Tým horšie pre nich. Ja si to ešte 
dočítam‘“ (s. 48). Súťaž napokon neohŕňala nosom 
ani pri typoch žánrovej literatúry, čím dokázala 
nepredpojatosť a otvorenosť jednotlivých porôt. 
Aj preto konštatujem, že publikácia funkčne zre-
kapitulovala to, na čo by sme mohli zabudnúť. 
Predstavuje tiež komplexnejší obraz o súťaži, 
ktorá je celkom určite potrebná, už len preto, 
aby sme si slovenskú poviedku nezamieňali za li-
terárnu oslavu folklóru, črpákov či idylických 
chalúpok kdesi v údolí. Zachytávanie zaujíma-
vých autorských konceptov sa nie vždy kryje 
s adekvátnou estetickou hodnotou. Antológia 
vybraných próz však ukazuje, že toto úsilie nie 
je márne. Viac ako symbolicky potvrdzuje toto 
konštatovanie publikačný výstup z minuloročnej 
súťaže Poviedka 2019 (KK Bagala). 
 Priznávam sa, nie som fanúšik spisovateľ-
ských stratégií, pri ktorých sa ako pri hone 
na zajace vytrúbi do sveta všetko, čo autor 
prežil, naštudoval, odpozoroval, v krajnom 
prípade od niekoho ukradol. Ešte horšie je to 
v prípadoch, keď sa tento nespracovaný materiál 
dostane do textu a v takejto podobe vydrží až 
do poslednej strany. Nechcem tým povedať, že 
niečo podobné sa priamo dotýka knihy Arpáda 
Soltésa Sviňa (Ikar), no na viacerých miestach 
sme k tomuto pocitu veľmi blízko. Deje sa to 
napriek tomu, že hovorím o diele spisovateľsky 
celkom schopného tvorcu, ktorý vie poskladať 
inteligentnú vetu. Veľmi často ju však prevalcu-
je množstvom informácií, mien, dejových slučiek 
a pod. Dokáže tiež pracovať s napätím, to sa 
mu však nivelizuje zvoleným jazykom. Necha-
rakterizuje ho iba expresivita, ktorá za iných 
okolností čitateľom poznajúcim modernú li-
teratúru neprekáža. V prípade tejto prózy má 
reč za úlohu autenticky vystihovať prostredie 
slovenskej mafie. Úspešnosť autorského úsilia 
nie je ani náhodou stopercentná, práve naopak, 
vybraný jazyk ju neraz zrádza. Až príliš často sa 
podobá na trochu samozrejmé frázy spontánnej 
žurnalistiky, ktorá v tých najhorších verziách 
najprv koná, potom o probléme s dostatočným 
odstupom uvažuje. Profesionálne determiná-
cie autora ma v tomto prípade nezaujímajú, 
text bojuje sám za seba. Z môjho pohľadu nie 
je tento proces vždy úspešný, čo dokazujú aj 
takéto skôr všeobecné konštatovania: „Napokon 

Čitateľsky vzrušujúci pocit z rozpletania niekoľ-
kých osudových križovatiek protagonistov sa 
však v plnej miere nedostavuje. Namiesto toho 
si uvedomíme viacero nedostatkov. Spomenul 
by som prvoplánový charakter jednotlivých prí-
behov, hraničiaci s povrchnosťou. Okrem toho 
mi v textoch chýba aj o kúsok viac literárnos-
ti, keďže ide stále o umenie a nie o podrobný 
záznam stretnutia dvoch ľudí, o ktorom sme 
iba informovaní, ako to čiastočne vidno naprí-
klad v texte Štvrtý monológ: Pán T.: „Pán T. má 
v očiach zvláštnu, starostlivo tlmenú radosť. Prišiel 
za ním niekto neznámy, niekto, kto sa ho chce pýtať 
na mesto, ktoré pomáhal zakladať. To je, ako keď 
smutného starkého poprosíte, aby Vám porozprá
val o vnúčatách“ (s. 118). Ani náhodou však ne-
chcem povedať, že autor nevie písať, to určite vie. 
V prípade tejto knihy mám však pocit, povedané 
obrazne, že dostihový kôň nemal svoj najlepší 
deň. Za prirovnanie spisovateľa k dostihovému 
zvieraťu sa, samozrejme, ospravedlňujem.   
 Precízne zostavené a časovo presne vyselek-
tované antológie pôvodných literárnych diel 
dokážu vypovedať o literárnom živote viac ako 
mnohé syntézy literárnych dejín. O dôvodoch 
nie je dôležité hovoriť, každý zorientovaný čita-
teľ tuší, v čom je problém. Aj takáto akademic-
kejšia vsuvka môže byť prológom k uvažovaniu 
nad knihou, ktorej sa predchádzajúce úvahy tak 
trochu dotýkajú. Charakter časovo vymedzenej 
antológie má totiž aj publikácia Poviedka 1996 
– 2016 (KK Bagala). Vychádza pri príležitosti 
jubilea a ponúka dva pohľady. V prvom rade je to 
reflexia samotnej súťaže Poviedka, ktorá dvadsať 
rokov s vervou mapuje akékoľvek poviedkárske 
ambície slovenského pospolitého ľudu. Dve de-
kády rokov už stoja za zmienku a reflexia tohto 
obdobia dokáže zhodnotiť životaschopnosť celé-
ho projektu. V tomto smere vydavateľstvo a jeho 
kľúčový partneri obstáli. Druhý pohľad je síce 
trochu širší, no rovnako výberovým spôsobom 
poukazuje na tendencie súčasnej slovenskej 
poviedky. Oba uhly pohľadu predstavujú každý 
zvlášť jednu z legitímnych odpovedí na otázku, 
kam sa slovenská literatúra od polovice deväť-
desiatych rokov posunula a aká je jej poloha 
dnes. Tých bystrejších a futuristicky založených 
čitateľov môže podobný vydavateľský počin na-
kopnúť dokonca k tomu, aby začali uvažovať aj 
o jej najbližších perspektívach, keďže charakter 
literatúry sa údajne po rokoch v upravenej verzii 
vracia. 
 Knižne spracovaný spätný pohľad na dvad-
sať rokov vydávania súborov poviedok obsahuje 
úvodný komentár Matúša Mikšíka a predovšet-
kým výber textov, reprezentujúcich jednotlivé 
ročníky súťaže. Pri čítaní zisťujeme, akým zásad-  ››
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si uvedomí, že aj tento príbeh je vo svojej podstate 
prostý. Moc, peniaze a sex. Asi aj drogy a chľast. 
Hŕstka ľudí, ktorí uverili, že môžu všetko. A je
den obyčajný vydierač, ktorý drží väčšinu z nich 
za gule. Systém bežal hladko, až kým sa nezačal 
zadrhávať na Ondrovi. Nič zložité. Netreba ani 
kresliť“ (s. 303). Aby som to celé zhrnul a tro-
chu nešetrne zjednodušil, próza je napriek jej 
avizovanej fiktívnosti skôr výsledkom autor-
ského hnevu z vývoja slovenskej politiky a jej 
prepojenia na organizovaný zločin. Čitateľom, 
ktorí o tomto vzťahu nikdy nepočuli, jej čítanie 
pravdepodobne neublíži. Zvyšku ale nemá ako 
literárny text veľmi čo ponúknuť. 

Nájdu si svojich čitateľov… Určite…
Román Petra Juščáka Balkan Blues (Marenčin 
PT) ocenia najmä čitatelia preferujúci príbehy 
o nedávnych konfliktoch na území bývalej Ju-
hoslávie. Neupozorňujem tu v žiadnom prípade 
na nejaké sadistické tendencie časti čitateľskej 
obce, iba sa snažím vysvetliť záľubu v sledovaní 
života pre nás trochu bizarných figúrok, ktoré 
na pozadí fatálnych konfliktov prežívajú svoje 
denné radosti a predovšetkým smútok. Autorova 
kniha síce rozpráva o živote po srbsko-kosov-
skej vojne, no obrazy ľudských tragédií sú v nej 
prítomné. Necharakterizuje ju ale depresívnosť, 
práve naopak, tvorca sa v intenciách situačnej 
únosnosti snaží pracovať aj s humorom. Štýl 
rozprávania nesúperí so zložitosťou témy, je 
zrozumiteľný, bez extra zložitých šifier. Literár-
ne prijateľným spôsobom tak znovu potvrdzuje 
svoju potrebu nanovo prežívať dejiny. Partnerov 
do dialógu o nich určite nájde.     
 Na knihe Lojza Marsinu Upratovanie 
v lunaparku (Verbis) je v prvom rade nápadná 
jeho zvláštna poetickosť, ktorá posúva tradičné 
hranice priestoru a času. Zvláštne pomotané sú 
aj zmienky o rôznych postavičkách, čarodejní-
koch či permoníkoch. Aby toho nebolo málo, 
ústredná postava Daniel si začína upratovať 
v sebe aj mimo seba a vďaka tomu začína fy-
zicky miznúť. Tento proces strácania sa začína 
už v úvode: „Mal by si si poupratovať, – povedal 
Justín Danielovi asi poldruha roka predtým, než 
sa stal priesvitným. Vyzerá to tak, že tvoj pobyt 
sa na tomto svete čo nevidieť skončí. Sedeli v zá
hradnej reštaurácii a Daniel permoníkovi ukazoval 
pravú nohu, z ktorej mu zrazu v ten deň pri rannom 
sprchovaní zmizol palec. No, že zmizol pri sprcho
vaní, to sa nedá povedať, jednoducho keď sa utie
ral, zistil, že ho nemá“ (s. 10). Nielen poznámka 
o „potrebe“ upratovať, ale aj takmer všetko 
ostatné v rozprávaní provokujú ku kladeniu 
otázok, či si tento typ literárneho textu vyžaduje 
špecifického čitateľa. Takého, ktorý neakcep-

tuje iba logicko-fyzikálne pravidlá fungovania 
sveta. V prípade, že k nim patríte, kniha vás 
môže zaujať a navyše príjemne pobaviť.  
 Priaznivci kúpeľných dobrodružstiev ocenia 
pravdepodobne knihu Juraja Šebestu Hévíz 
2090 (Culture Positive). Mondénnosť voľnočaso-
vého prostredia sa v literatúre centrálnej časti 
Európy už akosi spája s témou minulosti a bu-
dúcnosti tohto regiónu. Atmosféra kúpeľov však 
historicky stiera akékoľvek ostré hrany udalostí, 
ktoré by boli v inom prevedení oveľa nalieha-
vejšie. Autor má jasný rukopis a vie, o čom chce 
písať, zvláda aj háklivosť témy, ktorá je čistou 
špekuláciou. Inteligentnou a celkom určite aj 
čitateľnou.  

Na záver…
V závere ešte spomeniem autorov a diela, ktoré 
napriek výhradám vnímam ako súčasť inšpiratív-
nejšej a literárne zaujímavej časti minuloročnej 
produkcie nedebutových kníh. Celkom určite 
sem patria: Marek Boško Vitajte v KĽDR (Ikar), 
Peter Getting Polámané nohy baletiek (Ma-
renčin PT), Maxim E. Matkin Zvláštne šťastie 
(Vydavateľstvo Slovart), Viliam Klimáček Má-
ria Sabína (Marenčin PT), Márius Kopcsay 
Stena (Marenčin PT), Peter Krištúfek Lady 
Xanax, pán Snehulienka a ja (Marenčin PT), 
Pavol Rankov Legenda o jazyku (Vydavateľ-
stvo Slovart). 
 Ak by sme chceli hovoriť o tom, čo robí lite-
rárny kritik s textami, mohli by sme dospieť 
k názoru, že to vlastne nie je práca, ktorá by 
smerovala k odhaleniu pravdy. Pravdepodobne 
nejde ani o nastavenie exaktného hodnotového 
rastra či presnej hierarchie diel a ich tvorcov 
v nejakom čase. Ide skôr o pozorovanie jazyka 
spisovateľov a o snahu zachytiť to, ako sa rečové 
akty v dejinnom čase menia, transformujú a v ne-
poslednom rade po istých ozdravných kúrach 
vracajú späť na literárnu scénu. Literárny kritik 
je teda kurátorom výstavy diel, ktorým na vlast-
nú zodpovednosť pripravil vernisáž. O jednu sa 
usiluje aj tento výberovo-hodnotiaci text.       

 ›› ANTALÍKOVÁ, Silvia
Náš milý synáčik 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2018.  
1. vyd. 208 s. Viaz.
Vtipná próza o výchove pubertálneho 
chlapca, ktorý po 16 rokoch konečne 
spoznáva svojho biologického otca.
ISBN 978-80-556-3498-2
 
BABÍN, Emil
Chytil zlatú rybku 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 104 s. Viaz. 
Postrehy básnika, aforistu a noviná-
ra, v ktorých hodnotí našu prítom-
nosť. Tá sa deformuje vplyvom našej 
ľudskej nedokonalosti.
ISBN 978-80-551-6107-5

BAGIN, Albín – KADLEČÍK, Ivan
Poste restante 
Bratislava, F. R. & G. 2018. 1. vyd. 231 s.  
Brož. Knižná edícia časopisu Frag-
ment.
Kniha obsahuje doteraz nepubliko-
vanú korešpondenciu spisovateľa 
a literárneho vedca Albína Bagina 
(1939 – 1982) a spisovateľa Ivana 
Kadlečíka (1938 – 2014).
ISBN 978-80-89499-48-9

BALLA 
Je mŕtvy 
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 217 s. 
Viaz.
Súbor kratších textov spisovate-
ľa (1967), v ktorých sa odohrávajú 
zvláštne, neraz šokujúce príbehy 
v pôsobivo lapidárnej skratke.
ISBN 978-80-89973-15-6

BALÁŽ, Michal
Orgány a drámy 
Záhorská Ves, Amma 2018. 1. vyd. 
144 s. Brož.
Druhý literárny počin autora rozdele-
ný na dve časti. Prvá časť – satirická 
novela zachytávajúca dobrodružstvá 
antihrdinu. Druhú časť tvorí zbier-
ka textov balansujúcich na pomedzí 
dramatickej jednoaktovky, filmového 
scenára a grotesky.
ISBN 978-80-9725-013-3

BELÁK, Ľubo
Čierne na bielom. Ilust. Ivan Popo-
vič. Foto Vít Fila
Bratislava, FIDAT 2018. 1. vyd. 254 s. 
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Brož.
Zbierka próz hudobníka, televízneho 
tvorcu a publicistu, ktoré vznikali po-
čas takmer 20 rokov. Obsahuje spo-
mienky na autorove zážitky, priateľov 
až po politické narážky, komentáre 
o kultúre a eseje.
ISBN 978-80-89709-07-6
 
BENKOVÁ, Jana
Čip 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Novinárka Simona pátra po záhade, 
prečo po začipovaní umiera čoraz 
viac ľudí.
ISBN 978-80-551-5722-1
 
BEŇOVÁ, Emília D.
V objatí gentlemana, nepriateľa, 
milenca 
Košice, Meridiano-press 2018. 1. vyd. 
592 s. Viaz.
Próza o novinárke Melanie, ktorú 
chce zažalovať boháč Sebastian 
za uverejnenie nelichotivého článku.
ISBN 978-80-8980-898-4
 
BEŇOVÁ, Emília D.
V objatí manžela 
Bratislava, Bestseler 2018. 1. vyd. 
253 s. Brož.
Záverečná časť série V objatí gentle-
mana o najšťastnejších okamihoch 
manželov Melanie a Sebastiana, me-
dzi ktorých však vstúpi tretia osoba.
ISBN 978-80-8982-141-9

BERNÁTOVÁ, Gabrielle
Šťastie prichádza v intervaloch 
Trnava, Vydavateľstvo Magna 2018.  
1. vyd. 352 s. Viaz.
Ľúbostná próza autorky (1991).
ISBN 978-80-8991-700-6

BILAVSKÁ, Zuzana
Čierny jaguár 
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 1. vyd. 
276 s. Brož.
Príbeh o mužovi, ktorý si zakázal všet-
ky prejavy citov. No keď spoznáva Lau-
ru, jeho zásady sa otrasú v základoch.
ISBN 978-80-8197-149-5
 
BINDZÁR, Juraj
Zvon. Vidiecky román so zlým 
koncom 

Kniha je hlbokým príbehom dvoch 
priateľov rozdelená na dve samostat-
né časti.
ISBN 978-80-9724-833-8
 
BYSTRIČANOVÁ, Silvia
Bosí sme prišli na svet 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 152 s. Viaz.
Próza populárnej spisovateľky o ta-
jomnom mužovi s člnom so zvlášt-
nou životnou múdrosťou, ktorý 
preváža ľudí cez jazero.
ISBN 978-80-556-3580-4
 
CABÁNIKOVÁ, Evelin
Uväznená 
Bratislava, Mafra Slovakia 2018.  
1. vyd. 360 s. Brož. Edícia Evitovky
Autorka už publikovala prózy pod me-
nom Eva Evelin Červienková. Príbeh 
o žene, ktorá si odpykala trest v srb-
skej ženskej väznici a neskôr sa roz-
hodla prehovoriť o tom, ako sa veci 
naozaj udiali.
ISBN 978-80-8995-013-3
 
CISÁROVÁ, Magdaléna
Životy na hojdačke 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 256 s. 
Viaz.
Próza zachytáva príbehy ľudí, kto-
rých éra normalizácie po roku 
1968 vyradila z dovtedajšieho spô-
sobu života.
ISBN 978-80-551-5943-0
 
CODDINGTON, Andrea
Dedičný hriech 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 244 s. 
Viaz.
Próza známej autorky o kompliko-
vanom vzťahu dvoch mladých ľudí 
a o tom, že niektoré hriechy sú de-
dičné.
ISBN 978-80-551-6501-1
 
ČIERNY, Michal
Pomáhaj a chráň 
Doľany, JJK Trade 2018. 1. vyd. 232 s. 
Viaz.
Príbeh o Rudolfovi Kuklovi, ktorý 
sa snaží objasniť vraždu prosti-
tútky Karin Novákovej. Autor si 
trefne strieľa z profesie, ktorou sa 
sám živí.
ISBN 978-80-9727-158-9

ČUPERKOVÁ BREZINSKÁ, Tatiana
To nerieš 
Bratislava, Mafra Slovakia 2018.  
1. vyd. 283 s. 
Šiesta próza autorky vtipne zachy-
táva denné situácie pätnásťročného 
manželstva.
ISBN 978-80-89950-04-1
 
DÁN, Dominik 
List zo záhrobia 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 320 s. Viaz. Edícia Slo-
venské TOP krimi
Kriminálny román populárneho auto-
ra píšuceho pod pseudonymom. Prí-
beh sa odohráva po nástupe demok-
racie a zmene Verejnej bezpečnosti 
na Policajný zbor.
ISBN 978-80-556-3586-6
 
DÁN, Dominik 
Venuša zo zátoky 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 360 s. Viaz.
Detektív Richard Krauz rieši vraždu 
dievčaťa, ktoré bolo nájdené bez hla-
vy a rúk. 
ISBN 978-80-556-3689-4
  
DOBRAKOVOVÁ, Ivana
Matky a kamionisti 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 157 s. Viaz.
Štvrtá prozaická kniha autorky 
(1982). Próza zachytáva príbehy pia-
tich žien, troch Sloveniek a dvoch Ta-
lianok, odohrávajúce sa v Bratislave 
a Turíne. Popisuje vzťahy s matkami, 
otcami, kamionistami.
ISBN 978-80-569-0041-3
 
DUNAJ, Radovan
Krvavá dohoda 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 320 s. Viaz.
Politický triler inšpirovaný konšpi-
račnými teóriami o zákulisí sloven-
skej politiky.
ISBN 978-80-5690-305-6
 
DUŠEK, Dušan
Strih vetra 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 144 s. Viaz.
Zbierka 33 poviedok významného 
spisovateľa (1946), v ktorých je dôle-

Bratislava, ORMAN 2018. 1. vyd. 
270 s. Brož.
Román spisovateľa, filmára, kultúr-
neho publicistu, pesničkára a Pez-
inčana (1943 – 2019). Príbeh odohrá-
vajúci sa na slovensko-moravskom 
pomedzí, kde nažívajú ľudia v zhode, 
až kým nevstúpi do ich života hlas 
boží.
ISBN 978-80-8950-416-9
 
BODNÁROVÁ, Jana
NOCturná 
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 119 s. Viaz.
Kniha obsahuje sériu krátkych frag-
mentov vzťahujúcich sa k noci od po-
etky a prozaičky (1950).
ISBN 978-80-8170-049-1
 
BOHINSKÁ, Biba
Tajné životy (druhá časť) 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 280 s. 
Viaz.
Druhá časť série obsahuje druhú polo-
vicu prvej sezóny televízneho seriálu, 
ktorý ukazuje príbehy týraných žien.
ISBN 978-80-551-5984-3
 
BORUŠOVIČOVÁ, Eva
Do plaviek 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 300 s. Viaz.
Texty uverejnené v rôznych periodi-
kách od scenáristky a režisérky (1970) 
o tom, ako preplávať životom, láskou, 
manželstvom, rodičovstvom a kaž-
dodennými radosťami aj starosťami.
ISBN 978-80-556-3495-1
 
BOŠKO, Marek
Vitajte v KĽDR 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Tretia kniha autora (1976). Riaditeľ 
španielskej Zoo, ktorému sa nepo-
darilo oplodniť samicu nosorožca 
čierneho, sa odhodlá na nebezpeč-
ný čin. 
ISBN 978-80-551-6347-5
 
BUDZAK, Dušan
Môj život s Jojom 
Bez miesta, Vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
416 s. Viaz.
Próza s podtitulom Aj tie najväčšie 
tragédie majú svoj šťastný začiatok.  ››
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žitým motívom pamäť. Rozprávač sa 
snaží vnímať, rozpamätať sa, hľadať 
v spomienkach.
ISBN 978-80-556-3566-8
 
DUŠIČKOVÁ, Eva
Zimomriavky 
Banská Bystrica, Inspira Publishing 
2018. 1. vyd. 250 s. Brož.
Kniha obsahuje 33 poviedok s mys-
terióznymi motívmi.
ISBN 978-80-9731-880-2
 
EŠTOKOVÁ, Alica
Kým je čas 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 228 s. 
Viaz.
Štvrtá próza autorky o narušenom 
harmonickom vzťahu manželov, kto-
rý sa odohráva na pozadí teroristic-
kého útoku na Slovensku.
ISBN 978-80-551-6460-1
 
FARTELOVÁ, Marta
Chlapec bez mena 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Príbeh inšpirovaný skutočnými uda-
losťami o židovskom chlapcovi, ktorý 
sa ocitá v osvienčimskom pekle.
ISBN 978-80-8164-168-8
 
FILAN, Boris
Hodina človečiny 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 232 s. Viaz.
Pokračovanie série Zabíjačka a iné 
rozkoše a Po vtákoch. Kniha obsahuje 
fejtóny, úvahy a poviedky o tom, čo 
známeho autora (1949) potešilo alebo 
nahnevalo.
ISBN 978-80-556-3595-8

FERKO, Tibor
Keď chameleón nemá nohy 
Košice, EQUILIBRIA 2018. 1. vyd. 
194 s. Brož.
Komorne koncipovaný román reflek-
tuje osudy štyroch generácií, prináša 
tému spoločenskej pretvárky a zly-
hania.
ISBN 978-80-8143-210-1

GETTING, Peter
Polámané nohy baletiek 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
152 s. Viaz.

544 s. Viaz.
Autorský výber krátkych próz maďar-
ského spisovateľa (1948 – 2018), ktoré 
sa zhodujú s tromi etapami autorovho 
prístupu k realite života a jeho obrazu 
v tvare literárnej fikcie. Rozhranie 
tvoria roky 1989 – 2014.
ISBN 978-80-569-0110-6

HAJDUKOVÁ, Michaela Ella
Draculova žena 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 288 s. 
Viaz.
Hrozivý príbeh o priateľoch, ktorí sa 
vydajú na výlet do Rumunska. Jeden 
z nich spustí svojím príchodom niečo, 
čo sa už nedá zastaviť.
ISBN 978-80-8164-158-9
 
HAJDUKOVÁ, Michaela Ella
Tanečnica 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 344 s. 
Viaz.
V próze sa prelína minulosť (druhá 
svetová vojna, koncentračné tábory) 
so súčasnosťou. Júlia pátra po svojich 
koreňoch, pričom otvára Pandorinu 
skrinku.
ISBN 978-80-8164-148-0
 
HAMAROVÁ, Darina
Posledná kniha 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 296 s. 
Viaz.
Historická romantická próza odohrá-
vajúca sa na sklonku 18. a začiatkom 
19. storočia v Paríži.
ISBN 978-80-8164-159-6
 
HAMZOVÁ, Mária
Odplata 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 312 s. 
Viaz.
Príbeh o Sebastianovi, ktorý si uvedo-
mí svoj najväčší omyl v živote a bude 
sa snažiť zvrátiť svoj vlastný osud.
ISBN 978-80-8164-167-1
 
HAVRAN, Michal
Otec bol v strane 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
191 s. Viaz.
Spoločenský román spisovateľa 
(1973). Kniha popisuje príbeh umie-
rajúceho muža. Ten rekapituluje svoj 
život, ktorý sa premenil na ideológiu.
ISBN 978-80-569-0242-4

HAVRANOVÁ, Ivana
Herečka 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Dramatický príbeh mladej ženy, ktorá 
aj napriek úspechu na filmovom plát-
ne a v divadle žila život, ktorý ju vnie-
sol do ubíjajúcich životných situácií.
ISBN 978-80-569-0218-9
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Kúpeľné oblátky 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
144 s. Viaz.
Príbeh o vydatej žene, ktorá počas 
pobytu v kúpeľoch objavuje v sebe aj 
v živote veci, ktoré jej manžel nikdy 
neodhalil.
ISBN 978-80-569-0215-8
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Mníška 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
192 s. Viaz.
Príbeh o mladom dievčati, ktoré po-
chádza z chudobných pomerov a raz 
sa rozhodne stať mníškou.
ISBN 978-80-569-0122-9
 
HAVRANOVÁ, Ivana
Premiérova milá 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
176 s. Brož.
Próza o cieľavedomej Monike postu-
pujúcej po spoločenskom rebríčku, 
ktorá sa napokon ocitne v pracovni 
premiéra krajiny.
ISBN 978-80-569-0314-8
 
HÁBER, Stanislav
Úsmevy z pekla 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
79 s. Brož.
Kniha Stanislava Hábera (1966) za-
chytáva udalosti 1. svetovej vojny, 
v ktorej bojuje hlavný hrdina, a 2. sve-
tovej vojny, počas ktorej bol uväznený 
a mučený fašistami. 
ISBN 978-80-8202-039-0
 
HLAVATÁ, Dana
Kreatúra 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Príbeh autorky (1957) napísaný pod-
ľa skutočnosti. Osudy mužov a žien, 

Próza odohrávajúca sa v imaginár-
nom Meste. Autor (1975) hľadá odpo-
vede na otázky o zmysle existencie.
ISBN 978-80-569-0239-4
 
GILLEROVÁ, Katarína
Dievča v zrkadle 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 1. vyd. 312 s. Viaz.
Spoločenský román o Olívii, ktorá 
sa pokúša potlačiť traumy z det-
stva a pripraviť sa na spoločný život 
s partnerom Jonášom. 
ISBN 978-80-220-2076-3
 
GILLEROVÁ, Katarína
Neodchádzaj 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 2. vyd. 327 s. Viaz.
Reedícia románu o Veronike, ktorej 
kvôli nevere krachuje manželstvo.
ISBN 978-80-220-2073-2
 
GINDL, Eugen
Svetobežník bez pasu 
Bratislava, F. R. & G. 2018. 1. vyd. 
142 s. Brož.
Kniha známeho novinára (1944) s rá-
zom dokumentu obohatená o fotokópie 
listov, obálok, dokladov. Autor rozprá-
va o cestovateľovi Samuelovi Šikeťovi.
ISBN 978-80-8949-949-6

GREBÁČ, Marián
Príbehy vrchov. Foto Ján Lacika, 
Tomáš Trstenský, Marián Grebáč
Bratislava, Dajama 2018. 1. vyd. 192 s. 
Viaz.
Autor predstavuje miesta v horách, 
ktoré majú obraz v literatúre, objavu-
je genius loci vrchov a dolín ležiacich 
pod nimi.
ISBN 978-80-8136-090-9

GREGOROVÁ, Adriana
Namaľuj mi nádej 
Košice, Vydavateľstvo Maxim 2018.  
1. vyd. 216 s. Viaz.
Tereze a Jurajovi sa rozpadne manžel-
stvo, v ktorom trpel aj ich syn Adam. 
Tereza sa opäť zamiluje, no ani toto 
šťastie netrvá dlho.
ISBN 978-80-8996-715-5
 
GRENDEL, Lajos
Obsažné batožiny 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
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ktorí dokázali rokmi, skúsenosťami, 
pochopením tých druhých či ranami 
osudu zmeniť svoje priority v živote.
ISBN 978-80-569-0209-7
 
HLAVATÁ, Dana
Nervy v kýbli 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
192 s. Viaz.
Tridsať príbehov, ktoré autorka zaži-
la na vlastnej koži, alebo sa dokázala 
vcítiť do kože tých, ktorí občas majú 
nervy na krajíčku.
ISBN 978-80-569-0206-6
 
HOLETZOVÁ, Katarína
Správa od mŕtveho chlapca 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
304 s. Viaz.
Próza autorky mladej generácie. Psy-
chologický triler o milostnej afére 
učiteľky a študenta.
ISBN 978-80-569-0275-2
 
HRONSKÝ, Jozef Cíger
Pisár Gráč. Doslov Ján Števček, Jana 
Kuzmíková
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 224 s. 
Viaz. Edícia Zlatým písmom
Próza spisovateľa (1896 – 1960) zachy-
táva osobité videnie každodennosti 
človeka, vzťahy muža a ženy a osud 
človeka v dejinných súvislostiach.
ISBN 978-80-551-6345-1
 
CHRAPPA, Roman
Dobrá forma 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 208 s. 
Brož. Edícia Ajna
Kniha o tom, ako sa z Lucasa stal 
zdravý a vyrovnaný človek vďaka 
absolvovaniu šamanských rituálov 
a trénovaniu jeho tela a mysle.
ISBN 978-80-551-6281-2

INDIANI, Egor
Bravo, bravo 
Záhorská Ves, Amma 2018. 1. vyd. 
176 s. Brož.
Druhá kniha autora zachytáva osudy 
účastníkov plavby na výletnej lodi 
v Karibiku. Debut: Rauš (2014).
ISBN 978-80-97250-12-6
 
JAKUBOVÁ, Martina
P. S. Hľadám chlapa 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 374 s. 

JUŠČÁK, Peter
Balkan blues 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
256 s. Viaz.
Román autora (1953) zachytáva dra-
matický príbeh z čias balkánskych 
vojen. Herec sa ocitá uprostred vojno-
vého násilia, čo ho podnecuje k pre-
hodnoteniu svojho života.
ISBN 978-80-5690-179-3

KADLEČÍK, Ivan
Dvanásť / Vlastný hororskop / 
Rapsódie a miniatúry / Hlavola-
my. Doslov Alexander Balogh
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. v tomto 
súbore. 439 s. Viaz.
Druhý zväzok súborného diela autora 
(1938 – 2014) obsahuje texty štyroch 
kníh z konca 80. a 90. rokov 20. sto-
ročia.
ISBN 978-80-97277-74-1
 
KADLEČÍK, Ivan
Lístoky / Lunenie / Taroky / Malé 
prelúdiá. Doslov Pavel Hrúz
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 466 s. 
Viaz.
Tretí zväzok súborného diela autora 
obsahuje texty štyroch kníh z 90. ro-
kov 20. storočia. Autor spája prvky 
prozaickej a esejistickej tvorby s ly-
rickými prvkami.
ISBN 978-80-89973-13-2

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Kvety pre Lauru 
Bratislava, Ikar 2018. 2. vyd. 312 s. 
Viaz.
Román populárnej autorky (1964) 
o manželoch, ktorí stratili svojho se-
demročného syna. Ich životy a vzťah 
sú podrobené tej najťažšej skúške.
ISBN 978-80-551-5223-2
 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Mama 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 304 s. 
Viaz.
Román o manželke, mame a starej 
mame Helge. Príbeh o láske, starost-
livosti, ale aj citovom chlade a kritike.
ISBN 978-80-551-6106-8
 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Siete z pavučín 
Bratislava, Ikar 2018. 4. vyd. 272 s. 

Viaz.
Reedícia románu o mladej a úspešnej 
Blanke, ktorej osobný život je samé 
sklamanie. Skrýva tajomstvo, o kto-
rej nevedia priatelia ani kolegovia. 
ISBN 978-80-551-6225-6
 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Slzy a smiech 
Bratislava, Ikar 2018. 2. vyd. 320 s. 
Viaz.
Autorka v príbehu spojí osudy dvoch 
žien. Evy, ktorej ku šťastiu nič nechý-
ba, a Kamily, ktorá si len ťažko spĺňa 
svoje skromné sny. 
ISBN 978-80-551-6224-9
 
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Tri sestry 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 264 s. 
Viaz.
Príbeh o troch sestrách a ich mame, 
na ktorú si dve z nich nevedia nájsť 
časť, a preto sa mama rozhodne konať.
ISBN 978-80-551-6448-9
 
KIJABA, Peter
Zlo si nevyberá 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 
2018. 1. vyd. 416 s. Viaz.
Druhá kniha autora, ktorý slúžil 
vo Francúzskej cudzineckej légii 
a tiež ako kontraktor na Haiti, Afga-
nistane a v Iraku. V próze zobrazuje 
skutočnosť plnú teroru a beznádeje.
ISBN 978-80-2220-950-2
 
KLIMÁČEK, Viliam
Mária Sabína 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
174 s. Viaz.
Spoločenský román autora (1958) je 
voľným prerozprávaním jeho Horskej 
pentalógie, teda piatich divadelných 
hier: Loj, Mária Sabína, Angeleo, 
Ohne ohnivé, Je dobré vycítiť.
ISBN 978-80-569-0152-6
 
KOCIAN, Nikola R.
Rozchod 
Bez miesta, FemCode 2018. 1 vyd. 
200 s. Viaz.
Príbeh ženy, ktorá otvorene hovorí 
o najtemnejších stránkach rozchodu 
a reálnych situáciách, do ktorých ju 
dostal tento krok.
ISBN 978-80-973150-0-9

Viaz.
Vtipný román o Bianke, ktorej sa 
nedarí vo vzťahoch, preto sa rozhod-
ne pre umelé oplodnenie a hľadanie 
vhodného darcu.
ISBN 978-80-8164-151-0
 
JAMBOROVÁ, Vita
Ja ti to vrátim 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 2. vyd. 
(v Marenčin PT 1. vyd.) 160 s. Viaz.
Príbeh o rozvode manželov, deľbe 
majetku a novej identite.
ISBN 978-80-569-0365-0
 
JANOVSKÁ, Zuzana
Dilemy obyčajných žien 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 1. vyd. 192 s. Viaz.
Druhá próza autorky (1981) je príbe-
hom boja o životné šťastie hlavných 
hrdiniek – Etely, jej matky Ilony 
a dcéry Paulíny. Debutovala knihou 
Zostaň so mnou v Írsku (2016).
ISBN 978-80-220-2027-5
 
JARKOVSKÁ, Erika
Bojovníci Dúhy 
Zvolen, Enribook 2018. 1. vyd. 566 s. 
Viaz.
Dobrodružná trilógia inšpirovaná 
skutočnými dejinnými udalosťami 
severoamerického kontinentu rokov 
1860 – 1912.
ISBN 978-80-89948-06-2
 
JARKOVSKÁ, Erika
Sny vo vetre 
Zvolen, Enribook 2018. 1. vyd. 224 s. 
Viaz.
Historicko-romantický príbeh odo-
hrávajúci sa v americkej Louisiane 
a v nemeckom kráľovstve Württem-
berg v rokoch 1804 – 1883 inšpirovaný 
skutočnými dejinnými postavami.
ISBN 978-80-9724-479-8
 
JELÍNEK, Michal
Delírium 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Príbeh svojského psychiatra s čier-
nym humorom, sarkazmom a vý-
stižnými prirovnaniami. Nepri-
krášlený pohľad na našu modernú 
spoločnosť.
ISBN 978-80-551-6162-4
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KOHUTIAROVÁ, Mária
Dokonalá 
Piešťany, Bene Media 2018. 1. vyd. 
256 s. Brož.
Próza o kresťansky založenej rodine, 
z ktorej sa postupne vytratila láska, 
manželská blízkosť i porozumenie.
ISBN 978-80-9725-875-7

KOPCSAY, Márius
Stena 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Príbeh na hranici sci-fi predstavuje 
metaforu totalitného režimu, jeho 
zrútenia a opätovného úspešného 
návratu v ešte agresívnejšej podobe.
ISBN 978-80-569-0236-3
 
KOPCSAYOVÁ, Iris
Životná poistka 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
288 s. Viaz.
Próza spisovateľky (1967) o dvoch 
priateľkách, starnúcich ženách, 
ktoré sa v dnešnom svete cítia byť 
cudzinkami. Ich životy sa zmenia, 
keď do deja vstúpi muž posadnutý 
túžbou po ženskom tele.
ISBN 978-80-569-0188-5
 
KOPCSÁNYI, Katarína
Svetlo je aj za oponou 
Bratislava, Noxi 2018. 1. vyd. 248 s. 
Brož.
Marianna v príbehu natrvalo stráca 
zrak. Autorka zachytáva jej vnútornú 
silu a odhodlanie zahodiť minulosť 
a byť šťastná.
ISBN 978-80-8111-487-8

KOSTELANSKI, Václav
Virtuóz. Ilust. Igor Ondruš
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 101 s. 
Viaz.
Tretia zbierka poviedok autora mla-
dej generácie s textami plnými rece-
sie a čierneho humoru.
ISBN 978-80-89973-02-6
 
KOVALYK, Uršuľa
Čisté zviera 
Bratislava, Divadlo bez domova 
2018. 1. vyd. 168 s. Viaz.
Próza slovenskej spisovateľky a dra-
matičky (1969).
ISBN 978-80-9713-543-0

KUPČO, Marek
Lovec hriechov 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
54 s. Brož.
Zbierka poviedok prozaika, režiséra 
a scenáristu (1974). Reaguje v nich 
na aktuálny spôsob života, na hod-
notový rebríček ľudí.
ISBN 978-80-8202-031-4
 
LACKOVÁ, Jolana
Príbehy, ktoré hladia 
Bez miesta, Vl. náklad 2018. 1. vyd. 
200 s. Viaz.
Zbierka poviedok autorky (1958) 
troch prozaických diel – Z pekla 
na Olymp I. a II., Muž z gulagu.
ISBN 978-80-5700-236-9

LUNÁKOVÁ, Magdaléna
Chcela mi vziať život 
Praha, Naše vojsko 2018. 1. vyd. 192 s. 
Viaz.
Román inšpirovaný skutočnosťou 
o Nine Hamarovej, ktorá počuje hlasy 
vo svojej hlave, a preto musí začať 
život v inom meste.
ISBN 978-80-2061-769-9
 
MACKOVÁ, Tatiana
Nádej z Blatnohradu 
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 
162 s. Viaz. Edícia Kvety vášne
Próza zo série Nitky osudu, v ktorej 
autorka (1963) odkrýva nepoznané 
stránky života slovanských panov-
níkov. V diele sa zavŕši osud knieža-
ťa Pribinu, aby mohol čitateľ spoznať 
jeho syna Koceľa.
ISBN 978-80-8201-019-3
 
MACHÁČKOVÁ, Monika
Zlodejka otcov 
Bratislava, Mafra Slovakia 2018.  
1. vyd. 336 s. Brož. Edícia Evitovky
Príbeh o tom, ako sa protagonistka 
zaľúbi do muža so záväzkami.
ISBN 978-80-8995-007-2
 
MACHÁČOVÁ, Adriana
Milujem tvoje lži 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 272 s. Viaz. 
Autorka v knihe zobrazuje dramatic-
ké vzťahy viacerých navonok harmo-
nických rodín.
ISBN 978-80-551-5971-3

MACHÁČOVÁ, Adriana
Niekto ako ty 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 316 s. 
Viaz.
Psychologický príbeh populárnej 
autorky o štyroch priateľkách – ich 
ľúbostných vzťahoch, kolíznych 
situáciách aj vypätých emočných 
drámach.
ISBN 978-80-551-6445-8
 
MACHOVÁ, Katarína
Nič neľutujem 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
272 s. Brož.
Próza zachytáva príbeh o zdanlivo 
dokonalom živote jednej rodiny.
ISBN 978-80-5690-227-1
 
MANÁKOVÁ, Mirka
Slzy pre Araba 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Rozprávanie o Sáre, ktorá cez so-
ciálnu sieť spozná Araba, vydá sa 
zaňho a to rozhodnutie zmení celý 
jej život.
ISBN 978-80-5690-326-1
 
MARKOVÁ, Petra
Priznania žien 
Košice, Meridiano-press 2018. 1. vyd. 
202 s. Viaz.
Pikantné a šokujúce príbehy žien 
založené na skutočných udalos-
tiach.
ISBN 978-80-8980-881-6
 
MARTINCOVÁ, Denisa
Šepot motýľov 
Praha, Nakladatelství Brána 2018.  
1. vyd. 320 s. Viaz.
Príbeh o mladej a ambicióznej novi-
nárke Simone, ktorá sa ocitá vo svete 
nenávisti a korupcie, ale prežíva aj 
spaľujúcu lásku a skutočné hodnoty 
života.
ISBN 978-80-7584-062-2

MATKIN, Maxim E.
Zvláštne šťastie 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Autor píšuci pod pseudonymom 
skúma milostné vzťahy v priamom 
napojení na spoločnosť a politiku.
ISBN 978-80-556-2599-7

KOZMON, František
Kukučka 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 416 s. 
Viaz.
Tretia kniha autora. Detektív Wolf 
rieši vraždu ženy bohatého plastic-
kého chirurga, ktorý je nezvestný. 
Po čase obete pribúdajú. 
ISBN 978-80-551-6346-8
 
Košickonovoveské poviedky. 
Ilust. David Kukoľ
Košice, Vienala 2018. 1. vyd. 108 s. 
Brož.
Príbehy z historickej obce Košická 
Nová Ves.
ISBN 978-80-8126-149-7
 
KRÁLIK, Jozef
Hobliny alebo Rozprávanie pre do-
zrelých zo škatule od topánok 
Brno, Tribun EU 2018. 1. vyd. 258 s. 
Viaz.
Zbierka próz.
ISBN 978-80-263-1384-7
 
KRIŠTÚFEK, Peter
Lady Xanax, pán Snehulienka a ja 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
237 s. Viaz.
Román je satirickou výpoveďou 
o stratenej generácii, ktorá uviazla 
jednou nohou v neskorom komu-
nizme a druhou v ranom kapita-
lizme.
ISBN 978-80-569-0047-5

KRIŠTÚFEK, Peter
Nepresné miesto / Voľným okom 
/ Hviezda vystrihnutého záberu. 
Doslov Pavol Rankov, Dado Nagy
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. v tom-
to súbore. 363 s. Viaz.
Súborné vydanie poviedok spisova-
teľa a režiséra, autora dvanástich 
prozaických kníh a zbierky poézie.
ISBN 978-80-89973-11-8
 
KULICH, Roman
Pomsta 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Triler odohrávajúci sa v okolí Žili-
ny. Sériový vrah zabíja oponentov 
miestneho bossa podľa dvanástich 
Herkulových úloh.  
ISBN 978-80-569-0293-6
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MIHOKOVÁ, Michaela
Všetci sme cigáni 
Košice, Vydavateľstvo Maxim 2018.  
1. vyd. 320 s. Viaz.
Príbeh autorky mladej generácie 
o krutých tajomstvách, pomste a ces-
te za šťastím.
ISBN 978-80-8996-700-1

MONOŠOVÁ, Martina
Sophie: Ples u vojvodkyne 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
224 s. Viaz.
Prvý diel historickej prózy autorky 
(1972) o mladej šľachtičnej, ktorá 
stratila pamäť a nerozpráva.
ISBN 978-80-5690-224-0
 
MOTLOVÁ MAZINIOVÁ, Janette
Cigánka 
Zvolen, Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica – Technická 
univerzita vo Zvolene 2018. 2. dopln. 
vyd. 246 s. Brož.
Autobiografia autorky zachytáva jej 
život v dvoch svetoch – rómskom aj 
gadžovskom.
ISBN 978-80-228-3036-2
 
MURÍN, Gustáv
Pokus o lásku 
Martin, Vydavateľstvo Matice sloven-
skej 2018. 1. vyd. 152 s. Viaz.
Román populárneho spisovateľa 
(1959) prináša tému lásky v prostredí 
vedeckého laboratória.
ISBN 978-80-8115-264-1

Múdrosť hlbín. Zost. Slavomíra 
Očenášová-Štrbová
Banská Bystrica, Belianum – Vyda-
vateľstvo Univerzity Mateja Bela 
2018. 1. vyd. 112 s. Brož.
Výber z tvorby Milana Rúfusa (1928 
– 2009).
ISBN 978-80-557-1470-7

NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra
Ženy nášho rodu 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 2. vyd. 
(v Marenčin PT 1. vyd.) 272 s. Viaz.
Román populárnej autorky (1972) 
o troch generáciách žien, do ktorých 
života zasiahli veľké dejiny – 2. sve-
tová vojna, rok 1968 a 1989.
ISBN 978-80-569-0104-5
 

plnené o dosiaľ nepublikované texty 
z pozostalosti.
ISBN 978-80-9727-775-8

PAVELKOVÁ, Kristína
Krehké šťastie 
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 1. vyd. 
236 s. Brož.
Voľné pokračovanie prózy Neoby-
čajné leto (2015) o dvoch sestrách, 
ktorým osud uštedruje tvrdé rany.
ISBN 978-80-8197-133-4
 
PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra
Záhadné príbehy spod Tríbeča 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
138 s. Viaz.
Príbehy pochádzajúce z obcí spod 
Tríbeča odohrávajúce sa v 1. polo-
vici 20. storočia. Ich podložie tkvie 
v ľudových poverách, strašidelných 
historkách, rozprávkach a poves-
tiach.
ISBN 978-80-8194-092-7
 
PETEJOVSKÝ, Juraj Havaj
Denník ďalšieho dňa 
Bratislava, Post Scriptum 2018.  
1. vyd. 264 s. Brož.
Druhá kniha poviedok autora, v kto-
rých sa zameriava nielen na bežné 
kolízie a úsmevné stránky života, 
ale aj na negatívne javy súčasnosti, 
ako je kriminalita, sociálna bieda, 
nacionalizmus.
ISBN 978-80-8956-782-9
 
PILJAR, František
Skrotení na neurčito 
Banská Bystrica, Dali-BB 2018. 1. vyd. 
336 s. Viaz.
Próza o dvoch postavách, ktoré 
výrazne poznačila minulosť, zme-
ny v spoločnosti i vyrovnávanie sa 
s novou realitou.
ISBN 978-80-8141-185-4

PIUS, Miroslav
Kronika zabudnutých pocitov 
(Dejiny našej krčmy) 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2018. 1. vyd. 246 s. Viaz.
Vtipno-smutné poviedky o známych 
či menej známych ľuďoch z Nemči-
nian od prozaika (1942).
ISBN 978-80-8194-049-1

PIŽURNÝ, Anton
Biela skrinka 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
150 s. Viaz.
Próza autora s podtitulom Chlapci 
zo Schubertovej ulice. Obsahuje krát-
ke spomienky autora (1961) na det-
stvo v Želiezovciach.
ISBN 978-80-8202-042-0

Poviedka 1996 – 2016. Predslov 
Matúš Mikšík
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 276 s. 
Viaz.
Víťazné texty literárnej súťaže. Kniha 
obsahuje texty týchto autorov: Braňo 
Hochel, Balla, Rado Olos, Benjamín 
Škreko a ďalších.
ISBN 978-80-89973-05-7
 
Poviedka 2018. Predslov Svetlana 
Žuchová. Ilust. Mária Slováková
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 178 s. 
Brož. Edícia Nová slovenská próza
Zborník najlepších poviedok 22. roč-
níka literárnej súťaže obsahuje tex-
ty autorov – A. Brozová, M. Greguš,  
B. Hrínová, K. Kolbas, D. Moravčíko-
vá, M. Petrovičová, P. Števonková,  
J. Turzáková.
ISBN 978-80-89973-12-5
 
PRONSKÁ, Jana
Diablova zajatkyňa 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 1. vyd. 247 s. Viaz.
Historický román inšpirovaný poves-
ťami opradeným Spišským hradom. 
Dramatický príbeh lásky rebelského 
rytiera a krásnej kňažnej.
ISBN 978-80-220-2044-2
 
PRONSKÁ, Jana
Jorga 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 1. vyd. 214 s. Viaz.
Pokračovanie prózy Kliatba o ochran-
kyni Jorge. Kliatba pominula, no Jor-
gine vazalstvo stále pretrváva.
ISBN 978-80-220-2080-0
 
PRONSKÁ, Jana
Rebelka 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 1. vyd. 254 s. Viaz.
Historický ľúbostný román odohrá-

NÁZLEROVÁ, Renáta
Tučibomba. No a čo? 
Bratislava, Fortuna Libri 2018. 1. vyd. 
232 s. Viaz. Edícia Fortuna Litera
Spoločenský román autorky (1968) 
o láske, hľadaní cesty k mužom 
a krásy v príbehoch dvoch hlavných 
hrdiniek.
ISBN 978-80-8142-794-7

NÁZLEROVÁ, Renáta
Vražda Eleny P. 
Bratislava, Fortuna Libri 2018. 1. vyd. 
208 s. Viaz. Edícia Fortuna Litera
Kriminálny príbeh inšpirovaný sku-
točnými udalosťami. Mladá novinár-
ka odhaľuje pozadie brutálnej vraždy 
študentky práva.
ISBN 978-80-8142-778-7

Odkaz Karolíny Brüstleovej 
(9. ročník). Zost. Karol Vlčko
Podhorie, Obecný úrad (Podhorie) 
2018. 1. vyd. 52 s. Brož.
Zborník deviateho ročníka literárnej 
súťaže Radosť zo života a v živote.
ISBN 978-80-973081-6-2

OLACH, Ľubomír
Advokát 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Prípady advokáta, ktoré sa zdajú byť 
beznádejné, ale vďaka dlhoročným 
skúsenostiam vždy dosiahne oslo-
bodzujúci rozsudok.
ISBN 978-80-569-0299-8

ONDRIOVÁ, Ivana
Vlčia hora 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Triler o tom, ako sa manželia vybe-
rú do divokých hôr a po čase bojujú 
o prežitie.
ISBN 978-80-8164-149-7
 
PANKOVČÍN, Václav
Marakéš. Šicke me naše! Ilust. 
Fero Guldan
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 304 s. 
Viaz.
Prvý zväzok súborného diela spisova-
teľa (1968 – 1999) obsahuje poviedky 
zo začiatku 90. rokov 20. storočia, 
ktoré vyšli v knihách Marakéš a Asi 
som neprišiel len tak. Vydanie je do-
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vajúci sa na stredovekom Sloven-
sku. O lásku kontesy Cecílie bojuje 
župan Štefan.
ISBN 978-80-220-2039-8
 
PRONSKÁ, Jana
Rytierova česť 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 2. vyd. 255 s. Viaz.
Reedícia historického románu. Ry-
tier Filip chce pomstiť smrť svojej 
manželky a syna.
ISBN 978-80-220-2057-2
 
PÚČEK, Ján
Med pamäti 
Banská Bystrica, OZ Laputa / Lite-
rárna bašta 2018. 1. vyd. 138 s. Brož.
Štvrtá prozaická kniha autora (1987), 
v ktorej sa venuje téme pamäti a na-
šim dejinám.
ISBN 978-80-9728-153-3

PÚCHOVSKÁ, Silvia
Svet je moja kancelária 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 280 s. 
Viaz.
Príbeh digitálnej nomádky, ktorá 
vďaka online podnikaniu zažívala 
dobrodružný život na rôznych kon-
tinentoch.
ISBN 978-80-8164-163-3

RANKOV, Pavol
Legenda o jazyku 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 272 s. Viaz.
Autor sa vracia do obdobia totality, 
presnejšie do roku 1972, a cez tro-
jicu študentov histórie reflektuje 
život obyčajných ľudí. V texte sa 
prelínajú historické fakty s fik-
ciou, osobitné miesto má stredo-
veká legenda o ukrytom jazyku 
Jána Nepomuckého.
ISBN 978-80-556-3563-7
 
REPOVÁ, Hana
Ak mi dovolíš 
Košice, Meridiano-press 2018. 1. vyd. 
320 s. Viaz.
Prvá časť dvojdielneho románu 
o Avery Adamsovej, ktorú zasiah-
ne tragická udalosť. Cudzí muž je 
ochotný podať jej pomocnú ruku.
ISBN 978-80-8980-885-4
 

SLANIČKA, Michal
Na Vianoce mi nevolajte 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Príbeh o Maruške a Adamovi, odo-
hrávajúci sa na pozadí vianočných 
zvykov. Maruška túži po dieťati, no 
zostáva jej už len posledná možnosť.
ISBN 978-80-8164-164-0
 
SOLTÉSZ, Arpád
Sviňa 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 304 s. 
Viaz.
Druhý román novinára, politické-
ho glosátora a komentátora (1969). 
Autor vykresľuje systém, v ktorom 
neexistujú hranice medzi mafiou 
a politikou a ani zločinom i zákonom. 
ISBN 978-80-551-6533-2
 
SPIŠIAK, Miroslav
Záznamy 
Bez miesta, Vl. náklad 2018. 1. vyd. 
180 s. Brož.
Próza odohrávajúca sa zväčša na Sar-
dínii a v Andalúzii o rôznych ľuďoch, 
ich hľadaní aj nenachádzaní, pádoch 
aj úspechoch, láskach aj sklama-
niach.
ISBN 978-80-9713-144-9

STANO, Milan
Socializmus v anekdotách 
Bratislava, Štúdio humoru a satiry 
2018. 1. vyd. 248 s. Brož.
Piaty diel Encyklopédie anekdot 
s 2595 anekdotami a 232 karikatú-
rami.
ISBN 978-80-85451-55-9

STANKOVÁ, Patrícia
Malvína 
Bratislava, Mafra Slovakia 2018.  
1. vyd. 304 s. Brož. Edícia Evitovky
Príbeh o Malvíne, ktorá prežíva ná-
ročnú životnú situáciu.
ISBN 978-80-8995-010-2
 
SZABÓ, Slavomír – KORPA, Juraj – 
KRATYINOVÁ, Zuzana
Chminianskonovoveské poviedky 
Košice, Vienala 2018. 1. vyd. Nestr. 
Brož.
Príbehy z historickej obce Chminian-
ska Nová Ves.
ISBN 978-80-8126-150-3

SZABÓ, Slavomír – KRATYINOVÁ, 
Zuzana – BOLČOVÁ, Silvia – KORPA, 
Juraj
Šaca rozpráva… Staré príbehy 
historických obcí Šaca a Buzinka 
Košice, Vienala 2018. 1. vyd. 109 s. 
Brož.
Desať verných príbehov z obcí Šaca 
a Buzinka.
ISBN 978-80-8126-151-0
 
SZABÓ, Slavomír – KRATYINOVÁ, 
Zuzana – KORPA, Juraj – BOLČOVÁ, 
Silvia – KOLCUN, Milan
Košické staromestské poviedky. 
Ilust. Juraj Korpa (fotokoláže)
Košice, Vienala 2018. 1. vyd. 128 s. 
Brož.
Desať príbehov z obdobia 13. až 
20. storočia, ktoré sa viažu na mest-
skú časť Košice – Staré Mesto.
ISBN 978-80-8126-153-4
 
SZABÓ, Slavomír – KRATYINOVÁ, 
Zuzana – KORPA, Juraj – BOLČOVÁ, 
Silvia
Maloidianske poviedky 
Košice, Vienala 2018. 1. vyd. 111 s. 
Brož.
Príbehy z obce Malá Ida.
ISBN 978-80-8126-152-7
 
ŠEBO, Juraj
(Ne)všedné myšlienky 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
96 s. Viaz.
Príbehy od autora literatúry faktu 
(1943) s témou zachytávania, rozvíja-
nia a vybrusovania myšlienok.
ISBN 978-80-569-0053-6

ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Ta-
mara
Pendleri 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 272 s. 
Viaz.
V románe autorky (1985) sa hrdina 
vydáva po stopách svojej prvej lásky 
Anny, ktorá napriek fyzickej absencii 
nikdy nezmizla z jeho života.
ISBN 978-80-551-6029-0
 
ŠPIRKO, Ján
Zajatec 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 312 s. 
Viaz.
Román z obdobia 2. svetovej vojny. 

REPOVÁ, Hana
Boh plače potichu 2 
Košice, Meridiano-press 2018. 1. vyd. 
288 s. Viaz.
Pokračovanie debutového titulu 
autorky Boh plače potichu o sile 
priateľstva a odhodlaní čeliť reali-
te života.
ISBN 978-80-8980-877-9
 
RIMOVÁ, Andrea
Chodba hrôzy 
Bratislava, Motýľ 2018. 1. vyd. 288 s. 
Viaz.
Napínavý príbeh o Saši, ktorej po-
kojný život sa zmení na nočnú moru. 
Pochybuje o prirodzenej smrti vlast-
nej matky i o mužovi, za ktorého sa 
plánuje vydať.
ISBN 978-80-8164-169-5
 
ROZENBERGOVÁ, Vanda
Tri smrtky sa plavia 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Próza významnej spisovateľky (1971) 
o 32-ročnej Karole a jej bolestivých 
zážitkoch z domova. 
ISBN 978-80-556-3568-2
 
RYNKE, Alica
Africká ruža 
Zvolen, Enribook 2018. 1. vyd. 224 s. 
Viaz.
Román z prostredia Malawi, ktorej 
obyvateľom sa rozhodnú pomôcť piati 
slovenskí študenti prostredníctvom 
charitatívnej organizácie.
ISBN 978-80-8994-800-0
 
SASKOVÁ, Lucia
Rozpoltená 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 
2018. 1. vyd. 351 s. Viaz.
Próza populárnej autorky o osudoch 
dvoch žien, ktorým do života vstúpi 
psychická choroba.
ISBN 978-80-220-2066-4
 
SCHERHAUFEROVÁ, Ružena
Starká, čo mala vrtuľu v zadku 
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 1. vyd. 
220 s. Viaz.
Príbeh inšpirovaný skutočnými uda-
losťami o Zuzke a jej mame, ktoré si 
k sebe hľadajú cestu.
ISBN 978-80-8197-173-0
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Mladý Ján robí spojku medzi parti-
zánskymi skupinami. Keď ho rania, 
odvlečú ho na gestapo do Ružomber-
ka. Tam sa začína cesta plná hrôzy.
ISBN 978-80-551-6244-7

ŠRANK, Peter
Jednohubky 1 
Spišská Nová Ves, FAMA art 2018.  
1. vyd. 168 s. Viaz.
Zbierka krátkych textov pesničkára, 
textára a spisovateľa (1964) obsahuje 
takmer dve stovky rozhlasových glos.
ISBN 978-80-89717-17-0

ŠVENKOVÁ, Viera
Modré obdobie 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
136 s. Viaz.
Próza spisovateľky Viery Švenkovej 
(1937), beletrizované zápisky z ob-
dobia po auguste 1968. Zachytáva 
osudy politicky prenasledovaných 
novinárov, ako ich čiastočne zažila.  
ISBN 978-80-8202-038-3
 
ŠVENKOVÁ, Viera
Modrý encián 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
151 s. Viaz.
Zbierka poviedok prozaičky, prekla-
dateľky a publicistky (1937), v ktorej 
sa vyznáva z lásky k rodnému kraju 
a k jeho ľuďom.
ISBN 978-80-8202-003-1

Trnavská poetika 2018. Zost. Pa-
vol Tomašovič
Trnava, LOGOS ART KLUB 2018. 1. vyd.  
132 s. Brož.
Tretia zbierka obsahuje okrem roz-
hovorov, textov a básní z podujatí Tr-
navskej poetiky aj ukážky z tvorby 
mladých študentov.
ISBN 978-80-971029-1-3

URBANÍKOVÁ, Evita
V lete ti poviem, ako sa mám 
Bratislava, Mafra Slovakia 2018.  
1. vyd. 288 s. Brož. Edícia Evitovky
Príbeh o troch manželských pároch, 
jednej právničke a spojeniach s mi-
nulosťou. V životoch týchto postáv 
sa mnohé zmení.
ISBN 978-80-8995-000-3

venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
159 s. Brož.
Novela literárneho kritika, básnika 
a prozaika (1971), ktorej príbeh sa odo-
hráva v Partizánskom v 90. rokoch 
20. storočia. Opisuje osud mladíka 
z generácie tzv. Husákových detí, 
ktorý hľadá osudovú lásku, vyrovnáva 
sa so zradou a smrťou blízkej osoby.
ISBN 978-80-8202-017-8
 
WINKLER, Dávid
Riman 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
320 s. Viaz.
Voľné pokračovanie románu Poto-
mok (2017) autora (1980). Novinár 
Richard pracuje na knihe o hrdinovi 
z rímskych čias. Na vlastné prekvape-
nie zisťuje, ako sa ich životné príbehy 
podobajú.
ISBN 978-80-569-0095-6
 
WYETH, Ronald
Prekliate zlato 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
288 s. Viaz.
Tretia kniha autora (1966) píšuceho 
pod pseudonymom. Dobrodružný 
príbeh podľa skutočného prípadu 
zločinca reverenda Jonesa.
ISBN 978-80-569-0203-5
 
ZAMARI, Michaela
Posledný džentlmen 
Bez miesta, Vl. náklad. 2018. 1. vyd. 
360 s. Brož.
Próza o mladej začínajúcej spisova-
teľke Jennifer a o jej nezáväznom ľú-
bostnom pomere k Jaredovi, ktorý 
má odlišné záujmy.
ISBN 978-80-5700-197-3
 
ZAŤOVIČOVÁ, Iveta
Príď v májovú nedeľu 
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov 2018. 1. vyd. 240 s. Viaz.
Próza odohrávajúca sa v roku 1944 na 
slovensko-maďarskom pomedzí 
v okolí Krupiny a Šiah. Príbeh o dra-
matických udalostiach, zvratoch, ale 
aj prvej láske vyrozprávaný z pohľa-
du mladej Ilonky.
ISBN 978-80-8202-020-8 

ZELINKA, Milan
Blízke diaľavy 
Bratislava, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej 2018. 1. vyd. 128 s. Viaz.
Deväť krátkych próz autora (1942) 
ponúka citlivý ponor do kompliko-
vaných hlbín ľudskej duše a vzťahov. 
ISBN 978-80-8115-275-7
 
ZIMKOVÁ, Milka
Nerieš to. Doslov Alexander Halvo-
ník. Ilust. Milina Zimková
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
313 s. Viaz.
Výber z tvorby herečky, prozaičky 
skladajúci sa z kratších útvarov. Na-
značuje alúziu románu.
ISBN 978-80-8202-014-7

Ži vo mne. Predslov Táňa Pauhofová
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 200 s. 
Viaz.
Pätnásť poviedok od slovenských 
autorov a autoriek (S. Bystričanová,  
A. Coddington, Ľ. Dobrovoda, O. Fel-
deková, D. Hevier a ďalší) inšpirova-
ných skutočnými príbehmi chorých 
o darcovstve a transplantácii orgá-
nov. Autorom konceptu je Silvester 
Lavrík.
ISBN 978-80-551-6449-6

VADAS, Marek
Zlá štvrť. Ilust. Daniela Olejníková
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 185 s. 
Viaz.
Próza spisovateľa (1971) ponúka 
neobvyklú mozaiku textov, plných 
irónie i kúzla Afriky.
ISBN 978-80-89973-14-9
 
VALO, Peter
Spovedné tajomstvo 
Bratislava, Forza Music 2018. 1. vyd. 
244 s. Brož.
Kniha novinára, spisovateľa, roz-
hlasového a televízneho scenáristu 
(1948), v ktorej prerozprával najgro-
tesknejšie zážitky.
ISBN 978-80-89359-84-4
 
VARÁČKOVÁ, Miroslava
Anjeli noci 
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 2. vyd. 
256 s. Brož.
Príbeh o zakázanej láske študent-
ky a učiteľa. Emin spolužiak náhle 
umrie a aj ona sa dostáva do ohro-
zenia života.
ISBN 978-80-8197-177-8

VERIN, Mark
Rozpad 
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2018.  
1. vyd. 285 s. Viaz. Edícia Slovenská 
tvorba
Román je voľným pokračovaním 
špionážnej prózy Prehry (2017) no-
vinára, spisovateľa a diplomata píšu-
ceho pod pseudonymom (vl. menom 
Karol Fajth). Odohráva sa v nových 
spoločenských podmienkach, ktoré 
nastali v roku 1989.
ISBN 978-80-222-0976-2
 
VILIKOVSKÝ, Pavel
RAJc je preč. Ilust. autor
Bratislava, PETRUS 2018. 1. vyd. 283 s.  
Viaz.
Novela významného spisova-
teľa (1941) sa skladá z  mozai-
ky príbehov väčších i menších, 
vlastných aj odpozorovaných, smieš-
nych i smutných.
ISBN 978-80-89913-21-3

VLNKA, Jaroslav
Podvečer v Saigone 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
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Úvod
Minuloročné prozaické debuty sa vyznačujú znač-
nou diverzitou. Len ťažko presne stanoviť ich koneč-
ný počet za rok 2018. Celkovo vyšlo viac než tridsať 
týchto kníh, pričom mnohé z nich sú na pomedzí 
umeleckej a zábavnej literatúry alebo na hranici 
medzi beletriou a štósom popísaných listov zvia-
zaných do podoby knihy.
 Medzi základné problémovo-tematické rámce 
týchto textov patrí autobiografické písanie, ex-
patstvo, spoločenská kritika, folklórna fantastika, 
alternatívna história, erotika a sociálna problema-
tika. 
 Rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého sa titul 
dostal alebo nedostal do nasledujúceho prehľadu, 
bola prítomnosť problémovosti v texte ako zá-
kladného impulzu pre vznik sémanticky i esteticky 
príťažlivého umeleckého diela. Všetky hodnotené 
knihy boli svojím spôsobom problémové, niektoré 
z nich boli aj problematické. Problematickosť pri-
tom možno vnímať ambivalentne. Môže znamenať 
napätie medzi možnosťami autorovej témy a jeho 
spisovateľskými schopnosťami, ale aj kladenie 
odporu diela pri pokusoch o jeho zaradenie a cha-
rakterizovanie, čo svedčí o jeho nesamozrejmosti 
prinášajúcej príjemné prekvapenie i fascináciu.

Autobiografické písanie
Spisovatelia tejto početne hojne zastúpenej kategó-

podobu armády ako mocenskej inštitúcie. Akcen-
tuje sa najmä telesnosť s príznakmi odkazujúcimi 
na (ne-ľudský) svet zvierat, napríklad pri opise tzv. 
rambošky (prekážkovej dráhy): „Preliezame betónové 
steny, plazíme sa pod ostnatým drôtom, plížime sa 
podzemnými dierami, lozíme po kladinách, hojdáme 
sa na lanovom koni a na sieti (...) Keď sme tie dráhy 
videli prvý raz, niekto sa opýtal, či tam cvičia policajné 
psy“ (s. 34). 
 Okrem „rambošky“ sa v texte objavuje množstvo 
príkladov armádneho slangu, ktoré autor bez pový-
šenosti a s ohľadom na čitateľa zvykne vysvetľovať: 
paragán (parašutista), gekačko (výsadkársky batoh) 
a podobne.
 Zábavnosť príhod je vyvážená negatívnymi mo-
mentmi: jednému z vojakov sa neskoro otvorí padák 
a prežije len s ťažkými zraneniami, trápenie sa tých 
jedincov, pre ktorých bol pobyt vo vojenskej inštitú-
cii vzhľadom na ich psychické danosti skutočným 
bojom, či napokon línia autorovho súkromného 
života – s koncom jeho vojenskej služby prichádza 
aj koniec jeho ľúbostného vzťahu.
 Aj v knihe Dušana Debnára s názvom 27 (Elist) 
je predmetom rozprávania skúsenosť so životom 
v inštitúcii. V jeho prípade je témou pobyt vo väzení. 
Názov knihy predstavuje počet rokov, ktoré prota-
gonista príbehu strávil za mrežami. Zároveň môže 
odkazovať aj na tzv. fenomén 27 a asociovať motív 
smrti, ktorý sa v diele zrkadlí rôznym spôsobom: 

rie štylizovane tematizujú vlastnú životnú skúse-
nosť. Autobiografickosť textov je autormi priznaná, 
ich rozprávači/protagonisti sa volajú rovnako ako 
ich tvorcovia. 
 Pri niektorých knihách funguje využitie postupu 
autobiografického písania na vytvorenie výrazného 
obrazu hlavného hrdinu, pričom tento obraz slúži 
predovšetkým ako exhibícia vlastného Ja. Zvýšený 
dôraz je na kreovaní identity, pútavom štylizovaní 
(sa) hlavnej postavy.
 U iných autorov bola motiváciou písania snaha 
poučiť čitateľov svojou skúsenosťou, túžba zanechať 
spomienku, vydať svedectvo o špecifikách inšti-
túcií, ktoré zasiahli ich životy (väzenie, povinná 
vojenská služba, svet vodičov mestskej hromadnej 
dopravy a pod.). Ťažisko týchto príbehov bolo najmä 
v etickom posolstve a v poznávacej hodnote, teda 
vo „faktickej“ výbave príbehov. 
 Ústrednou témou Maskáčových príbehov (PRO) 
Boh dana Cagáňa je povinná vojenská služba, kto-
rú autor stihol absolvovať päť rokov pred jej zru-
šením v roku 2006. Hoci na „vojnu“ často spomína 
mužské osadenstvo na rodinných stretnutiach, nie 
je to obvyklá téma súčasnej slovenskej literatúry. 
Podobne ako pri rozprávaní otcov a starých otcov 
aj v Maskáčových príbehoch dominujú komické si-
tuácie, napätý vzťah medzi nováčikmi a „mazák-
mi”, túžba po partnerke a domove. Okrem tejto 
vrstvy sú v texte prítomné pasáže zdôrazňujúce 
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smrť ako následok zločinu, ale aj ako rozprávačova 
„osobná“ smrť: „Po vypočutí rozsudku som psychicky 
umrel. Zomrel som až tak, že som sa neodvolal na naj
vyšší súd a nesnažil sa dosiahnuť zníženie vysokého 
trestu“ (s. 12). Protagonista spôsobil smrť dvoch 
ľudí. Zabil manželku s milencom a za dvojnásobnú 
vraždu dostal 25 rokov, neskôr bol odsúdený na ďal-
ších sedem rokov za odmietanie spolupráce, čo mu 
však značne zvýšilo „prestíž“ medzi spoluväzňami 
a ovplyvnilo jeho existenciu za mrežami. Po roku 
1989 mu amnestia skrátila väzenie na 27 rokov. 
 Kým u Bohdana Cagáňa sa v inštitúcii armády 
pristupuje k ľuďom občas ako k zvieratám, u Du-
šana Debnára sú trestanci „považovaní za oveľa 
menejcenných než zvieratá“ (s. 161). Demonštruje 
to množstvo situácií ukazujúcich zvnútra fungo-
vanie väzenského systému. Debnárovo „chladné“, 
nesentimentálne rozprávanie o vyrovnávaní sa 
s neukojenou sexuálnou túžbou, technikou teto-
vania vo väzení atď., sa prelína s reflexívnou líniou 
zhodnocovania vlastného života smerujúceho k po-
malému duchovnému prerodu. 
 Tomáš Komrska debutoval prózou Zápisky 
z trolejbusu (Porta Libri). Ako naznačuje názov 
knihy, ide o autobiograficky ladené zápisky dlho-
ročného vodiča trolejbusu. Predmetom sú kontem-
plácie o každodennosti, práci, sociálnych témach. 
Z hľadiska modality je určujúcim princípom pátos. 
Rozprávač až religiózne prežíva svoju prácu. Často 
nachádza paralely medzi svojím životom a Bibliou, 
čo by bolo v poriadku, ak by si pri vypovedaní o tom 
nezvolil postup banalizujúceho spriehľadňova-
nia namiesto zvýznamňujúceho stajomňovania. 
Sugestívnosť biblických podobenstiev je aj v ich 
eliptickosti, náznaku. Explicitné rozvíjanie a dopo-
vedanie myšlienky ju banalizuje, obzvlášť v podaní 
Komrsku: „Čo poškvrňuje človeka? No to, čo ide z neho 
von. Preto si umývame ruky po použití istej miestnosti“ 
(s. 30 – 31). 
 Niektoré biblické alúzie sú oproti autorovmu 
vážnemu zámeru nechcene komické: „Krém s hadím 
jedom vyhladzuje vrásky, údajne veľmi úspešne, ale 
hadí jed zo srdca človeka nivočí nielen tvár a srdce, 
ale najmä vzťahy. Hadí jed z ľudského srdca spracova
ný farmaceutickou láskou z Golgoty dokáže vyhladiť 
vrásky na úmysloch a postojoch“ (s. 79). 
 Typickým pre rozprávača je aj zvyk uzatvárať 
úseky svojich úvah svojráznym „si myslím“, ktoré 
malo zrejme funkciu zdôrazňovať jeho skromnosť, 
subjektívnosť výpovede, vyvážiť didakticko-mora-
lizátorský tón jeho rozhutovania.
 V Šálke v prachu (Ikar) je meno rozprávača Ma-
teja Adámyho totožné s menom autora a rovnaká 
je aj ich profesia – stand-up komik. Takáto „hra 
s otvorenými kartami“, tematizovanie roly komika, 
môže predstavovať nebezpečnú textovú stratégiu, 
pretože u čitateľa okamžite vzniká pomerne vysoké 

očakávanie vtipnosti. A tá sa nedostavuje. Prichá-
dza skôr pocit trápnosti pre nesúlad medzi prokla-
movaným zámerom a jeho realizáciou. Adámyho 
próza ukazuje, že transformácia umenia komika 
do prozaického textu nefunguje priamočiaro. 
 Jednou z tém diela je písanie, proces formova-
nia knihy z útržkovitých zápiskov. Protagonista 
si na tento účel kúpi veľkú nástenku, doma si ju 
umiestni „na apatiekarskom stolíku vedľa vianočného 
stromčeka a šálky v prachu“ (s. 20). Ani táto parádna 
pomôcka však hlavnej postave nepomáha. Nedarí sa 
mu písať: „Ohromne rád by som bol fascinovaný niečím 
novým každý deň. Až natoľko, aby to stálo za zapa
mätanie. Nedeje sa to. Je to chyba môjho života, alebo 
životov tých ostatných, ktoré mi nič nedávajú?“ (s. 23 
– 24), uvažuje Adámy. Toto „odhaľovanie“ procesu 
písania má aj pozitívum – negatívne potvrdzuje, že 
mystérium tvorby je fascinujúca záhada, nie varenie 
podľa receptu. 
 Využívaným postupom je aj glosovanie. Pred-
metom sú témy ako terorizmus, slovenská politi-
ka, rasizmus, cestovanie, život v hlavnom meste, 
Petržalka ako geto. Postoj glosátora je autorovi azda 
najbližší, niekedy sa mu podarí aj úderná veta: „Raz 
prišiel ten zlomový petržalský moment, keď sa z ma
lého chlapca stal chuj“ (s. 126).
 V súvislosti s extrémizmom je pre Adámyho prí-
značná povrchnosť, napríklad „náckovia“, ktorých 
stretne vo Viedni, sa, ako inak, lúčia hajlovaním 
a zvolaním „SS“ a „SA“, „keby si nízky neonacista 
nedal pozor, trafil by svojho parťáka do nosa“ (s. 154). 
Bagatelizovanie zla nie je vždy najlepší spôsob, ako 
proti nemu bojovať. 
 Debut Tomáša Hučka s názvom Chaconna (OZ 
BRAK) je postmoderný typ prózy. Ide o veľmi štyli-
zované autobiografické rozprávanie, v ktorom autor 
využil princípy intertextuality aj intratextuality. 
Chaconna je text v texte. Do hlavnej príbehovej línie, 
približne mapujúcej vzťah hlavného hrdinu k osu-
dovej Slečne, sú povkladané autorove dokončené 
i nedokončené diela, dokonca aj ich analýza. Tento 
stavebný princíp zrkadlí aj názov knihy, chaconna 
je skladba ako súbor variácií na opakujúcu sa tému. 
V Hučkovej Chaconne ide skôr o zacyklenie sa v jed-
nej téme, ktorou je rozprávačovo „umelectvo“. Má 
podobu erárneho bohémstva s visačkou sex, drogy, 
alkohol, literatúra je tu zbierkou autorových obľúbe-
ných citátov a asociácií na spisovateľov. Cítiť z toho 
aj dešpekt voči slovenskej literatúre, keďže ide zá-
sadne o mená zahraničnej proveniencie – Bukowski, 
Cortázar, Hemingway, Pessoa, Miller, atď. Keď sa 
v knihe aj spomenie slovenský spisovateľ, vyzerá to 
takto: „A potom je kniha, ktorú som nečítal, ale často 
myslím na jej titul – Zima na ruky Dušana Dušeka. Asi 
nie je názov knihy, na ktorý by som myslel častejšie, 
a to mi ani nemusí byť zima na ruky. Netuším, o čom 
tá kniha je, a som rozhodnutý nikdy ju nečítať“ (s. 75).  

 Predvádzanie poznania sčasti odkazuje k Huč-
kovej sčítanosti, slúži však najmä ako charakteris-
tika hlavnej postavy. K enumeratívnemu „name- 
droppingu“ sa vyjadruje aj rozprávač, sympaticky 
(i) bezohľadne, čo sa v literatúre nevylučuje: „Tie 
mená boli však pre naše životy rovnako dôležité – ak 
nie oveľa dôležitejšie – ako akékoľvek iné reálie, ktoré 
tu spomínam. Nikam síce príbeh neposúvajú, ale to 
mi nevadí, pokojne postojím, na konci nás aj tak nič 
dobré nečaká, načo sa ponáhľať“ (s. 46). Svedčí to 
o psychoterapeutickom rozmere Hučkovho písania. 
Sémantickým gestom jeho knihy je sebakreácia, 
píše o sebe a pre seba. 

Expatovská literatúra
S autobiografickým písaním súvisia aj dva debutové 
tituly nadväzujúce na líniu tzv. expatovskej prózy. 
Ide o beletrizovanie životnej skúsenosti ľudí, ktorí 
žijú a pracujú v zahraničí. U oboch autorov, Petra 
Popluhára a Ondreja Sokola, ide o autobiografickú 
výpoveď. Hlavný rozdiel medzi nimi je v naladení: 
kým u Popluhára je to estráda katastrofických zážit-
kov, v Sokolovej knihe sa stretneme s tradičnejším 
variantom tohto typu textov.
 Z porovnávania životnej reality Slovenska a cu-
dzieho priestoru plynú možnosti rozvíjania témy 
domova, komických príhod, ako i publicistického 
glosovania spoločenských problémov, čo obaja au-
tori využili vo svojich knihách. 
 Kde všade som nezomrel (Ikar) Petra Popluhá-
ra je cestopisne ladená próza zameraná na zobra-
zovanie „toho najhoršieho z najhoršieho“ (s. 269). 
Obsahuje humorné príbehy z ciest po miestach, 
ktoré nie sú typické dovolenkové destinácie – Ma-
lawi, Togo, Senegal, atď. Niektoré z miest autor len 
navštívil, v iných aj nejakú dobu žil a pracoval. 
 Hlavnú rolu hrá humor zameraný najmä na te-
lesnosť (cestovateľské črevné problémy, malária), 
nečakané dejové zvraty, situačná a slovná komika. 
Popluhár zámerne hrá na škodoradostnú strunu 
čitateľa: „Na cestách sa mi, samozrejme, stávajú aj 
krásne, pozitívne veci, na ktoré spomínam omnoho 
radšej. Lenže tie väčšinou nikoho nezaujímajú ani v ho
vorenej forme, nieto v písanej“ (s. 269). Výsledkom je 
knižka estrádnych zážitkov, dlhá práve toľko, aby 
sa nevyčerpal účinok zvoleného štýlu.  
 Na škodoradosť stavil aj Ondrej Sokol vo svo-
jom diele Ako som vozil Nórov (Eruditio): „Podľa 
mojich skúseností človeka nič nepobaví tak ako cudzie 
nešťastie“ (s. 100). Rozprávač pracoval ako vodič 
mestskej hromadnej dopravy na Slovensku aj v Nór-
sku. Získal tým priestor pre porovnávanie týchto 
skúseností, prostredia, mentality oboch národov. 
Zameriava sa, prirodzene, najmä na kontrasty a ne-
gatívne aspekty. Štýl jeho rozprávania je expresívny: 
 „Typický nórsky cykloň je bezohľadný, egoistický 
a v kútiku duše zrejme suicidálny zmrd, ktorý sa 
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cíti vyňatý z pravidiel cestnej premávky aj zo zásad 
elementárnej slušnosti. Červená na semafore, znač
ka Daj prednosť v jazde, povinnosť zliezť z bicykla 
pred priechodom pre chodcov, to všetko majú tunajší 
pumpičkári absolútne na háku. Osvetlenie? Načo? 
Veď autá majú svetlá. Zákaz jazdy dvoch alebo via
cerých cyklistov vedľa seba? Serieme na to, ideme si 
popri sebe veselo desiati a zaberieme si celú šírku 
jazdného pruhu (...)“ (s. 26). 
 Oproti Popluhárovi, ktorý tiež vo svojej próze 
pracoval s nastoľovaním komických situácií, sa 
Sokolova kniha nenesie celá v jednom tóne. Po „zá-
bavnej“ časti prichádza zvážnenie, ktoré sprevádza 
rozprávačov pochmúrny návrat na Slovensko. S ne-
veľkým úspechom sa snaží postarať o chorú matku, 
ktorej trápenie napokon ukončí smrť. Protagonista 
zažíva pocit odcudzenia na niekoľkých rovinách, 
osobno-rodinnej i vo vzťahu k rodnej krajine, sys-
tému, v ktorom má smrť človeka podobu série by-
rokratických úkonov.
 Neveľmi šťastným Sokolovým zvykom je pou-
žívanie prirovnaní čerpajúcich svoju obraznosť 
zo slovenskej politickej scény. Problematická je 
ich frekvencia, pre ktorú sa rýchlo opotrebujú 
a stávajú sa otravnou manierou. Zopár príkladov: 
pokus zmravniť deti v autobuse „skončí rovnakým 
fiaskom ako odvolávanie Kaliňáka“ (s. 30), „potím sa 
ako Kotleba u logopéda“ (s. 8), „kolegovia, ktorí nema
jú autá, sa tvária znepokojene ako volič ĽSNS pred 
diktátom“ (s. 67), „za desať rokov som vystriedal viac 
zamestnávateľov než náš najznámejší parlamentný 
inseminátor partneriek“ (s. 73).

Spoločensko-politické prózy 
Hoci sa spomínané odkazy na aktuálnu spoločen-
sko-politickú situáciu na Slovensku nachádzajú 
vo viacerých minuloročných debutoch, v dvoch 
prípadoch vytvorila táto problematika celkový 
problémovo-tematický rámec. Nanešťastie však 
nejde o analytické spoločensko-kritické prózy, skôr 
o texty, ktorých funkciou je ilustrácia niekoľkých 
vopred stanovených téz.
 Idyla (Marenčin PT) Igora Daniša má podnadpis 
Politickospoločenská satira. Autor sa venuje politic-
kým témam slovenskej spoločnosti, zhodnocuje 
posledných tridsať rokov – revolúciu, vlny priva-
tizácie, atď. Umelecký tvar textu, teda prítomnosť 
postáv, ich interakcie, prostredie, náznakový dej 
– všetko to pôsobí veľmi skonštruovane (pričom 
neveľmi zručne). Napríklad telefonický rozhovor 
protagonistu Mira, vysokoškolského pedagóga. 
Volá mu kamarát zo študentských čias, s ktorým 
spolupracoval na občianskych projektoch po než-
nej revolúcii. Dáva mu ponuku vypracovať politic-
ký program novej liberálnej strany. Ich rozhovor 
však nepôsobí ako dialóg dvoch starých známych. 
Slúži len ako zámienka, aby bolo možné vysvetliť 

 Z výstavbového hľadiska ide o poviedky s „neča-
kanou“ pointou, výraznými dejovými zvratmi. Štýl 
rozprávania je sentimentálny. Botošová využíva 
poetické, knižné i archaické výrazy, inverziu, na-
príklad v príbehu lásky dvoch mladých ľudí, ktorí 
zápolia s prekážkami, hovorí Jolanka: „Jeho podanie 
pohára vody je, ako by mi dával životodarný mok a keď 
mi povie, ako mu je so mnou dobre a pohladí mi moje 
vlasy, až ma zatrasie a teplo mi je odrazu, akoby som 
pri piecke sedela, to je cit, to je láska…“ (s. 67). Motívy 
cigánskej hrdosti, mravnosti, živelnosti korešpon-
dujú so zásadne príťažlivou vizážou protagonistov 
(rozpustené vlasy po pás, bosé nohy, farebná sukňa, 
s. 65).
 V Čarovných príbehoch sa prepletajú dva prí-
stupy k zobrazovanému svetu: pátos a naivita, 
ako keď rozprávačka hovorí o mladej negramotnej 
Rómke: „jej reč bola uhladená, plná krásnych obrazov 
a nikto by nespoznal, že tie slová a príbehy nepochá
dzajú z hlavy spisovateľa svetového formátu“ (s. 14). 
Čarovné príbehy sú etnicko-obranným dielom.
 Jana Husárová vo svojej knihe Chodila dievči-
na po hore plačúci (Matica slovenská) fandí všet-
kému, čo je podivné. Jej postavy majú vždy niečo 
zapletené vo vlasoch, chodia bosé, spávajú s kameň-
mi pod vankúšom, počítajú dierky po chrobákoch, 
rozprávajú nezmysly: „Čupiačky sme sledovali tanec 
bleskov na otvorenej polianke, počúvali hromy trieskať 
medzi skalami. Utierali sme si slzy, keď umierali med
vede, a nato znova, od potechy, keď sa rodili srnky. 
Pri brehoch riek sme vysádzali dúhu, štrikovali potr
hané pavúčie siete, z trávy plietli náramky priateľstva“ 
(s. 28). 
 Husárová v príbehoch o týchto hrdinoch využila 
rozprávkové motívy – o dvanástich mesiačikoch, 
pieseň chodila dievčina po hore plačúci, atď. Často 
ich aj aktualizuje, napríklad keď sa objaví v príbehu 
drak, hrdinovia nejdú oslobodzovať princeznú, ale 
draka. Ten sa totiž príliš zaguľatil a nevie sa dostať 
z jaskyne. Drak po vyslobodení začne cvičiť i pred-
cvičovať jogu. Husárová pracuje aj s klasickými 
opozíciami mesto – dedina, kultúra – príroda, svet 
ľudí – svet zvierat. 
 Aktualizovanie folklórnych príbehov nájdeme aj 
v knihe Marka Hudeca Prosté rozprávky. Séria 
I. (Vydavateľstvo Tatran). Zápletka spočíva v tom, 
že hlavnému hrdinovi uniesol vodník milenca. 
Rozprávkovosť príbehu je prepletená s motívmi 
odkazujúcimi k súčasnosti – smartfóny, sociálne 
siete, Youtube, Uber, Harry Potter. Kompozične 
má príbeh formu listov/denníka: v úvode kapitol 
rozprávač oslovuje svojho milého „milý Adam“, no 
zároveň mu ide o písanie denníka, „aby bol náš vzťah 
navždy zdokumentovaný pre ďalšie generácie“ (s. 10). 
 Renáta Bojničanová vo svojom Kolovrate 
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) 
pracuje s témou pamäti a domova, ktorý je známym 

čitateľovi, ako fungujú vzťahy politických strán 
a PR-agentúr.
 Idyla pôsobí ako osvietenská satira – didaktická 
názvami (napríklad agentúra False Fake Funds), 
formou, v ktorej hrajú základné roviny prozaickej 
štruktúry druhé husle, i názvami kapitol – Ako je-
den politik v televízii pohorel a jeden ekonóm sa 
zaskvel. 
 Didaktickosť textu podčiarkujú aj kapitoly knihy 
ako Test politických znalostí, kde sa rozprávač pri-
hovára čitateľovi: „Jednotlivé poznámky a paragrafy 
nie sú roztriedené, takže sa musíte zamyslieť, čo je 
sociálnedemokratické, čo liberálne a čo konzerva
tívne“ (s. 43) a nasleduje viac ako dvadsať úryvkov 
politických programov. Takýchto kapitol je v Da-
nišovej knihe niekoľko. Nevedno, prečo si Daniš 
zvolil pre svoje ciele formu prózy. Nebola to šťastná 
voľba. 
 Mária Bejdová vytvorila vo svojej knihe Pri-
mátor (Ikar) príbeh o príprave volieb, takpovediac 
novodobú kortešačku. Plastickosť rozprávania má 
zabezpečiť striedanie výpovedí rôznych postáv 
v jednotlivých kapitolách. Nebyť odlišných krst-
ných mien, postavy sú prehovormi nerozoznateľné 
jedna od druhej. Tieto postavy sú navyše predstavo-
vané pomerne nešikovne – akosi pričasto hovoria 
so sebou nahlas v zrkadle, pričasto si pri pohľade 
na nejaký predmet chronologicky preberú dlhý 
príbeh, genézu svojho života. Bejdovej prirovnania, 
ktorými ozvláštňuje príbeh predvolebného boja, 
tiež nie sú obzvlášť poetické: „Všetko sa mu mieša
lo v hlave a zanechávalo stopu ako jeho pes Sharky 
v snehu na dvore“ (s. 32), „pomyslela si na Ivicinho 
manžela, špičkového imunológa, ktorý sa z nej tešil 
ako srnčí ratlík“ (s. 64).
 Najvážnejším rysom tejto prózy je však vlastnosť, 
ktorú môžeme nazvať jednorozmernosť. Viacúrov-
ňové texty majú prvý plán a potom aj ďalšie rozmery, 
nevyslovené, no vložené medzi riadky. Sú to ďalšie 
významy, ďalšie kontexty a ďalšie otázky. Primátor 
po prečítaní žiadne ďalšie otázky nevyvoláva.

Folklórne inšpirácie
Oproti roku 2017 sa minulý rok objavilo viacero 
debutov, ktoré čerpajú z oblasti folklóru – tema-
ticky, motivicky či štýlovo. Žánrovo sú tieto texty 
rôznorodé. Nájdeme medzi nimi poviedky, novelu 
i báseň v próze. 
 Ako píše v úvode knihy redaktorka Čarovných 
príbehov (Elist), spisovateľka Anina Botošová 
sa vo svojom diele snaží „zachytiť logiku jazyka, 
myslenia a cítenia Rómov a približuje čitateľovi ich 
tradície a kultúru“ (s. 5). Tento úvod je zároveň pred-
zvesťou osvetovosti, obranného charakteru tohto 
diela: „Titul chce podporiť rozvíjanie rómskej identity 
a predstaviť tú stránku rómstva, o ktorej majorita 
nevie a nehovorí“ (s. 6). 
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a zároveň odcudzeným priestorom. Z hľadiska žán-
ru ide o báseň v próze. Na rytmizovaní textu sa 
podieľajú opakovania, anafory, inverzie, prerývané 
rozkúskované vety. Využíva sa tu veľa slovných 
hračiek, interpunkcie (hlavne trojbodky) a rozdeľo-
vanie textu spojovníkmi: „nedni, nenoci, v celosti bez
sebasti, teda vsebanemoci, ale ceste v moci“ (s. 13). 
Úlohu zohráva práca s vizuálnou stránkou textu, 
niektoré časti majú podobu kaligramu. Autorka 
vytvára aj konkretizmom inšpirované metafory 
slúžiace na intenzifikáciu výpovede: „je nočná hl
bina“ (s. 25), „je iba tikot nabitých hodín“ (s. 29). 
 Toľko k ingredienciám tohto diela, ktorému 
nechýba básnický pátos, zasnenosť, literátskosť, 
snaha o hĺbku a dôraznosť. Dôležité však je, ako 
tieto veci fungujú spolu vo výsledku. Ako celok 
Kolovrat pôsobí ako nákladná, sebastredná a kŕ-
čovitá výpoveď. Je to taký „tanec na blizne“ (s. 35). 
Miestami však príjemne prekvapí akýsi rozprá-
vačkin prírodný atavizmus, keď na moment zloží 
ťažké rúcho poetickej vznešenosti a v roztrpčení 
prozaicky priznáva: „najradšej by som doň kameňom 
hodila, do toho prekliateho zadného skla autobusu“ 
(s. 71).
 Próza Juraj Jánošík proti Dračiemu rádu (Ma-
renčin PT), ktorej autorom je tvorca píšuci pod pseu-
donymom Svetozár Olovrant, v sebe spája žáner 
fantastiky, prvky steampunku, ľudovú tradíciu 
a dejinné udalosti z čias Rakúsko-Uhorska. Nepo-
raziteľná postava Juraja Jánošíka tu prepisuje slo-
venskú históriu s borovičkou v jednej ruke a parnou 
rotačnou valaškou v druhej. Dynamiku textu kazia 
poprehadzované strany, keď čitateľ musí v knihe 
listovať a hľadať pokračovanie, ako aj množstvo 
preklepov. Štýl diela je bombastický, Jánošík mal 
„urastenú postavu, mužne hranatú bradu, nos dlhý 
a rovný ako stĺp chrámu boha vojny Area, husté zlaté 
vlasy a nebesky modré oči planúce pod obočím, pri
pomínajúcim perute rozkrídleného tatranského orla 
na nebeskej klenbe čela“ (s. 8). Monotónnosť tejto 
bombastickosti vedie časom k percepčnej únave 
z diela.

Alternatívna história
Debut Svetozára Olovranta by bolo možné zaradiť 
aj do kategórie alternatívnych dejín. Ide o subžáner 
historického románu, ktorý pracuje s predpokla-
dom alternatívneho dejinného vývinu. Od klasic-
kého historického románu sa odlišuje tým, že ne-
využíva len biele miesta poznania určitej dejinnej 
udalosti s možnosťou ich umeleckého dotvorenia. 
V žánri alternatívnej histórie sa vedome prepíše 
nejaký zlomový okamih, ktorý je súčasťou kolek-
tívnej historickej pamäti. O prepísanie histórie sa 
vo svojom románe Feldgrau (vl. nákladom) pokúsil 
Tomáš Jurčík. Je to vlastne text v texte, pretože 
autorom románu je Nemec Klaus Lange, 38-ročný 

dej, zvraty bez motivácie a otravná sebaanalýza 
a sebaexhibícia.
 Aj v roku 2018 nájdeme medzi debutantmi lite-
ratúry pre ženy mužského autora. Radoslav Kor-
pa vydal knihu Mólo našich životov (JJK Trade), 
v ktorom sú hlavné postavy Brad Basel, úspešný 
spisovateľ bestsellerov, ktorému stúpla sláva 
do hlavy, modelka Jennifer Louterová s problémami 
s príjmom potravy a fotograf Bill. Témou románu 
je milostný trojuholník, problematika ľúbostných 
vzťahov a Bradovo spisovateľstvo. 
 Každá kapitola začína reflexiou, filozofovaním 
o živote, ktoré má podobu stredoškolskej úvahy 
na témy lásky, snov, šťastia, priateľstva. Jednodu-
ché rozvažovania majú tendenciu ku gnómickosti 
i poučovaniu – niektoré skutočnosti musíme vstre-
bať, musíme to i ono, v živote sa to tak deje, nemá 
zmysel trvať na tom, po čom úpenlivo túžime, atď. 
Ironické spochybnenie týchto textových segmen-
tov prichádza v polopriamej reči, kde rozprávač 
odhaľuje, že „Brad mal čo robiť, aby ho nepremohol 
smiech. Tieto filozofické citáty o živote a rovnováhe 
energií sa mu v mysli zjavia iba vtedy, keď chce dostať 
do postele sklamanú ženu“ (s. 73). Ukáže sa, že úvody 
kapitoliek sú, pravdepodobne, Bradovým dielom, 
ktorý vo svojich knihách tiež využíva motivačné 
reči, sám má k nim dešpekt a „zväčša tieto motivačné 
pasáže píše potúžený alkoholom“ (s. 83). 
 Korpa sa však pri demonštrácii nadhľadu a pre-
hľadu občas aj potkne: „V hlave si prehrala citát 
od Shakespeara: Postoj, chvíľa, si taká krásna…“ 
(s. 201). 
 V próze Ivony Gallovej Stromy rastú do neba 
(Sl. spisovateľ) ide o pokus premietnuť intímny, 
rodinný príbeh na plátno veľkých dejín. Spomína 
sa obdobie Česko-Slovenska, Slovenského štátu, 
druhej svetovej vojny, socializmu, témou je i emigrá-
cia. Všetko významné momenty slovenskej histó-
rie 20. storočia. V spojení s čierno-bielym videním 
postáv, dominantnou ľúbostnou líniou podávanou 
sentimentálnym, gýčovým štýlom vznikla knižka 
ambiciózna témou, no pokrivkávajúca jej uchope-
ním.

Mozaiky 
Voľnou kategóriou próz sú „mozaiky“. Je to súbor 
textov tvoriacich prozaické pásmo s ústrednou 
témou, ak to môžeme vágne formulovať – „života“. 
Charakteristickou je pre autorov mozaikárov am-
bícia písať literátsky, technicky podkuto, snaha 
tvoriť dobrú literatúru ako všeobecnú výpoveď 
o nuansách ľudskej existencie vo svete bez toho, 
že by sa špecificky zamerali na konkrétnejšiu tému 
alebo určitý typ adresáta. 
 Jednou z výrazných vlastností písania Ivana 
Petroviča v Adresátovi neznámom (Vydava-
teľstvo Spolku slovenských spisovateľov) je jeho 

profesor histórie. Témou je pokus o sabotáž ame-
rického výskumného centra na výrobu atómovej 
bomby. Nápadným prvkom diela je práve nenápadný 
vševediaci rozprávač, „objektívne“ referujúci a sto-
jaci v úzadí pred rozprávaným príbehom.

Z červenej knižnice
Počtom bohatou kategóriou je tradične aj literatúra 
pre ženy. Cieľom tohto prehľadu nie je podať vy-
čerpávajúcu charakteristiku všetkých titulov, ako 
pars pro toto postačí zopár z nich (už aj tie môžu 
čitateľa značne vyčerpať). Vybrané štyri tituly však 
spája to, že nejde o diela predstavujúce klasický 
príklad žánrovej literatúry. Môžeme v nich nájsť 
aj prvky tzv. trendy-literatúry (V. Barborík), reagu-
júcej na aktuálne spoločenské trendy a spájajúcej 
postupy literatúry špeciálnych funkcií (J. Lopatka) 
so zdôraznením autorskej schopnosti istej reflexie 
a odstupu.
 So značnou mierou irónie opisuje svoje milostné 
eskapády protagonistka Lenky Hrubovej v Sliv-
kách v čokoláde (Vydavateľstvo Slovart). Novela sa 
začína januárom a úvahou o budúcom čase slovesa 
predsavziať si. Kompozíciou textu chronologicky 
rozdeleného na jednotlivé mesiace ako i celkovým 
ladením Hrubovej kniha pripomína Denník Bridget 
Jonesovej Helen Fieldingovej. Téma je rovnaká – 
hľadanie si partnera. Po počiatočných neúspešných 
stretnutiach z internetových zoznamiek nasledujú 
peripetie (ne)úspešného vzťahu s Poliakom Tade-
uszom. Románik sa prelína s reflexiami o rozličných 
témach, vyskytne sa tu aj úvaha o filmoch a zad-
rapnutie si do lyrizovanej prózy: „Inak, nechápem, 
ako Česi vedia každý rok vyprodukovať toľko dobrých 
filmov, ktoré majú iskru a pritom sa týkajú každoden
ného života, s dostatočnou mierou humoru a nadhľadu“ 
(s. 15 - 16). Úvaha hneď pokračuje diagnostikou 
svetabôľu slovenského národa, príčinou ktorého je 
melanchólia nášho umenia. Prekvapivo to schytá 
práve Margita Figuli: „Slovenská kinematografia 
vypotí horkoťažko jeden film za rok, ktorý väčšinou 
zobrazuje pochmúrnosť slovenského vidieka, lazov, 
kde sa zastavil čas, riešia sa tam psychopatické stavy 
hlavných hrdinov a celé je to depresívne. Mám pocit, 
akoby sa tvorcovia zastavili niekde v časoch lyrizo
vanej prózy Margity Figuli. A potom sa všetci čuduje
me, že náš národ je večne pesimistický a znechutený“ 
(s. 16).
 Áno, pán profesor Diany Dušekovej (Vydava-
teľstvo Maxim) je sémanticky jednorozmerný text 
o ľúbostných problémoch študentky architektúry. 
Hoci je tu prítomný ironický odstup priamej rozprá-
vačky od udalostí, ktoré formovali jej intenzívny ľú-
bostný vzťah so svojím pedagógom, nechýba tu od-
padávanie, mrákoty spôsobené citovou exaltáciou, 
lapanie po dychu, blednutie, červenanie, vyvrtnuté 
členky, hysterický plač a, najmä, nepravdepodobný  ››
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antidebutantská, obstarožná lexika. Petrovičov 
hrdina sa „šarpne“, len tak-tak stihne „grabnúť“ 
igelitku a odhodí slúchadlá do „kriakov“, internet je 
pre neho „informačné monštrum zvané svetová inter
netová sieť“ (s. 16) a auto – „bledobelasý kovový tátoš“ 
(s. 119). Rozprávač je znalcom romantických filmov 
z prelomu storočí. Ich synopsy vplieta do svojich 
úvah a životných zážitkov. Filmy sú mu pomôckou 
v orientácii aj pri jeho cestách po svete: „Ír, asi zle 
platený, alebo typicky flegmatický, sa nebil ako jeho 
súkmeňovci v hollywoodskom Statočnom srdci“ (s. 57), 
čuduje sa rázovitý rozprávač. 
 Lepšie by bolo, keby na túto sériu „vymyslených, 
ale aj skutočných príbehov“; z ktorých „každá z po
viedok prinesie čitateľovi umelecký zážitok, a ak ho 
nepobaví, aspoň ho donúti zamyslieť sa nad rôznymi 
životnými situáciami“, padol „hustý háv hmly“ (s. 16).
 Svojím spôsobom opakom Petrovičovho písania 
je Nádych Radovana Potočára (KK Bagala). Ten 
sa nepokúša „keď už nie pobaviť, aspoň poučiť“. 
Nestúpa čitateľovi do svedomia. Potočár svojimi 
príbehmi akoby skladal obraz melancholického 
sveta. Príčinou jeho jemného smútku je problém ko-
munikácie, ľudského spolunažívania, identity. Štýl 
rozprávania je napriek striedaniu rozprávačských 
perspektív pomerne jednoliaty, charakteristická 
je pre neho subtílnosť, nenásilnosť, náznakovosť. 
Slabinou jeho textov je azda ich kompozičná vý-
stavba, neschopnosť skomponovať prózu štýlovo 
jednotnú, no zároveň sémanticky rytmizovanú, 
nemonotónnu.
 Podobne nevýrazné poviedky nájdeme v debute 
Juraja Kováčika V panoramatickom kine (Vy-
davateľstvo Slovart), resp. niektoré z textov síce 
majú pevne skonštruovaný, „prekvapivý“ sujetový 
pôdorys, avšak práve tieto prózy akosi neostávajú 
v pamäti. Ich čaro sa stratí hneď po odhalení ne-
čakanej pointy a nijako nevyzývajú k premýšľa-
niu, reflexii. Prostredníctvom overených postupov 
a rekvizít skôr simulujú estetickú hodnotu textu. 
 Pôsobivejšie sú tie Kováčikove texty, v ktorých 
dal namiesto dejovým zvratom vyniknúť svojej 
schopnosti vidieť. Tak ako Potočár, aj Kováčik má 
zmysel pre jemnú nostalgiu a melanchóliu, ktorá 
môže byť esteticky veľmi produktívna. Kováčik síce 
má určité know-how prozaika, no oveľa zaujímavej-
šie je jeho tušenie básnika, ktoré sa miestami v jeho 
poviedkach objavuje, napríklad vo vizuálne citlivej, 
priam synestetickej pasáži: „Niekedy podvečer, takto 
neskoro na jar, padne na ulicu také zvláštne svetlo. Je 
mäkké, rozteká sa ako med. Všetko sa nie že spomalí, 
ale zastaví, a keď idem po meste, vidím sériu obrazov, 
ktorú by stačilo vytlačiť a zviazať do knihy. A bola by 
to dobrá kniha. Ale nikdy som takú fotografiu nevidela. 
Nikdy nikto toto mesto ešte takto nenafotil, a tak sa 
snažím pochopiť prečo“ (s. 10). 
Sociálne prózy

pozerá, že ká mu psia mať, pniaci… Autorov jazyk 
je značne expresívny, nielen svojím nezvyčajným 
koloritom, ale aj šťavnatou vulgárnosťou. 
 Celkovo Medešiho štylistický kabaret na jednej 
strane vytvára kontrast k téme, na druhej strane 
práve štýl konotuje aj významové súvislosti rozprá-
vačovho východiska – štylizuje sa totiž do roly jedné-
ho z predstaviteľov spoločenskej spodiny. Pod oslo-
bodzujúcou grotesknou bizarnosťou príbehov cítiť 
pravé zúfalstvo, nemožnosť uniknúť z niekoľko 
násobnej izolácie obyvateľov Ruského Kerestúra, 
ktorí majú v rozprávačovom podaní aj takéto pocity: 
„Eh, odvtedy je mojou jedinou povinnosťou špacírovať 
po dedine. Vlastne to nie je ani špacír, ani prechádz
ka. Je to len jedno chodenie a hľadanie iného výhľadu 
za každým krokom, za každým novým plotom, len domy 
nech idú dozadu a nové dopredu, potom zákruta, a nech 
nič nevidím dlho. Len chôdza a rozmýšľanie o všetkých 
ženách, ktoré nikdy nepojebem, a miestach, kam nikdy 
nepôjdem, E, to ti je dedinská idyla. Vlastne jediné, čo 
tu je, sú ženy, ktoré nepojebeš, a ďaleké miesta, ktoré 
jakživ neuvidíš naživo“ (s. 157).  
 Jedenie je napriek zjavnej divokosti, extrémnosti 
dielom sústreďujúcim v sebe množstvo literárnych 
tradícií – má v sebe čosi gogoľovské, dostojevskov-
ské, charmsovské, ako aj (zrejme neplánovane) čosi 
pišťankovské. 
 O Medešiho spisovateľstve možno povedať, že je 
smiechom cez slzy par excellence, ako aj skutočným 
kumštom štýlu, lišiackym písaním.

Záver
Na začiatku tohto prehľadu minuloročných debutov 
som konštatovala, že diela sú rôznorodé – z hľa-
diska tematiky, žánru, modality i spisovateľskej 
zručnosti. Vo väčšine prípadov išlo o texty, ktoré 
afirmatívne nadväzujú na línie prítomné v sloven-
skej literatúre – niektoré z tradícií existujú viac než 
storočie (sociálna tematika), iné majú kratšiu tradí-
ciu (expati, alternatívne dejiny). Rok 2018 priniesol 
aj nové tendencie, napríklad spájanie rurálneho/
folklórneho a fantastického/steampunkového. 
 Debuty sa tiež rôznili ambíciami. Niektorí spiso-
vatelia sa pokúsili o oslovenie špecifického čitateľa 
(písanie pre ženy, pre intelektuálov), iní chceli za-
pôsobiť na masy, zatiaľ čo u daktorých išlo zjavne 
o písanie pre seba. 
 Prozaici sa snažili písať problémovo, či už išlo 
o programovo „umelecké“ diela alebo o knihy ba-
lansujúce na hranici medzi umeleckou a zábavnou 
literatúrou.
 Celkovo slovenské debuty roku 2018 potvrdzu-
jú, že stále existujú umelci schopní vidieť i písať 
takým spôsobom, ktorý v živote prináša momenty 
fascinácie a estetického zážitku.

Dva minuloročné slovenské debuty, Janáčovo 
Milo nemilo a Medešiho Jedenie, môžeme označiť 
ako sociálne prózy. Z hľadiska žánru ide o novelu 
a zbierku poviedok. Popri všetkej odlišnosti ich spá-
ja sociálna tematika, záujem o „spodok spoločnosti“, 
východisko rozprávača stotožnené s prostredím, 
o ktorom vypovedá, ako aj expresivita štýlu, istá 
„punkovosť“ výrazu. Pôvab týchto próz je v hyper-
bolizácii, prevrátenosti naruby oslobodzujúcej 
svojou rozjarenosťou, za ktorou sa skrýva kritika 
i zúfalstvo z prostredia a života, ktoré zobrazujú.
 V novele Mila Janáča Milo nemilo (Kráľovstvo 
dokonalosti) je rozprávačom (seba)ironický, ušti-
pačný štyridsiatnik, ktorý si „v diere na hraniciach 
s Áziou“ (s. 53) založí krčmu. Svoju pozornosť zame-
riava na záporné stránky života: „Poviem vám, lopotil 
som sa na tej našej púti pozemskej kadetade. Úžitku 
z toho pod slnkom veľa ale nebolo“ (s. 12). Otvorenie 
krčmy nasleduje po priereze bývalých prác, v kto-
rých rozprávač podčiarkuje ich zbytočnosť – práca 
na asanácii v lese ako vytváranie kôpok zvyškov 
stromov, práca v redakcii okresného týždenníka, 
ktorý si čitatelia kupovali „len kvôli výsledkom druhej 
triedy futbalu, horoskopom a drobnej inzercii“ (s. 11), 
práca v múzeu ako nezmyselné postávanie, keďže 
„o exponáty sa nikto nezaujímal“ (s. 11). Rozprávač, 
inteligentný alkoholik, je po otvorení krčmy pra-
videlne konfrontovaný so spoločenskou spodinou, 
s ktorou sa sčasti stotožňuje, no zároveň má schop-
nosť esteticky ju reflektovať. Problematickým je 
žáner, ktorý si Janáč zvolil. Na ploche novely sa 
estetika „malebných“ výjavov z krčmy, trasu, pote-
nia, momenty „glgáčov a prepiduší“ rýchlo vyčerpá 
a nespravilo by veľký rozdiel, či by knižka mala 
o sto strán viac či menej.
 Netypickým „debutom“ je pozoruhodná kniha 
Jedenie od Ivana Medešiho (Východoslovenské 
združenie VALAL). Autor totiž dielo pôvodne na-
písal vo vojvodinskej rusínčine, ktorej jazykovým 
základom sú však slovenské zemplínske a šarišské 
nárečia. Nejde o prípad klasického prekladu, ale 
skôr o prevod nárečového variantu do spisovnej 
slovenčiny. Jedenie nie je Medešiho prvá kniha vy-
daná na Slovensku (Kvašna knižka), ale je to jeho 
prvá kniha vydaná v slovenčine, preto si zaslúži 
miesto v prehľade minuloročných debutov.
 Téma Jedenia nie je v kontexte slovenskej litera-
túry nová. Okruh Medešiho prozatérskeho záujmu 
sa vzťahuje na spoločenský rub najmä v prostredí 
dediny/malomesta. Nezvyčajný je jazyk, ktorým sa 
o živote v tomto prostredí hovorí. Je to priam akýsi 
jazykový kankán. Vedľa seba sa nachádzajú ar-
chaizmy (chasník, chyža, bajúz, apatika, tamaď, ...), 
anglicizmy (najšitnejšie miglajzy hausu, gad demed, 
winner, body language) či svojrázne výrazy, azda 
typické pre autorov región: durný, haligať sa (hom-
páľať sa), nepevný (nemá to v hlave v poriadku), 
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ADÁMY, Matej
Šálka v prachu. Ilust. Broňa Schrag-
ge
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Próza autora, spoluzakladateľa slo-
venskej stand-up scény. Obsahuje 
spomienky z detstva v Petržalke, 
z nástupu do nadnárodnej korporácie 
a odchodu z nej a iné.
ISBN 978-80-551-6115-0

BEJDOVÁ, Mária
Primátor 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Autorka približuje svet samosprávy 
a jej protagonistov, zachytáva prie-
beh volebnej kampane na primátora 
hlavného mesta.
ISBN 978-80-551-6407-6

BOJNIČANOVÁ, Renáta 
Kolovrat. Doslov Mária Bátorová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
133 s. Viaz.
Prozaická výpoveď o vnútornom 
prežívaní životných situácií, ktoré 
sa môžu javiť ako banálne, človek ich 
však vníma ako hraničné, prelomové 
a vo svojej symbolike prezrádzajúce 
úlomky poznania o svete.
ISBN 978-80-8202-022-2

BOTOŠOVÁ, Anina
Čarovné príbehy. Ilust. Agata Sie-
maszko
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 1. vyd. 
116 s. Viaz.
Zbierka obsahuje deväť poviedok, kto-
rých hlavnou témou sú rôzne podoby 
spolužitia Rómov a Nerómov.
ISBN 978-80-8197-165-5

CAGÁŇ, Bohdan
Maskáčové príbehy. Ilust. E. Ba-
loghová
Banská Bystrica, PRO 2018. 1. vyd. 
128 s. Viaz.
Novela s témou povinnej vojenskej 
služby z obdobia jej ukončovania.
ISBN 978-80-89057-75-7

DANIŠ, Igor
Idyla 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 

1. vyd. 161 s. Viaz. Edícia Slovenská 
tvorba
Próza autora (1990), v ktorej vyrozprá-
val príbeh rozpadu vzťahu prostred-
níctvom motívov Prostonárodných 
slovenských rozprávok.
ISBN 978-80-222-0968-7

HUSÁROVÁ, Jana
Chodila dievčina po hore plačúci 
Martin, Matica slovenská 2018. 1. vyd. 
102 s. Viaz.
Próza autorky, víťazky Ceny Jána 
Červeňa 2017. Vo svojich príbehoch 
sa inšpiruje prírodou, ľudovým ume-
ním a rozprávkou.
ISBN 978-80-8128-217-1

JANÁČ, Milo
Milo nemilo
Bratislava, Kráľovstvo dokonalosti 
2018. 1. vyd. 200 s. Brož.
Novela o uštipačnom štyridsiatnikovi, 
ktorý si založí krčmu a svoju pozor-
nosť zameriava na záporné stránky 
života.
ISBN 978-80-9730-250-4

JENAK, Erika
Ženy zo zastávok na znamenie 
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2018. 
1. vyd. 121 s. Viaz.
Prozaická kniha autorky (1974), kto-
rá získala prémiu v literárnej súťaži 
Poviedka 2011. V knihe sa dotýka 
problému súčasnej globalizácie a jej 
následkov, príbeh zasadzuje do pro-
stredia nadnárodných firiem a by-
rokracie.
ISBN 978-80-89435-33-3

KOMRSKA, Tomáš
Zápisky z trolejbusu 
Bratislava, Porta Libri 2018. 1. vyd. 
164 s. Brož.
Prierez postrehmi za päť rokov šoféro-
vania trolejbusu v Bratislave.
ISBN 978-80-8156-135-1

KORPA, Radoslav
Mólo našich životov 
Bratislava, JJK Trade 2018. 1. vyd.  
307 s. Viaz.
Román o trojici ľudí, ktorí kvôli rýchle-
mu pracovnému tempu, úspechu a pe-
niazom zabudli na to, kým sú.
ISBN 978-80-972715-6-5

KOVÁČIK, Juraj
V panoramatickom kine 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 168 s. Viaz.
Autor prináša zbierku poviedok 
o láske a smrti, ktoré sa odohrávajú 
v rôznych časoch a krajinách Európy.
ISBN 978-80-556-3490-6

MEDEŠI, Ivan
Jedenie. Prel. Maroš Volovár
Petrikovce, Východoslovenské zdru-
ženie VALAL 2018. 1. vyd. 220 s. Brož.
Súbor poviedok dolnozemského auto-
ra (1982) preložených z jazyka vojvo-
dinských Rusnákov.
ISBN 978-80-970381-5-1

OLOVRANT, Svetozár
Juraj Jánošík proti Dračiemu rádu 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Prvotina autora, ktorý píše pod pseu-
donymom. Akčný príbeh z alterna-
tívnych slovenských dejín je prvou 
časťou knižnej ságy.
ISBN 978-80-569-0332-2

POPLUHÁR, Peter
Kde všade som (ne)zomrel 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 269 s. 
Viaz.
Kniha youtubera obsahujúca sériu 
autobiografických tragikomických 
poviedok z prostredia Afriky, Ázie 
a Ameriky.
ISBN 978-80-551-6302-4

POTOČÁR, Radovan
Nádych. Ilust. Peter Cvik
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 129 s.  
Viaz.
Zbierka próz autora (1993), víťaza 
v súťaži Poviedka 2015. Desať povie-
dok je pospájaných postavami dvoch 
mladých ľudí, Tomáša a Aleny.
ISBN 978-80-89973-00-2

SOKOL, Ondrej
Ako som vozil Nórov 
Bratislava, Eruditio 2018. 1. vyd.  
212 s. Viaz.
Próza autora (1980) obsahuje vtipné 
príhody zachytávajúce jeho skúsenos-
ti s prácou v Nórsku.
ISBN 978-80-9729-220-1

304 s. Brož.
Próza autora o spoločnosti, v ktorej sa 
ekonomike a demokracii darí a ľudia 
v nej preferujú konzum.
ISBN 978-80-5690-006-2

DEBNÁR, Dušan
27 
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 1. vyd. 
236 s. Viaz.
Próza inšpirovaná skutočnými uda-
losťami. Príbeh trestanca, ktorý prežil 
vyše štvrťstoročie v niekoľkých slo-
venských väzniciach počas rôznych 
politických režimov.
ISBN 978-80-8197-068-9

GALLOVÁ, Ivona
Stromy rastú do neba 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2018. 
1. vyd. 191 s. Viaz.
Román autorky zachytáva osud hlav-
ného hrdinu a jeho rodiny na Liptove 
od roku 1912 až po súčasnosť.
ISBN 978-80-220-2021-3

HANČÁKOVÁ, Eva
Žena v snehu a iné poviedky 
Banská Bystrica, Dali-BB 2018. 1. vyd. 
76 s. Viaz.
Zbierka poviedok.
ISBN 978-80-8141-175-5

HRUBOVÁ, Lenka
Slivky v čokoláde 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Debutová próza autorky o rozvedenej 
štyridsiatničke, ktorá si nájde o pár 
rokov mladšieho, vo vzťahoch úplne 
neskúseného muža.
ISBN 978-80-556-3493-7

HUČKO, Tomáš
Chaconna 
Bratislava, OZ BRAK 2018. 1. vyd.  
179 s. Viaz.
Novela publicistu, prekladateľa a pro-
zaika (1983). Prináša príbeh rozpa-
dajúceho sa vzťahu, ktorý dopĺňajú 
fragmenty úvah, básní a poviedok.
ISBN 978-80-89921-12-6

HUDEC, Marek
Prosté rozprávky. Séria 1. Ilust. 
Martin Kolčak
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2018.  
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S kúsenejší čitatelia a čitatelia s dobrou 
pamäťou si pri slovnom spojení „básnická 
transcendencia“ vybavia knihu literár-

nych kritík a úvah Milana Hamadu, ktorá vyšla 
presne pred päťdesiatimi rokmi a dodnes ostáva 
podstatným hodnotovým a poetologickým sve-
dectvom o slovenskej poézii. Hamadovu knihu 
nevyberám na svetlo pre jej jubileum, omnoho 
dôležitejšie je, že ani po polstoročí sa nezmenili 
základné požiadavky, ktoré od literatúry a hlav-
ne poézie očakával tento prominentný kritik. 
Z viacerých vyberiem dve: bytostné prepojenie 
autora s dielom a schopnosť literárneho diela 
transcendencie. Integrita autora a jeho diela ide 
proti ľahkovážnosti a oportunizmu papiera, kto-
rý, podľa axiómy, „znesie všetko“. Z Hamadovej 
požiadavky ďalej vyplýva, že slová, akokoľvek 
virtuálne a voľné, musia byť podložené ľudským 
postojom, a keďže sú pokračovaním jeho sveto-
názoru, stávajú sa aktom.  
 Umenie môže mať mnoho podôb a viaceré 
z nich majú potenciál, ktorým dokážu zachrániť 
človeka aj civilizácie. Umenie je schopné trans-
cendovať, prekračovať svoje prirodzené hranice 
a vstupovať do sveta ako jeho nevyhnutná súčasť. 

osobne dôvod, prečo za básnickú knihu roka 
považujem zbierku Juraja Briškára Z pohľa-
du dvoch pohárov mlieka (Skalná ruža) a za 
rovnocenného sekundanta k nej výbornú knihu 
Dany Podrackej Paternoster (Skalná ruža).

Flaneur takes it all
Odpusti mi čitateľ alúziu na skupinu ABBA a ich 
hit The winner takes it all, podľa ktorého víťaz 
získava všetko. Aj Briškárova kniha s nezvyčaj-
ným názvom Z pohľadu dvoch pohárov mlieka 
získava ak nie všetko, tak určite veľa. Briškár 
je flanér a etymológia o „flanéroch“ hovorí ako 
o ľuďoch, čo chodia svetom bez zjavného cieľa 
alebo zmyslu. Stáva sa však, že toho, kto zmysel 
nevyhľadáva, predsa len zmysel nájde a postupne 
sa z ojedinelého objavu stáva séria objavov, až je 
z toho napokon metóda, akou sa dá vidieť svet 
v perspektíve, ktorú doteraz nikto v takejto forme 
nepostrehol. Videnie a myslenie inak („outside 
the box“) je Briškárovým poznávacím znakom už 
v mnohých podobách, napr. v knihách próz a ese-
jí, ako sú Sprievodca nezrozumiteľnosťou (2014) 
a Poetika zmyslového vnímania (2014), najčastejšie 
však vo forme koncíznych, paradoxných a ľahko 

Ak by takéto dielo nebolo napísané, pociťovali by 
sme, že svetu a nám v ňom, niečo chýba. Miera 
transcendencie sa tak stáva dobrým kritériom 
na hodnotenie, pretože sa ukazuje na súvzťaž-
nosť, že vysokú mieru majú tie diela, ktoré po-
važujeme za výborné, výrazné a živé. 
 Ročné hodnotenia trpia na reštrikciu časové-
ho ohraničenia, ktoré je – vzhľadom na dejiny 
literatúry – krátke. Zriedka sa stáva, že niektorý 
rok významnejšie poskočí a kritik s čitateľom 
si povedia ako vo vinárskom žargóne – toto bol 
dobrý ročník… Rok 2018 takýmto dobrým roč-
níkom je. I keby sa žiadalo prísne dodať, že… 
na slovenské pomery. Svojimi knihami vstúpi-
li do literatúry mladí post-debutanti a zaujali. 
Nesklamali však najmä klasici súčasnej poé-
zie D. Podracká, I. Štrpka, J. Tazberík, M. Mil-
čák, K. Chmel, E. Ondrejička, E. J. Groch alebo  
P. Macsovszky potvrdzujúc, že ľudská skúsenosť 
je kľúčovou súčasťou umeleckej tvorby. Naplnili 
očakávania, čo má, treba priznať, dvojsečné účin-
ky. Na jednej strane sa čitateľ dočká toho, prečo 
po knihe siaha, na druhej strane však potrebuje 
aj trochu prekvapenia, aby bola tiež uspokojená 
prirodzená a nutkavá zvedavosť človeka. To je 

Básnické 
trans cendencie, 
tranz a tendencie
Poézia 2018

Doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. (1975) je 
v súčasnosti riaditeľom Inštitútu slovakistiky 
a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom 
štyroch básnických zbierok Pálenie včiel (2001), 
Každým ránom si (2006), Besa (2012) a Kráľ hlad 
(2017) a literárnovedných kníh Ján Buzássy (2008), 
Lyrické iluminácie: kritiky a interpretácie 1997 – 2010 
(2010) a Iné ja. Lyrický subjekt ako objekt básnickej 
introspekcie (2016). Je šéfredaktorom časopisu 
o poézii a básnikoch Vertigo, venuje sa tiež prekladu 
z angličtiny a knižnej edičnej činnosti.
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absurdných sentencií (naposledy Prechádzka la
byrintom, 2016).
 Prózy, eseje, básne aj vedecké články majú 
spoločné to, že vychádzajú zo silného metodolo-
gického jadra, ktorého podstatou je prenikavé 
pozorovanie, uvažovanie a videnie vecí v obráte-
nom poradí alebo pod uhlom a v takom priblížení, 
aké sa v štandardnom spôsobe vnímania a jest-
vovania nepraktizuje. Nečakaným je aj siahanie 
po objektoch, ktoré sú pre nás bežné a všedné, 
o to väčší potom býva prekvapivý záver, aký vie 
básnik zo vzťahov odvodiť, v básni zástava tlieska 
dymu: „a [tlieska] otvoreným oknám s dobrým výhľa
dom / záclonám neprestajne na úteku / zvnútra von 
/ dramatickým západom slnka / keď z objektívneho 
hľadiska neexistujú / disciplinovaným vlakom ľu
ďom / na pohyblivých schodoch / vetrovkám plným 
zdravého horského vzduchu / na dnešnú slávnosť sú 
pozvaní všetci / po celý deň bohatý program veľko
lepá výzdoba / v noci lampiónový sprievod“ (s. 30).
 Dominancia metódy, nech by už bola akokoľ-
vek objavná, by nestačila na maximálny zážitok. 
Briškárovi sa darí nielen demonštrovať silu ľud-
skej mysle, ale aj pozdvihovať veci, meniť nepoe-
tické na poetické aj pri slovách a objektoch, ktoré 
poézii vzdorujú. Básnik sa do poézie vpisuje, stáva 
sa hovorcom vecí, ktoré za seba hovoriť nedokážu 
a prepožičiava im vlastnú intencionalitu. Ukazuje, 
že niet nudných svetov a ak je človek dostatoč-
ne disponovaný, celý svet sa stane magickým. 
V básni hovorím za roztrúsené body maku čítame: 
„[hovorím za] bezstarostne rozkotúľané kolieska 
cibule / lopty ktorých cesty sú také nevyspytateľné 
/ pískanie čajníka keď má všetkým čo povedať / 
izbové rastliny v blízkosti ktorých sa môžem / cítiť 
ako dážď / za handry čo sa zmietajú na podlahe / 
ako vlajky vo vetre / za bielizeň vystavenú slnku 
posilňujúcu / dôveryhodnosť tohoto sveta“ (s. 15).
 Ku knihe Z pohľadu dvoch pohárov mlieka som 
bol oslovený napísať doslov a rukopis som čítal 
niekoľkokrát. Aj po viacnásobnom čítaní sa v kni-
he objavovali nové a nové významy, odkrývali 
sa uhly, pod ktorými som svet doteraz nevidel. 
Knihu som pre seba zaradil medzi tie, ktoré sa 
čítaním „neopotrebovávajú“, čo je nesporne plus. 
Najviac som si však cenil to, že poézia ešte môže 
vznikať z pozitívnych inšpirácií a aj v 21. storočí 
je priestor pre vitalizmus, a dokonca taký, ktorý 
je napísaný bez povrchnosti a naivného nadšenia. 

Elon Musk sa chystá do vesmíru, Dana 
Podracká tam už je
Každou knihou za posledných dvadsať rokov 
Dana Podracká spresňuje skicu transcenden-
tálnej katedrály. Kultúrny, národný, duchovný 
a metafyzický projekt je už natoľko rozpracovaný, 
že sa dá cítiť fyzicky. Podrackej tvorba, stále ne-

docenená v súčasnej literatúre, sa v knihe Pater-
noster (Skalná ruža) posúva z širokých podstát 
do súkromia a do konkrétnosti vlastnej osoby. 
Nerezignuje na metafyziku, ktorou je presiaknu-
tá, je súčasťou jej pohľadu. Naďalej vo všetkom 
vidí nielen zmyslové, ale aj dotyk s miłoszovským 
„druhým priestorom“, i keď so širšou než len 
náboženskou referenciou. Konkrétne udalosti 
a spomienky sú spojené s princípmi sveta a zr-
kadlia jedno v druhom. Ľudia, veci, vzťahy a javy 
sa riadia nepísanými zákonmi, ktoré v Podrackej 
konečne nachádzajú senzibilné médium. Udalosti 
nadobúdajú symbolický rozmer, stávajú sa súčas-
ťou rituálu, jednej komplexnej metafory. Poetka 
sa však nespolieha iba na dar talentu, ale aktívne 
svojim schopnostiam pomáha neprestajným štú-
diom. Sama pre seba si však v tom veľkom svete 
ponecháva skromné miesto. 
 Podracká ukladá básne do kompozície plnosti; 
sedemdesiat básnických textov je rozdelených 
do desiatich oddielov po sedem básní. Všetky 
bez jedinej bodky. Napriek plnosti sa nič nekončí: 
„Dočasné sa nedelí na / minulosť, prítomnosť a bu
dúcnosť, spolu / tvoria jeden celok a my pulzujeme 
v ňom, / v paternostri krvi, zahrnutí v silnejšom bytí“ 
(s. 54). Modlitba pohne aj výťahom („Musel to spô
sobiť muž, modliaci sa Pater noster / tak vrúcne, 
že v delikátnej energii siedmich prosieb / sa spustil 
paternoster“, s. 62), vstupujeme a vraciame sa iní, 
dotknutí a v lepšom prípade premenení.
 Paternoster je priezračnejšia kniha ako nedáv-
ne zbierky autorky, jasnejšie z nej zaznievajú zá-
very a maximy, akoby sa stupňovala naliehavosť 
pozorovaného, akoby po fáze téz a antitéz nastal 
čas na životné syntézy: „Nič nie je hodnejšie zreteľa 
ako duša / v lomcujúcom tichu veterných kated
rál“ (s. 54). Viac než doteraz sa kniha zaľudňuje 
poetkinými súčasníkmi, priateľmi a známymi, 
ktorí sú súčasťou duchovnej stavby, niekedy ako 
schodíky, ktoré poetku inšpirujú, inokedy ako 
spoločníci, ktorí si rovnako ako autorka uvedomu-
jú: „Keby neboli priestory, kde človek žije básnicky, 
dom sveta by nebol“ (s. 67). 

Transcendencia začiatku a konca
Zatiaľ čo D. Podracká postupne buduje poscho-
dia kupoly, iný druh transcendencie sa objavuje 
v poézii Erika Jakuba Grocha, ktorý pod „me-
nom-nemenom“ nil publikuje už po niekoľký 
raz svoj úvod (Fra). Koncepčne sa Podracká 
s Grochom prekrývajú v tom, že si uvedomujú 
bohatstvo priestoru za- či mimo-, napĺňajúc tak 
podstatu metafyzickej poézie. Podrackú napĺňa 
budovanie vertikálnej magistrály s pohybom 
na osi času (minulosť – prítomnosť – budúcnosť) 
a na línii (znútra človeka – von k spoločenstvu, 
národu, ľudstvu a späť); Groch sa upína na počia-

točný bod, ktorého nájdenie bude kľúčom k tomu, 
ako sa na svet pozrieť a konečne uvidieť. Urobil 
tak už v Druhej naivite (2005), v knihe pre indigové 
deti Ábé, Aha a spol. (2009) a do tretice v knihe 
úvod. Je hľadanie tentoraz úspešné alebo koneč-
né? Nevieme. Poznamenať však možno, že pre au-
tora typu E. J. Grocha nič iné nedáva väčší zmysel.
 Zbierka viet v úvode rezignuje na poéziu, ako 
ju definujú príručky poetiky. Pre autora sú slo-
vá, presnejšie „vety“, cesty k hľadaniu skutočna 
a majú bližšie k systémom myslenia a jestvovania, 
ako je zen a európska mystika, ktoré majú tiež 
akcidentálne poetický rozmer. Medzi jednotlivý-
mi vetami je množstvo medzier, v absentujúcej 
syntaxi však nevidieť tmu, ale naopak veľa svetla. 
To, čo sa javí ako nič, je naplnené prítomnosťou 
čohosi neviditeľného, ale jestvujúceho. Prekážkou 
vnímania je len naša prirodzenosť a aj preto nie je 
súčasťou ľudského stavu pocit viny, ale len pocit 
nedokonalosti.
 Kniha nil, úvod je napísaná formou zjavenia: 
autor sa necíti byť jej autorom, osobu píšuceho 
E. J. Grocha nahrádza zapisovateľ „nil“, uvoľnený 
a vyprázdnený, vhodný ako nádoba na naplnenie. 
Ako v básni Melankolia venovanej Rudovi Juro-
lekovi a Jonovi Fossemu: „simultánnosť priamky 
v obvode kruhu / s nekonečným polomerom // re
zistentnosť a rezonantnosť pribúdacej enigmy // 
melanchólia neviem // mach a vodivosť insomnie //,  
slovo očakávaný pred slovom prebudený / necha
ním pred snívaním // vynachádzavosť strateného 
zmyslu“ (s. 16).
 Kniha ostane enigmou predurčenou na proti-
kladné prijatie. Vyžaduje totiž pripraveného čita-
teľa a na mysli nemám doktorát z teórie a dejín 
literatúry. Partnerom knihy je ktosi, kto hľadal 
v tom istom priestore ako E. J. Groch alebo kto sa 
o tú istú cestu aspoň pokúša. Väčšine čitateľov 
kniha ostane neprístupná, mnohým však – súdiac 
podľa recenzií – dáva signál, že v nej je veľmi veľa 
a neprestane lákať k dialógu s tajomným svetom, 
odkiaľ tento nenápadný zošit prišiel.

Minimalizmom a podobnou syntaktickou naru-
šenosťou sa prezentuje básnická kniha Martina 
Vlada stále si myslím že existuje to miesto 
(Pectus), v ktorej autor postupne sprístupňuje 
priestor súkromia. Nie vždy sa dá jednoznačne 
prepojiť textový priestor s konkrétnym autoro-
vým svetom, podľa všetkého však ide o bezpros-
tredný svet dávnejšej i menej dávnej minulosti, 
z akej je autor stvorený tu a teraz. V tom sa skrýva 
hmatateľnosť emócií a ľahko splínového stavu, 
ktorý zažívajú postavy a (nie vždy alter) egá bás-
nika. Základný citový azimut poskytuje báseň 
rovnomenná s názvom knihy: „dnes po rokoch som 
bližšie / k dôchodku než k druhej mladosti / a stále  ››
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si myslím že existuje / to miesto kde by som sa mo
hol / utiahnuť skôr ako sa svet / zrúti do vlastného 
sebectva a arogancie // a všetka láska / ktorú som 
tu spoznal / sa navždy vyparí“ (s. 68).
 Minimalizmus tohto typu „klame telom“ tex-
tu, zdá sa, že súkromie jedného človeka nemôže 
konkurovať univerzálne budovaným kupolám 
a bodom nula ako u predchádzajúcich dvoch au-
torov, ktorí to vzali nie menej ako absolútne. Chce 
to viac tréningu – vidieť v osobnom nadosobné 
a v súkromí jedného privátny život iných. Vladovo 
básnické ochranné sfarbenie ho vždy zaraďovalo 
skôr k nenápadným autorom a tento aspekt sa 
neraz stal v minulosti námetom jeho poézie. Aj 
tentoraz je ľahké drobnú knihu prehliadnuť, bola 
by to však škoda; v najlepších básňach, niekedy 
skôr veršoch, je Vlado presný ako pri akupre-
súre, dotyk a jeho efekt neprehliadneme. Výber 
z najlepších básní súkromia M. Vlada predsta-
vuje jednu základnú tóninu z tohto druhu poézie 
a dali by sa podľa nej nastavovať konštanty. V jej 
príbehu je čosi nesmierne slovenské – bez ohľadu 
na množstvo kníh básnik stále reaguje s prekva-
pením – a vy ma poznáte?
 
Transcendencia a impakt faktor jazyka
Miera naplnenia očakávania pri Ivanovi Štrp-
kovi Kam plášť, tam vietor (Artforum) a Jánovi 
Tazberíkovi Pasca na svetlo (Slovenské cen-
trum PEN) je jedna z najväčších z tohtoročné-
ho hodnotenia, ale to vôbec nie je zlá správa. 
Obaja autori patria k tým, čo si štandardne držia 
vysokú úroveň a zakaždým si nájdu dosť priaz-
nivcov. Možno sa dá konštatovať, že už dopredu 
bude jasné, že v názve Tazberíkovej knihy bude 
skloňované slovo „svetlo“ ako pri predchádzajú-
cich štyroch knihách a Štrpkovou základnou op-
tikou bude negácia skutočnosti a princíp ničoho 
na mieste, kde by predsa len niečo byť malo: „Rub 
a líc svieti v ničom. Prázdne misky, prázdne nádoby. 
/ Nič nevlastním. Ani holé steny. / Nič nemám. Mám 
iba holú dlaň – miznúcu / mincu – prázdny rub aj líc, 
len čo ju zatvorím / a roztvorím“ (s. 21). Aj napriek 
prediktabilite cítiť váhu poznania a literárneho 
talentu, ktoré aj z mála vytvárajú dosť. Úspešnosť 
sa však dostavuje iba vtedy, keď obrazy (viac než 
verše, ktoré sú pre oboch básnikov príliš malou 
jednotkou) sú schopné transcendencie.
 Štrpka potvrdzuje, že je básnikom hyperboly, 
zväčšovacieho skla, kde sa aj bežné dni stanú 
udalosťami a obyčajná cesta púťou alebo expedí-
ciou. Je to inherentná vlastnosť básnika a vedie 
k tomu, že vzrušujúce prežívanie píšuceho sub-
jektu prenáša na vzrušujúcu recepciu čitateľa. 
Prílišné obnažovanie metódy, ktoré sa dostavuje 
po viacnásobnom opakovaní a trvá už niekoľ-
ko kníh, oslabuje maximálny efekt, ale básnik 

prestala dbať na hudobnosť a stala sa nástrojom 
extrémnej voľnosti, uprednostňujúc myslenie 
a videnie. Ondrejička sa podobne ako iní zruční 
autori viazanej poézie nenecháva formou zväzo-
vať, ale viesť: „Je treba sa pobrať // ako po litániách 
// vystúpiť z kruhu / protikladných prianí / kde du
álnosť vecí / pohladí aj zraní // Len ešte chvejúce sa 
svetlá / nad sviečkami // slabé ako výdych // ukážu 
smerom k listom / padajúcim z javorov // ako keď 
z nich niečo / siaha za básňou // a iba hrdlo tuší 
za ktorou“ (s. 50).
 Krajina diamantov je útlou zbierkou, povedzme 
reprezentatívnym a esenciálnym výberom auto-
rovej poézie, ponúkajúcim typické ondrejičkov-
ské témy a aj spracovanie. Rozvinutá hudobnosť 
veršov zasahuje čitateľskú recepciu, podsúva jej 
upravený, zharmonizovaný svet a nedá sa odmys-
lieť predstava, že pri čítaní si človek automatic-
ky deklamuje či priamo spieva. V potencii tejto 
poézie však nie je len jej inherentný piesňový 
impulz, dobre sa dá odsledovať aj to, že autor vie, 
že krása môže oklamať tvorcu, až zabudne na tvr-
dosť pravdy. Našťastie, Ondrejička si je vedomý,  
že svojou poéziou vstupuje do konkurencie s au-
tormi, ktorí nepoznajú jarmo formálnych kritérií. 
Spolu s tvarovým rozvíjaním tak dostávame aj 
prepracovanú ideovú rovinu a nenápadný, zato 
vytrvalý autorský postoj, v ktorom sa odráža dô-
ležitosť étosu, zmysel pre hodnoty a humanizmus. 
 Rozoznateľný rukopis s impresionistickými 
zvukovo-obrazovými prvkami zjednocuje básne, 
akoby ich vonkajšie členenie nebolo až také dô-
ležité a autor písal v podstate jednu báseň. Autor 
texty graduje a na konci podáva dobre priprave-
nú pointu; napriek tomu sú si básne navzájom 
bližšie, akoby základom všetkého neboli básne 
v celku, ale ich jednotlivé obrazy, jednotlivé filo-
zofické a empirické princípy, z ktorých sa skla-
dá a podľa ktorých sa riadi človek: „Človek želá 
rýchlosť / a neskrotnosť koňom / a vo vetre tuší / 
že je to aj o ňom“ (s. 14) alebo „Vojsť až do príchu
tí / otázok čo vedia / o tajomstve sveta / skrytom 
v odpovediach“ (s. 18). Anglický preklad Johna 
Minahanea je vynikajúci a nedal by sa použiť 
na potvrdenie zlomyseľným kritikom, čo zvyknú 
komentovať básnický preklad slovami: poézia je 
to, čo sa v preklade stratí. Ondrejičkov verš nie 
je rytmicky viazaný na slovný prízvuk, ale má 
bližšie k tomu, čo verzológia pomenúva vetnou 
fonológiou, má blízko k sylabickému spôsobu (ako 
pieseň či kedysi romantická poézia) a Minahane 
si s ňou poradil ľahko. Ak to aj ľahké nebolo, po-
tom to tak vyznieva vo výsledku, čo si vyžaduje 
dvojnásobné uznanie.
 Básne v próze Mariána Milčáka vydané 
pod názvom Teserakt (Modrý Peter) pokračujú 
v autorovom potvrdzovaní súradníc človeka a sve-

ho vyvažuje variovaním tém, vonkajších kulís 
a dominantným, takmer demiurgickým vedo-
mím. Súčasťou metódy je impakt faktor jazyka, 
ktorý Štrpka zručne ovláda a potvrdzuje známu 
kunsthistorickú gnómu, že všetko je dovolené 
v rukách majstra. Nestáva sa často, aby si čitateľ 
kládol heretickú otázku, čo hýbe čím: hýbu slová 
skutočnosťou alebo skutočnosť slovami. Čo stojí 
za slovami „v priepastnom / tichu denných pochodní 
sme takmer bez tieňa / a prudko horľaví“? (s. 31). 
Záleží od odpovede, či čitateľ pristúpi na bohatý 
svet, ktorý je nereálny, ale možný. 
 V Tazberíkovej poézii je podobne silné spred-
metnenie tvorcu a demiurgické uvedomovanie 
si jazyka. A napriek tomu, že obaja básnici píšu 
odlišným štýlom, metodologicky sa stretli: „Keď 
dopíšem báseň, / zostáva len to, čo príde: hoci na
pokon / je to len o tom, / čo nikdy nepríde. // To, čo 
nie je, je jediné, / čo ešte mám“ (s. 76). Tazberík je 
filozofujúcim básnikom a, ako napovedá toto po-
menovanie v hierarchii filozofie a poézie, poézia 
je podstatou a filozofické akcidentom. Okrem 
slova „ja“ je ďalším kľúčovým slovom „text“, ktoré 
dostáva prednosť pred inými podobnými slovami 
(báseň, slovo, reč…). Z tohto slova cítiť dištanciu 
medzi autorom a dielom, zámerné poodstúpenie 
od predmetu a objektivizovaný pohľad na výsle-
dok celého úsilia. Napriek vecnosti slova „text“ 
ide stále o báseň s kraskovsky „prischnutou 
krvou“ a bolo by chybou myslieť si, že to autor 
berie na ľahkú váhu. Prepojenie subjektu a textu 
je v procese písania, keď ontológia jedného je 
zároveň potvrdením bytia pre to druhé podľa 
axiómy – píšem, teda som. Tazberík je príťažlivý 
predovšetkým pre iných básnikov a poetky, ktoré 
zažívajú rovnakú úzkosť a rozkoš z textu. V po-
rovnaní s predchádzajúcou knihou Svetlo a iné 
stroje (2016) básnik spriezračnel, zjednodušil svo-
ju rozbiehavú mašinériu spracovania podnetov, 
ktoré premieňal na básne. Na jednej strane cítiť 
mierne ochudobnenie, na druhej strane vygra-
dovanie existenciálnej situácie, keď čelíme tomu 
nevyhnutnému, ktoré kladie základné otázky. 
Práve na tie sa však najťažšie hľadá odpoveď: 
„Čo zostáva z textu? Bolo by potrebné mať strach 
o obrezaný kmeň / stromu. // A ďalej by mala byť 
sémantická brečka snehu prešliapaná k stromu, 
/ k bielemu obzoru. // (…) // Sme tam? Alebo sme 
odtiaľ odišli? Alebo / sme tam nikdy / neboli? Nijaké 
urezané vetvy nevidno. / Bude to / dôkaz?“ (s. 34 – 
35). 
 
Transcendencia osemstenov a teseraktov
V knihe Erika Ondrejičku Krajina diamantov 
(Slovenské centrum PEN), ktorá je publikovaná 
aj s paralelným anglickým prekladom, dostáva-
me lekciu z toho, o čo prichádzame, keď poézia 
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ta v konkretizácii subjektu a jeho bezprostred-
ného priestoru. V Milčákovej poézii sa od knihy 
Pevné hviezdy (1992) kreuje invariantné jadro, 
ktoré sa ani opakovaním nevyčerpáva. Nie je 
to však vôbec prekvapením, súčasťou jadra sú 
totiž tzv. večné otázky. Nejde o naivné otázky 
o existencii či neexistencii Bytosti; autor má už 
dávno za sebou malý katechizmus. Invariantom, 
ktorý možno metaforicky prirovnať k pohyblivé-
mu zemskému jadru, je viera. Ide o mohutnosť, 
ktorú tvarujú bezprostredné skúsenosti, a preto 
sa stále mení. Subjekt, trvajúci v čase, je zároveň 
odsúdený na vplyvy, a hoci ich usmerňuje, nie je 
taký silný, aby mohol všetky podnety regulovať 
a ovládať. Pomer medzi tým, kam môže ísť, a tým, 
kam je vedený, býva výrazne v neprospech slo-
bodnej vôle. 
 Poézia je prostriedkom záznamu, miestom, kde 
sa slovami formulujú neviditeľné udalosti ducha. 
Mnohé z básní sú interakcie s ľuďmi (priateľmi, 
literárnymi predlohami, literárnymi kritičkami), 
ale aj pozorovaniami a úvahami, ktoré vo väč-
šej alebo menšej sústredenosti kružníc obiehajú 
okolo stredu: „bol by to čudný stvoriteľ, len uviesť 
tento svet do pohybu, ako pri / naťahovaní hodín 
v ani nie zlomku sekundy nafúknuť vesmír, farebnú 
loptu, zakriviť / priestor a odpočítavať“ (s. 18). Je 
fascinujúce, že ktorýmkoľvek smerom sa autor 
vyberie, vždy sa vráti k tomu istému a je jedno, 
či sa rozpráva s priateľom, analyzuje najnovšie 
pozorovanie alebo sa štylizuje do pána Cogita, 
Herbertovho a svojho alter ega. Svojím spôsobom 
je tak Milčákova poézia život s jedinou otázkou, 
ktorá podľa všetkého je natoľko s človekom spä-
tá, že ho provokuje na hľadanie. Povedať, že je 
to začarovaný kruh, nie je presné; viera je ako 
oheň, stravuje a potrebuje materiál, z ktorého by 
mohol čerpať. Milčákove básne sú takým palivom, 
inokedy tiež dymom či popolom, v ktorom sa dá 
čítať, nikdy sa však od viery neoddeľuje.

Transcedencie čitateľského denníka
Kniha Karola Chmela Platforma (Modrý Peter) 
prezrádza, že ide o systematického básnika, ktorý 
nepíše a nepublikuje často, ale bez písania by sa 
necítil celkom kompletný. Chmelova poézia je 
pevne vrastená do literárneho sveta, nielenže 
do nej ako písanie či kniha ústi, ale bez kníh iných 
by bola neprimerane úzka. Tak sa väčšine básní 
stávajú inšpiráciou autori a autorky, čitateľské 
zážitky, verše alebo ich prekladanie. Literatúra 
vytvára osobitý glóbus, kde sú namiesto rovno-
bežiek a poludníkov zakreslené vzťahy medzi 
literátmi. Chmel, ktorý býval zdatným odkrý-
vačom paradoxov a skrytých významov, upred-
nostnil iný aspekt. Ešte stále autora neopúšťajú 
ironické konštatovania, pri ktorých „sladké ruky / 

umyli mi / kyslé dažde“, ale viac ako intelektuálne 
odkrývanie ho zaujali osobné spomienky, nostal-
gické návraty, ktoré majú veľmi reálnu predlohu. 
Chmel nepúšťa do básní čitateľa ľahko, treba sa 
pripraviť, že rozhovor nebude celkom spontánny. 
Môže to odrádzať, ale čím dlhšie s knihou trávi 
čas, tým viac sa otvára. Nejde o vymedzenie sa, 
ale o jedinečnosť skúsenosti, ktorú lepšie po-
chopia Chmelovi rovesníci ako ich nasledovníci. 
Koniec koncov, Platforma je svojským čitateľským 
denníkom…
 Posledných niekoľko kníh Petra Macsovszké-
ho sa vracia ku konceptom knižných vesmírov; 
kozmos v knihe Sarcangelium (Drewo a srd – OZ 
Vlna) je uvedený paratextom na zadnej obálke: 
„Podobne ako evanjeliá a staršie texty, / ani táto 
kniha neobsahuje nič originálne. // Ani Konfuciovo 
učenie nie je pôvodné. / Je to len sprostredkovaná 
dávnejšia múdrosť. // Každý autor si privlastňuje 
myšlienky / iných autorov. Čitateľ tiež nekoná inak. 
// Preto žiadne dielo nebolo, nie je a nebude / úplne 
autentické.“ Od začiatku sme boli pri Macsovsz-
kom nútení myslieť inak, uvažovať nad uhlom, 
ktorým nám nasvecuje možné svety. A od roku 
1994, keď vyšiel Strach z utópie, toho bolo nao-
zaj dosť. Textové koláže z minulosti nahrádzajú 
v knihe Sarcangelium vyb(e)rané úryvky z kníh 
o lekárstve, náboženstve, filozofii, mytológii, ja-
zykovede a výpočet by mohol pokračovať. Rešerš 
je kompozične radená do pasusov (ako kapitol) 
a očíslovaných odsekov (i keď nie hypersyntak-
ticky presných). 
 Kľúčovým slovom, ktoré sa objavuje aj 
na obálke knihy je múdrosť. Citáty a parafrázy 
diel, z ktorých mnohé patria ku kanonickým, 
sú sapienciálne a za normálnych okolností sa 
po nich siaha, keď chce človek pochopiť zmysel 
sveta a svojej existencie. Macsovszky to svojím 
spôsobom umožňuje, zároveň však okrem pri-
márneho citovania podáva aj (pseudo)komentár 
a pohybuje sa medzi vecnou a sarkastickou tona-
litou, pripomínajúc tak trochu, aký neoriginálny 
a náhodný je náš svet poznania a bytia. Ako to už 
pri Macsovszkom býva, vpisuje sa do textu, hoci 
nie je vždy jasné, či ide o zámer alebo o ďalšiu 
z ciest ako mystifikovať. Celkom priliehavo na to 
sedí záver Pasusu 7: „Mallarmé, píše Foucault, sa 
zo svojho jazyka stále vytráca, až v ňom napokon 
nechce vystupovať inak ako vykonávateľ číreho 
obradu totálnej knihy, kde sa diskurz komponuje 
sám“ (s. 50). 

Experimentálny typ transcendencie
Nebolo to asi celkom intenčné, ale knihou, čo 
roku 2018 najviac zamotávala hlavy čitateľov, 
bola zbierka Dereka Rebra Nie som svoj typ 
(Modrý Peter): „uprostred noci // poistka v poriadku 

/ odpojili štvrť / vtiahol do výťahu / zaseknutí // bezo 
mňa // korene mrežami / lopta // hlavou // vtisnutá 
/ kde nikdy / ebola // zasa raz / banálny / padneme 
/ zlámeme // o povrch potichu“ (s. 18 – 19). Rebrove 
básne pôsobia ako vytrhnuté z kontextu a zložené 
podľa dadaistického princípu tvorivej náhody. 
Autor v knihe systematicky udržiava poetiku, 
pri ktorej záchytné body medzi jednotlivými slo-
vami básne sú ďaleko od seba, až z nich možno 
čerpať najmä ich bizarnú originálnosť. Neprítom-
nosť zrozumiteľných signálov dáva veľké možnos-
ti čitateľovi. Ten, ak chce, môže básne čítať ako 
fragmenty introspektívneho empirického autora, 
ktorý svoj svet skladá do asociatívneho kalei-
doskopu. Čitateľ by v takom prípade pristupoval 
k básňam ako amatérsky psychoanalytik hľadajú-
ci dôvody takéhoto prevodu skutočnosti do ume-
leckého jazyka. Legitímnou je však aj metóda 
čítania racionálnej stratégie experimentálnej 
poézie, ktorú nezaujímajú psychologické odkazy 
kódované umeleckým prejavom. Koncept knihy 
ostáva dráždivo otvorený, autor neponúka kľúč 
k čítaniu a každý, kto sa o to pokúsi, má rovnakú 
šancu uhádnuť autorský zámer. Nebýva to častý 
cieľ kníh, v tomto prípade sledujeme juxtapozíciu 
ako pokus zrážania slov, z ktorých sa uvoľňuje 
ťažko pomenovateľná energia.
 Plnohodnotný experimentálny kúsok pripravili 
Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková 
s názvom, ktorý pripomína návestidlo ku križo-
vatke ← a b c → (Skalná ruža). V troch oddieloch 
ponúkajú pokračovanie projektov Rušička a There 
Are More Things patriacich do kategórie nových 
médií. V prvom oddiele pred čitateľa kladú, ako 
sa z konceptu k projektu dozvedáme, „automa-
tizované mentálne spojenia“, v prostrednej časti 
RAMS nájdeme prisvojené „príkazy, inštrukcie, 
predpisy a odporúčania“ a v poslednej (resp. prvej, 
keďže kniha sa dá čítať aj obrátene) sú obsiahnuté 
popisky k obrázkom bez obrázkov, tvoriac tak 
novú „asociatívnu encyklopédiu“. Projektu ← a b 
c → nechýba hravosť prieskumníkov, čo sa neboja 
ísť do teritórií, kde sa nepohybuje veľa iných ľudí, 
neboja sa riskovať, že námaha nemusí byť vždy 
odmenená. Výsledný efekt experimentu je pod-
netný pre umelecké aj vedecké bádanie, sugeruje 
otázky, ako sa rodí zmysel, referenčnosť jazyka, 
jeho arbitrárnosť či kauzalita, teda otázky, ktoré 
zamestnávali filozofov, jazykovedcov a básnikov 
už stáročia. Možnosť serióznosti otvára jedno 
pole recepcie, stále však ostáva aj ľahšia forma 
čítania, keď autorky môžu bezbranne pokrčiť ple-
cami naznačujúc, že všetko, čo vidíme, je v našej 
hlave. 
 
Niektorí umelci sa berú príliš vážne…
…a preto je dobre mať autorov, ako je Ľubo Burgr  ››
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s knihou Za naším blokom (KK Bagala), ktorá 
v tradícii recesistickej piesňovej a básnickej tvor-
by (à la Ali Ibn Rachid) rozvíja absurdné situačné 
skeče. Jednou z výhod zbierky je jedinečná ko-
mická tonalita, ktorá vytŕča z radu iných textov, 
druhou zasa schopnosť popri všetkej nadľahče-
nosti a nevážnosti povedať čosi priamo a presne, 
takže v konečnom súčte sa o svete dozvedáme 
niečo nové bez toho, aby sme mali pocit školskej 
lektúry. Najvydarenejšie Burgrove texty (napr. 
Na zastávke, Crazyman, ale aj Otto) sú plnohod-
notné básne a ich prípadné naspievanie nie je 
pre ich funkčnosť nevyhnutné. Napriek komic-
kej hyperbolizácii vieme, kedy si autor pomáha 
zveličením a prijímame ho ako zväčšovacie sklo, 
cez ktoré vidíme lepšie. Pri Burgrovi viac ako 
pri iných autoroch platí, že absurdné neznamená 
neskutočné, ale práve naopak – skutočné, ktoré-
mu sa však rozum vzpiera uveriť.
 Hravý názov Tomáša Repčiaka Zobrané z PC 
(FAMA art), ktoré by foneticky zneli aj ako „zob-
rané spísí“, presne vystihujú Repčiakov naturel 
talentovaného šaša, ktorý sa darom reči ľahko 
zmocňuje reality a mení ju na svoje javisko. Kni-
ha má charakter zobraných spisov, je pomerne 
obsiahla (viac než 150 strán) a obsahuje texty 
napísané za pomerne dlhý čas. Prekvapením 
trochu je, že básne si napriek tomu udržiavajú 
jednotnú poetiku, prezrádzajúc na autora, že po-
ézia je preňho priestorom kreatívneho vyžitia 
a hrou, ktorá však – ak autor chce – vie prerásť 
do niečoho vážnejšieho. Koniec koncov, úlohou 
šašov, obzvlášť tých talentovaných, bolo hovoriť 
kráľom pravdu: „Darmo budem biť hlavou / o stro
my, / darmo sa upíšem prázdnote. / Nepovedia. / 
Priatelia sa vracajú / z vojny mŕtvi, / detstvo si ku
pujem / aj flanelové košele. / Nič sa nedeje. / Iba / 
Maruša bolí. / Alebo tiež len finguje“ (s. 34).

Tranzy a transcendencie „Gen 80“
Spomedzi autoriek a autorov narodených v nesko-
rourbanistických 80. rokoch minulého storočia 
dokázala najhlasnejšie vyšplechnúť a rozhýbať 
vody Mirka Ábelová, ktorá v roku 2018 vydala 
svoju štvrtú básnickú zbierku Večný pocit nedele 
(Artforum). Poetka evidentne nemá primárny zá-
ujem ašpirovať na básnické transcendencie, hoci 
v predošlej knihe Básničky pre domáce paničky 
(2016) ukázala, že keby chcela, tak to vie. Aj vďa-
ka menšej upätosti však zasahuje iný a podstatne 
väčší čitateľský okruh. Tematicky sa zbierka sú-
streďuje na materstvo, tehotenstvo a život pred 
ním (v knihe presne v opačnom poradí, ako ho 
tu uvádzam) a robí to básnicky názorne, až by sa 
dalo povedať, že exhibicionisticky. Našťastie nie 
je to lacná šou pre šou, poetka, ako to dokumen-
tuje týmto lyrickým denníkom, si musela prejsť 

chrobák má zázračnú moc / niekedy dokáže zmiznúť 
// zahnem za roh seba / a vystrčím cudziu tvár / s iný
mi slovami // tancujem tanec výrazov“ (s. 47 – 48). 
Tomkuliakovej básne sa čítajú príjemne; prevažu-
júca druhá osoba sugeruje, že hovorí s čitateľmi 
priamo a ako iluzionistka, niekedy hypnotizérka 
nás vedie knihou. Predsa však po všetkom príjem-
nom začne chýbať niečo rušivé, naliehavé zvolanie 
alebo zlom v prúde reči. Voľba slov, ktorým chýba 
predmetnosť a názornosť, ochudobňuje zmysly, 
ktoré si žiadajú uchopiť niečo konkrétne. Mnohé 
z povedaného by sa dalo povedať kratšie a výstiž-
nejšie, ale to by nebolo fér žiadať. Aj napriek tomu, 
že slová sú „cudzie“, treba rešpektovať, že si ich 
nemožno ľubovoľne privlastniť.
 Štvrtým písmenom gréckej abecedy Δ (Del-
ta) nazval Michal Tallo svoju druhú básnickú 
zbierku. Ohlas, s akým Tallo debutoval, a množ-
stvo priestoru v česko-slovenskom literárnom 
priestore vzbudzovali veľké očakávanie, ktoré 
predčasne vyspelý básnik (narodený ʻ93, ale 
vnímaný skôr ako súčasť „Gen 80“) naplnil aj 
nenaplnil. Tallova technika vypovedania sa, 
rozpitia sa do šírky ako riečna delta, prezrádza, 
že napísal knihu, akú chcel: ľubostnú homoe-
rotickú básnickú drámu s množstvom konkrét-
nych súradníc aj obrazných náznakov, berúc 
čitateľov za svedkov svojho zápasu. Básne ako 
priestor na predvedenie milostného a ľudské-
ho strádania sú súčasťou modernej poézie od I. 
Kraska, ktorý sa – na rozdiel od M. Talla – pokú-
šal o väčšiu tematickú aj noetickú šírku. Čo Talla 
spája s Kraskom je uprednostnenie náznaku 
pred substanciou. Ak by sme analógiu viedli 
ešte trochu dlhšie, mohli by sme uvažovať, že 
zámerom bola jemnosť príznakov pred defini-
tívnosťou znakov. Tu analógia končí. Krasko si 
pre opisy duchovných procesov stále vyberal 
konkrétne situácie (situovanie sa do šíreho poľa 
pod vysokými topoľmi, ktoré subjekt zmenšo-
vali ešte viac, než bol), pre M. Talla je cestou 
demiurgia slova: „nezastav ma, stávam sa bohom 
(čo ťa potom), / stávam sa propagandou (všetko), 
/ výstavbu, ktorou som ťa obkolesil, anulujem / 
jediným / mávnutím ruky“ (s. 44). Poézia toľkých 
„fancy“ (módnych) slov je dobrá na deklamova-
nie a kto Talla videl recitovať, mi potvrdí, že 
v ústnej podobe je plynutie reči pozitívnym im-
pulzom; v suchej podobe textu však živel predsa 
len ochabuje. V knihe je skryté príliš malé jadro 
na toľký nános slov. Delte Δ nepomáhajú viaceré 
módne trendy, s ktorými prirodzene súzvučí, 
ich dvojsečný účinok sa však jasnejšie ukáže, 
až keď sa objavia iné. Pre predčasne vyspelého 
básnika, ako už mnohokrát v minulosti, bude 
dôležité, aby sa nenechal znovu zlákať módnym 
trblietaním.

viacerými skúškami a práve táto osobná rovina 
pozdvihuje dielo na úroveň, kde aj nečitateľ poé-
zie nachádza podnety pre seba. Spovedný typ po-
ézie, s ktorým táto kniha koketuje, prináša neraz 
možnosť šokovať, čomu poetka nie vždy odolala. 
Pri Ábelovej poézii vždy platilo, že menej býva 
viac. Výhodou tentoraz bolo, že nič nezveličuje, 
spôsob, akým sa dnes spoločnosť vnucuje do in-
tímnosti párov, a proces, akým dnes prechádzajú 
ženy, je dostatočne brutálny, takže autorke iba 
stačilo, aby veci nechávala plynúť. Knihe prospie-
va, že nie je monotematická a reaguje aj na iné 
podnety (napr. aj na politickú situáciu v Čechách) 
a rozhovor s čitateľom povzbudzuje ábelovská 
sebairónia: „Materské mlieko je večné / ako Boh 
/ Neoperieš ho z trička // Tečie ako božia láska // 
Vždy, keď sa ti to najmenej hodí“ (s. 106).
 Úspešnú skúšku majú za sebou všetci autori 
„Gen 80“, osobitne však Peter Prokopec s kni-
hou Život vrazený do chrbta (Skalná ruža), 
ktorého poetika sa od debutu zjednodušila, 
spresnila, a hoci ešte nie je naladená celkom 
optimálne, určite k tomu smeruje. Prokopcove 
básne sú koncízne, spolu tvoria fragmenty alebo 
kúsky puzzle do veľkého obrazu, hoci v tejto chvíli 
nie je zreteľné, čo tým obrazom bude či má byť. To 
si však uvedomuje aj autor, keď píše: „Nie si úplný, 
pretože / existuješ ešte / v rovine sľubov, / ktoré si 
nesplnil. // Držať slovo / sa dá dvomi spôsobmi – / 
rozdeľuje ich hranica úst“ (s. 32). Prokopec patrí 
k najvytrvalejším hľadačom vo svojej generácii, 
z časopiseckých a iných zdrojov sa dalo odčítať, 
že skúša nielen viaceré výrazové prostriedky, 
ale nezanedbáva ani noetiku, ku ktorej je poézia 
cestou a cieľom. Scivilnenie poézie mu neubra-
lo z pôsobivosti, enigmatickosť debutu Nullae 
(2014) vynahrádza presnosťou a väčšou spätos-
ťou s vlastným životom, hoci to, ako píše, nie je 
bez rizika: „Život vrazený do chrbta / je najväčšmi 
/ zradou od seba samého: // otočíš sa, a hoci si ne
pozrieš do očí, / vieš, / čo v nich proti tebe stojí. // 
Život vrazený do chrbta / netrvá tak krátko / ako 
akt, na ktorý odkazuje. // Život vrazený do chrbta 
/ je zranením / na cestu“ (s. 20).
 Cudzími slovami (Drewo a srd – OZ Vlna) sa 
čitateľom z odstupu času predstavuje Eva Tomku-
liaková, ktorá dáva slovnému spojeniu nečakaný 
rozmer disociácie medzi autorom a dielom nazna-
čujúc, že aj slová, čo píše, jej nepatria, sú priam 
cudzie. S identitou sa konfrontuje na viacerých 
miestach knihy, skúmajúc často negatívne to, čím 
nie je, aby v konečnom zvyšku našla seba, báseň 
Identikit 4: „vnútri v mojom tele / ako po stene / lezie 
chrobák // bojím sa ho dotknúť / neviem sa ho zbaviť 
// neexistuje okno / ktorým by sa dal vypustiť von / 
mám fóbiu z chrobákov // nemám vnútorné ruky / 
len zrak / ktorým sledujem jeho jedovatú stopu // 
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 Rovnako ma mrzí, že ani ďalší mladý básnik 
Martin Chudík nerozvíja viac noetiku, ale vy-
stačí si s efektnou poetikou. Kniha Precitnúť 
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) 
má nežiaduco gýčovú podobu, využíva ustálené 
a dobre prešliapané cesty k harmónii tvaru, za-
búda však, že nádoby, akokoľvek pekné, je dobré 
naplniť. Pri čítaní a pozeraní (kniha obsahuje 
aj fotografie) som si kládol závažnú otázku: Je 
autorovi jedno, že píše tak plytko, alebo o tom 
netuší? Fotografie sú výborné, ale do rodinné-
ho albumu. Tam by sa kompozícia, symbolika 
postáv a ľahká melanchólia (takmer všetky po-
stavy na fotkách pozerajú do diaľky) vynímala 
ako závan poézie do života. Lenže toto nie sú 
umelecké fotky a otázne je, či toto sú umelecké 
básne. „Nahota mi všetky zmysly omámi, / cítim sa 
tak celkom prirodzene, / nežonglujem s priťažkými 
slovami, / nechce sa mi opäť trpieť pre ne. // V príro
de sa predsa vedia bez reči / dohovoriť listy, kvety, 
stromy, / úsmev ma vždy jednoduchšie presvedčí, 
/ čo je hodné deliť medzi dvomi“ (s. 72) píše v dva-
nástom sonete znelkového venca a treba povedať, 
že nadradiť formálne požiadavky obsahovými sa 
autorovi vôbec nevypláca. Tvar básnikovi nevedie 
myšlienku, ale zväzuje ju a tlačí do zbytočných 
banalít. Naopak, verše, ktoré si nekladú za cieľ 
formálnu symetriu, sa prehlbujú a dávajú tušiť, 
čo v Chudíkovi tiež je.

Skúsenostné z(á)väzky 
Dlhé skúsenosti s písaním zúročuje viacero au-
toriek a autorov, nie každý s plnou vážnosťou, 
ale s nemalými ambíciami. Medzi tých, ktorým 
to vyšlo, ako malo, je Ružena Šípková, ktorá 
v zbierke Mám doma všetkých okrem seba  
(G & H) pokračuje v básnických analýzach svojho 
stavu poznačeného schizofréniou. Ako už napo-
vedá názov, dominantnou tonalitou je sebairónia, 
ktorá ako smiech cez slzy posilňuje človeka, čo 
bol zvyknutý na aktívny život a musí sa zmieriť 
s prekážkami. Miestami zemitý humor, inokedy 
neskrývaný sarkazmus nemajú v úmysle citovo 
vydierať čitateľa, skôr pomáhajú dopĺňať obraz, ako 
diagnóza zasahuje všetky oblasti ľudského života 
počnúc prácou, keď bývalej účtovníčke ostáva už 
iba pozícia upratovačky, a pokračujúc súkromím, 
ktorá sa so situáciou musí vyrovnávať po svojom. 
Šípková presne vie, čo chce básňami povedať. 
Nemá v úmysle vytvárať veľkú literatúru, hoci sa 
ukazuje, že keby chcela, tak by to zvládla. Aj teraz 
je v knihe cyklus Príbehy pani p., kde cez alter ego 
„pani p.“ sugestívne tlmočí okolnosti svojho stavu. 
Je predpoklad, že po týchto iniciačných básňach, 
keď už sa vypíše z primárnych a bezprostredných 
impulzov, nájde aj tému, ktorou zavedie čitateľov 
na miesto, kde doteraz bola iba ona sama.

 Podobne schizofrenicky znie názov zbierky 
textov Sone Horňákovej Medzi mnou a mnou 
(Petrus), pri ktorom – na rozdiel od predchádza-
júcej autorky – ide o obľúbený metaforický výraz 
pre sebauvedomenie si vlastného stavu. Horňá-
ková je pesničkárka s nezameniteľným zvukom 
a aj nepoučený príjemca okamžite rozoznáva jej 
originálny prejav. Tento efekt piesňového mysle-
nia a jazyka trochu naráža na stránku básnickej 
knihy, kde aj prázdny priestor býva sémanticky 
a symbolicky zaťažený, a tak sa čitateľ poézie 
knihou Medzi mnou a mnou skôr kĺže, než pri tex-
toch pristavuje. Našťastie, súčasťou knihy je CD, 
ktoré všetko napráva a jasne potvrdzuje, že pies-
ňový text je sám svojho druhu a Horňáková ho 
umiestňuje do správneho rámca.
 Básnickou knihou sa roku 2018 pripomenula 
aj nedávna držiteľka prozaickej ceny Anasoft 
litera Etela Farkašová. V zbierke S predtuchou 
svetliny (Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov) rozširuje svoje literárne portfólio 
o poéziu, ktorá však nebude patriť do jeho ťažiska. 
Prominentná esejistka a oceňovaná prozaička si 
so sebou nesie naturel rozpletačky paradoxov 
a vysvetľovačky záhad, ponúka cestu aj s mapou 
a vysvetlivkami, ako sa do cieľa dostať. Poézia 
však už dávno rozpracovala radikálnejší prístup, 
sama chce byť cestou a všetko navyše považuje 
za hmlu, brániacu zrýchliť krok: „s pribúdajúcimi 
rokmi učíš sa novému pohľadu / na celkom bežné, 
dokonca najbežnejšie veci, / denne sa s nimi bez
myšlienkovite stretávaš / niekedy vzbudia v tebe 
akýtaký záujem, / inokedy správam o nich načúvaš 
len tak na pol ucha, / o dôležitých vzťahoch me
dzi nimi nevieš priveľa, / ani o kontextoch, v kto
rých jestvujú, / ich histórie ťa nelákalo skúmať… / 
s pribúdajúcimi rokmi učíš sa novej perspektíve: / 
hľadiac na ne, na celkom bežné, dokonca možno naj
bežnejšie veci života, / už sa neodvažuješ povedať: 
banálne…“ (s. 26). Farkašová k poézii pristupuje 
zvonku, neadoptuje si básnickú metódu, ktorá 
si cení predovšetkým koncíznosť či metaforickú 
konotatívnosť. Lyrizmus myšlienok, zameranosť 
na stav subjektu sú len súradnice poézie, na jej 
skutočný objav je potrebné vstupovať do iných 
hĺbok a vystúpiť prerodený.
  Svoje o tom vie Dalimír Stano s knihou 
očistec/purgatorio (Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov), ktorý takýchto ponorov 
prekonal niekoľko. Stanov prístup je dokonca 
natoľko extrémny, akoby sa nemienil z hĺbok očis-
tca vrátiť. Kompozíciou knihy autor zdôrazňuje 
postupné budovanie celku, jednotlivé oddiely 
spresňujú pozíciu subjektu a sveta ako neprestaj-
ný dialóg, hoci pozície hovoriaceho a poslucháča 
sa dynamicky menia. Vo veršoch dotovaných skú-
senosťou zmyslov a odžitých rokov je prítomná 

tichá dôvera v poéziu, ktorú nedokáže pokaziť ani 
ľudská horlivosť alebo náklonnosť k zlému: „otvor 
si oči a uši / vypočuj si jediný hlas zo zboru / opera 
sa začala / mama ty si už tam kde sa zatajuje dych 
/ a ja tak šialene milujem život // vysiľoval som sa 
tam kde sa dalo ísť ľahko / dával som význam tomu 
/ čo sa dá vo svete obísť / nič nie je ľahšie ako žiť 
naplno / s úžasom v očiach a s láskou“ (s. 67 – 68). 

Dobrý ročník 2018
Ročník 2018 patril z hľadiska básnickej tvorby 
k jedným z najsilnejších, čo sa týka počtu kva-
litných kníh aj množstva kníh vôbec. Do podrob-
nejšieho hodnotenia sa tak nedostalo viacero 
kníh, ktoré by svedomitý čitateľ nemal obísť: 
Dušan Dušek a jeho Počítanie na prstoch 
(Petrus), ktoré sumarizuje autorove básnické 
knihy aj s pridaním nových básní, a určite by ne-
mal vynechať neznáme básne Miroslava Válka 
z obdobia pred debutom pod názvom Domáca 
úloha (FACE). Dostatok podnetov ponúka zbierka 
postrehov, citátov a situačných zastavení Fedora 
Gála Krédo (Artforum), ktoré nadobúdajú nový 
rozmer pri uvedomení, kým všetkým Gál v minu-
losti bol a na čo mnohé z fragmentov odkazujú. 
Populárne čítanie na ľahký konzum podáva čis-
tá duša v knihe metrofília (Vyd. Slovart), ktorá 
nevylučuje, že aj pri žonglovaní so slovami sa 
dá dopracovať k prostej pravde; a formou pies-
ňových textov sa v tej istej kategórii populárnej 
literatúry ocitá kniha Tiger čaká na úsvit (Ikar) 
od Juraja Soviara. 
 Potvrdzuje sa, že transcendencia a integrita 
diela nie sú samozrejmé a pri čítaní poézie za rok 
2018 sa dalo vypozorovať, že niekde to autorom 
išlo samovoľne, inokedy ani pri enormnom úsilí 
k prekročeniu prirodzených hraníc literatúry 
nedošlo. Transcendencia v literatúre nie je zá-
ležitosť šťastia, ale skôr výsledok kultivovania 
talentu porozumieť svetu a človeku a následne aj 
možnostiam jazyka, ktorý jedných vedie, no iných 
zavádza. Široký okruh nadštandardných kníh 
poézie svedčí o tom, že slovenská poézia nestag-
nuje, že sa rozvíja v noetike a dokáže prekvapo-
vať invenčnosťou alebo schopnosťou odlišovať 
podstatné od účelového, pekné od prázdneho či 
dočasné od trvalého. Dlhodobo štatisticky vychá-
dza, že na jednu vydarenú knihu poézie pripadajú 
tri až štyri, ktoré sa na poéziu iba podobajú. Aj 
pri lepšom ročníku naďalej platí, že je skupina 
najlepších kníh úzka. O to viac poteší fakt, že 
mnohé z kníh napĺňajú nielen estetické štandardy 
a očakávania, ale dokonca prekračujú vlastný 
tieň.
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ÁBELOVÁ, Mirka
Večný pocit nedele. Ilust. Lucia 
Dovičáková
Bratislava, Artforum 2018. 1. vyd. 
124 s. Viaz.
Štvrtá básnická zbierka autorky 
(1985), ktorá vznikala počas prípravy 
na materstvo a v prvých mesiacoch po 
narodení jej syna, čo sa odzrkadľuje 
aj v jej poézii.
ISBN 978-80-8150-230-9
 
BADÁŇ, Ján
50 rokov samoty 
Lužianky, NAŠE POLE, s. r. o. 2018.  
1. vyd. 109 s. Viaz.
Tretia básnická zbierka autora (1967) 
zahŕňa prierez celou jeho tvorbou, od 
počiatkov až po súčasnosť.
ISBN 978-80-968553-6-0

BÁTOROVÁ, Mária
Už. Ilust. Vladimír Popovič
Bratislava, Spolok slovenských spiso-
vateľov 2018. 1. vyd. 95 s. Viaz.
Druhá básnická kniha literárnej ved-
kyne a prozaičky sa skladá z troch 
častí: básne venované tým, čo už 
nežijú, básne občiansko-spoločen-
ské s motívmi sociálnymi a etickými 
a básne intímnej reflexie.
ISBN 978-80-82020-59-8

BRIŠKÁR, Juraj
Z pohľadu dvoch pohárov mlieka. 
Doslov Ján Gavura
Kordíky, Skalná ruža, občianske zdru-
ženie 2018. 1. vyd. 59 s. Viaz. Edícia 
Poézia
Básnická zbierka vysokoškolského 
pedagóga, literárneho vedca a spiso-
vateľa (1964). Preveruje v nej, do akej 
miery je poézia prostriedkom na skú-
manie a zaznamenávanie skutočnosti.
ISBN 978-80-89816-18-7
 
BURGR, Ľubo
Za naším blokom. Ilust. Laco Teren
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 72 s. Viaz. 
Výber z piesňových textov napísaných 
pre skupiny Ali ibn Rachid, Dogma, 
Midi Lidi a divadlo Stoka. Súčasťou je 
aj CD Ali ibn Brass kvintet so šiestimi 
starými piesňami v nových aranžmá-
noch Petra Zagara, Marka Piačeka 
a Ľuba Burgra.
ISBN 978-80-8997-301-9

Kto som ja?, ktorá v ľudskom bytí 
neustále rezonuje.
ISBN 978-80-8202-047-5

GÁL, Fedor
Krédo 
Bratislava, Artforum 2018. 1. vyd. 
79 s. Brož.
Aforizmy, glosy a krátke texty zná-
meho politika a sociológa (1945).
ISBN 978-80-8150-218-7

GROCH, Erik Jakub
nil, úvod 
Praha, Editions Fra 2018. 1. vyd. 
22 s. Brož.
Zbierka reflexívnej lyriky výraznej 
básnickej osobnosti vyšla v českej 
edícii ako Sešit 4 Slovenská poézia.
ISBN 978-80-7521-050-0
 
HAVELKOVÁ, Silvia
Slaný vek. Ilust. Veronika Guzoňová 
Trenčianske Teplice, OZ Na kopčeku 
2018. 1. vyd. 102 s. Viaz.
99 minimalistických básní pre 
dospelých. Knihu je možné získať 
priamo od autorky.
ISBN 978-80-972229-1-8
 
HOMOLA, Július
Slnko a mračná nad Slovenskom 
Bratislava, Ústav dejín kresťanstva 
2018. 1. vyd. 173 s. Viaz.
Druhá zbierka veršov autora z obdo-
bia rokov 1945 – 2018, jedného z pr-
vých politických väzňov - študentov.
ISBN 978-80-973105-0-9
 
HORÁKOVÁ, Zorica
Ľadopád 
Brat islava, Knižnica Ružinov 
2018. 1. vyd. 123 s. Brož.
Básnická zbierka autorky (1973).
ISBN 978-80-89775-11-8
 
HORŇÁKOVÁ, Soňa
Medzi mnou a mnou. Ilust. au-
torka
Bratislava, PETRUS 2018. 1. vyd. 
73 s. Viaz.
Výber básní a textov piesní speváč-
ky, skladateľky, textárky, gitaristky 
a hudobnej publicistky. Súčasťou 
je CD s výberom 20 piesní – to naj-
lepšie, čo autorka doteraz nahrala.
ISBN 978-80-89913-16-9

CHMEL, Karol
Platforma. Ilust. Palo Macho
Levoča, Modrý Peter 2018. 1. vyd. 71 s. 
Viaz. Edícia Mušľa
Siedma básnická zbierka autora 
a prekladateľa (1953) s podtitulom 
(driftovať ako loď, nechať sa unášať 
ako kryha).
ISBN 978-80-89545-70-4
 
CHMELÍKOVÁ, Gabriela
Kúzelná kapsička 
Banská Bystrica, Vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
111 s. Brož.
Zbierka básní.
ISBN 978-80-570-0352-6
 
CHUDÍK, Martin
Precitnúť 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
79 s. Viaz.
Tretia básnická zbierka autora (1988) 
je rozdelená do dvoch celkov. Prvý ob-
sahuje básne reflexívneho a existen-
ciálneho charakteru, druhý intímne 
a ľúbostné básne.
ISBN 978-80-8202-033-8
 
KAMINSKÝ, René
Kým som s tebou nebol. Doslov Eva 
Sisková
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
87 s. Viaz.
Štvrtá zbierka poézie autora zachy-
távajúca romantiku, vnútorné preží-
vanie, hlboký ponor do bytia človeka 
i dnešného sveta.
ISBN 978-80-8202-015-4
 
KAPELLER, Karol
Keď poézia lieči… Zost. Peter To-
larovič
Bratislava, Sprint 2 2018. 1. vyd. 248 s. 
Brož.
Výber z básní významného chtelnic-
kého lekára a básnika.
ISBN 978-80-89710-36-2

Kolektív autorov
Básne SK/CZ 2018 
Bratislava, KK Bagala, literarnyklub.
sk 2018. 1. vyd. 144 s. Brož.
Víťazné básne aktuálneho ročníka 
súťaže Básne SK/CZ 2018. Zbierka ob-
sahuje poéziu civilnú, konceptuálnu, 

BUZÁSSY, Ján
Bazová duša. Ilust. Alena Adamíková
Fintice, FACE – Fórum alternatívnej 
kultúry a vzdelávania 2018. 2. vyd., 
vo FACE 1. vyd. 50 s. Viaz.
Nové vydanie básnickej skladby, 
ktorá prvý raz vyšla pri príležitos-
ti Hviezdoslavovho Kubína v roku 
1978. Básnická skladba význam-
ného poeta (1935) vznikla v roku 
1978. Autor sa v nej podujíma nájsť 
odpoveď na otázku, ako vzniká 
báseň.
ISBN 978-80-89763-31-3
  
DARMO, Jozef
Krehká ako srieň. Ilust. Z diela 
Ľudmila Peterajová: Albín Brunov-
ský
Bratislava, Vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
119 s. Viaz.
Zbierka poézie novinára, publicistu, 
básnika, spisovateľa a vedca (1932), 
v ktorej sa sústreďuje na súčasnú 
krízu vzťahov muža a ženy.
ISBN 978-80-8202-010-9
 
Čistá duša
Metrofília 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Druhá zbierka textov, básní, afo-
rizmov, slovných hračiek o láske 
v rôznych jej podobách. 
ISBN 978-50-556-3714-3
 
DUŠEK, Dušan
Počítanie na prstoch. Doslov Da-
niel Hevier. Ilust. Dušan Nágel
Bratislava, PETRUS 2018. 1. vyd. 
114 s. Viaz. Edícia Tilia
Zbierka básní významného autora 
(1946) obsahuje 77 starších i celkom 
nových básní, ktoré vychádzajú 
z neobyčajných pohľadov na oby-
čajné veci a situácie.
ISBN 978-80-89913-25-1
 
FARKAŠOVÁ, Etela
S predtuchou svetliny 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2018.  
1. vyd. 120 s. Brož.
Zbierka básní prozaičky a poetky 
(1943), laureátky Ceny Anasoft litera 
2018 za prózu Scenár. Autorka v nej 
hľadá odpoveď na otázku Kto som? 
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experimentálnu, imaginatívnu, anga-
žovanú, milostnú a prírodnú lyriku.
ISBN 978-80-973-2440-7
 
KOLIBECKÝ, Jozef
Pocity 
Zvolen, Enribook 2018. 1. vyd. 87 s. 
Brož.
Druhá básnická zbierka autora je 
o intimite, zmyslových i duchov-
ných pocitoch lásky, myšlienkach 
a okolitom svete, ktorý nás obklo-
puje.
ISBN 978-80-89948-05-5
 
KOLLÁR, Ján
Dcéra Slávy. Ilust. Karol Ondreička
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 119 s. 
Viaz.
Básnická skladba slovenského bás-
nika (1973 – 1852) prebásnená Ľubo-
mírom Feldekom. Slávy dcéra vyšla 
prvýkrát v roku 1824.
ISBN 978-80-8046-891-0

KOPČAJ, Jozef
Odvážne proti strachu. Ilust. autor
Michalovce, RENOMA 2018. 1. vyd. 
74 s. Brož.
Štrnásta zbierka básní michalovského 
autora (1944) zameraná na zmier-
ňovanie ľudského utrpenia.
ISBN 978-80-89591-27-5
 
KOVÁČ ADAMOV, Štefan
Zrkadlo všedných nevšedností 
Rybník nad Hronom, Vl. nákl. 
2018. 1. vyd. 71 s. Viaz.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-973073-1-8
 
KRÁĽ, Jozef
Veronika. Ilust. Veronika Čujová
Dolný Kubín, Vl. nákl. 2018. 3. rozší-
rené vyd. 140 s. Viaz.
Zbierka básní zameraná na lyrizované 
príbehy o láske.
ISBN 978-80-972851-2-8
 
KUBICA, Marián
- pár básní - nanič. Ilust. Jaroslav 
Štuller
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2018.  
1. vyd. 133 s. Brož.
Posledná zbierka básní predčasne zo-
snulého autora (1955 – 2012). Široko 
koncipovaný lyrický text povýšený 

Zbierka príležitostných básní autorky 
(1958).
ISBN 978-80-89788-34-7
  
MIADOKOVÁ, Mária
Z každého rožka 
Banská Bystrica, Dali-BB 2018. 1. vyd. 
159 s. Brož.
Druhá zbierka fyzičky a chemičky za-
meraná na súkromie, ale aj na osud 
planéty.
ISBN 978-80-8141-189-2
 
MICHALKO, Juraj
Votebaut Jordey. Zost. a predslov na-
písal Mikuláš Krippel. Ilust. Martina 
Vagovičová
Bratislava, Vl. nákl. 2018. 1. vyd. 83 s. 
Brož.
Básnická zbierka autora.
ISBN 978-80-973059-8-7
 
MILČÁK, Marián
Teserakt. Ilust. Vlasta Žáková
Levoča, Modrý Peter 2018. 1. vyd. 56 s. 
Viaz. Edícia Mušľa
Básnická zbierka autora (1960) ôsmich 
zbierok poézie a literárnovedných 
publikácií, prekladateľa z poľštiny.
ISBN 978-80-89545-69-8
 
Milan Rúfus – Múdrosť hlbín. Zost. 
Slavomíra Očenášová-Štrbová
Banská Bystrica, Univerzita Mateja 
Bela 2018. 1. vyd. 108 s. Viaz.
Výber básní M. Rúfusa.
ISBN 978-80-557-1470-7
 
MLYNÁRČIKOVÁ, Marianna – RUŽIČ-
KOVÁ, Nóra
← abc →
Kordíky, Skalná ruža, občianske 
združenie 2018. 1. vyd. Nestr. Viaz. 
Edícia Poézia
Texty autorskej dvojice (1971, 1977) sú 
rozpracovaním projektov The Are More 
Things a Rušička automatizovaných 
mentálnych spojení. V spoločnej tvorbe 
skúmajú vzťahy obrazu a textu, napätie 
medzi artikulovanou a skomolenou 
výpoveďou.
ISBN 978-80-89816-20-0

ONDREJIČKA, Erik
Krajina diamantov. Ilust. Karol 
Felix
Kordíky, Slovenské centrum PEN – 

Skalná ruža 2018. 2. vyd. 52 s. Viaz.
Dvojjazyčná básnická zbierka kon-
templatívneho charakteru. Preklad 
do anglického jazyka John Minaha-
ne.
ISBN 978-80-89816-12-5

PÁLEŠ, Marcel
Zhrnuté zo stola. Ilust. Radoslava 
Hrabovská
Vlkanová, OZ Nula – Miloš Hric 
2018. 1. vyd. 157 s. Viaz.
Básnická zbierka zaznamenávajúca 
vedomé i podvedomé impulzy vlastné-
ho života. Predchádzalo jej napísanie 
románu.
ISBN 978-80-970928-8-7
 
PERINAJOVÁ, Katarína
Katkine básne 14 
Dolný Kubín, Vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
100 s. Brož.
Zošit ľudovej poetky.
ISBN 978-80-971796-4-9
 
PODRACKÁ, Dana
Paternoster 
Kordíky, Skalná ruža, občianske 
združenie 2018. 1. vyd. 118 s. Viaz. 
Edícia Poézia
Básnická zbierka poetky, esejistky 
(1954), v ktorej sa predstavuje ako 
autorka skúmajúca mýtické súrad-
nice nášho sveta, vnútorné vzťahy 
jednotlivých vrstiev najvšeobecnejšej 
ľudskej skúsenosti a rozličné stránky 
kozmického rozmeru bytia.
ISBN 978-80-89816-19-4
 
PODSTAVEKOVÁ-ZIGULCOVÁ, Oľga
V objatí hôr a skál. Ilust. R. Schwa nd-  
ner
Turany, Vydavateľstvo P + M 2018.  
1. vyd. 50 s. Viaz.
Druhá zbierka poézie autorky.
ISBN 978-80-89694-36-5
 
PROKOPEC, Peter
Život vrazený do chrbta 
Kordíky, Skalná ruža, občianske zdru-
ženie 2018. 1. vyd. 59 s. Viaz. Edícia 
Solitudo
Básnická zbierka autora (1988), ktorý 
debutoval knihou Nullae (2014), kto-
rá bola ocenená prémiou Ceny Ivana 
Kraska. Básne v jeho druhej básnic-
kej zbierke sú zamerané na obrazy 

na autonómny, ničím nezrušiteľný 
princíp, absolútnu odovzdanosť čí-
rosti slova.
ISBN 978-80-89499-51-9
 
KUGLEROVÁ, Zuzana
Zakázaná záhrada. Predslov Maroš 
Bančej. Ilust. Milan Hric
Bratislava, Pars Artem 2018. 1. vyd. 
175 s. Viaz.
Zbierka básní poetky a prozaičky 
(1955) mapujúca svet, ktorý nás ob-
klopuje.
ISBN 978-80-89939-09-1
 
KURIĽAK SOROČINOVÁ, Mária
Keď duša bdie… 
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 
2018. 1. vyd. 110 s. Brož.
Zbierka básní s náboženskou temati-
kou, v ktorej sa autorka usiluje o nad-
viazanie kontaktu s Bohom.
ISBN 978-80-8198-018-3
 
LAUČÍK, Ivan
Havránok. Ilust. Svätopluk Mikyta
Bratislava, Modrý Peter 2018. 2. vyd. 
57 s. Viaz. Edícia Mušľa
Básnické dielo Ivana Laučíka (1944 
– 2004) poslednej tretiny 20. storo-
čia. Zbierka je plná významových, 
obrazných, výrazovo-tematických či 
formálnych osobitostí.
ISBN 978-80-89545-68-1
 
MACSOVSZKY, Peter
Sarcangelium 
Bratislava, Drewo a srd – OZ Vlna 
2018. 1. vyd. 140 s. Brož.
Medzižánrový text na rozhraní prózy 
a poézie sa snaží evokovať atmosféru 
kanonizovaných posvätných textov, či 
už ide o texty kresťanské alebo bud-
histické a islamské. 
ISBN 978-80-89550-43-2
 
MAJERIKOVÁ, Anna
Cesta 
Bratislava, Goralinga 2018. Bez vyd. 
79 s. Brož.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-89601-10-3
 
MARTIŠKOVÁ, Vilma
Dozrievanie. Foto Peter Ondreička
Nemšová, Tlačiareň J+K 2018. 1. vyd. 
49 s. Brož.
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prírodného cyklu a medziľudských 
vzťahov.
ISBN 978-80-89816-16-3
 
RÁZUS, Martin
Hoj, zem drahá… Zost. Ján Juráš. 
Doslov Miloš Kovačka. Ilust. Michal 
Hudák
Liptovský Mikuláš, Spolok Martina 
Rázusa 2018. 3. (v Spolku M. Rázusa 
1. vyd.) vyd. 245 s. Viaz.
Zbierka básní z rokov 1917 – 1919 vý-
znamného básnika (1888 – 1937).
ISBN 978-80-972016-4-7
 
Refrény času. Antologie současné 
české a slovenské poezie / Anto-
lógia súčasnej slovenskej a českej 
poézie. Zost. Lydie Romanská, Štefan 
Cifra. Ilust. Martin Kellenberger
Bratislava, Spolok slovenských spi-
sovateľov – Obec spisovatelů Českej 
republiky 2018. 1. vyd. 247 s. Viaz.
Zbierka súčasnej českej (T. Halama,  
J. Hrubý, K. Erbová, Z. Kaprál, L. Ro-
manská, J. H. Čermáková, V. Machek, 
P. Musílek a i.) a slovenskej (B. Bren-
dza, O. Gluštíková, Š. Cifra, M. Chudík, 
V. Kovalčík, T. Klas a i.) poézie.
ISBN 978-80-8194-084-2
ISBN 978-80-87515-00-6

REBRO, Derek
Nie som svoj typ. Ilust. Ivana Šá-
teková
Levoča, Modrý Peter 2018. 1. vyd. 88 s. 
Viaz. Edícia Mušľa
Tretia básnická zbierka literárneho 
kritika a redaktora.
ISBN 978-80-89545-67-4
 
REPČEK, Ivan
Zimný výstup severnou stenou 
Liptovský Mikuláš, Liptovská knižni-
ca Gašpara Fejérpataky-Belopotocké-
ho 2018. 1. vyd. 24 s. Brož.
Druhá básnická zbierka autora (1962), 
ktorý debutoval v roku 2010 poéziou 
Stopy v krajine.
ISBN 978-80-89373-35-2

REPČIAK, Tomáš
Zobrané z PC 
Spišská Nová Ves, FAMA art 2018.  
1. vyd. 160 s. Viaz.
Poetický debut poézie pre dospelých 
Tomáša Repčiaka (1972), ktorý priná-

65 s. Brož.
Zbierka lyrickej poézie autorky. Exis-
tenciálna poézia, v ktorej sa pýta na 
základné otázky o jestvovaní.
ISBN 978-80-89604-36-4
 
STANO, Dalimír
očistec / purgatorio. Doslov 
Dana Podracká. Ilust. Pavol Melkor 
Červeniak
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
107 s. Viaz.
Deviata básnická zbierka autora 
(1955).
ISBN 978-80-8202-008-6

ŠTRPKA, Ivan
Kam plášť, tam vietor. Foto Dorota 
Sadovská
Bratislava, Artforum 2018. 1. vyd. 
136 s. Viaz.
Pätnásta zbierka poézie básnika 
(1944) zložená z troch častí: Jasné 
miesta, Kam plášť a Temné miesta.
ISBN 978-80-8150-209-5
 
TALLO, Michal
Delta 
Bratislava, Drewo a srd – Občianske 
združenie Vlna 2018. 1. vyd. 97 s. Brož. 
Edícia Poézia
Druhá básnická zbierka autora (1993), 
básnika mladej generácie debutujúce-
ho zbierkou Antimita, ktorá otvára 
tému sveta a ľúbostných vzťahov. 
Básnická novela je metaforou turbu-
lentných ľúbostných vzťahov počnúc 
evolúciou živočíšnych druhov až po 
zánik živých jazykov.
ISBN 978-80-89550-46-3
 
TOMKULIAKOVÁ, Eva
Cudzie slová 
Bratislava, Drewo a srd – Občianske 
združenie Vlna 2018. 1. vyd. 88 s. 
Brož. Edícia Poézia
Druhá básnická zbierka autorky mla-
dej generácie. Debut: Sie forma (2014).
ISBN 978-80-89550-45-6
 
TORONTO, Nara
Picassovo pokušenie 
Banská Bystrica, Vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
61 s. Brož.
Básne sú oslavou ženskej krásy a do-
konalosti, plné odkazov na historické 

súvislosti, bájne postavy či velikánov 
umenia.
ISBN 978-80-972942-8-1

ULEJ, Tomáš
Žuvot. Ilust. Matúš Maťátko
Levice, KK Bagala 2018. 1. vyd. 102 s. 
Brož.
Tretia zbierka aforizmov autora. 
Predchádzajúce: Ale (2012), Bodaj bi! 
(2014).
ISBN 978-80-8997-310-1

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, Zdenka
Éterizácia mimo konTEXTu. Ilust. 
Jana Vjergová Valent-Belić
Bratislava – Novi Sad, Spolok sloven-
ských spisovateľov – Grafomarketing 
szr i trgovina na veliko 2018. 1. vyd. 
98 s. Viaz.
ISBN 978-80-8194-089-7
 
VÁLEK, Miroslav
Domáca úloha 
Fintice, FACE – Fórum alternatívnej 
kultúry a vzdelávania 2018. 1. vyd. 
52 s. Viaz.
Básne z r. 1942 – 1948.
ISBN 978-80-89763-33-7
 
VLADO, Martin
Stále si myslím že existuje to 
miesto 
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2018.  
1. vyd. 68 s. Brož.
Básnická zbierka autora (1959), kto-
rá obsahuje experimentálne ladené 
básnické cykly, ale aj poéziu tradičnej 
poetiky.
ISBN 978-80-89435-32-6
 
ZÁLETA, Michal
Pamäť dvora. Ilust. Stanislav Haran-
gozó. Foto Jozef Harangozó
Bratislava, CCW 2018. 1. vyd. 118 s. 
Viaz.
Zbierka básní autora (1947) je sociálne 
orientovanou poéziou.
ISBN 978-80-89166-47-3
 
ZVARÍK, Štefan
Láska má teplé dlane 
Bratislava, LIEČREH 2018. 1. vyd. 
110 s. Viaz.
Autorova druhá zbierka básní.
ISBN 978-80-85932-44-4

ša výber z jeho tvorby od deväťdesia-
tych rokov po súčasnosť.
ISBN 978-80-89717-20-0
 
ROCHALLYI, Gabriela – ROCHALLYI, 
Radoslav
Arété 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
94 s. Viaz.
Básnická zbierka autorky (1984) a au-
tora (1980) zameraná tematicky na 
prvé lásky, dôveru, blízkosť a rodinu.
ISBN 978-80-8202-041-3
 
ROCHALLYI, Radoslav
Mechanika všednosti 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
79 s. Viaz.
Zbierka poézie autora vyznačujúca sa 
básnickým minimalistickým jazykom 
a výrazným introspektívnym pohľa-
dom do seba samého.
ISBN 978-80-8202-030-7
 
RUMÁNEK, Gustáv
Zamyslenia. Sentencie trojverší 
v rytme haiku 
Stará Turá, T-štúdio 2018. 1. vyd. 83 s. 
Viaz.
Básnická zbierka autora (1937).
ISBN 978-80-89885-08-4
 
RÚFUS, Milan – BRENKUS, Peter
Poézia v krojoch / Kroje v poézii. 
Zost. Milan Richter, Ján Sucháň. Do-
slov Ján Sucháň. Foto Peter Brenkus
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 240 s. 
Viaz.
Publikácia vychádza pri príležitosti 
nedožitých 90. narodenín významného 
básnika Milana Rúfusa. Obsahuje foto-
grafie krojov rôznych účelov použitia 
z 22 regiónov Slovenska a 100 básní 
a úryvkov Milana Rúfusa (1928 – 2009).
 
SOVIAR, Juraj
Tiger čaká na úsvit 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 96 s. Viaz.
Básnická zbierka autora (1973), ktorej 
hlavnou témou je mesto a ženy.
ISBN 978-80-551-6190-7
 
SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela
Silencium 
Suchá nad Parnou, RUAH 2018. 2. vyd. 

 ››
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Básnické 
prvotiny 

v osídlach 
hyperidealizmu

Debutová poézia 2018

Matúš Mikšík

Mgr. Matúš Mikšík, PhD. (1988) vyštudoval 
slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte 

UK v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské 
štúdium (2019). Recenzuje slovenskú poéziu a prózu 

pre rôzne literárne časopisy. V rokoch 2016 až 
2018 bol šéfredaktorom Knižnej revue.

V äčšina minuloročných poetických debu-
tantiek a debutantov maľuje básne „pek-
né ako obrázok“, vystavané na iluzórnej 

premise o nevyhnutnosti harmonizujúceho efektu 
veršov. Tieto sú potom typickými reprezentantmi 
hyperidealistickej poézie. Myslím si, že by to malo 
byť práve naopak – poézia by mala znepokojovať, 
nemala by rezignovať na hľadanie, nie axióm, is-
tôt, všeobecne platných postulátov, ale ustavične 
premenlivých procesov, ktorých kľúčovým znakom 
je obmedzenie ich platnosti na príslušný kontext.

Žiaľ, ak čitateľa vo veršoch nič nevyruší či nevzruší, 
nejde o poéziu, ale iba o jej napodobneninu, gýč. 
Za väčšinou predmetných knižiek nevidím ozajstné 
úsilie a hĺbanie, iba ak premýšľanie nad tým, ako 
text čo najlepšie vycifrovať. Práve vtedy býva vý-
sledok najhorší – význam je redukovaný, výraz trpí 
nedostatkom remeselnosti. Poézia v podaní viace-
rých debutantov sa vyslovene uspokojuje s repliko-
vaním rovnice báseň = krása a ešte aj v tejto rovnici 
je použitá najužšia definícia kategórie krásy. Vedie 
to k opakovanému, a preto sémanticky vyprázdne-
nému veršovaniu o láske, kráse prírody a neurčitých 
životných pocitoch. Z korpusu hodnotených debutov 
si pred zátvorku hyperidealistickej poézie dovolím 
vytiahnuť štyri (v tomto poradí): Spevník., Vynechaný 

spoj, Samoláska a spolulásky, Polychromatické jablko. 
Zvyšok nasleduje podľa abecedy.

Boris Ondreička: Spevník. (OZ BRAK)
Spomedzi hodnotených kníh odporúčam práve 
tento debut – a práve preto, lebo viem, že to nebu-
dete čítať. Ak však akceptujeme ako relevantnú 
umeleckú metódu autorské gesto, myslím si, že 
kritikovi by sme gesto mali aspoň prepáčiť. Práve 
provokatívnosť Spevníka. ako gesta (konceptu) to-
tiž považujem za jednu z najväčších devíz knižky 
(hoci po postmoderne už je takáto provokatívnosť 
zrejme sémanticky vyprázdnená). Zbierka má vyše 
650 strán, obálka je v elegantnom čiernom prevede-
ní, začiernené sú aj okraje strán, súčasťou výbavy 
sú dve lacetky, čierna a biela. Na prvý pohľad vyzerá 
Spevník. ako misál či iná „múdra kniha“, obsahujúca 
texty s rituálnou, mýtickou, transcendentálnou, 
resp. spirituálnou platnosťou.
 Bodka na konci názvu (Spevník.) naznačuje akúsi 
definitívu, rovnako sa bodka nachádza za názvom 
každého „spevu“, ako sú jednotlivé texty pomeno-
vané (čo tiež odkazuje k rituálnemu aspektu, resp. 
liturgickosti). Toto sa dostáva do pnutia s otvorenos-
ťou samotných textov, ktorá odkazuje k nestálosti 
nielen jazyka, ale aj vecí, javov a procesov sveta. 
Ondreička sa pritom usiluje nielen opísať svet (sám 

píše, že ide o epistemologickú poéziu), ale popri-
tom aj konštruuje svoj vlastný meta-svet, ozrut-
nú Babylonskú vežu z odborných výrazov, často 
nezrozumiteľných konštrukcií, kurzívy, boldov, 
podčiarkovania, segmentovaného verša, rôznych 
veľkostí fontu a podobne…
 Lyrický subjekt je tu demiurgom, ktorý vládne 
nad svojím výtvorom, zároveň je však pozoruhodné, 
že cez prizmu tohto výtvoru vykonáva sebareflexiu. 
Tým sa proces zacykľuje, pripomínajúc tak hada 
Urobora požierajúceho svoj vlastný chvost. Časť 
Spevníka. pôsobí ako vata, časť ako (nevyhnutná) 
exhibícia, resp. póza, časť ako samoúčelné textova-
nie – jednotlivé spevy by teda boli ako autonómne 
umelecké diela slabšie (hoci viaceré existovali aj 
nezávisle od predmetnej zbierky), no spojené evoku-
jú fascináciu. Hoci si teda nemyslím, že Ondreičkov 
debut sa stane súčasťou poetického kánonu, určite 
nikomu neuškodí, ak si v ňom zalistuje – ideálne 
v nedeľu niekde na námestí, kde jeden alebo viac 
spevov aj nahlas prednesie. Veď kto by dnes nechcel 
byť (doma) prorokom?

Viliam Nádaskay: Vynechaný spoj (OZ Vlna /  
Drewo a srd)
Táto debutová zbierka z korpusu síce vyčnieva, 
žiaľ, je to skôr okrídlený prípad jednookého kráľa  ››

Foto Radka Komžíková
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medzi slepými. Básne sú rozdelené do troch súbo-
rov – Urban, Biopsie a Prísľub konca, pričom všetky 
časti sú kvalitatívne rozkolísané. Je to spôsobené 
tým, koľko je v tom-ktorom texte prvoplánovosti 
a koľko sofistikácie. Kategórie ako irónia, subverzia 
či hyperbola, ktoré sú pre zbierku integrálne, sú 
práve od umiestnenia na osi prvoplánovosť – so-
fistikácia závislé.
 Kým groteskný prístup napríklad v básňach Vôľa 
či Automat funguje, horšie to je s vtipmi, dopada-
júcimi na plochú stranu ako v texte Keď už ideš 
von. Špeciálne nefunkčným prvkom je referovanie 
ku kontextu slovenskej poézie – báseň Playboyská 
košeľa či odkaz na Válkových Ohýbačov železa. Mám 
pocit, že Nádaskayov subjekt buď nie je dobrý po-
zorovateľ alebo svoje pozorovania nevie vhodne ar-
tikulovať. Chápem monotónny, anestetický spôsob 
výpovede, v konečnom dôsledku však tento pôsobí 
skôr bezvýrazne sivo.
 Uvedené však nadobúda kvalitu pri introspekcii 
či reflexii ústiacej do neproduktívneho zacyklenia 
sa (mám na mysli stav subjektu, nie výraz básní). 
Viacero dobrých textov teda nachádzam v oddiele 
Biopsie, ktorý zobrazuje ľudí zvláštnym spôsobom 
uviaznutých v ani nie tak celkom svojich životoch, 
resp. vo vlastných životoch, ku ktorým ale majú 
v podstate indiferentný vzťah. Dovolím si upozorniť 
najmä na dve „chyby v matrixe“, texty Uhol pohľadu 
a Obyčajný život.
 Úroveň zbierky stojí a padá na autorskej metóde – 
substrát vnímam skôr pozitívne (urbanizácia, sondy 
do neprežitých životov, predtucha apokalyptickej 
implózie ľudstva), ak ho však autor v konkrétnom 
texte nezvládne, výsledok je vyslovene plochý. No 
Viliam Nádaskay je poučený debutant, nedovolím si 
mu preto dávať rady, jeho ďalší (dúfam) vývin však 
budem určite sledovať.

Šimon Ondruš: Samoláska a spolulásky (Ikar)
Zbierka zobrazuje radosti a slasti partnerského 
života formou mikrodialógov založených na slov-
ných hračkách. Je to počin veľmi sympatický (ak 
by som bol knižný bloger, povedal by som, že je to 
„kjút“), takýto spôsob výstavby textov však má svoje 
úskalia. V prvom rade sa aj tých najvychytenejších 
slovných hračiek dá prejesť, preto je dôležité, aby 
pod prvým plánom text držal pokope aj na nejakej 
hlbšej báze. V druhom rade ide pri každom jednom 
prípade o otázku funkčnosti – je nevyhnutné si dať 
pozor na to, aby tieto hry so slovami ako oporný 
prvok neboli vyslovene samoúčelné, keďže sa potom 
vytvára text pre text (neželaným výsledkom je tu 
opäť absencia druhého plánu, navrstvená na ne-
funkčnosť plánu prvého).
 V prípade knižky Šimona Ondruša je výsledok 
taký… debutantský. Niektoré texty sú vydarené 
viac, iné menej, zopár je ich azda aj nevydarených 

Emília Bakajsová: Ako vždy (Bookman)
Debutová zbierka vo svojej úplnosti hyperidealistic-
ká. Autorka na zadnej strane obálky síce uvádza,  
že už dve knižky veršov publikovala, nepodarilo sa 
mi ich však vyhľadať, preto Ako vždy budem považo-
vať za prvotinu. Bakajsová tu nekonkrétne, priam 
abstraktne veršuje na tradičné témy, v autorkinom 
podaní dokonca okrídlený termín „veľké slová“ nado-
búda ďalší rozmer: „LÁSKA“ (s. 12 a 51) či „ŠŤASTIE“ 
(6x, s. 8). Je dosť náročné spod slovného balastu 
vytiahnuť niečo, čo by stálo za pozornosť, akosi za-
ujímavou sa mi javí tematická linka variujúca ob-
raz postupného odcudzovania sa vnúčat od svojich 
starých rodičov. Aj tá je však, ako všetko ostatné, 
do veršov preliata nefunkčnou a nepresvedčivou 
umel(eck)ou metódou. A ešte horšie je to vtedy, 
keď sa autorka rozhodne prvoplánovo moralizo-
vať: „Móda nemať deti. Vlastniť vily, super mobily. / 
Nezáujem o chorých, starých, tradičné rodiny. / Žiť 
život v cudzej koži, vždy byť in a vždy iný“ (Sodoma, 
Gomora dnes, s. 16). A kto pochopí toto, má u mňa 
pivo: „Reaktivuj svoju deaktivovanú DNU, / spoznaj 
pravý zmysel, na čo si tu“ (s. 19).

Charlie Daemon: Antidepresívum (Art Floyd)
Zodpovedne chcem vyhlásiť, že už počas čítania 
predmetnej publikácie som dúfal, že to je to naj-
horšie, čo ma pri tohtoročnom hodnotení debutovej 
poézie postretne (inak, nebolo, pozri Kúsok Života 
s Nebesami). Zároveň sa vďaka tomu môj prístup 
zmenil na hľadanie čo najnefunkčnejšieho segmen-
tu a do finále tejto súťaže by som rád posunul dva 
príspevky: „Rúca sa rotunda z kryštálov viery / Mojej 
lásky“ (s. 63) a „Myslel som, že som apatik. No, som. 
Ale nie voči blízkym. / Najhoršie je to, že ak oni majú 
emóciu, tak ja ju (áno, hlavne tú negatívnu) precítim 
o 139 % viacej. Možno. A možno nie. Človek vie cítiť aj 
bez toho, aby to dal poznať na fejsi“ (s. 78). Môžete 
si vybrať.

František Bardy: Cesty (Podtatranský kuriér)
Básne Františka Bardyho – ako to už u neskorých 
debutantov býva zvykom – nie sú v kontexte aktuál-
nych podôb slovenskej poézie ničím inovatívne, vý-
bojné, nevytŕčajú, neobohacujú korpus básnických 
textov. Dajú sa však čítať, čo je vzhľadom na väčšinu 
titulov v tomto hodnotení prinajmenšom osviežu-
júce. Aplikoval by som tu okrídlené „nenadchne, 
neurazí“. Posúďte sami: „Keď krehká jar sa vracia 
na úvrate / a z hory vanie prvý svieži dych, / vystrú si 
kvietky svoje hlávky zlaté / a je ich toľko – nespočítaš 
ich“ (s. 5).
 Viazané formy autorovi poväčšine fungujú (do-
konca dobre), repertoár tém je veľmi tradičný až 
neproduktívne archaický – príroda, láska, kres-
ťanská spiritualita. Na môj vkus sú verše miestami 
preduchovnené a práve na takýchto miestach sa 

a v zbierke pôsobia ako vata. Samozrejme, pri cha-
raktere textov ťažko uvažovať o nejakej „kanonickej 
poézii“, otázkou potom ostáva, či môže ísť o niečo 
viac než len o riadky na jedno prečítanie a pousmia-
tie. Ak nie, ak ide len o ten jeden vnem z každého 
mikrodialógu, tak môžem Ondrušovu zbierku po-
važovať za prevažne vydarenú. Keby som však mal 
uplatňovať prísnejšie kritériá, len ťažko by obstála. 
Vhodné je na tomto mieste dodať, že v kontexte tých 
hodnotených kníh, v ktorých prevažuje láska ako 
téma, je v tomto prípade za veršami cítiť autentic-
ký vzťah a nie iba neúprimnú pózu. „Si na ťahu. // 
Nenaťahuj ma“ (s. 20).

Simona Dolníková: Polychromatické jablko 
(VSSS)
Ide o debut, ktorý sa dosť približuje modernej, 
aktuálnej a provokatívnej poézii – predsa len tu 
však ešte čosi chýba. Sľubne rozohrané obrazy 
neraz ústia do klišé: „už sú to dni keď nemám čo 
povedať / keď sa metastázuješ po duši / a prebúdzam 
sa s prázdnym žalúdkom / vracajúci len vodu / do rie
ky kde sa vlieva tichý dážď“ (s. 29). Nemám pritom 
pocit, že tu autorka pracuje so subverziou, nepro-
duktívne výrazy a obrazy sa aktivujú v priamej, 
pateticko-melodramatickej rovine. Medicínska 
terminológia, ktorá by mala byť hádam jednou z de-
víz knižky (a výrazným ozvláštňujúcim prvkom) 
je taktiež funkčná tak pol na pol. Niektoré pasáže 
sú potom vyslovene nezvládnuté a pôsobia útrpne: 
„okej prichádza 39 / v ktorej sa to niekedy zvrháva 
na 69 a frotérske radovánky“ (s. 79).
 Na druhej strane, viaceré básne sú dobre vy-
pointované: „lebo bijeme sa po tvári / a do hrude 
päsťou / za chvíľu vzletu // a mohli by sme pokojne 
stáť nohami na zemi“ (s. 52); „nehovor jej / že ju budeš 
milovať až za hrob / lebo si bude myslieť / že to ne
bolo dosť hlboko“ (s. 54). Celkovo by azda v prípade 
predmetného debutu malo ísť o variant exaltovanej 
poézie partnerských rituálov, autorke sa však ne-
darí vytvoriť dosť plastický metafyzický priestor, 
ktorý by odkazoval k „svetu nad svetom“, kde sa 
môže naplno realizovať symbolická platnosť úko-
nov, gest, povšimnutých detailov či na prvý pohľad 
samozrejmo jednoduchých výrokov. K tomu by mala 
byť pripojená irónia či subverzia, ktorá by pátos 
udržala, a to všetko by malo byť zmiešané s prí-
znakovým výrazivom z oblasti medicíny – ibaže 
miesto toho vzniká básnický chaos, nedisponujúci 
pozitívami uvedomelo konštruovanej poézie, ale 
zároveň ani nejdúci do krajnosti zobrazovania 
cez furor poeticus. Výsledný tvar potom nie je 
odvážny ani jedným, ani druhým smerom, ostá-
va niekde v strede a pripomína viac pózu či gýč. 
Väčšej prieraznosti veršov Simony Dolníkovej by 
mohla pomôcť prísna sebareflexia, ale aj tvrdšia 
redaktorská ruka.
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prejavuje prílišná patetickosť v modulácii výpovede 
lyrického subjektu, čo vyznieva ako tlačenie na pílu 
tradičnosti. S knižkou sa dá stráviť pár milých chvíľ 
a to zaiste nikomu neuškodí (možno kritikovi,  
ale taký už je údel kritika).

Ráchel Noa: Havran v kávomate (Pars Artem)
Z remeselného hľadiska by sa táto zbierka dala 
označiť za vcelku obstojnú, obsahovo je to už však 
horšie – resp. nie horšie, ale akési „nijakejšie“. Áno, 
opäť sú to básne o láske a vzťahoch, ale hoci nie sú 
také iritujúce ako verše iných hodnotených zbie-
rok, predsa len nie sú ani ničím viac. Evidujem tu 
rovnakú preexponovanosť (najmä cez nadužívanie 
prívlastkov, často nezhodných) a konštruovanie 
iluzórneho sveta, v ktorom je všetko neznesiteľ-
ne poetické: „Naše túžby sú obťažkané / tlmeným 
úpadkom súmraku“ (s. 9); „Šialenstvo lásky / spoza 
mreží / ťa ochráni, / keď stroskotáš…“ (s. 28); „Bez 
teba, láska, je mi nanič, / čas každou slzou vymodlený“ 
(s. 59); „Pri sviečkach rozsypaných hviezd…“ (s. 82). Nie 
je to poézia, skôr pozlátko – ako vianočná ozdoba, 
ktorá je pekná a trblietavá, ale v jej vnútri okrem 
adekvátneho množstva vzduchu nie je nič navyše.

Jarmila Javorinská: Chvíle najvľúdnejšej sa-
moty (vlastným nákladom)
Opäť debut, ktorý sa silou-mocou usiluje byť peknuč-
ký ako obrázok. Vyše polovica knižky je v genitívnej 
väzbe, nájdu sa kudrlinky, zdrobneninky i veľké, veľ-
ké, priveľké slová (láska), ktoré výrazne pomáhajú 
utvárať svet týchto veršov ako nielen nekonkrétne-
ho, ale vyslovene abstraktného priestoru vzdušných 
zámkov: „Ďaleko, široko, preďaleko … / nebo si sadlo 
do žltkavých polí, / učupilo vtákov do beláskavej vlny 
/ a v údive nevydalo hláska“ (s. 14); či „Pretvorím ústa 
v chrám / modlitby lásky“ (s. 42).
 Takéto verše by sa dali citovať temer z hocikto-
rej strany, o to viac prekvapí text Prestavba, keď 
sa v ňom zvláštnym spôsobom ozve odosobnená,  
no pritom latentne emóciami naplnená poézia – as-
poň na moment to čitateľovi umožní nemať pocit, 
že Javorinská je ďalší spisovateľsky stratený prípad: 
„počítač / je výdatným pomocníkom pre každého pra
covníka. / Smernice proti stagnácii / pre uľahčenie prá
ce / v šiestich prílohách / dostanete / do konca apríla“ 
(s. 26). Žiaľ, citovaný text je vyslovene anomáliou, 
nič ani len vzdialene podobné sa už na inom mieste 
zbierky nenachádza. Na Chvíle najvľúdnejšej samoty 
sa bude ľahko zabúdať.

Mária Barancová: Kúsok Života s Nebesami 
(Knižnica Ružinov)
Veľmi odporúčam si v tejto knižke zalistovať – nič 
čudesnejšie sa vám podľa mňa ani nemá šancu 
dostať do ruky. Nemyslím si, že by sa mi čokoľvek 
z tejto zbierky podarilo aspoň trocha konštruktívne 

skritizovať, uchýlim sa preto k akontextuálnemu 
citovaniu „obľúbených“ pasáží: „ON sťa NO. / NO, 
ten Nebeský okamih. // Spája dve príťažlivé sily, / Silu 
lásky a silu nenávisti“ (s. 31); „Ktosi klope na dvere. / 
Klop, klop. / Je vám otvorené. // Hrdo vchádza / Nebes
ká ozvena“ (s. 38); „Žiť kúsok života s Nebesami / Žiť 
život s kúskami Nebies, / A obe v jedno objímať“ (s. 39). 
Pridajte absolútne neuveriteľnú grafickú úpravu pri-
spievajúcu k tomu, že by som vedel pri predmetnej 
publikácii niekoľko večerov preplakať. Od smiechu. 
Tieto „básne“ sú použiteľné akurát tak na scénic-
ké melodramatické čítanie alebo v rámci variantu 
obľúbenej alkoholickej hry „vypi vždy, keď… uvidíš 
slovo Nebesá“. 

Viktória Larišová: Mapa nočnej oblohy (Pectus)
Debut Viktórie Larišovej sa dá označiť jedným 
slovom za nepodarený. Verše sa rozpadajú najmä 
pod váhou obraznosti, ktorá je nadbytočne až ne-
zmyselne preexponovaná a kŕčovito sa usiluje byť 
poéziou, najmä vyvolávaním zdania exkluzivity. Táto 
exkluzivita je však iluzórna a vonkajší náter „poe-
tickosti“ nie je ťažké odlúpnuť a zistiť, že Larišovej 
veršovanie skrátka nefunguje: „v prvom prázdnom 
úškrne / by si vedel prehltnúť vesmír, / no nikdy to 
nedokážeš“ (s. 45); „kaukliarska hra“ (s. 10); „trudný 
cit“ (s. 25); „papierové zepelíny“ (s. 93). Poézia totiž 
nevzniká automaticky vtedy, keď dostane každé 
druhé podstatné meno „exkluzívny“ prívlastok, či 
keď ho uvediem do arbitrárneho metaforického 
vzťahu alebo prirovnania. Platí tu, že „menej je 
niekedy viac“ – aj obraz, ktorý by bol obstojný, má 
totiž autorka tendenciu „zaťažiť“ ďalším prívlastkom 
alebo prirovnaním, ktoré však funguje iba ako mŕt-
va váha. Zbierka sa potom rúca sama do seba. Ak 
chce autorka v tvorbe pokračovať, odporúčam ísť 
do toho naozaj striedmo, až asketicky.

Stanka Hudačková: Môj sen (Gréckokatolícka 
charita)
Ide o debutovú zbierku zdravotne znevýhodnenej au-
torky – nespomínal by som to, ak by táto informácia 
v predmetnej publikácii nebola príznakovo uvedená. 
Hudačková píše, že prostredníctvom básne môže 
ukázať, že „aj človek s hendikepom niečo dokáže“ (s. 5). 
Verše v tejto knižke sú však rovnako nevýrazné, 
neduživé, neinvenčné a celkovo nedobré ako porov-
nateľné verše autorov či autoriek bez hendikepu. 
Až sa žiada pripomenúť, že samotný hendikep azda 
pre písanie poézie nie je určujúci (nerozporujem to, 
že sa dá produktívne využiť, čo však v predmetnej 
zbierke nenachádzam).
 Keďže z literárneho hľadiska nie je veľmi čo ko-
mentovať, pristavím sa ešte pri jednom neliterárnom 
aspekte – v knižke sa nachádza informácia o domove 
sociálnych služieb Dom sv. Anny, o Gréckokatolíc-
kej charite Prešov (vrátane výzvy na podporu aj 

s IBANom) i poďakovanie za to, že zbierka mohla 
vzniknúť vďaka grantu v rámci projektu „Sen sa 
mení na skutočnosť“ a obligátne slová chvály. Há-
dam by sa teda nabudúce popri toľkých osobách 
a inštitúciách do procesu tvorby a vydania zbierky 
básní mohol zapojiť aj niekto, kto sa poézii „venuje“ 
odborne.

Jana Kuricová Tomaľová: Na dno duše (FAMA art)
Priznane autobiografická debutová zbierka je vý-
poveďou ženy bojujúcej s depresiou. Žiaľ, hlbokým 
témam v básňach zbierky jednoducho chýba pre-
svedčivé umelecké stvárnenie. Jasne tu vidieť, ako sa 
zložitá a komplexná látka dokáže prepisom do slov 
sploštiť, stratiť výraz i význam. V podloží zbierky sa 
dá vycítiť veľa autentickej bolesti, melanchólie, stra-
ty i smrti, k tomu všetkému sa však čitateľ dostane 
iba pri najlepšej vôli skrz nešikovné a nepresvedčivé 
verše, spôsobujúce vyprchávanie predmetnej látky. 
Som si takmer stopercentne istý, že osobné príbehy 
za veršami by lepšie vyzneli v hovorovej podobe. 
Kameňom úrazu je teda absencia strohosti, aske-
tickosti výrazu a uprednostnenie nezvládnutého 
poetizovania – usilovať sa o tvar, ktorý je v takejto 
podobe už vyše sto rokov absolútne neproduktívny, 
totiž ani nemalo veľkú šancu na úspech. Bohužiaľ, 
neviem si predstaviť ani to, že by knižka mohla mať 
terapeutický účinok na kohokoľvek okrem autorky 
samotnej.

Jakub Banár: Nosím si v sebe; Zbierka samoty 
šialenstva (vlastným nákladom)
Autor sa rozhodol debutovať v jednom roku hneď 
dvoma útlymi zbierkami. Žiaľ, po nie úplne már-
nom úvode básne To ja (NSvS, s. 5 – 6), ktorá jednu 
z nich otvára, ostane čitateľ mimoriadne sklamaný. 
Texty sa vyznačujú nefunkčnými pokusmi o rým, 
neprirodzenou dikciou, slovnou vatou, dokonca 
gramatickými chybami (a tým nemyslím nárečové 
výrazy) – a miestami je z toho naozaj slušný bizár: 
„Človek veľký nerozoznať od brala, / ako veľká chladná 
skala“ (ZSŠ, s. 3); „Bráško (!), no tak vstaň z tej postele, 
/ a poutieraj z tváre galeje“ (ZSŠ, s. 24). Z toho, čo sa 
azda pôvodne zamýšľalo byť drsnou mužnou poé-
ziou, ostáva iba nemožná póza. Navyše, úzkostlivé 
vyhýbanie sa akémukoľvek sentimentu vedie práve 
k evokácii sentimentálnosti, a to sentimentálnosti 
banálnej. Výsledkom je akýsi repový frístajl, riadiaci 
sa pravidlom „rýchlo dačo daj, bársčo, ale hlavne 
rýchlo“. Ak sa však členy rýmu na seba iba vzdia-
lene ponášajú, tak to už dnes nemôže fungovať ani 
v petržalskom výklenku, nieto v písanej forme. 

Vladimír Leksa-Pichanič: Pod oknom našej 
spálne (Perfekt)
Zbierka básní neobsahuje nič inovatívne, najviac sa 
prezentuje nezvládnutím výrazu, resp. formy. Ide  ››
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o texty, ktoré sa evidentne majú zakladať na zvuč-
nosti, výsledný efekt však úplne ruší napríklad ne-
rovnoslabičnosť verša, zle zvolené rýmovky a po-
dobne. Laicky povedané, pri hlasnom čítaní mám 
pocit, že idem po riadne hrboľatej ceste. Navyše, 
výraz je zbytočne poetický s využitím nefunkčnej 
expresívnej lexiky a inverzného slovosledu. Tex-
ty tak zbytočne upozorňujú na vlastnú poetickosť  
a do popredia sa dostáva úsilie o umeleckosť, nie sa-
motná látka. Autor tak dáva najavo, že je v podstate 
jedno, o čom hovorí, čitateľa má tešiť to, že sa nad ním 
textový demiurg vôbec zľutoval a prehovoril k nemu.

Ľudmila Holíková: Posestrima (Formát)
Zbierka je poskladaná z textov, ktoré pôvodne do-
pĺňali autorkino vizuálne umenie. Otázne by teda 
mohlo byť, či sa ich oddelením od pôvodného kon-
textu nestratila aj ich esencia. Napokon, toto je vy-
slovene hypotetická otázka, produktívne sa však dá 
zhodnotiť, že v autonómnej pozícii výrazne krívajú. 
Väčšina textov má charakter lyrických mikropróz, 
predstavujúcich akési momentky zo života. To je 
mne osobne veľmi sympatický žáner, musím však 
povedať, že v predmetnej realizácii sú texty síce 
obstojné, ale zbytočne melodramatické. Celkové-
mu výrazu by iste prospelo striedmejšie ustrojenie, 
viacero vecí by malo prirodzene vyplynúť z prečí-
taného – recipient totiž zväčša nemá mať pocit, že 
mu niečo autor tlačí priamo do tváre. Vyslovene 
básnické texty v zbierke sú len samoúčelnou hrou 
so slovíčkami bez nejakého hlbšieho obsahu, čo 
tak trochu môže fungovať v rámci performancie, 
vo fixovanej knižnej podobe však nie.

Michal Lehoczki: Ruže a tŕne lásky (Vydava-
teľstvo P + M)
Ide o zbierku nekonečného množstva (teda, pri číta-
ní sa vám knižka bude zdať ako nekonečná, pretože 
je stále o tom istom, a síce o ničom) nepodarených 
variácií na tému láska. Len občas sa nájde aj čosi 
iné, no taktiež nezvládnuté. Je to tvorba, ktorá sa dá 
písať celý život, ak autor nemá dostatok sebareflexie, 
nedajbože mu ešte niekto bude tvrdiť, že jeho verše 
sú dobré. Lehoczki je nielen nepoučený v lektúre 
poézie (áno, to píšem trocha ironicky a trocha váž-
ne), ale ju aj odmieta a píše v zmysle hesla „každý 
nech si robí, čo chce, aj ja si budem“, vďaka čomu sa 
potom odváži aj na taký zložitý (pretože jednodu-
cho vyzerajúci) tvar ako haiku – a vzniknúť z toho 
nemôže nič iné ako poetický masaker: „Pošli nám 
Pane / Kráľovstvo Tvoje na ZEM. / Vieme ho zničiť“ 
(s. 81); „Je tu otázka, / že: Quo vádis Homine? / Z krč
my do krčmy“ (s. 82); „Nežijú spolu. / Súd manželstvo 
rozviedol. / Zamračilo sa“ (s. 83).

Tomáš Kvič: Smäd pána Chagalla (PECTUS)
Úvodné verše zbierky vyzerajú sľubne: „Dobývali 

verše o láske neprehlásime za formu rodovo pod-
mieneného násilia.

Mária Cibulová: Všetky moje lásky (Literárny 
klub Dúha)
Ide o knižku zozbieraných textov teraz 67-ročnej 
autorky. Cibulovú evidentne baví veršovať, akurát 
jej to veľmi nejde – samozrejme, ak jej texty meriam 
metrom knižne publikovanej poézie, nie zásuvkovej 
tvorby (pravda, ak by ostali v zásuvke, nemusel som 
ich merať vôbec). Knižka je plná neinvenčných a re-
meselne nezvládnutých veršov o všeličom: o láske, 
matke, krajine a tak ďalej. V tomto zmysle ide o ty-
pický básnický inventár. Cibulová sa pritom nevyhne 
ani lacnému moralizovaniu, vrcholom prekvapenia 
(nie pozitívneho) sú však niektoré básne z úvodné-
ho oddielu, za ktoré by sa nehanbili ani, resp. iba 
treťotriedni propagandistickí veršotepci: „Klasy 
zrno sypú, / rastú nové domy. / Štyridsať rokov znie 
pieseň slobody. // Tvorivo ľud žije, / veda robí divy. /  
Chrániť mier! Kážu nám tie roky slobody“ (s. 19). Ten, 
kto ešte dnes hľadá (dobrú) poéziu a hľadá niečo 
(hodné zapamätania) v poézii, tu zaiste nič také 
nenájde.

Ján Kamil Beňadik: Za mrežami a ostnatým 
drôtom (Politickí väzni – Zväz protikomunistic-
kého odboja)
Zbierka obsahuje básne napísané počas autorovho 
väznenia v komunistických väzeniach a pracovných 
táboroch a vychádza 45 rokov po jeho smrti ako me-
mento doby. Ján Litecký Šveda vo svojom predslove 
ku knižke píše, že „literatúra či ‚literatúra‘ tu fakt nie 
je to podstatné“ (s. 11), s čím sa dá súhlasiť. Ide o tex-
ty, ktoré nemajú signifikantnú pridanú umeleckú 
hodnotu, a preto sa predmetnej publikácii nebudem 
kriticky venovať.

Tibor Parkanský: Zážitkami k poznaniu (VSSS)
Táto debutová zbierka je vyslovene zlá. Autor síce 
sľubuje (mimochodom, vo fonte Comic Sans) cestu 
od zážitkov k poznaniu, neraz hovorí o meditácii 
a píše dokonca aj to, že „oslobodil som sa od zábran /  
a bezvýznamných rečí“ (s. 33), lenže recipient sa ani 
náhodou nedopracuje k návodu na správnu medi-
táciu a tým pádom ani k deklarovanému poznaniu. 
Zážitky taktiež nie sú opísané konkrétne, preto 
nehrozí identifikovanie sa so subjektom a prípadný 
katarzný účinok. To, čo lyrický subjekt prežil, je len 
vydestilované do abstraktných neinvenčných nič-
nehovoriacich bezobsažných pseudognóm. Miesto 
kúpy knižky radšej investujte do meditačnej appky.

úbočia, ale chlapov tu už niet. / Kotvy obrátili na kríže, /  
rieky sa zhostil čierny úhor. // Na skalách zimuje vták 
z druhohôr, / štôlňu zaplavili prázdne tváre – / ešte 
zrútiť naše ruiny, mladý pán“ (s. 9). Bohužiaľ, celkovo 
kvalita v smere čítania upadá – problém nastáva (ako 
tomu neraz býva) pri využívaní „veľkých“ slov, azda 
s ambíciou dodať textu punc dôstojného básnenia, 
urobiť báseň „väčšou“: „Anjel si nevládze kľaknúť / 
Biť na poplach / Dĺžka krídel isteže zaváži / Jeho hriva 
vyplaší / Hodvábneho medveďa / Kým stenknú bla
ny / Hrozivého bôbu / Poredne čeľusť / Prokrustovo 
lôžko / Oheň aj blúdenie“ (s. 51). Dojem zo zbierky 
ďalej kazia nenáležite použité biblické obrazy, no 
a prinajlepšom rozpačito pôsobia aj pokusy autora 
udržať si nadhľad. Za vyslovene nefunkčnú pova-
žujem akosi nútenú aforistickosť celého oddielu 
ANTIGRAVITIZMY. Zdá sa mi, že autor má potenciál, 
najmä v so ciálne ladených básňach (zaujímavý je 
motív baníka), bez prísnosti jeho samého a ľudí okolo 
však tento potenciál jeho poézie ostane nenaplnený.

Janka Trúsiková: Stopy času (vlastným nákla-
dom)
Táto (zo)zbierka obsahuje predovšetkým príleži-
tostné básne: k začiatku či koncu školského roka, 
k príchodu jari, k Vianociam, k SNP, ku Dňu ma-
tiek a pod. Myslím, že môže ísť o snahu lokálnej 
pani učiteľky (kniha vyšla s podporou mesta Stará 
Turá) ozvláštniť či spríjemniť rozličné významné 
dni, čomu napovedá aj chronologické radenie textov 
v zbierke. Pokúsiť sa vniesť do životov žiakov tro-
chu poézie je iste vo svojej podstate chvályhodné, 
realizácia je tu však vyslovene kontraproduktívna. 
Trúsikovej básne totiž redukujú poéziu na bezprob-
lémový a bezkonfliktný opis čierno-bieleho sveta, 
ktorý zároveň nenáležite harmonizujú. Poézia 
by však podľa môjho názoru jednoducho nemala 
nad zložitosťou a problematickosťou reality maľovať 
všezakrývajúcu dúhu. Myslím, že v domácej poézii 
nájdeme dosť veršov s potenciálom obohatiť sviatoč-
né dni (Krasko, Novomeský, Válek, Ondruš, Strážay, 
Vadkerti-Gavorníková) a nie je hanbou použiť ich 
na úkor „niečoho vlastného“.

Mikuláš Koóš: V plameni lásky a iné (vlastným 
nákladom)
Zbierka pateticko-sentimentálne preexponova-
ných veršov bez akejkoľvek pridanej hodnoty. Ale 
aj v kategórii „precukrovaných“ veršov je Koóšov 
debut (inak, ide o neskorého debutanta) extrém. 
Slovo „láska“ sa v zbierke vyskytuje 82-krát a ak 
čitateľa neumláti ono, dielo skazy dokonajú „obja-
tia“, „bozky“, „snenie“, „krása“ či „šťastie“ (priznám 
sa však, že ich výskyt som nepočítal). Nechcem si 
predstaviť, ako ubíjajúco by tieto verše pôsobili, 
keby boli adresované mne. Mohli by sme ako spo-
ločnosť pouvažovať o tom, či naozaj úchvatne zlé 
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BAKAJSOVÁ, Emília
Ako vždy 
Prešov, Bookman 2018. 1. vyd. 64 s. 
Brož.
Zbierka poézie.
ISBN 978-80-8165-294-3

BANÁR, Jakub
Nosím si v sebe 
Dolné Orešany, vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
37 s. Brož.
Prvá zbierka básní po dvoch pro-
zaických dielach. Pätnásť básní 
o osobných traumách a vyrovnávaní 
sa s nimi.
ISBN 978-80-973022-0-7

BARANCOVÁ, Mária
Kúsok Života s Nebesami 
Bratislava, Knižnica Ružinov 2018.  
1. vyd. 51 s. Brož.
Niekoľ ko slov na  zamyslenie 
v netradičnej úprave.
ISBN 978-80-89775-09-5

BARDY, František
Cesty 
Poprad, Podtatranský kuriér 2018.  
1. vyd. 71 s. Brož.
Zbierka poézie.
ISBN 978-80-972765-1-5

BEŇADIK, Ján Kamil
Za mrežami a ostnatým drôtom 
Bratislava, Politickí väzni – Zväz 
protikomunistického odboja 2018.  
1. vyd. 77 s. Brož.
Zbierka básní z väzenského prostre-
dia. Autor (1912 – 1973) bol v roku 
1958 v zinscenovanom procese od-
súdený na tri roky väzenia ako tzv. 
buržoázny nacionalista.
ISBN 978-80-9722781-1-3

CIBULOVÁ, Mária
Všetky moje lásky. Ilust. Gabriela 
Búriová
Levice, Literárny klub Dúha 2018.  
1. vyd. 139 s. Viaz.
Autorkine (1952) básne vyjadrujú 
lásku k matke, deťom, domovine 
a životu.
ISBN 978-80-973145-1-4

DAEMON, Charlie
Antidepresívum 
Bratislava, Art Floyd 2018. 1. vyd. 

KVIČ, Tomáš
Smäd pána Chagalla
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2018.  
1. vyd. 66 s. Brož.
Autor (1985) za svoju doterajšiu 
tvorbu získal viacero ocenení v li-
terárnych súťažiach. Jeho prvá bás-
nická zbierka je zameraná na tému 
individualizmu a absurdity dnešnej 
spoločnosti.
ISBN 978-80-89435-31-9

LARIŠOVÁ, Viktória
Mapa nočnej oblohy
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2018.  
1. vyd. 97 s. Viaz.
Básnická zbierka poetky (1990), 
ktorej básne boli ocenené vo viace-
rých celoslovenských literárnych 
súťažiach. Tvorba autorky zobrazuje 
fantastický priestor. V básňach je 
spracovaná téma identity.
ISBN 978-80-89435-36-4

LEHOCZKI, Michal
Ruže a tŕne lásky. Ilust. Marcela 
Pajurková
Turany, Vydavateľstvo P + M 2018. 
Bez vyd. 117 s. Viaz.
Básnická zbierka autora (1943).
ISBN 978-80-89694-32-7

LEKSA-PICHANIČ, Vladimír
Pod oknom našej spálne 
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 
75 s. Viaz.
Zbierka básní a krátkych próz au-
tora (1972).
ISBN 978-80-8046-905-4

NÁDASKAY, Viliam
Vynechaný spoj 
Bratislava, Drewo a srd / OZ Vlna 
2018. 1. vyd. 93 s. Viaz.
Básnický debut mladého kritika, in-
terného doktoranda na Ústave slo-
venskej literatúry SAV. Jeho básne 
vyjadrujú znepokojenie nad stavom 
sveta.
ISBN 978-80-89550-44-9

NOA, Ráchel 
Havran v kávomate. Doslov Ma-
roš M. Bančej. Ilust. Ladislav Maria 
Wagner
Bratislava, Pars Artem 2018. 1. vyd. 
176 s. Viaz.

Debutová básnická  zbierka autorky 
známej zo sociálnej siete Facebook.
ISBN 978-80-89939-05-3

ONDREIČKA, Boris
Spevník. 
Bratislava, OZ BRAK 2018. 1. vyd. 
672 s. Viaz.
Opus magnum kurátora, výtvarníka 
a speváka obsahuje 61 spevov zahŕ-
ňajúcich rôznorodé spoločensko-in-
tímne reflexie.
ISBN 978-80-8992-119-5

ONDRUŠ, Šimon
Samoláska a spolulásky. Ilust. 
Slavomíra Ondrušová
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 176 s. 
Viaz.
Básnická zbierka autora vznikla 
na základe profilu Slovníka cudzích 
snov na Facebooku a Instagrame.
ISBN 978-80-551-6584-4

PARKANSKÝ, Tibor
Zážitkami k poznaniu 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2018.  
1. vyd. 109 s. Viaz.
Osobné poetické vyznania vnútor-
ných poryvov mladého autora, kto-
rý zažil dobré i zlé dôležité životné 
medzníky.
ISBN 978-80-8202-021-5

TRÚSIKOVÁ, Janka
Stopy času 
Stará Turá, vl. nákl. 2018. 1. vyd. 
96 s. Brož.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-972943-8-0

82 s. Brož.
Zbierka poézie autora píšuceho 
pod pseudonymom. 
ISBN 978-80-89889-10-5 

DOLNÍKOVÁ, Simona
Polychromatické jablko
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd.  
84 s. Brož. Edícia mladých sloven-
ských autorov časopisu Dotyky
Začínajúca poetka (1997) ponúka 
vo svojej osobnej poézii náhľad do 
myšlienok mladého človeka od na-
rodenia, prvej lásky, prvých zlyhaní 
a omylov, úspechov a pod.
ISBN 978-80-8194-103-0

HOLÍKOVÁ, Ľudmila
Posestrima. Ilust. autorka
Bratislava, Formát 2018. 1. vyd. 
77 s. Brož.
Zbierka básní. Posestrima je staré 
slovanské pomenovanie víly.
ISBN 978-80-969947-7-9

HUDAČKOVÁ, Stanka
Môj sen 
Prešov, Gréckokatolícka charita 
2018. 1. vyd. 37 s. Brož.
Zbierka básní.
ISBN 978-80-973060-3-8

JAVORINSKÁ, Jarmila
Chvíle najvľúdnejšej samoty 
Malacky, vl. nákl. 2018. Bez vyd. 
51 s. Brož.
Zbierka poézie.
ISBN 978-80-972976-9-5

KOÓŠ, Mikuláš
V plameni lásky a iné. Ilust. Eva 
Poljaková
Bratislava, vl. nákl. 2018. Bez vyd. 
110 s. Brož.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-972105-1-9

KURICOVÁ TOMAĽOVÁ, Jana
Na dno duše 
Spišská Nová Ves, FAMA art 2018.  
1. vyd. 66 s. Viaz.
Básnická zbierka členky (1974) sku-
piny Depresia na sociálnych sieťach. 
Básne autorke pomohli vyrovnať sa 
so stratou drogovo závislého syna.
ISBN 978-80-89717-16-3 
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F antastika – teda sci-fi, fantasy a horor – je 
na domácom knižnom trhu stále men-
šinový žáner. Nevadí, aj tak toho u nás 

vychádza viac ako dosť. Viac, ako by jeden stihol 
prečítať. Napriek tomu som sa o to pokúsil, lebo 
fantastiku milujem a želám si, aby tá slovenská 
bola čo najlepšia.
 Našťastie, na fandom scéne je dosť zapálených 
amatérskych (a hŕstka aj profesionálnych) kriti-
kov, ktorí hľadajú diamanty v uhlí a radi prelis-
tujú slovenskú fantastickú knižku, lebo každá sa 
cení. No i tým najvytrvalejším, mňa nevynímajúc, 
občas čosi unikne.
 Napríklad, tento prehľad obsahuje dvadsať-
dva titulov, no nie je vylúčené, že vyšli aj ďalšie. 
K mapovaniu vlaňajšieho sci-fi, fantasy a hororu 
som pripojil aj pár poznámok o domácom komikse.

Komiks
Komiks ma fascinuje rovnako ako fantastika, ak 
nie viac. Máme množstvo mladých komiksových 
nadšencov, ktorí by chceli tvoriť, no nevedia kde 

pod kožu. Čo asi bolo hlavným cieľom. Zlyhalo 
to však na nedostatku remeselnej zručnosti.
 Opakom je zbierka 3 x Komiks (Perfekt) 
od Juraja Martiška. Ten na začiatku milénia 
pôsobil ako kreslič a ilustrátor pre kresťanské 
mládežnícke časopisy Svetlo a AHA!, kde prevá-
dzal do komiksov texty iných autorov, ale i svoje 
vlastné. Priznám sa, že jeho tvorba bola pre mňa 
jedným z prvých stretnutí s týmto médiom. On, 
Káčer Donald a staré ABC-čka od uja. 3 x Komiks 
obsahuje jeho tri autorské príbehy, ktoré dýchajú 
príjemnou nostalgiou, detsky hravými príbeh-
mi i kresbou. Je na nich vidieť, že Martiška je 
skúsený tvorca, ktorý sa učil od najlepších. Po-
etiku i estetiku odkukal od Asterixa či podobne 
ladených francúzskych komiksov pre deti. Nie je 
teda originálny, ani svojrázny, ale remeslo zvláda 
na výbornú.
 Zatiaľ neprekonaným vrcholom slovenského 
komiksu je Zóna (OZ BRAK) Daniela Majlinga. 
Nejde len o najlepší komiks aký u nás dosiaľ (áno, 
dovolím si to tvrdiť) vznikol, ale jeden z najlepších 

alebo ako. Namieste je tiež otázka, či tu na to je 
publikum. Napriek tomu sa občas čosi objaví. 
Paradoxne na tej najmenej komerčnej platfor-
me – artový, osobný, výpovedný komiks. Aj ten 
si zaslúži pozornosť, dokáže fascinovať rovnako 
ako mainstream. Hoci, a to sa ukazuje ako sla-
bina domáceho komiksu, zaostáva vo výstavbe 
alebo kresbe.
 Vezmime si napríklad takých Uletencov (Liga 
za ľudské práva) – komiksovú knižku (asi sa bojí 
označenia komiks) dua Kataríny Marinovej 
a Kataríny Fajnorovej o utečencoch. V krátkych 
poviedkach sa nám snažia priblížiť ich životy, čo 
je síce chvályhodné, ale z celej práce nepríjemne 
vyčnieva tendenčnosť. Komiksová forma tu výraz-
ne kríva – členenie okien, rozfázovanie príbehu 
je kostrbaté, miestami až ťažkopádne. Je vidieť, 
že autorky nemajú s touto formou skúsenosť, ko-
miks si zvolili asi preto, že je populárny. Samotné 
príbehy sú tematicky zaujímavé, možno aj ťaživé, 
len jazyk knižky je miestami príliš naivný, a tak 
čitateľa udržuje v odstupe a nevie sa mu dostať 

V tých istých 
kruhoch
Fantastika a komiks 2018

Juraj Búry 

Mgr. Juraj Búry (1991) vyštudoval odbor 
estetika v Ústave umeleckej a literárnej 
komunikácie na UKF v Nitre, kde 
v súčasnosti pôsobí ako doktorand. Jeho 
hlavným zameraním je popkultúra, jej 
fungovanie, žánre a ich patológia. Nie je 
len pozorovateľom, ale aj aktívnym členom 
slovenskej fantastickej komunity. Či už ako 
čitateľ, autor, recenzent alebo kamarát. 
Pôsobí aj ako člen poroty literárnej súťaže 
Martinus Cena Fantázie.

TÉMA – FANTASTIKA A KOMIKS 2018
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titulov v tomto výbere. Alebo v celom čísle.
 Zóna je autorský projekt s osobitou atmosféric-
kou kresbou o povahe stredoslovenského vidieka. 
Zápletka má mysteriózny nádych a predstava 
slovenských X-menov je zasadená do neúpros-
ného nihilistického rámca. Fantastický rámec, 
ktorý vypovedá čosi o našej realite. Tragikomic-
ká všednosť slovenského bytia z komiksu sála 
a kubistická, čiernobiela strojená kresba ten 
prazvláštny mix ešte umocňuje. Znie to všetko 
podivne a surreálne? To je dobre. Taká je aj Zóna, 
pri ktorej máte chuť spáchať samovraždu a záro-
veň sa celý čas smejete. Je to vec, ktorú má zmysel 
si prečítať.

Všeobecné fantastično
Viac, ako písať o konkrétnych knihách, ma baví 
uvažovať o stave slovenskej fantastiky vo vše-
obecnosti. Prečo? Lebo sa už často budem opa-
kovať a po troch rokoch písania týchto súpisov si 
začínam všímať isté vzorce. Samotné všeobecné 
trendy sú pre mňa zaujímavejšie ako jednotlivos-
ti. Tie sú zábavné, iba ak sú výnimkou z pravidla. 
A takých tu nemáme veľa.
 Dva hlavné trendy sú „experimentovanie“ 
a „napodobňovanie“. Experimentovanie je pomer-
ne logický krok. Autori napíšu niečo netradičné, 
čo sa v širokom prúde fantastickej literatúry, či 
už slovenskej alebo zahraničnej, vyskytuje v men-
šom množstve. Prípadne skombinujú prvky, ktoré 
nejdú či nebývajú príliš často spolu v jednom tex-
te. Takto sa vyčlenia od priemeru aspoň témou, 
ak už nie štýlom.
 Napodobňovanie je opačný proces. Autor vez-
me populárny text alebo tvorcu a „osvojuje si ho“. 
Nekopíruje, netvorí homáž (hoci aj to sa stáva), 
ale odpozerá postupy, členenie, témy, spôsob 
písania, proste niečo, čo je podľa neho na tom 
texte unikátne a fungujúce, a skúsi to preniesť 
do vlastného príbehu. 
 Slovenským autorom sa akosi darí tieto dva 
postupy skĺbiť dokopy. Väčšina textov tak má 
zaujímavý zvrat, nápad, pasáž, postavu, obsa-
hujú v sebe niečo ako iskru, ale zároveň pôsobia 
tradične, schematicky, prípadne tak, že ste niečo 
podobné mohli čítať inde a v lepšej kvalite.
 Existuje však jedna situácia, v ktorej sa snažia 
autori zo seba vykresať to najlepšie a tieto dve 
veci im môžu hrať do kariet – Martinus Cena Fan-
tázie. Aj vlaňajší ročník bol plodný na zaujímavé 
texty. V porote som bol aj ja a môžem zodpoved-
ne prehlásiť, že poviedky vo výslednej zbierke 
Fantázia 2018 (Fantazia Media) sú tie najlepšie, 
ktoré do súťaže prišli. Nie všetkým každá povied-
ka sadne, niektoré v kuloároch vyvolali búrlivé 
debaty, ale o to lepšie. Fantázia je prierezom slo-
venskej fantastiky v celej jej šírke a hĺbke.

 No a potom je tu tajomný Svetozár Olovrant 
(toto musí byť pseudonym) a jeho Juraj Jánošík 
proti Dračiemu rádu (Marenčin PT). Hravá kniž-
ka plná vydareného vulgárneho a prízemného 
humoru v sebe miesi u nás málo využívaný sci-fi 
subžáner steampunk a fantasy. Znie to ako veta 
z reklamy, ale je to najlepší spôsob, ako toto dielo 
popísať. Je útle, svižné, s ľahko plynúcim textom 
plné sexu, násilia a vtipu. Humoristická fantas-
tika na pravý slovenský spôsob.
 Snaha o Pratchetta či Adamsa je prítomná kaž-
doročne, ale pri Jánošíkovi naozaj vyšla. A nemá 
ani príchuť napodobneniny. Totálny experiment, 
úlet, niečo, čo vybočuje z priemeru. Nie pre kaž-
dého, ale o to výraznejší.

Horor
Môj favorizovaný žáner tento rok zaostáva. V rám-
ci neho vyšli len štyri tituly, pričom na dvoch 
sa podieľal Mark E. Pocha. Prvým je zbierka 
poviedok s českým názvom a škaredou obálkou 
Koleje smrti (Hydra), v ktorej sa tematizuje hrôza 
vo vzťahu k vlakom a koľajniciam. Zbierka je zo-
stavená z poviedok ostrieľaných domácich auto-
rov a E. Pocha opäť predviedol, že má cit vyberať 
dobré texty. Je lepší zostavovateľ než autor.
 Hoci aj na autorskom poli sa mu darilo. Jeho 
Dom 490 (Artis Omnis) síce opäť vykráda zná-
me filmové horory a obohrané klišé (nešikov-
ne) prepisuje do knižnej podoby, no jeho civilné 
časti pôsobia živo a realisticky. Postavy už nie 
sú zbytočne psychologizované, ich charaktery 
majú v deji naozaj miesto. Aj samotný príbeh má 
pramálo odbočiek (úvodná kapitola je v podstate 
zbytočná) a má tú správnu gradáciu. E. Pocha sa 
teda autorsky posunul. Stále to nie je ono, Dom 
490 pôsobí ako nepodarená napodobnenina Kinga 
a niektoré Pochove pasáže sú chaotické či štylis-
ticky škrípu. V konečnom dôsledku je Dom 490 vý-
razne lepšou knihou než jeho predchádzajúce 
dve publikácie, no stále miestami pôsobí akosi 
nedorobene. Fanúšikov však poteší.
 Opačným prípadom je Priepasť (Ikar) Jozefa 
Kariku, ktorý sa tentoraz zameral na strach 
z výšky a Tatry. Stále si udržuje istú mieru kva-
lity, je nadaný v psychologizácii postáv, vie sa 
chytiť zaujímavej témy, ale tento autorský expe-
riment jednoducho nevyšiel. Priepasť pôsobí ako 
rozťahaná poviedka. V druhej časti je miestami 
repetitívna a ku koncu výrazne stráca tempo. 
Navyše, neprináša žiadnu prekvapivú alebo za-
ujímavú pointu. Dalo by sa povedať, že Karikove 
horory sú s každou knihou slabšie, ale tajne dú-
fam, že to nebude pravidlo. Že jeho ďalšia kniha 
opäť vyvolá zimomriavky, ako sa mu to podarilo 
aj predtým. Že Priepasť je len odbočka dôležitá 
pre autora a jeho remeselný vývin, ale nabudúce 

sa znovu zaryje čitateľovi pod kožu. Lebo teraz 
padol do hlbín priemernosti vedľa E. Pochu.
 Čo je škoda. Karika sa vie držať témy, má jasný 
cieľ pri písaní. Priepasť je napríklad o strachu 
z pádu, straty, neistoty. Dobré témy, poobracia 
ich v texte (ktorý sám tiež pôsobí kostrbato). 
Nad tým všetkým je stále prítomný i leitmotív 
jeho kníh – vnímanie. Karikovou hlavnou témou 
je totiž uvažovanie o tom, ako jednotlivec vníma 
realitu. A čo je vlastne realita? Súbor pevných 
pravidiel? Stálych vnemov? A tak ďalej. Tento 
jeden rámec je prítomný skoro v každej knihe. Je 
to zároveň dvojsečný meč Karikovej tvorby – kto 
sa v nej orientuje, toho už rozuzlenie neprekvapí 
a časom voči nej otupie. Áno, realita je výsledok 
interpretácie našej mysli. Áno, vnímanie môže 
byť skreslené. Áno, vesmír je nihilistické entro-
pické miesto. Čo s tým? Dokáže toto storočie 
po Lovecraftovi, v dobe ďalšieho come backu 
Stephena Kinga, zaujať?
 Je fajn mať na domácom poli autora, ktorý 
emuluje tieto témy, avšak chce to už niečo pre-
pracovanejšie, trochu osvieženia.
 Posledný hororový titul sú Zimomriavky (In-
spiria) Evy Dušičkovej. Ide o zbierku krátkych 
poviedok, ktoré tematizujú to najhrubšie klišé 
žánru, pričom inovácií je málo. O to viac zamrzí aj 
jazyková stránka knihy, ktorá je slabá. Opakujúce 
sa slová a vety na malom priestore sú samozrej-
mosťou. Je možné, že Zimomriavky sú autorská 
prvotina, ale to nie je ospravedlnenie. Dušičkovej 
by som odporučil do budúcna viac čítať, trochu 
obohatiť slovnú zásobu a možno i rezervoár ná-
padov. Inak, hororom nedotknutých čitateľov 
môže práve táto kniha zaujať, avšak fanúšikovi 
nemá čo ponúknuť.

Fantasy
Najpočetnejšie zastúpeným žánrom tento rok 
je fantasy. Ukradlo si pre seba väčšinu titulov, 
jednoducho sa mu u nás darí. Aspoň, čo sa kvan-
tity týka.
 Objavilo sa i zopár prekvapení. Tým nemilým 
bol debut Stana Fatula Dotyk draka (vl. náklad). 
Na knihu sa mu poskladali ľudia cez internetovú 
kampaň a celú distribúciu si zabezpečil sám. Čo 
je obdivuhodné. Horšie je však na tom samotný 
text. Kniha má peknú obálku, ale jej obsah je 
plný nevyužitých a nesprávne použitých klišé, 
nudných plochých postáv, recyklovaných ná-
padov či nepodarených, neprehľadných opisov. 
Dotyk draka je až fascinujúco zlý, možno najhorší 
text, aký tu máme. Nič v ňom správne nefunguje. 
Od príbehu cez štylistiku až po členenie. Fatul 
prekročil pomyslenú hranicu a stvoril niečo, čo 
je také zlé, až je to svojím spôsobom dobré. Alebo 
aspoň príťažlivé. Áno, príťažlivosť je to správne  ››
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slovo. Alebo inak. Fantastika má čitateľovi pri-
nášať pocit úžasu a ja som pri Dotyku draka žasol 
nad tým, aký je zlý. Na jeseň tohto roku nás vraj 
čaká pokračovanie.
 Podobne rozpačitý pocit navodzuje aj Spolo-
čenstvo: Zrod vlčej bojovníčky (Vydavateľstvo 
Maxim) od Laury Ensi. Kniha sa snaží navodiť 
dojem zahraničného bestselleru, ale nemá sa 
o čo oprieť. Obálka je pekná, ale text škrípe. Ne-
hovoriac o povrchných opisoch, ide v podstate 
len o ďalšiu variáciu Young Adult príbehu o do-
konalej, cnostnej a zároveň neuveriteľne nud-
nej hrdinke, ktorá sa vzoprie nalinkovanému 
životu a ujme sa úlohy záchrankyne a najväčšej 
bojovníčky. Nechýba ani ľúbostný motív či roz-
právanie v prítomnom čase prebraté z angličtiny. 
Kasty, dystopické vlády a ďalšie klasické rekvizity 
subžánru tu nahradili vlky, Vlky a vlkolaci, ale 
v zásade nevybočuje z nezaujímavej roviny. Táto 
kniha vyznieva ako snaha nejakého marketéra 
vytvoriť hit, avšak ten sa omeškal o pár rokov.
 Lepšie je na tom Atlantis (TRIO Publishing) 
Zuzany Guričanovej. Lepšie, ale len o kúsok. 
Príbeh sleduje osudy postáv na bájnom ostrove 
Atlantída, ich ľúbostné vzťahy a udalosti, ktoré 
viedli k jeho zničeniu. Zaujímavý námet? Iste. Len 
sa autorka rozhodla zvoliť prevedenie jednodu-
chej ľúbostnej drámy v antických kulisách. Na-
vyše s plochými postavami. Samotná kniha nie je 
krátka a dej sa často vlečie. Vo svete Guričanovej 
Atlantídy absentuje pestrosť a aj v logike príbe-
hu to škrípe. Človek by čakal od takého námetu 
istú bombastickosť, fantastické stroje, mágiu, 
čokoľvek (bavíme sa tu o Atlantíde!), lenže autor-
ka si zvolila prízemnejší prístup, kde kombinuje 
staroveké historické reálie. Aj to by mohlo byť 
zaujímavé, ale svojmu univerzu vlastne nevenuje 
pozornosť. Sústreďuje sa na postavy. A tie – ako 
som už spomínal – sú ploché a archetypálne.
 Kniha pôsobí, akoby ju písali dvaja rôzni ľu-
dia. Nálada i tón skáče – raz je to gýčová naivná 
romantika, potom krvavá conanovka, kde sta-
točný bojovník mečom rúbe kultistov. Z toho 
sa prehupne v ďalšej scéne do sociálnej drámy. 
Postavy v skutočnosti vyznávajú ideály súčasnej 
(kresťanskej) spoločnosti, hoci samotný svet im 
na to nedáva žiadny dôvod, dokonca je v kontraste 
k nim. Na povrchu teda Atlantis pôsobí ako za-
ujímavá kniha, ale detaily a jej tón si v nej príliš 
protirečia. Kúzlo z čítaného sa teda vytráca.
 Podobný problém má aj blogerka Majka Dani-
helová v knihe V znamení ametystu (CooBoo 
v Albatros Media). Rozsiahla, skoro štyristostra-
nová kniha je prípadom toho, keď autora prerastie 
vlastný svet. Na prvotinu je to veľmi prekombino-
vaný príbeh, ktorý trpí rovnakým neduhom ako 
iné Young Adult tituly – nepresvedčivou hlavnou 

na iné diela účinne zapojil do svojho fikčného 
sveta a diela. Až je škoda, že miestami knihu 
ťahá práve toto a nie príbeh či postavy. Štýlovo je 
však veľmi presný a profiluje sa ako sľubný autor. 
Na pripravované pokračovanie Orchardových 
dobrodružstiev sa teda teším. A nie som jediný, 
mali by ste sa aj vy. A ak ste Whisky, krv a striebro 
ešte nečítali, odporúčam. Ide o príjemné, nená-
ročné, oddychové čítanie.
 Podobne ladeným titulom sú aj Alternauti (En-
ribook) Petra Jelíneka. Ide o voľné pokračovanie 
steampunkovej fantastickej zbierky Norr, ochraňuj 
Britániu!, kde sa stretáme s tými istými hrdinami 
– detektívom Norrom a psioničkou Cate – v nových 
prípadoch. K steampunku – emulátoru poetiky 
brakovej literatúry 19. storočia – sme ešte bližšie 
než pri Jánošíkovi, lebo Jelínek naplno využíva 
kulisy viktoriánskeho Anglicka. Jeho intertex-
tuálne odkazy sú menej ohrabané ako Hatalove, 
aj jeho text nie je až taký uhladený, toho si je ako 
autor plne vedomý, a tak sa ani na nič nehrá. Vie, 
že svet Norra je dobrodružný, oddychový brak, 
a tak k nemu aj pristupuje. Čitateľa to má baviť aj 
napriek občasným nedostatkom či nie veľmi origi-
nálnym zápletkám. Je ako burger z fast foodu – nie 
je to práve výživné jedlo, ale raz za čas nezaškodí 
a vie i zachutiť. Podobne sú na tom aj Alternauti – 
kombinácia Doyla, Lovecrafta a Sama Raimiho (re-
žisér hororovej série Evil Dead a seriálu Herkules). 
Kopírovanie a experimentovanie v jednej knihe, 
nie vždy zvládnuté, ale rozhodne zaujímavejšie 
než stokrát prežutý príbeh o obyčajnom dievčati, 
ktoré je predurčené zachrániť svet.
 Týmto sme vkročili do sekcie o pokračova-
niach.
 Svoju trilógiu vlani zavŕšila aj Ivana Jungo-
vá. Sedem požehnaní (Vydavateľstvo Slovart) je 
ukončením dobrodružstiev slovanských chlap-
cov Branara, Žiarovíta a Rodana, ktorí sa vydali 
do sveta hľadať mocného Braslava. Jungovej séria 
si získala fanúšikov, a tak pokračuje vo svojom 
statickom a detsky naivnom romantizovaní Slo-
vanov. Rozmýšľam, čím to je. Možno nedostatkom 
kníh o Slovanoch pre mladších čitateľov. Alebo 
som veľmi náročný. Každopádne Jungovej text je 
priemerný, výrazne „disneyfikovaný“ miestami 
až príliš gýčový, ale deckám to zjavne nevadí. 
Tak to asi nie je problém, ale výhoda.
 Veď, ak túžite po dospelej krvou nasiaknutej 
a špinavej domácej fantasy, tak siahnete po Ju-
rajovi Červenákovi. Vlani uviedol na trh dve 
knihy, obe pokračovania svojich sérií. Prvou je 
Horiaca ríša (Artis Omnis). Ide o tretí diel jeho 
prepisu ruských bylín do ságy o bohatierovi Iľjovi 
Muromcovi. O tejto knihe sa nedá povedať nič, 
čo už nezaznelo o prvých dvoch. Dej miestami 
pôsobí epizodicky, mierne repetetívne. Je to 

hrdinkou, slabou slovnou zásobou a nezvládnu-
tým budovaním sveta. Pritom je to niečo, do čoho 
by ste sa radi ponorili. Svet Ametystového lesa je 
eklektickým spojením našej kultúry a typického 
fantasy prostredia. No tam, kde to iní autori zvlá-
dajú (viď Sedileková), je Danihelová nepresved-
čivá a vratká. Pritom sa opiera už o spomínané 
trópy mládežníckej literatúry. Keby to bola jediná 
kniha, možno by to nevadilo, ale ako vidíte, na-
podobňovanie Hier o život a Eragona je v mladej 
generácii slovenských fantasy autorov bežné a už 
aj unavujúce. Aj keby Danihelová písala lepšie 
ako ostatní (ak aj áno, tak len o trochu), nedokáže 
v tej záplave titulov zaujať. A to chce byť V zna
mení ametystu bombastickým úvodom do novej 
slovenskej fantasy trilógie.
 Na romantickej vlne sa nesie Parstelvan: 
Pečať (Lindeni v Albatros Media), debut Silvie 
Zeumerovej. Mladá herečka napísala fantasy 
knihu s nádychom rozprávky. Hlavným motívom 
je však láska. Parstelvan je v podstate príbeh ľú-
bostného trojuholníka maskovaný za fantasy 
román. Jeho romantika je gýčová, priamočiara 
a jednoduchá. Niežeby v tom bol problém, ale nie 
je to kniha pre programových čitateľov fantasy, 
ale pre fanúšikov červenej knižnice. Niektoré 
pasáže a postavy pôsobia realisticky, iné zase 
umelo. Hlavne druhá polovica je oproti tej prvej 
pomerne uponáhľaná a násilná v tvorbe kon-
fliktu. Zeumerová má však príjemný poetický 
jazyk a keď príde na to, ako vystavať zaujímavejší 
príbeh než ľúbostný trojuholník, môže z nej byť 
dobrá autorka. Je však otázne, či pre ňu bude za-
ujímavé písať čosi iné ako ľúbostnú literatúru.

Pri debutoch ešte ostaneme. Začiatkom roka 
predstavil svoju knihu aj komik Martin Hata-
la. Ide o zmes detektívky drsnej školy, ľahkého 
hororu a hrdinskej fantasy. Tento intertextuálny 
mix nesie názov Whisky, krv a striebro (Artis 
Omnis), pričom obsahuje zopár poviedok rôznej 
kvality. V nich nám predstavuje Christophera 
Orcharda, neľudského detektíva, žijúceho v trid-
siatych rokoch v L. A. Orchard však nevyšetruje 
bežné prípady, zameriava sa na nadprirodzené zá-
hady. Pletky s upírmi, monštrami z inej dimenzie, 
ginmi či magickými artefaktami sú na bežnom 
poriadku. Najzaujímavejšia je poviedka, ktorá 
Orcharda prenesie do prostredia dobového Slo-
venska. Nie preto, že je to naša domáca pôda, ale 
preto, že Hatala svojho hrdinu vytrhne z bezpeč-
ného prostredia veľkomesta a vrhne ho do ne-
známa. Zároveň i on ako autor je nútený vystúpiť 
z tradičného naratívneho vzorca.
 Intertextuálna rovina je pritom najzaujíma-
vejšia. Nepôsobí samoúčelne, Hatala naozaj vie, 
ako s týmto nástrojom narábať, aby narážky 
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raný Červenák, ktorý pripomína skôr Roberta 
E. Howarda, než toho súčasného Ďura. Pokiaľ vás 
prvé dva diely Bohatiera nezaujali, nemá zmysel 
siahať po treťom, veľa sa toho nezmenilo. Ak však 
patríte k (skalným) fanúšikom, asi ho už máte 
prečítaného v češtine. Pokiaľ nie, Horiaca ríša 
vás poteší. Medzitým sa objavilo aj zakončenie 
pod názvom Biela veža, ale o tom inokedy.
 Druhou Červenákovou knihou tohto výberu 
je Hradba západu (Vydavateľstvo Slovart). Ide 
o piaty diel Dobrodružstiev kapitána Báthoryho, 
ktorý však funguje i ako samostatná kniha. A ide 
o najlepší kúsok tohto výberu. Ani nie tak pre silu 
druhého plánu (ktorý tam v podstate nie je), ale 
pre rozsah a Červenákove remeselné majstrov-
stvo. Hradba je hrubá, priam ozrutná plná desia-
tok postáv a zápletiek. Rozsiahly román, ktorý sa 
prakticky odohráva na jednom mieste. Iný autor 
by to nezvládol, stratil by sa v tom alebo by sa 
začal opakovať. Červenák však nie. Umne strieda 
zápletky, akciu, opisy a civilné časti, rytmizuje, 
má cit pre mieru. Ak sa náhodou stane, že čita-
teľ ostane z bojovej akcie unavený, prikorení to 
detektívnou zápletkou. Fantasy element tvorí 
významnú časť deja, ale nie je rušivý. Hradba i na-
priek nemu pôsobí ako autentický a nesmierne 
detailný historický román o obliehaní Ujváru 
(dnešné Nové Zámky). Nie je čiernobiely, postavy 
sú pestré a minimálne dvojrozmerné. Neviem, či 
na túto tému bolo napísané niečo rozsiahlejšie 
a autentickejšie. Alebo vôbec niečo. Červenákovi 
sa podaril remeselne vycibrený kúsok, ktorý by si 
zaslúžil byť spomínaný v učebniciach literatúry. 
Ide rozhodne o najambicióznejšiu a najlepšiu fan-
tasy knihu vlaňajšieho roku, ak nie posledných 
rokov.
 
Sci-fi
Ostáva nám vedecká fantastika. Tento rok ide 
o najmenej zastúpenú kategóriu. Osobne si mys-
lím, že je to škoda. Dovolil by som si filozofovať 
o tom, že sa naši autori a ich čitatelia asi radi 
obracajú do minulosti a na budúcnosť nemyslia, 
čo sa odráža i v domácej tvorbe. Určite by som 
pre to našiel argumenty, ale je to predsa len od-
vážne tvrdenie.
 Napriek tomu tu niečo naozaj chýba. Sci-fi je 
myšlienkový experiment, uvažovanie o tom, čo 
nás môže čakať, kam môžeme smerovať. Obsahuje 
množstvo subžánrov, ktoré dokážu podnecovať 
myseľ rôznymi spôsobmi. Prečo sa ho u nás rodí 
tak málo?
 Navyše, všetky tri knihy, ktoré si predstaví-
me, majú dystopický nádych. Ako keby sme sa 
v skutočnosti budúcnosti báli, akoby nás v nej 
čakala len temnota. Vzdali sa nádeje a len sa ne-
chali unášať vo vetre rozpadajúceho sa sveta… 

Trochu som sa nechal uniesť. Vážne to pre mňa 
predstavuje zaujímavý interpretačný problém.
 Prvé dve knihy, ktoré si predstavíme, sú z vy-
davateľstva Art Floyd. Prvou sú Mračná Urdi-
su Viktórie Drgoncovej. Ide o pokračovanie 
knihy z roku 2016. Znovu sa vrátime do post-
apokalyptického zombie sveta Urdisu, k jeho 
hrdinke Cynthie a do starých známych vzorcov 
z Divergencie, Maze Runnera či Hier o život. Prvý 
diel bol jednoducho katastrofa, druhý je na tom 
už o niečo lepšie. Autorka pomaličky dozrieva, 
ale kniha stále trpí tými istými chybami, ako 
aj iné podobné texty. Stále je to trochu toporné. 
Nemôžem si pomôcť, ale pri takýchto knihách 
ma už chytá vlna cynizmu a aj keby boli výborne 
napísané, ich neoriginálnosť a nimi presýtený trh 
vytvára, aspoň u mňa, akúsi čitateľskú únavu. 
Urdis napriek úprimnej snahe autorky nevie za-
ujať, neponúka nič nové a jeho prevedenie stále 
pôsobí nesmierne amatérsky.
 Druhou je Libertas: Vzorec času od Olivera 
Hunta (opäť pseudonym). Ide o akčný thriler 
v duchu Dana Browna, kde hlavnú úlohu hrajú 
konšpiračné teórie. Námet dobrý, konšpirácie 
a konšpirátori sú zaujímavá téma, ktorá sa do sci-
fi hodí. Hunt ju navyše poňal správne brakovo, 
knižka odsýpa, stále sa čosi deje, aj v tom zbytoč-
ne dlhom úvode. Len čosi tomu stále chýba. Je to 
konzumná literatúra, ktorá vyšla v takom malom 
náklade, že sa o nej možno neoplatí písať, ale to 
ju neospravedlňuje. Miestami toporne napísaný 
príbeh plný nevyužitého klišé poteší fanúšika 
podobných príbehov, ale nejde o knihu, ktorá 
sa vpíše hlbšie do pamäti čitateľa alebo má čím 
prekvapiť. Práve naopak, v rámci žánru zapadá 
do priemeru. A zase ide o prvý diel trilógie. Možno 
to chce trochu viac nadhľadu.
 Poslednou knihou, ktorú spomeniem, je 2084 
(Marenčin PT) Martina Juríka. Jurík tam trochu 
odbočil od zabehaného štýlu, ale stále je to on – 
uvažujúci autor, ktorý je šikovný pri budovaní 
sveta a vytváraní svojich príbehov. 2084 predsta-
vuje dystopickú víziu budúcnosti Európy, ktorá je 
rozdelená novou Železnou oponou na dve diktatú-
ry – tú nacionalistickú a náboženskú, konkrétne 
islamskú, pričom viac času budeme tráviť práve 
v tej náboženskej.
 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Jurík sa 
snaží byť tendenčný. Že sa vezie na súčasnej poli-
tickej vlne. Nie je to tak, autor na knihe začal pra-
covať už pred rokmi, keď politici islam, utečen-
cov a európsky terorizmus ešte neriešili. Kniha 
vznikla z jeho záujmu o ideologické a filozofické 
atribúty islamu, ktoré v nej preskúmava naozaj 
do hĺbky. Nie je zaujatý, nie je čiernobiely. Napriek 
tomu je mrazivý a desivý. Poukazuje na problém 
náboženského fanatizmu i na to, kedy viera pre-

stane byť vierou a stane sa pragmatickým ná-
strojom moci. Na jemné spoločenské paradoxy. 
Nie je to však kniha pre každého. Inokedy vtipný 
Jurík sa tu nevyhýba brutálnym scénam mučenia 
a ľudskej mizérie či nenávisti.
 Som prekvapený, že o 2084 sa nehovorí viac. 
Malo by sa. Je to síce sci-fi, antiutopický román, 
ale vyrastá z našej reality a našich predsudkov. Je 
to hyperbolizovaný komentár doby. Možno nie je 
dostatočne artový a nejednoznačný ako vlaňajší 
Antihrdina, alebo mal len slabý marketing. Kaž-
dopádne je to kniha, v ktorej jej žáner plní svoju 
úlohu a ktorá je legitímnym príspevkom do spolo-
čenskej diskusie. Napriek občas nezvládnutému 
textu.
 Možno je to tým. Je interpretačne veľmi jasná, 
miestami príliš religionistická na to, by jej rozu-
mela masa. A možno prevážila téma nad kvalitou 
textu. Ťažko povedať. Každopádne je tu a zaslúži 
si pozornosť. Ak hľadáte v tomto výbere niečo 
náročnejšie, toto by mohla byť kniha pre vás.

Asi je to tak v každom žánri – keď vezmete sku-
pinu dvadsiatich diel, je jasné, že väčšina z nich 
bude priemerná. Len malé percento z nich budú 
naozaj dobré knihy alebo úplne zlé knihy v po-
rovnaní s ostatnými. Keby som však chcel porov-
návať v globálnom meradle, tak väčšina našich 
autorov je podpriemerná. Vezú sa na populárnych 
vlnách, ale s akýmsi oneskorením v čase, keď je 
už nimi publikum unavené. Popravde, pri čítaní 
mi knihy začali splývať.
 Najiritujúcejším trendom je snaha silou mo-
cou napodobniť americkú bestsellerovú tvorbu. 
Nielen témami a motívmi, ale aj štýlom, pseu-
donymom, menami, prostredím atď. Ako keby 
sa autori báli alebo nevedeli napísať niečo naše, 
domáce. A pritom to ide, Červenák je toho dobrým 
príkladom.
 Aj keď remeselne zvládajú text, chýba tomu 
niečo ako iskra. Fantastika je o pocite úžasu, 
o vzrušení z dobrodružstva a z tajomna. Lenže 
toho je v našej domácej produkcii akosi málo.
 Možno som len príliš náročný. Milujem sloven-
skú fantastiku, ale unavuje ma dookola čítať to 
isté. A teraz nemyslím len to, že fantastika má 
svoje trópy a typologické variácie. Ale doslova 
ten istý príbeh, len s inými menami. Nedokáže to 
vzbudiť úžas. Ešteže tu máme tých pár výnimiek 
(Červenák, Jurík, Majling).
 Fantastika môže byť pestrá a hovoriť toho 
mnoho o našom svete, no naši autori sa krútia 
stále v tých istých kruhoch.
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ČERVENÁK, Juraj
Horiaca ríša: Bohatier (kniha tretia) 
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 352 s. 
Viaz. Edícia Margo
Tretí diel historickej fantasy populár-
neho autora (1974). Kyjevský knieža 
Svjatoslav vedie svoje vojsko proti 
Chazarom.
ISBN 978-80-8201-010-0
 
ČERVENÁK, Juraj
Hradba západu 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 520 s. Viaz.
Piaty diel série Dobrodružstvá kapi-
tána Báthoryho o obkľúčení pevnos-
ti Újvár (Nové Zámky) osmanskými 
bojovníkmi.
ISBN 978-80-556-3559-0

DUŠIČKOVÁ, Eva
Zimomriavky 
Banská Bystrica, Inspira Publishing 
2018. 1. vyd. 250 s. Brož.
Kniha obsahuje 33 poviedok s myste-
rióznymi motívmi.
ISBN 978-80-9731-880-2

ENSI, Laura
Spoločenstvo: Zrod vlčej bojov-
níčky 
Košice, Vydavateľstvo Maxim 2018.  
1. vyd. 256 s. Viaz.
Fantasy príbeh o 17-ročnom dievčati, 
z ktorej sa stane vlčica. Musí opustiť 
rodinu a zvoliť si životného partnera.
ISBN 978-80-8996-709-4

Fantázia 2018. Antológia fantas-
tických poviedok 
Šaľa, Fantázia media – Mgr. Ivan Aľak-
ša 2018. 1. vyd. 464 s. Brož.
Výber poviedok literárnej súťaže Mar-
tinus Cena Fantázie 2018 obsahuje 
texty zo žánru sci-fi, horor a fantasy.
ISBN 978-80-8982-310-9

FATUL, Stano
Dotyk draka 
Bratislava, Vl. náklad. 2018. 1. vyd. 
202 s. Brož.
Debutový fantasy putovný román 
s  podtitulom Kniha Lysanthys 
1 o dvoch bratoch – bojovníkoch, 
Drakeovi a Wiliamovi, ktorí sa majú 
postaviť temnému vládcovi.
ISBN 978-80-972644-1-3

416 s. Viaz.
Príbeh odohrávajúci sa v roku 2084. 
Zúri vojna, utečenci sú v pohybe a na 
oboch stranách Európy sa odohráva 
príbeh dvoch ľudí, ktorí môžu zmeniť 
osud sveta.
ISBN 978-80-569-0035-2

KARIKA, Jozef
Priepasť 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 272 s. 
Viaz.
Próza populárneho autora (1978), 
ktorého diela sú charakteristické veľ-
kou dávkou napätia, s kriminálnymi 
a detektívnymi motívmi. Bývalý lezec 
skúma pravdivosť legendy o neznámej 
sile, ktorá núti ľudí skočiť do priepasti.
ISBN 978-80-551-6401-4

MAJLING, Daniel
Zóna 
Bratislava, OZ BRAK 2018. 1. vyd. 
176 s. Brož.
Komiksový príbeh populárneho au-
tora situovaný v tajuplnom priestore 
medzi Rimavskou Sobotou a Londý-
nom. Autor v ňom pátra po stratenej 
postave, ale aj zmysle života.
ISBN 978-80-8992-116-4

MARINOVÁ, Katarína – FAJNOROVÁ, 
Katarína
Uletenci 
Bratislava, Liga za ľudské práva 2018.  
1. vyd. 160 s. Brož.
Komiksové spomienkové príbehy 
piatich hrdinov a hrdiniek, ktorí boli 
nútení opustiť svoj domov a nový hľa-
dať na Slovensku.
ISBN 978-80-972187-4-4

MARTIŠKA, Juraj
3 x Komiks 
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 141 s. 
Viaz.
Komiks nadväzuje na tradíciu fran-
kofónnych komiksov (napr. Asterix 
a Obelix), ktoré ponúkajú humor-
no-dobrodružný príbeh a sprostred-
kúvajú historické informácie.
ISBN 978-80-8046-893-4

MERGLOVÁ, Iveta
Ema sa má. Ilust. autorka
Bratislava, OZ BRAK 2018. 1. vyd. 
72 s. Viaz.

Kniha ilustrácií českej ilustrátorky 
prezentujú týždeň hrdinky Evy – 
od rozospatého pondelka až po bežnú 
nedeľu. Autorka je laureátkou Brati-
slava Artist´s Book Award 2017.
ISBN 978-80-8992-115-7

OLOVRANT, Svetozár
Juraj Jánošík proti Dračiemu rádu 
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
160 s. Viaz.
Debut autora píšuceho pod pseudony-
mom. Akčný príbeh z alternatívnych 
slovenských dejín je prvou časťou 
knižnej ságy.
ISBN 978-80-569-0332-2

POCHA, Mark E.
Dom 490 
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 224 s. 
Brož. Edícia Margo
Psychologický triler s prvkami hororu 
autora (1981). Spisovateľ Martin sa 
s manželkou Zuzanou a dvomi deťmi 
presťahuje do domu, kde sa začnú diať 
zvláštne veci.
ISBN 978-80-8201-023-0

REPA, Martin
Spútaní časom. Ilust. Ladislav Štib-
rányi
Bratislava, Forza Music 2018. 1. vyd. 
176 s. Viaz.
Debutové dielo autora (1971) ponúka 
mysteriózny príbeh o sile lásky a ta-
jomstvách podvedomia.
ISBN 978-80-89359-82-0

ŠEBESTA, Juraj
Hévíz 2090 
Bratislava, Culture Positive 2018.  
1. vyd. 188 s. Viaz.
Próza autora (1964) s podtitulom 
Láska kedysi a dnes. Romanca s ná-
dychom utópie a sci-fi.
ISBN 978-80-971430-7-7

ZEUMEROVÁ, Silvia
Parstelvan: Pečať 
Bratislava, Lindeni v Albatros Media 
2018. 1. vyd. 320 s. Viaz.
Lyrický fantastický debutový román 
s dobrodružnou a romantickou líniou 
o Branarovi hľadajúcom Darnovskú 
pečať a o jeho milej Darnálii.
ISBN 978-80-566-0747-3

GURIČANOVÁ, Zuzana
Atlantis 
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 304 s. Viaz. Edícia FeelGood-
Books
Young adult fantasy debutový ro-
mán autorky (1992) pre deti a mládež 
o princeznej Korinei a neviestke Jasy-
dii, ktoré majú priniesť mier starove-
kému ostrovu Atlantis.
ISBN 978-80-8170-048-4

HATALA, Martin
Whiskey, krv a striebro. Ilust. Mar-
tin Cuco Luciak
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 432 s. 
Viaz.
Fantasy príbeh s detektívnou záplet-
kou je debutom autora (1988), ocene-
ného vo viacerých literárnych súťa-
žiach, známeho komika z televízneho 
projektu Silné reči.
ISBN 978-80-8201-009-4

HUNT, Oliver
Libertas: Vzorec času 
Bratislava, Art Floyd 2018. 1. vyd. 
325 s. Brož.
Prvá časť sci-fi trilógie Libertas, kto-
rá sa odohráva v alternatívnej realite 
od autora píšuceho pod pseudonymom. 
ISBN 978-80-89889-15-0

JELÍNEK, Peter
Alternauti 
Zvolen, Enribook 2018. 1. vyd. 224 s. 
Brož.
Druhá kniha autora pozostávajúca 
zo steampunku, popkultúry a horo-
ru. Nové dobrodružstvá Terencea 
Norra a psychotroničky Catherine 
Havebridgeovej.
ISBN 978-80-8994-801-7

JUNGOVÁ, Ivana
Sedem požehnaní (Kniha tretia). 
Ilust. Martin Schwarz
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2018.  
1. vyd. 223 s. Viaz.
Tretia časť fantasy trilógie Legen-
da o Braslavovi, ktorá sa odohráva 
v 9. storočí na území Veľkej Moravy. 
ISBN 978-80-556-3558-3

JURÍK, Martin
2084
Bratislava, Marenčin PT 2018. 1. vyd. 
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„Mexické vlny“ 
aj v literatúre 

pre deti a mladých?
Literatúra pre deti a mládež 2018

Timotea Vráblová

Mgr. Timotea Vráblová, PhD. (1968) je vedeckou 
pracovníčkou Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zaoberá 

sa slovenskou literárnou kultúrou 17. – 18. storočia. 
Detskú literatúru a Psychológiu detského diváka prednáša 

na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje 
sa tiež projektom tvorivého čítania detí a mládeže, je 

koordinátorkou Centra detskej literatúry, čítania 
a SK IBBY a prezidentkou Slovenskej sekcie 
Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY.

V  minulom roku bola „knižná úroda“ boha-
tá, vyše 170 titulov prvého vydania pôvod-
nej tvorby. Autori hľadajú spôsob, ako deti 

i dospievajúcich pripraviť na súčasný život, na jeho 
nároky i komplikovanosť. No vidieť i to, že čítanie 
kníh sa zrejme čoraz viac vníma najmä v kontexte 
komerčnej zábavy. V podtextoch titulov zaznievali 
výzvy a podnety k čitateľom typické pre komerčnú 
motivačnú literatúru. Akoby sa ona spájala aj s tým, 
čo ponúka hodnotovú orientáciu. Objavovali sa 
apely: ty zmeníš svet, máš výnimočný potenciál. 
Poprípade také, ktoré pripravujú človeka na typ  
tzv. zdieľanej spoločnosti: spolu to zvládneme, zapoj 
sa. Prezentovala sa tiež zjednodušená predstava 
(autorská i spoločenská), že poučiť a vzdelávať zna-
mená predložiť či najmä podsunúť tému, zhŕňať 
informácie a rady. Hoci aj na úkor emocionálnych 
obsahov. Akoby sa zabúdalo, že pre hlbšie pozná-
vanie je dôležité citlivo, „po ľudsky“ osloviť dieťa, 
podporiť ho v tom, ako svet prežíva, a ako sa doň 
citovo vkladá. Akosi sme opäť vkĺzli do obdobia 
schematizmu. Tentoraz demagogicky preferujeme 
informáciu pred prežitým poznaním. Aj o ľudskom 
vnútri hovoríme z odstupu. A komerčný schematiz-
mus prevláda voči literárnym kvalitám. Nie však 
pri všetkých vlaňajších knihách. 

Sila ľudského zaujatia
„Malá Anna sedí na zemi a nevníma nič okrem domina. 
‘Čo robíš, Anna?‘ spýta sa Magdalénka. ‘Slová!‘ povie 
malá Anna a nadšene opakuje: ‘Robím slová!’“ 
 Čitateľ je svedkom „vesmírneho“ zázraku. V kniž-
ke Tone Revajovej Rok Sivka ohniváka (TRIO Pub-
lishing) totiž príbeh unáša malú Annu k hviezdam. 
Nie ako „mexická vlna“! Ide o nádherný a závažný 
bytostný okamih, v ktorom (malý) človek, Anna, 
prežíva vlastný objav, cíti túžbu rásť a dosiahnuť 
svoj cieľ. Chce poznávať až za hranicu všetkých 
možností – „ad astram“. Chce sa naučiť čítať. Chce 
byť školáčkou. S príznačným majstrovstvom Re-
vajovej je v diele do hĺbky zvládnutá psychológia 
postáv. Rozprávač v er-forme je pritom empatic-
kým sprievodcom. Jeho podanie príbehu sa blíži 
až k vnútornému hlasu malej Anny. Autorka prí-
znakovo stvárňuje prežívanie dievčatka cez poeti-
ku význačného času. To detské, krehké, citlivé sa 
výrazovo spája s pomyselným vnútorným „cvalom“ 
na hojdacom koníkovi Sivkovi. Ako prejav výsady 
ho Anne v škôlke požičiava kamarát Jožko Vrana. 
Revajová nepodľahla pokušeniu a „výjazdy“ Anny 
do krajov fantázie ponecháva zahalené. Veď ide 
o Annin intímny priestor. Čitateľ ho môže tušiť, jem-
ne cez náznaky a príznaky sa ho aj dotknúť. No len 

po hranicu vlastného hlbšieho vnímania a empatie. 
Nejde tu o „reality show“. V smelších kontúrach je 
vykreslená Anna v situáciách, kedy autorka rozkrý-
va jej cieľavedomú snahu stať sa školáčkou, porásť, 
naučiť sa. Cez udalosti, v ktorých Anna odvážne 
bojuje za svoj školácky status. Rok Sivka ohniváka 
je pre Annu vlastne „rokom šlabikára“. Učí sa v ňom 
čítať nielen tie knižné písmenká, ale aj čítať po riad-
koch a medzi riadkami vzťahov, ľudskej blízkosti, 
a spoznávať rozľahlý svet okolo seba. Až „ad astra“, 
kam ju uniesol prvý príbeh, ktorý si už sama od seba 
dokázala hoci ešte ako škôlkarka prelúskať. 
 Knižka Daniela Heviera Vtáčia legenda (TRIO 
Publishing) vznikla na podnet nádherných ilustrá-
cií Vlada Krála. Hevier v nej pokračuje v rozvíjaní 
témy rozprávačstva, s ktorou sa aj v tvorbe pre deti 
a mládež už dlhšie zaoberá (napríklad v dielach 
Krajina Agord, Svet zachránia rozprávky, Chymeros). 
Venuje sa dimenziám rozprávačstva a jeho zmyslu 
pre človeka i kolektív. V tomto prípade zužuje optiku 
na rodinný priestor. Hľadanie spoločného príbehu 
je cestou, na ktorej sa upevňuje medzigeneračný 
vzťah, vytvára sa blízke porozumenie, „parťáctvo“ 
(medzi dedom a vnukom s príznačnými menami 
Peter Stehlík a Martin Straka). Rozprávať a spo-
ločne vymýšľať sa bude legenda o vtákoch. A ešte  ››
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k tomu rovno počas letu. Na palube lietadla, na spo-
ločnej prázdninovej ceste do Edinburghu. Na sku-
točného rozprávača človek dorastá poznávaním 
a cez skúsenosti v životných zápasoch. Spoločné 
rozprávanie „vtáčej legendy“ je teda v niečom aj 
ľudsky zásadné. Nie je len vymýšľaním „od buka 
do buka“, no je tvorivým procesom, v ktorom záro-
veň dochádza aj k bytostnej výmene toho, čo kaž-
dý z rozprávačov zažil alebo spoznal vo vlastnom 
živote. Hevier sa pritom pohráva s látkou, formou, 
hrá sa s kontextami, ktoré mu prepájajú slová 
a ich mnohoraké významy. Nepriamo tak vťahuje 
detského čitateľa do poznávania mnohovrstevnatos-
ti a mnohovýznamovosti tém a obsahov spojených 
s témou vtáctva, lietania, no tiež do čítania žánrov, 
ktoré človeku približujú tieto symbolické obsahy 
dotýkajúce sa hlbších skúseností ľudstva. 
 Obrázková knižka Ľuba Paľa Môj kocúr Tam-
tam (Ikar – Stonožka) patrí k výborným autorským 
i vydavateľským projektom určeným najmladším 
adresátom (batoľatá, predškoláci). Autor sa dômy-
selne približuje ich vývinovým potrebám. Kniha 
však neustrnula v účelovosti, je inšpiratívna aj ako 
umelecký koncept. Kocúr Tamtam je výrazný, živý 
a odvážny partner pre hru, no i pre dialóg. Paľo ho 
portrétuje v akciách typických pre každodenný ži-
vot mačky. Dieťa sa teda zoznamuje s činnosťami 
a objektami, ktoré tvoria jej životný kontext. Autor 
ho však láka k tomu, aby si zároveň na základe frag-
mentov diania vytvorilo aj príbeh, v ktorom priebeh 
dňa prežíva s Tamtamom. Takto ho vedie k vzťahu 
so zvieratkom. Veď láska k zvieratku nás privádza 
k tomu, aby sme si hľadali spoločný príbeh a spolu 
s ním ho prežívali. Aký cenný vklad! 
 Významným literárnym i vydavateľským počinom 
je prebásnené vydanie Dcéra Slávy Jána Kollára 
(Perfekt) v podaní Ľubomíra Feldeka. Je zname-
nitým klasickým dielom. A aj v prebásnenej podobe 
je literárnym skvostom. Feldekovi sa totiž podarilo 
v pravom slova zmysle pretlmočiť Kollárovo dielo, 
nájsť mu primeraný kultúrny ekvivalent. Približuje 
ho súčasnému mladému adresátovi, no jeho podanie 
vnútorne zodpovedá aj básnickému jazyku, poetike 
a videniu Jána Kollára. Po výbornom prebásnení 
Piesne Šalamúnovej je to Feldekov ďalší vynikajúci 
impulz k „citovej výchove“ mladých čitateľov.
 Ku skvostom minuloročnej sezóny patrí adaptácia 
starovekého rozprávania Iason a Medeia (Perfekt) 
v podaní Beaty Panákovej. Je ďalšou zo série antic-
kých príbehov v nádhernom výtvarnom prevedení 
D. Brunovského. A tak sa texty vysokej kultúrnej 
hodnoty dostávajú do dialógu s výtvarným stvár-
nením umeleckej hodnoty. Literárne spracovanie 
Beaty Panákovej pritom tomuto ambicióznemu zá-
meru v plnej miere zodpovedá. Autorka k výberu 
látky nepristupuje rutinne, pragmaticky. Citlivo 
a premyslene si zvolila zorný uhol rozprávania. Roz-

vytvorená aj publikácia autorky Petry Štefánkovej 
Čmáranica a Machuľa (Vydavateľstvo Slovart). 
Tieto dve hrdinky sa vybrali na maliarske plátno. 
A čitateľ má možnosť zažiť, skúmať a podieľať sa 
na ich ceste tým, že si sám toto „plátno“ v knižke 
dotvára. 
 Hravá, svieža, motivačná je knižka Jozefa Pavlo-
viča Veselí prváci (Ottovo nakladatelství). Typicky 
pavlovičovský rukopis – hry so slovami, vtipné po-
inty – podporuje u dieťaťa poznávací proces.
 Škriatkovské príbehy sa literárne málokedy 
vydaria. Výnimkou je debutová próza Zuzany 
Líškovej Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné 
(TRIO Publishing). Desaťročná Ela zažíva osame-
losť. Rozvrátená rodina jej neponúka emocionálne 
zázemie. Prichádza aj o svoju najlepšiu kamarátku, 
ktorá sa s rodičmi odsťahuje do Čiech. Chýba jej teda 
to presvetlené, príjemné miesto blízkosti. Nájde ho 
v paralelnom svete drobučkých bytostí – škriat-
kov. Ich priateľstvo je pre ňu vnútorným hybným 
impulzom. Nie v mytologickom magickom zmysle. 
Predstavujú paralelný vnútorný svet. Krehký, malý 
a pre Elu možno sotva rozpoznateľný. No dôležitý. 
Pri nich dokáže slobodnejšie uvažovať o vzťahoch 
a rozvíjať zo svojho vnútra to, čo nespoľahlivosť 
a chlad okolia nedokázali potlačiť alebo zničiť. Au-
torka presvedčivo modeluje plán postáv, a to aj tých 
v paralelných svetoch.
 Knižka Adely Režnej Cukrové topánky (Zum 
Zum production) sa príhodne opiera o spôsob roz-
mýšľania malých čitateľov. Hlavného hrdinu Cyrila 
ukazuje v dvoch odlišných vnútorných polohách. 
V tom jednom prípade sa zo zvedavosti stáva 
„obeťou“ zázračných cukrových topánok. Tie ho 
po rozprávkovsky povláčia po cestách-necestách 
bezuzdného maškrtenia. Tá druhá poloha už nie 
je sebadeštruktívna. Naopak. Cyril začína tvoriť. 
Napríklad to, o čo ho nenásytná pahltnosť obrala.
 Max a Lea (MarDur) z knižky Jána Uličian-
skeho prežívajú rozprávkovo dobrodružné príbe-
hy. Odvážne totiž spoznávajú svoj najbližší svet. 
A presne v takom hrdinskom štýle, aký je vlastný 
iba im. Autorovi sa podarilo milým, sviežim spô-
sobom rozohrať a rozihrať dejiská bežného života 
detí. Láskavo sa približuje ich mentalite, spôsobu 
vnímania a zaznamenáva ho s presvedčivosťou. Až 
zriedkavou.
 Debutová knižka pre deti Evy Luky Pani Kurča-
ťová 1. (Modrý Peter) je tradičná i experimentálna 
súčasne. Priznane nadväzuje na „otcov“ nonsensov-
skej línie autorskej rozprávky – najmä na Edwarda 
Leara a Lewisa Carolla. Z Leara autorka preberá 
postupy spojené s hyperbolizáciou postáv. Vizuálne 
(vlastnými ilustráciami) i literárne. Nonsensový 
jazyk nie je nezmyselný. Ponúka kľúč lepšie sa 
prizrieť tomu, čo má v našom životnom priestore 
razanciu, intenzitu až do zveličeností. Pozeráme 

hodla sa pre klasickú formu iniciačného dialógu. 
Ním rámcuje hlavný príbeh. Vybrala si príhodnú 
formu. Čitateľovi naznačuje, že príbeh či príbehy, 
s ktorými sa zoznámi, majú ľudsky zásadný význam. 
Uvádzajú mladého človeka do života. Nie sú len tak 
pre zábavu. V pútavom rozhovore učiteľa Cheiróna 
(symbolická postava kentaura) s mladým žiakom 
Achilleom spoznávame osudy jeho voľakedajšieho 
žiaka Iasona. Cesta, ktorú Iason a argonauti mu-
seli prestáť či vykonať (i v symbolickom zmysle), 
však nie je len dobrodružným alebo dramatickým 
rozprávaním o hrdinoch. Odkazuje k rozsiahlemu 
vnútornému priestoru ľudskej duše. V ňom sa čitateľ 
zoznamuje s peripetiami ľudského prežívania citu, 
vášne, vernosti či zrady. Obsahuje temné hlbiny 
(morí) i malebné zákutia (Kolchidy). Zmietanie 
na lodi v búrkach i dychtivú plavbu vpred v ústre-
ty cieľom. K akým? Naliehavé témy a ich obsahy 
sú pritom v autorkinom podaní sprostredkované 
s mimoriadnym citom pre mieru voči detským ad-
resátom. 

Aj svieži vánok prišiel
Láskavá a pôvabná – tak pôsobí zbierka drobných 
poviedok Vinceta Šikulu Deti (Ikar – Stonožka). 
Ponúka možnosť objaviť majstra prostredníctvom 
príbehových miniatúr. Ide o edíciu drobných próz, 
roztrúsených v rôznych detských časopisoch. Je to 
vzácny a náročný, no dobre zvládnutý vydavateľský 
počin Anny Blahovej-Šikulovej. Necháva vyznieť 
nuansy Šikulovho literárneho jazyka. A detskému 
čitateľovi otvára možnosť zahĺbiť sa do sveta cez jed-
notlivosť, drobný okamih, detail, ktorý by inak ľahko 
prehliadol. Navyše, v Šikulových prózach cítiť dobrú 
životnú os. Múdry základ. Vystavaný z osobne odpo-
zorovaného životného priestoru. A z hĺbky prežitého 
vzťahu (či voči prostrediu alebo k ľuďom). Navyše, 
vzťahu láskavého. 
 Zbierka básničiek Daniela Heviera Čo čaká 
prváka (Buvik) je príznačne hevierovsky motivačná 
a vzťahová. Láka dieťa do hlbšieho vzťahu s ľudským 
okolím, ale i bežnými, no inšpiratívnymi objektami. 
Láskavo, s humorom ho povzbudzuje: „Vrndží ti to? 
/ Vrčí? / Hrká? / Hurá! Smieš ísť za prváka.“
 Hravé epizodické básničky Márie Štefánkovej 
v zbierke Labky, krídla, chvostíky (Vydavateľstvo 
Slovart) sú príjemne stimulatívne. Najmladšiemu 
detskému adresátovi prinášajú potešenie aj tým,  
že štýlovo imitujú hádanky, navodzujú pocit, že sa 
bude riešiť hádanková úloha. Namiesto hádania 
však upozornia na akciu s prekvapivou pointou 
(napríklad teliatko nechce mliečko, ale kakao). Aj 
celková textovo-výtvarná kompozícia je príjemne 
rozhýbaná, aktívna, hravá. Zvieratká sa len 
tak mihajú na scéne svojich drobných, a pritom 
dôležitých rolí. Veď sú zrkadlom toho, kým sú 
a ako spoznávajú svet. V podnetne hravom duchu je 
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sa na veci, ktoré zvučia, hučia a znejú tak osobite,  
že ich potrebujeme vnímať s extrémnou citlivosťou. 
Tú pripomína aj ucho-ušisko pani Kurčaťovej. Vďaka 
týmto vnemom sa dostávame do tých rovín a oblastí 
života, v ktorých zažívame svet v jeho logickej i ira-
cionálnej optike. K Alici v Krajine zázrakov sa autorka 
približuje carollovskou hrou – využíva fragmentárne 
odkazy na iné žánre, kombinácie poézie a prózy. 
Napokon kniha ako celok je ako keby pomyselnou 
veľkou básňou. Jej básnickým prológom je sám jej 
obsah. Môžeme ho dokonca aj kontinuálne ako 
báseň čítať. Autorka teda ponúka čitateľovi viac 
možností, ako sa dá dielo uchopiť. Každopádne, čítať 
by sa malo zrejme pomaly. Tak postupne degustovať, 
vychutnávať. Akostné prívlastky sú totiž v tomto 
prípade digresie. Je ich dosť. Buď nám prebijú „chuť“, 
alebo sa nám v novú chuť spoja. A len vtedy, ak sme 
sa prehrýzli povrchovou dejovou líniou a reflektuje-
me v hlbších (aj kultúrnych) súvislostiach.
 V knižke Zuzany Csontosovej Majstrík a Kra-
somilka (Albatros v Albatros Media) zaznieva stále 
aktuálne posolstvo: svet fantázie je pre náš život 
dôležitý, no existuje len vtedy, ak doňho dokážeme 
vstupovať. Majstrík a Krasomilka sú fantazijnými 
postavami. Ich život však závisí od toho, či ich deti 
objavia tým, že sa nájdu v ich predstavách ale-
bo si o nich budú čítať. Inšpiratívne je, že kniha 
nepodáva tému deskriptívne, s čím sa v poslednej 
dobe stretávame často. Skôr podporuje dieťa k tomu, 
aby si hru s fantáziou vedelo samo plodne rozvíjať 
a malo z nej radosť.
 Obrázková kniha Adriána Machu Gerda. Prí-
beh veľryby (Albatros v Albatros Media) hovorí 
o hľadaní domova. Čo sa stalo s Gerdinými rodičmi? 
To je zahmlené. Je to totiž najmä príbeh o vnútornom 
procese, ktorým Gerda na ceste hľadania prechá-
dza. Teda symbolicky hovorí o raste, dozrievaní, 
pri ktorom sa osobnosť pasuje s tým, čo prichádza 
„po ceste“. Hľadať, bojovať však musí sama!
 Knižka Jaroslavy Kuchtovej Náš pes je Huncút 
(SPN – Mladé letá) je sviežim, hravým rozprávaním 
o vzťahoch medzi zvieratkami a ľuďmi v rodinnom 
prostredí. Autorke sa podarilo účelne a vtipne spojiť 
tému adaptácie na každodenné školské povinnosti 
s adaptáciou psíka na rodinu. Pritom inšpiratívne 
motivuje dieťa k citlivejšiemu vnímaniu komuniká-
cie. Do ich dialógu s ľuďmi a psíkom totiž vstupuje aj 
nonverbálna reč; psík používa vlastný jazyk, ktorým 
reaguje na ľudí. V texte je osobitne graficky vyzna-
čený tučným písmom. Nenápadným spôsobom sa 
tak dieťa učí vnímať aj významovú úroveň podtextu.
 Pôvabná knižka ľahkého čítania Opica Škorica 
opäť vystrája (Fortuna Libri) Petra Stoličného 
sprostredkováva najmladším čitateľom zážitok, 
ktorý poznajú z autopsie, keď si sami v predsta-
vách tvoria príbehy z prežívaných udalostí. Teda 
z toho, ako sami vo fantázii prežívajú a spracováva-

jú kontakt s každodennou realitou. Opica Škorica 
je obľúbená plyšová hračka. Aktérka v takýchto 
príbehoch. Deti na ňu projektujú predstavy, túžby 
i pocity. Je zvedavá, činorodá, vtipná, smiešna 
a bystrá. Občas ju treba vo všeličom vyučiť, poučiť 
a preskúšať. A toto všetko dohromady modeluje 
dynamický priestor, v ktorom si dieťa uvedomuje 
zdravé vnútorné hranice a princípy vzťahov, i to, 
čo patrí k nevyhnutným otázkam tzv. slušného 
správania.
 Sviežo napísanou knižkou ľahšieho čítania je 
Hups, Rups a Šups (Vydavateľstvo Slovart) Gabrie-
ly Futovej. Funkčne, milým a hravým spôsobom 
využila osvedčený literárny model: svet škriatkov 
totiž symbolicky odkazuje na to, čo sa človeku ne-
darí, čo musí premôcť, v čom by mal nadobudnúť 
moc. V tomto prípade pôjde o školáčku Amálku. Nuž 
a v Amálkinom prípade prišiel čas, aby sa trampoty 
v škole spojené s čítaním začali konečne naprávať. 
Veď je predsa šikovná!
 Knižka Romana Brata Stratený kráľ. Roz-
právka o škriatkoch a ľuďoch (Ikar – Stonožka) 
je určená čitateľom mladšieho školského veku. Dob-
rodružný príbeh v štýle ľahšieho čítania je podávaný 
ako hra s čitateľom. Sám adresát si totiž vyberá 
z možností, podľa ktorých bude príbeh pokračovať.
 Sviežim prekvapením je zbierka básničiek deväť-
ročnej Ľubany Holeštiakovej Dračie pestvá a iné 
čarodejstvá: kniha z knihy rekordov (VZLET), 
ktorú si autorka sama ilustrovala.
 Príbehy Michaely Pribilincovej Bájky spod 
Baobabu (Go4growth) sú žánrovo skôr zvieracie 
rozprávky než bájky. To však nemení na veci to,  
že ide o celkom príjemné rozprávania typu ľahké-
ho čítania. Autorke sa celkom presvedčivo darilo 
vytvoriť atmosféru v príbehu. 
 Príjemným prekvapením je zbierka troch ko-
miksových príbehov Juraja Martišku 3 x Komiks 
(Perfekt) s predhovorom znalca tohto žánru Petra 
Karpinského. Martiška nadviazal na štýl frankofón-
nych komiksov (napr. Asterix a Obelix). Vie vystavať 
vtipný príbeh, pričom svoj humor subtílne rozvíja 
cez detaily. V tomto zmysle chápem jeho komiks aj 
ako poučný a podnetný pre dieťa. Zábavnou formou 
totiž uňho rozvíja zmysel pre detail.
 V sviežom humornom štýle pre dospievajúcich 
je napísaná knižka Miroslava Masaryka Asi bu-
deme spolu chodiť (Buvik). V autorovom prístupe 
k látke sa prejavuje zrelosť, čím príbeh dostáva hĺb-
ku, presvedčivosť. Rozprávanie si pritom udržiava 
aj výrazovú vyváženosť. Otvára priestor, ktorý si 
čitateľ môže osvojiť a priblížiť sa k protagonistom 
i napriek istému časovému odstupu sprostredko-
vaných udalostí.
 Titul Jany Šajgalíkovej Ema a Max. Rozpráv-
ka o psíkovi Gagarinovi (Literárne informačné 
centrum) otvára problematickú stránku života 

detí v striedavej starostlivosti. Hlbšie ju zažívame 
možno aj preto, že sa autorka rozhodla využiť v na-
rácii princíp dvoch perspektív. Rozpráva udalosti 
na striedačku, očami dvoch hlavných protagonistov 
Emy a Maxa. Obaja prežívajú dôsledky citovej prázd-
noty vo vlastných rodinách. Je spôsobená najmä 
vzťahovými krízami i komplikovanou životnou 
situáciou rodičov. Autorka v príbehu funkčne 
využíva postavu psa Gagarina. Plní dôležitú úlohu 
v sociálnej interakcii hlavných protagonistov. V is-
tom zmysle im pomáha spracovávať pocity a vyrov-
návať sa s kolapsami i bariérami v komunikácii. Jeho 
pomoc je dočasná. A pre posolstvo príbehu je táto 
autorkina voľba inšpiratívnym riešením. Nezvládla 
ju však celkom v literárnom rozpracovaní. V druhej 
časti teda príbeh akoby strácal svoj prirodzený ráz.
 Príťažlivým čítaním v štýle príbehovo-dokumen-
tárnej prózy je titul Márie Vrkoslavovej-Ševčíko-
vej Pes Gordon a jeho priatelia (Perfekt). Gordon 
je kokeršpaniel a na svojich prechádzkach stretáva 
súkmeňovcov s rozličnými psími príbehmi. Nie-
ktoré pochádzajú z hrdinského psieho služobného 
života. Napríklad v policajnej práci. Iné psi majú 
za sebou obdobie „psieho“ života, ktorý ich dočasne 
privial aj do útulku. A potom sú tu aj kuriózne hr-
dinstvá, napríklad z veterinárnej ambulancie, keď 
sa pán doktor radšej pustí „vnohy“ pred vlastným 
pacientom.
 Záslužným počinom Marty Hlušíkovej je malá 
encyklopédia pre deti a ich zvedavých rodičov Sta-
rovek pod lupou (Perfekt). Predstavuje kultivovane 
napísaný výber podstatných pojmov, ktoré sa spájajú 
s kultúrnymi dejinami ľudstva. Heslá sú spracované 
prístupnou, príťažlivou formou.
 Publikácia Slovenské riekanky, rečňovanky, 
veršovanky a vyčitovanky (Fortuna Libri) edi-
torky Eleny Slobodovej je užitočným počinom. 
Predstavuje útvary ľudovej slovesnosti, ktoré síce 
patria k „malým formám“ kultúrneho jazyka, no 
sú jeho dôležitou súčasťou. A pre dieťa potrebnou 
i v tom, že sú mu nápomocné v nadobúdaní rečových 
zručností, podnecujú ho k hre s jazykom. Pomáhajú 
mu naučiť sa sústredene vyjadriť myšlienku, alebo 
ju aj vtipne pointovať. Dokonca, niektoré formulácie 
môžu pôsobiť na detského adresáta i výrazovou ta-
jomnosťou a rozvíjajú jeho obrazotvornosť. Knižka 
je štandardným, bohato ilustrovaným výberom. 
Práve ilustrácie sú v nej podstatným aktivizačným 
prvkom. Vhodne dopĺňajú a pointujú texty. 
 Knižky Róberta Beutelhausera sú zamerané 
na adresáta staršieho školského veku. S humorom 
a s istým zveličením mu približujú rôzne obdobia 
dejín na našom území a ich ťažiskové témy. Titul 
Za všetko (ne)môže Štúr (Vydavateľstvo Slovart) 
je venovaný obdobiu, v ktorom sa v Európe začína 
utvárať moderný koncept národa. Autor podnetným 
spôsobom uvádza čitateľa do interaktívneho dialógu  ››

TÉMA – LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 2018



s. 52/53

a stimuluje ho k tomu, aby informácie nielen zhŕňal, 
ale aby nad „látkou“ uvažoval.
 Aj obrázkové knižky Heleny Haraštovej pre naj-
menších čitateľov vytvárajú priestor pre to, aby dieťa 
spoznávalo hlbším spôsobom. Poznávanie je totiž 
spojené s emóciami. A tie môžeme navodiť aj inte-
raktívne, napríklad odkrývaním dôležitých častí 
príbehu – či už o bocianoch a ich sťahovaní do Af-
riky – Bocian Maťo alebo o kolobehu vody v prírode 
v knihe Kvapka Kajka (obe Albatros v Albatros 
Media). Hoci majú príbehy ilustratívnu funkciu, 
sú živé, plastické. Obaja, Kajka i Maťo majú teda 
potenciál stať sa kamarátmi malých čitateľov. 
 Marka Staviarska a Zuzka Dušičkováv pra-
covnom zošite Marinka Somarinka nakrúca film 
(Zum Zum production) približujú podnetným spô-
sobom proces filmovej tvorby. Dobre premyslený 
edukatívny koncept.
 Michal Hvorecký sa v knižke Bratislava – 
čarovná metropola (Vydavateľstvo Monokel) 
rozhodol preniesť na dieťa hlbší význam zážitku 
pri spoznávaní mesta cez príbeh v čarovnom met-
re, teda v akýchsi hlbinách mesta. Dedo a Alenka 
odkrývajú to najpodstatnejšie – význam, ktorý má 
mesto pre nich dvoch. Ten mu vlastne dáva tú naj-
vyššiu formu osobitosti. Vecné informácie sú preto 
v tomto titule menej podstatné. To, na čom záleží, 
je poznávať Bratislavu spolu.
 Miroslava Gavurová zostavila a z nárečovej 
podoby pretlmočila päť rozprávok zo Šariša, podľa 
podania ich zberateľa Jozefa Korčíka Fintického. 
Zbierka Zazračni dzvonček. Starodavne rosprav-
ki s Fintic/Zázračný zvonček. Starobylé rozpráv-
ky z Fintíc (FACE – Fórum alternatívnej kultúry 
a vzdelávania) je teda nielen cenným vydavateľským 
počinom, ale aj pôvabným čítaním.
 Nápadom usporiadania a podania povesťovej 
látky je podnetná knižka Ľudovíta Petrašku Po-
vesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska 
(Matica slovenská). Autor síce podáva povesťovú 
látku len v základnom rámci. Čitateľsky zaujímavé 
je však to, že si pritom všíma témy (napríklad téma 
pýchy), s ktorými spája rôznorodé texty po formál-
nej stránke (napríklad dĺžkou), alebo s rozličným 
miestnym určením – Okružná, Gregorovce a pod. 
Pred čitateľom sa tak predostrie veľkolepá vec, 
má možnosť uvidieť, aké problémy boli podstatné 
pre ľudí v danom regióne, s čím sa spájali, ako ich 
prežívali. A tiež to, ako rôznorodo sa na ne pozerali, 
prípadne ako rôzne o nich rozmýšľali. Otvárajú mu 
teda dvere do sveta povestí, k ich hlbšiemu porozu-
meniu a tiež k spoznávaniu a citlivejšiemu vnímaniu 
kultúrneho jazyka.
 Podanie povesťovej látky v knihe Šúrsky drak 
(Academia Istropolitana) Violy Almássyovej je 
zaujímavé v tom, že autorka sa usiluje zachytiť aj ich 
emocionálny obsah. Poukazuje na to, ako sa látka 

čítania. Sympatickým spôsobom predstavuje čita-
teľom mladšieho školského veku dvojicu súroden-
cov, ich živé, farbisté charaktery. Istou bariérou 
k hlbšiemu vnímaniu rozprávania je autorkina prí-
lišná deskriptívnosť. Čitateľ je zbytočne zaťažený 
detailistickým komentárom o tom, na čo myslia, 
o čom rozmýšľajú, opisovaním udalostí, ktoré sa 
síce objavujú v horizonte udalostí dňa, ale nie sú 
podstatné pre sústredené vypovedanie príbehu. 
 Zbierka poviedok Hu! (Perfekt) predstavuje ví-
ťazný výber zo 14. ročníka literárnej súťaže pôvod-
nej poviedkovej tvorby. Tohto roku je kvalitatívna 
stránka textov nižšia. Z  vydavateľského hľadiska 
je to však napriek tomu významný počin už tým, 
že systematicky zachytáva tvorbu autorov v tejto 
oblasti.
 Skvelý potenciál nesie debutová obrázková kniha 
Nikoly Aronovej Posledný dar zvuku (Verbarium). 
Príbeh vytvorený v štýle mytologického rozpráva-
nia odkazuje na bytostné otázky človeka a ľudstva 
týkajúce sa civilizačných problémov. Projektované 
sú v personifikovaných postavách: tvorivý a životo-
darný Zvuk a deštruktívny Hluk. Zvuk sa napokon 
odsťahuje na osamelé miesto, aby láskyplne daro-
val zahlučneným ľuďom ticho. Krásne posolstvo. 
A predsa, rozprávanie tohto typu potrebuje čírosť. 
V tomto podaní by si vyžadovalo ešte vyššiu mieru 
kondenzovania, sústredeného čistenia každej 
nadbytočnej častice – aby bol na ticho priestor.
 Knižka Alojza Čobeja Veselý detský rok (For-
tuna Libri) je akýmsi literárnym „kalendárom“ 
pre deti predškolského veku. Užitočným. Výber 
však pôsobí nevyvážene – kvalita textov kolíše. 
 V rámci edície Povesťová mapa Slovenska vyšla 
publikácia Hany Koškovej, zameraná na povesti 
o mlynoch a mlynároch v Novohrade – Mlynárske 
povesti (Vydavateľstvo Matice slovenskej). Teda tam 
na Ipli a na jeho priľahlých potokoch, kde bolo vo-
ľakedy 240 mlynov. Výber textov kvalitatívne kolíše. 
Spôsob rozprávania pripomína kuriózne, ohurujúce 
historky voľakedajších kalendárových a púťových 
tlačí. Sú zamerané na senzáciu, mysterióznosť 
udalostí. Menej už na kolektívny hodnotový kód. 
 Titul S. V. Lapšanského Zemplínske tajomstvá 
(Matica slovenská) prináša povesť len ako ľahký 
romantizovaný príbeh bez hlbšej obsahovej ambície. 
 V knižke Príbehy z prameňa (Vydavateľstvo 
spolku slovenských spisovateľov) Katarína Miko-
lášová posilňuje kontakt detského čitateľa s hlbšími 
kolektívnymi obsahmi. Ukazuje mu, ako človek cíti 
a vníma presah. Julka s babičkou sa prechádzajú 
okolo kúpeľného bojnického jazera. Ozýva sa k nim 
minulosť miesta v sérii napínavých dobrodružných 
i ľúbostných príbehov od najstarších pravekých čias, 
a potom naprieč storočiami. Z príbehov silne vystu-
puje ich lyrické podložie. Autorka ho živí v motívoch 
romancí a v obrazoch prostredia, ktoré navodzujú 

povestí spája so životným priestorom. Šúr, Šúrske 
blato nie je len miestom v okolí Svätého Jura, je to 
symbolický priestor, ktorý sa spája aj s obrazotvor-
nosťou, skúsenosťami a emocionálnym prežívaním 
miestnych ľudí. Akoby s nimi viedlo „pomyselný 
dialóg“. Reaguje na nich, keď sú v strachu, alebo 
keď je medzi nimi hoci aj vzťahový nesúlad.
 Knižky Eleny Rabčanovej rozvíjajú u najmenších 
detí hmatové vnímanie, jemnú motoriku. Podporujú 
v nich kognitívne vývinové procesy. Príkladom je aj 
knižka Nezbedné bodky (Fortuna Libri) zameraná 
na precvičovanie určovania farieb, rozpoznávanie 
tvarov a na stimulovanie procesov dôležitých pre lo-
gické myslenie a vnímanie analogických vzťahov. 

Tvar či obsah v nejasnostiach, nestálostiach 
Skvelý nápad sprostredkovať dieťaťu zážitok z toho, 
ako náš svet pretvárajú spomienky nájdeme v pub-
likácii Kataríny Kerekesovej a Kataríny Molá-
kovej zo série Mimi a Líza: Záhada vianočného 
svetla (Vydavateľstvo Slovart). Žiaľ, rozprávanie 
miestami stráca na údernosti rozvláčnosťou. Mož-
no aj preto, že jeho téma by si vyžadovala príbeh 
miniatúrnejší, intímnejší.
 Rozprávanie Hany Naglik (Silvestra Lavríka) 
Mikuláš, Ježiško a iné komplikácie. Dómkos-
tol a jeho tajné dejiny (OZ Slniečkovo) približuje 
život jedenásťročného Mikuláša, jeho kamarátky 
Lucie a jeho sestry Rozálie. Obsahy, ktoré priná-
ša na významovej i emocionálnej rovine, by sa 
mohli spájať s prívlastkom intenzívny (prežívanie 
dospievajúcich, Luciin život v krajnom ohrození 
pre onkologický stav, turbulentný stav Mikulá-
šovej rodiny). Prepiatosť situácie indikuje komi-
ka, humor (situačne aj vo vážnych momentoch 
Luciiných stavov zapríčinených chorobou) alebo 
paródia (Mikulášove úsmevné zážitky v kostole 
v podstate ilustrujú jeho hlboké, úprimné hľadanie 
orientácie v živote v existenciálnych otázkach). 
Autor ju však naznačil aj v časopriestorovom rámci. 
Sústredil rozprávanie na krátky časový úsek medzi  
sv. Mikulášom a Vianocami. Tiež miestne. Domi-
nantou Mikulášovho životného priestoru je Dóm  
sv. Alžbety v Košiciach. Tam sa odohrávajú okamihy 
najintenzívnejšieho prežívania hrdinu. Aj celkovo 
je prostredie zúžené, lokalizované na okolie a ulič-
ky v blízkostí Dómu. Zúženie priestoru navodzuje 
zameranosť hrdinu na „vnútorné miesta“, ktoré sú 
pálčivé, a v ktorých nástojčivo hľadá úľavu, vyrie-
šenie, rovnovážny stav, prijatie samého seba. Tento 
priestor však autor nedoprial čitateľovi. Namiesto 
toho mu ho zahustil verbalizmom. V ňom sa mu 
hrdina stráca, čitateľsky sa vzďaľuje. Akoby to 
autentické, čo autor naznačuje a z toľkých strán 
modeluje, bola len kamufláž. 
 Knižka Petry Nagyovej Džerengovej Hanka 
a Adam (Verbarium) patrí k textom nenáročného 

 ››
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náladu „hlbinného“ tajomna vekov. V rozprávaní 
však pritom občas pozabudne aj na príbeh samotný. 
A na jeho životnú magmu.
 Knižka Diany Mašlejovej Kráľovskí agenti. 
Betka a Cyril zachraňujú (Albatros v Albatros 
Media) má z viacerých hľadísk potenciál. Len sa 
rozpŕchol. Podobne ako sa v samotnom príbehu 
roztratili sympatické a odvážne veveričky – agent-
ky. Pritom autorka vie udalosti dynamicky a pú-
tavo vyrozprávať, aj vtiahnuť adresáta do deja. 
Trochu ju však zradil neistý zámer, neujasnený 
žáner a primerane tomu aj štýl. Čo vytvoriť? Ľahký, 
napínavý dobrodružný príbeh? Detektívku? Alebo 
symbolický príbeh o porážke démonického zla? 
Navyše s istou „príchuťou“ dahlovského Kamoša 
Obra. Nuž na to posledné sa v rozprávaní nazhá-
ňalo až preveľa lapidárneho materiálu. A celkovo 
aj priveľa banalít pre príbeh s mysterióznym ná-
dychom. 
 V knižke Pauly Sabolovej a Pauly Sabolo-
vej-Jelínkovej Čertík Trapko (Albatros v Albatros 
Media) čaká na čitateľa mladšieho školského veku 
premnoho prekvapivých momentov. Trapko je síce 
čert, no peklo ho vysiela na ľudské učňovské skusy, 
aby dorástol, dozrel. Môže však dorásť čert? Trapko 
sa vskutku trápne usiluje pochopiť, ako sa vyučiť. 
Pomôže len radikálna premena, nie taká akoby, taká 
pekelná. Skutočná premena – na človeka. V knižke je 
veľa vtipného a podnetného „materiálu“ a prekvape-
ní v podobe pôvabných hier s rozprávkovou formou. 
Len sa akosi žiada ten bohatý materiál popretriasať, 
pretriediť.
 Básnické zbierky Františka Rojčeka Pavúčik 
na nitke a Na zmrzline so žirafou (Vydavateľstvo 
Matice slovenskej) prinášajú rojčekovskú hravú 
poetiku postavenú na pointovaní raz témy, inokedy 
vnútorných súvislostí alebo aj drobných detailov, 
na ktoré chce autor zaostriť pozornosť. Nie vždy sa 
mu to však podarí. Kvalitatívnu rozptýlenosť v zbier-
kach mohol aspoň čiastočne eliminovať dôslednejší 
editorský prístup. 
 Knižka Moniky Novákovej Chrobáčik Rohá-
čik (Fortuna Libri) je zbierkou príbehov ľahšieho 
čítania. Udalosti v živote zvieratiek majú ilustračný 
charakter. Znázorňujú dobré životné princípy. Po-
naučenie síce vyplýva z príbehu, jeho účinnosť sa 
však znižuje tým, že má slabšie vystavanú pointu.
 Titul Bambolák (Taktik) Hany Tóthovej-Pate-
kovej je pozvaním k voľnému premýšľaniu, k refle-
xiám. Je sympatické, že autorka plánovala vydať sa 
na cesty do Kdebolákova Tambolákova už s menšími 
čitateľmi. Žiaľ, z väčšej miery asi zostane len pri jej 
želaní. Text je totiž až priveľmi rozptýlený. Je presý-
tený slovami s priveľkým množstvom symbolických 
odkazov. 
 Výtvarné spracovanie knižky Alexandry Cveč-
kovej a Martiny Rozinajovej Je veľryba veľká 

ryba? (Triglyf) je nápadité (pohybové a taktilné ob-
rázky) a ponúka ústretovo najmenšiemu adresátovi 
interakciu s knihou. Slabšou stránkou je však tex-
tová časť. Podanie príbehu je málo adresné. Men-
ší čitateľ by potreboval údernosť, stimulatívnosť 
a viac emocionálnych podnetov. Pre väčšie deti 
textu chýba dostatočná naratívna hĺbka. V texte 
o hľadaní identity je totiž mylne väčší dôraz na vecné 
informácie. Z nepochopiteľného dôvodu.
 Peter Bolaček v knižke Zoologické básničky 
(Asociácia Corpus) epizodicky zobrazuje život zvie-
ratiek. Miestami ho i vtipne pointuje. Texty však 
majú rozptýlenejšiu kvalitu.
 Titul Magduše Klocháňovej Čo sa deje na lúke 
(Vydavateľstvo Matice slovenskej) je zbierkou epi-
zodických veršíkov o živote zvieratiek na lúke. Sú 
príhodne pointované. Ich funkcia je však len ilu-
stratívna. Chýba im hlbší význam a emocionálny 
náboj.
 Dana Hlavatá v titule Bájky pre teba alegoricky, 
cez postavy zvierat, poukazuje na charakterové 
problémy súčasných ľudí. Zbierka kvalitatívne ko-
líše. Podobne ako aj kniha veršíkov Á, bé, cé, dé 
v abecede. Veselým a podnetným čítaním je však 
jej zbierka Rozšantená abaceda (všetky Fortuna 
Libri). Epizodické básničky znázorňujú písmenká 
„v akcii“. A navyše ešte aj v rozprávkach. 
 Leporelá Nataše Ďurinovej Krtko a farby a Krt-
ko a čísla (Ikar – Stonožka) majú slabšie prepraco-
vaný koncept. Nesúrodo hromadia pojmy k téme. 
Bez dostatočných podnetov, ktoré by dieťa viedli 
k zážitku. Chýba naznačenie vnútorných súvislos-
tí a motivácia výberu pre postavy a objekty (a to 
v obrázkovej i v textovej časti). Verše majú nižšiu 
literárnu kvalitu.
 Výtvarne zaujímavá obrázková knižka Petry Ba-
ďovej O dievčatku, ktoré kráča Domov (Asociácia 
Corpus) láka čitateľa do hry s tieňmi, za ktorými 
by mal hľadať hlbší obsah. Napríklad v odkazoch 
na iné texty, rozprávky. Ale aj na filozofický, exis-
tenciálny kontext bytia. Žiaľ, samotný sprievodný 
text je až príliš rozplývavý, znejasnený, pre dieťa 
príliš abstraktný. Udalosti sú podávané v hmlistých 
kontúrach, chýba motivácia rozprávania. Knižka by 
si vyžadovala menej textu a mala prejsť precíznou 
redakčnou úpravou. 
 Rozprávanie Marianny Čaučíkovej Plávaj, 
Lydka (Focusart) je venované problémom rodiny. 
I vážnejším, lebo Lydka si vlastne svoju rodinu hľadá. 
Putovanie rybky nás teda geneticky odkazuje ku ta-
kým klasickým príbehom ako je Rázusovej-Martáko-
vej Zatúlané húsa. Pripomínam ho aj preto, že práve 
pri ňom si možno uvedomiť, že viac ako udržanie 
dejovej línie je pri tejto téme dôležitá koncentrova-
nosť na udalosti cesty, na detaily, ktoré (ne)prinášajú 
potvrdenie o blízkom vzťahu. Martáková to krásne 
zvládla. V knižke Čaučíkovej sa však tento dôležitý 

typologický princíp stráca. Rozprávaniu chýba tiež 
spád. 
 Knižka Jána Turana O strašiačikovi, ktorý má 
deduška (SPN – Mladé letá) je príbehom o preko-
návaní osamelosti. Osamelý je deduško (žije na sa-
mote). Osamelý vo svojom strachu je aj strašiačik 
pri dedovom dome. Vzájomné zblíženie im otvára 
cestu k priateľským kontaktom.
 Ďalšie zo série dobrodružných rozprávaní Kris-
tíny Baluchovej Kapitán Padák 3 (Plutošop) patrí 
k titulom ľahšieho čítania. Spád knihy brzdí roz-
vláčny štýl rozprávania.
 Možno je to ceruzka, možno psík. U malých detí 
je to pri hre vlastne jedno. A z tejto skúsenosti vy-
chádza leporelo Grigorija Starodubceva Môj psík 
(Perfekt). Nápad je dobrý, len rozpačito zaznieva 
v príliš grotesknom výtvarnom stvárnení a zaniká 
v málo podnetných veršovačkách. 
 Debut Ľubice Bátoryovej Pes Timo a doktor 
Hafbolíto (Artis Omnis) vychádza z tém, ktoré sú 
autorke osobne blízke. Venuje sa totiž kanistera-
pii a záchranárskej kynológii. Pri ich podaní však 
celkom nezužitkovala svoje skúsenosti. Rozbehla 
sa totiž na príliš mnoho strán. Postavy pôsobia 
vykonštruovane. Materiálu chýba funkčný sujet. 
To všetko brzdí kontakt s čitateľom. A k tomu ešte 
je tu aj priveľa poúčania a priamočiareho vysvet-
ľovania. Skrátka, autorka čitateľovi nedá priestor 
samostatne skúmať a dostať sa spod povrchu aj 
do hĺbky.
 Príbehy z leporel Aleny Penzešovej Mačiatko 
Lili na návšteve a Chorý Macko (Fortuna Libri) te-
maticky spracúvajú situácie z bežného života dieťaťa. 
Ich podanie je však výrazovo i obsahovo málo pod-
netné. Autorka otvára príliš veľa kontextov. Chýba 
pointovanie, údernosť vo výraze či význame, ktorá 
by dieťa dostatočne stimulovala a aktivizovala. 
 Knižka Evy Ďurišovej Vesmírom k sníčkom. 
Namaľuj si svoju planétu (Enribook) je zaujímavá 
nápadom. Jednotlivé oblasti života alebo objekty, 
s ktorými sa malý čitateľ zoznamuje, sú predstavené 
ako planéty (napr. zelenina, bublinky, autíčka). Dieťa 
si ich vlastnú predstavu môže do knihy aj zakresliť. 
Problémom sú však básničky. Majú priblížiť dieťa-
ťu každú z oblastí. Ich vnútorná motivácia je však 
nejasná. Sú na nízkej kvalitatívnej úrovni.
 V knižke Eleny Cmarkovej Bylinkáreň starej 
mamy (Tranoscius) je dobrý nápad: sprostredko-
vať bylinkársku kultúru. Žiaľ, kvalitatívna úroveň 
epizodických veršíkov o bylinkách je nízka.
 Príjemným spestrením kníh v „eko“ štýle je ti-
tul Medvedica Ingrid (Evik) Hany Gebauerovej. 
Rozprávanie je postavené na skutočnom príbehu 
a pomerne autentickým spôsobom ho aj zachytáva.
 Pri čítaní knižky Petra Petroviča Hyňo a kor-
čule (Archipelago) môže dieťa nadobudnúť dôleži-
tú skúsenosť: môže sledovať pôsobenie a funkciu  ››
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fantastiky v príbehu. Hlavný hrdina sa korčuľuje 
na jazere a prepadne sa. Pod vodou spoznáva úplne 
iný svet. Ako to celé dopadne? Na tom sa podieľa 
čitateľ. Aj tým, že má možnosť sám dopĺňať alebo 
vyfarbovať ilustrácie k príbehu. Literárna úroveň 
textu je miestami nevyrovnaná.
 Záslužná je publikácia Rastislavy Stoličnej Ako 
sa kedysi stravovalo (ÚĽUV). Prináša čitateľom 
mladšieho školského veku zaujímavé informácie 
o tom, ako sa kedysi stravovali naši predkovia. 
Vzhľadom na vek adresáta je však obsah podávaný 
značne „hutným“ spôsobom.

V zajatí modelov a schém
Knižka Kataríny Macurovej Blcha Teo (Albatros 
v Albatros Media) sa kvalitatívne posunula oproti 
autorkinej predchádzajúcej tvorbe. A to je škoda! 
V predošlých knihách sa totiž Macurová sústredila 
na vytvorenie príťažlivého a podnetného naratí-
vu. Bol vystavaný z udalostí, na základe ktorých 
dieťa odhaľovalo „tajomný“ vzťahový princíp (Lily 
a Momo) alebo hlbšie spoznávalo zaujímavý prob-
lém (Prečo nekvitneš?). Autorka pritom dokázala 
rozprávať príbeh tak, že poznávací proces sa v ňom 
prirodzene spojil s vývojom udalostí. Príbeh sa stal 
priestorom objavovania. V knižke Blcha Teo plní 
príbeh len ilustratívnu funkciu (približuje pojem 
bádateľ). Rozprávaniu chýba dynamika, napätie, 
autorkina príznačná schopnosť hlbšie priblížiť vzťah 
postáv a nadviazať puto s čitateľom. Poznávanie 
teda stratilo aj potrebný emocionálny náboj. Je skôr 
hľadaním informácií než skutočným dobrodruž-
stvom. Účinnosť autorkinho podania tiež „zmrazil“ 
komerčný prístup, „bavičstvo“. Nuž blcha je smiešny 
hrdina a vzbudí pozornosť. Pritom však aj zostalo. 
 Leporelo Márie Nerádovej Poďme objavo-
vať Slovensko (Meda) po výtvarnej stránke na-
ozaj pozýva k objavným výpravám. Veľa motívov 
a drobných epizódiek, ktoré naznačujú obrázky, 
by sa dali využiť pri interakcii s dieťaťom. Škoda,  
že tejto kvalite nezodpovedá aj textová časť. Je príliš 
schematická a málo prepojená s ilustráciami. Možno 
by bolo stálo za úvahu zladiť text s udalosťami, ktoré 
naznačujú obrázky.
 V zajatí edukatívnych modelov zostala publikácia 
Renáty Matúškovej Tajuplné povesti o sloven-
ských hradoch a zámkoch (Perfekt). Je chvályhod-
né, že knižka vychádza v ústrety školskej praxi. Je 
bohato ilustrovaná. Autorka tiež podporuje vníma-
nie textov povestí tým, že k nim prikladá zaujíma-
vé informácie, ktoré spájajú čitateľa s historickým 
kontextom rozprávania. K príbehom sú pripojené aj 
jednoduché otázky zamerané na čítanie s porozu-
mením. Samotné podanie povestí však rezignovalo 
na zoznamovanie čitateľa s látkou príbehov, s ich 
dejovým rámcom. Titul je bez vyšších literárnych 
ambícií. 

(Musica Liturgica), v ktorých sa má detský čitateľ 
naučiť hľadať písmená. 
 Prvoplánová je aj fantasy Daniely Václavovej 
Peral tajomná krajina (Taktik) o magickej krajine 
a boji proti čiernej mágii. Je určená čitateľom mlad-
šieho školského veku. 
 V ľahko predvídateľných schémach historických 
romancí o budúcej kráľovnej „z ľudu“ ustrnulo aj 
dobrodružno-historické rozprávanie Kráľovná 
(DAXE) o Šarlote, dcére hutníckeho kráľa od Svet-
lany Majchrákovej.
 Až bez dychu sa čítajú Ryšavky (SPN – Mladé 
letá) Jaroslavy Kuchtovej. Nie preto, že by boli 
strhujúcim rozprávaním. Text nám však veľmi dý-
chať nedovolí. Je verbalistický, „ukričaný“ (hlasné 
vnútorné monológy človeku nedovolia premýšľať), 
pôsobí dojmom nekonečnej riavy slov. Možno z popu-
du vyrozprávať sa. A právom. Veď ide o závažnú vec: 
ľudskú identitu. Témy spojené s touto problematikou 
sú síce zaručene „in“, no sú zbytočne nahustené. 
Chýba im presvedčivý dôvod, motivácia a tiež roz-
právačská autenticita. Postavy sa na témy akoby 
hrajú. Nevedia hovoriť z vnútra. Ich prehovor je už 
aj názorom. Pritom sa neráta s podstatným, že by 
sa rozprávaním viedol vnútorný dialóg s čitateľom. 
To by sme však dávali čitateľovi priestor aj myslieť. 
A tu myslieť netreba. Stačí lajkovať názory a obrázky 
typických scén. Stačí? Len prečo potom na konci 
autorka cíti potrebu rýchlo ešte čo-to hlbšie doroz-
právať? Nájsť možné východisko? Schematizmus je 
však ešte aj v čomsi inom. V tom komerčne nasta-
venom „profile“ tínedžera.
 Lena Riečanská v príbehu Niečo ti pošepkám 
(Slovenský spisovateľ) rozohráva témy v dobrej zo-
stave. Ladia s prirodzeným prostredím dospieva-
júcich (medzigeneračné vzťahy v rodine, susedské 
vzťahy, kamaráti). Považujem to za prínosné, lebo 
táto prirodzená „skladba“ sa v literatúre pre do-
spievajúcich začína nezdravo nahrádzať umelými 
sociálnymi konštruktami. Neodkazujú na reálny 
život človeka, ale na jeho negáciu, na vnútornú bez-
zmyselnosť, prázdnotu. Škoda však, že Riečanská 
ustrnula pri modelovaní charakterov a udalostí. 
Umelo pôsobí motivácia konania postáv. „Hýbu“ sa 
podľa vykonštruovaných schém. Nie podľa toho, 
ako to vyplýva z vnútra, zo samej podstaty ich ži-
vota. Za veľmi povrchné a neprimerané považujem 
vyvrcholenie rozprávania. Frajerkár otec (závažný 
charakterový problém, zakorenený v určitom nega-
tívnom a zaužívanom modeli správania) sa zo dňa 
na deň preporodí. A od tej chvíle už bude všetko 
dobré. Aj so vzájomnou dôverou v rodine? Nie je 
tam dopad? Následky? Podobne je to aj s rozvíjaním 
blízkeho vzťahu medzi hlavnými protagonistami.
 Zuzana Štelbaská pristupuje v zbierke povie-
dok 15-roční (Nakladateľstvo CooBoo v Albatros 
Media) k témam celkom marketingovo. Prednosť 

 Knižka Danice Pauličkovej Macíkovo tajom-
stvo (Seneca Publishing Company) je postavená 
na analogickom vzťahu hračky a dieťaťa. Vychádza 
teda z autentického spôsobu prežívania najmenších 
pri objavovaní im blízkeho okolia. Podáva ho však 
priveľmi naivistickým spôsobom.
 Titul Viery Švenkovej Anička je veverička 
(Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov) je 
ďalšia z autorkinej série venovanej predškolákom. 
Ústretovo ich vnímaniu spracúva krátke epizódy, 
ktoré dieťaťu modelovo predstavujú situácie bežné-
ho života: čo sa v nich deje a ako sa dajú úspešne 
zvládnuť. Texty sú príliš polopatistické, ilustratívne, 
a teda aj menej podnetné pre samostatné poznáva-
nie dieťaťa.
 Príbehy Bibiany Ondrejkovej Rozprávky 
o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke (Sober) 
predstavujú situačné modely, poučné, výchovné 
situácie. Autorka sa pritom snaží nadviazať s dieťa-
ťom priznaný dialóg. Rozprávanie narúša osobnými 
otázkami, ktoré smerujú k čitateľovi – napríklad aj 
ty máš školskú tašku? Text je však rozvláčny a až 
príliš modelový. 
 Ivan Sedlák v titule Ježko Pichliačik a noví 
kamaráti (Ikar) využíva tradičný vzorec poučných 
príbehov o zvieratkách. Ilustratívnym spôsobom 
predstavuje život zvieratka. V modelových situá-
ciách poukazuje na jeho symbolický odkaz (najmä 
v spojitosti so vzťahmi). Rozprávanie je však málo 
podnetné. Pôsobí ako klišé. Je umelo vytvorené 
bez vnútorného prežívania udalostí. Príbehy sú 
výrazovo stereotypné. Postavy sa len „mechanis-
ticky“ presúvajú priestorom. 
 Príhody psíkov v knižke Lenky Gahérovej 
Máša a Lili (Hladohlas Group) vychádzajú z pek-
ných námetov. Pohľad na život psíkov v rodine 
odkrýva dôležitosť zažívania blízkych vzťahov. 
Žiaľ, rozprávanie pôsobí strnulo, literárna úroveň 
textov je slabšia. 
 Podobne je to i s publikáciou Ruženy Smatano-
vej Slávikovej Prázdniny u starej mamy (Albatros 
v Albatros Media). Autorka avizuje, že knižka by 
mala byť podnetná práve z hľadiska emocionálne-
ho prežívania. Pritom mu vytvorila málo podnetný 
priestor. Je prílišne deskriptívna, detailistická.
 Prísľub z názvu knihy Halky Marčekovej Ako 
sa Otko potkol o Fidlibuma (Ikar – Stonožka) sa 
naplnil. Uskutočnil sa. Potkan Oto, ktorý sa nešťast-
ne ocitá v rukách nepodareného, bezcitného Jožka, 
sa stretáva so škriatkom Fidlibumom. A to je asi aj 
jediné naozajstné prekvapenie.
 Úroveň klišé nepresiahli epizodické Básničky 
z lúk a lesa (Albatros v Albatros Media) Jany Pavlí-
kovej. Chýba im dostatočná výrazová a významová 
nosnosť. Ich pointa je slabá, málo obsažná. 
 Podobne účelové sú veršovačky o Slovensku Má-
rie Valovej v titule Výlety s Betkou Abecedkou 

 ››
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majú senzačné témy: z resocializačných zariadení, 
o psychických poruchách, o závažných civilizačných 
ochoreniach, o psychickom a sexuálnom zneužívaní. 
Ako však vstúpiť do hĺbky abnormálneho sveta? 
A tak je cez tento „raster“ tém prezentovaný aj bežný 
život súčasného človeka. Ako a k čomu sa vlastne 
priblížiť? Štýlom filmových „upírskych romancí“? 
V čom je tu spojenie s autentickým prežívaním 
života? Mimochodom, cieľovou skupinou týchto 
filmov sú podľa marketingového odhadu práve 
15-roční (a potom najmä veková skupina medzi  
40 – 50). Okrem lásky k téme ich vraj často spájajú 
aj psychicky a sociálne komplikované životné situ-
ácie a nezdravý únik k hyperbolizovaným témam 
v týchto filmoch. 
 Snahu ozvláštniť spôsob narácie badať v ďalšom 
minuloročnom titule autorky (Takmer) dospelé 
poviedky (Ikar). Príbeh dvojice dospievajúcich ľudí 
je rozprávaný z pohľadu dvoch pouličných mačiek. 
Aj tu sa však prejavila schematickosť. Rozprávači 
sú len akýmisi figúrkami. Autorke sa nepodarilo 
presvedčivo vytvoriť ich vlastné podanie príbehu 
s ich írečitou osobnostnou príchuťou. 
 Prenášanie politických obsahov do symbo-
lického (zvieracieho) príbehu je v istom zmysle 
osvedčený literárny postup. A tiež náročný. Najmä 
ak ide o detského adresáta. Symbolické postavy 
zvierat síce autorovi umožňujú spracovať náročnú 
problematiku pre dieťa príhodnejším spôsobom. 
Symbolický jazyk však pracuje s náznakom. A to 
sa môže podpísať na prílišnom zjednodušení témy. 
Hrozí zdeformovanie porozumenia jej obsahu. 
V prípade knižky Miroslavy Grajciarovej Slony 
kapitána MiGranta (o.z. Dva v jednom) sa obsah 
tiež nepodarilo celkom dobre zvládnuť. Príbeh 
o slonoch – utečencoch je v niektorých častiach 
príliš zaťažený konkrétnymi „reáliami“, ktoré 
odkazujú na život migrantov. Na iných miestach 
zasa chýbajú podstatné konkrétne znaky na roz-
líšenie významových kontextov. Napríklad nedo-
statočne jasne, miestami až nevhodne pre malého 
adresáta je podávaná problematika adaptácie 
slonov na nové prostredie. Prečo sú Európania 
ľudia a utečenci slony? Sú ľudia zlí, lebo očaká-
vajú, že sa slony budú adaptovať? Zostávajú slony 
naveky postihnuté obrími ušami – inými slovami, 
chcú autori upozorniť na to, že sa migranti budú 
trvale vymykať z komunity? Problematických 
otázok je viac. 
 Knižka Gabriely Spustovej Izakovičovej Zá-
hady mravčeka Filipa (ZAEX) sleduje dobrý cieľ: 
náboženské témy, ktoré súvisia s prípravou na prvé 
sväté prijímanie sa usiluje podať ústretovo dieťaťu 
v mladšom školskom veku. Zvolila si interaktívnu 
formu. Deti si môžu svoju „cestu“ prípravy zazname-
návať kreslením obrázkov. Úlohy sú však vo viace-
rých prípadoch motivované abstraktne (teda trochu 

neúmerne veku). Tiež príliš zjednodušujú výsledný 
„obraz“ o téme.
 Titul Tatranskí orli (Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov) Ivany Vranskej Rojkovej 
je určený čitateľom staršieho školského veku. Au-
torka vytvorila príbeh na princípe fiktívneho „po-
lemického dialógu“ na tému významu štúrovského 
hnutia. Rozvíja sa v dvoch líniách. Kamaráti, gym-
nazisti Dušan a Ondrej, si medzi sebou vymieňajú 
knihy, diskutujú o nich a na základe toho si formujú 
svoj názor na štúrovské hnutie. Paralelne k tomu sa 
zoznamuje s tou istou témou Ondrejova sestra Táňa 
(ôsmačka), ktorá má problémy s pravopisom. Ro-
mán je zaujímavý tým, že sa autorka pokúsila využiť 
pri rozprávaní prvky viacerých žánrových útvarov 
(napríklad fantasy, dokumentárne žánre, polemika). 
Škoda, že je dielo zaťažené prílišným didaktizmom. 
Postavy v rozprávaní pôsobia kŕčovito. Sú uväznené 
v ľahko predvídateľných schémach, ktoré vyplývajú 
zo zámeru presvedčiť či poučiť čitateľa. 

Priveľa otáznikov
Pri knižke Ivany Urgelovej Kam zmizol Viktor? 
Rozprávka z lesa (Marenčin PT) som si dala zák-
ladnú otázku: čo bolo dôvodom pre napísanie tohto 
rozprávania? Motivácia textu či zámer autorky nie 
sú totiž jasné. Aj preto mu chýba „životná energia“. 
Z literárneho hľadiska ide o slabý výkon. 
 Platí to aj o knižke Heleny Chachulovej Jajko 
zo Zajačieho vŕška (Vydavateľstvo Matice sloven-
skej). Výrazovo vyznieva gýčovito. Verbalisticky.
 Praktická motivácia k napísaniu knižky Soplík 
Lolík (D. T. Studio) Zuzany Kubašákovej vyzerá 
byť nepopierateľná – pomôcť si rozprávkou pri ne-
príjemnom čistení nosa detí. Napriek tomu som si 
kládla otázku o jej zmysle a účelnosti. Aj preto, že by 
som vzhľadom na praktický cieľ očakávala zbierku 
stručných a výrazne pointovaných textov. No najmä 
preto, že prvoplánový, obsahovo plochý text zaujme 
pozornosť dieťaťa len povrchne. A to je škoda! 
 Aj knižka Víla zo šatôčky a iné rozprávky 
(Taktik) tejto autorky je zbierkou účelovo za-
meraných textov, ktoré by mali dieťa motivovať 
k zaspávaniu. Z estetického hľadiska sú gýčom. 
Z hľadiska zámeru je pritom kvalita tiež pod-
statnou. Texty sú takmer bezobsažné, zamerané 
na lacný efekt spojený s ľúbivou témou víl. Ako 
ten samotný trblietavý prach, ktorý malý Paľko 
v príbehoch roznáša s pani Nocou. Kde je však 
ten potrebný významový a emocionálny obsah, 
ktorý by dieťaťu sprostredkoval hlbšie upokojenie 
a odpočinok?
 Aj v tohtoročnom titule Muflón Ancijáš a mi-
mozemšťan (Vydavateľstvo Slovart), preháňa Bra-
nislav Jobus čitateľa po pláňach príhod, tentokrát 
aj vo vesmírnych putovaniach: cez nespútané hry 
s hlbšie nemotivovanými inšpiráciami a cez slovo-

hru. Presila nápadov bez hlbšieho zmyslu. Ale aspoň 
autorom priznaná zábava.
 Knižka Mateja Zámečníka Nezábudka a Di-
vozel (Vl. náklad) je v podstate zameraná na eko-
logickú výchovu. Hoci mená protagonistov znejú 
ako z rozprávky, ide o realisticky koncipované 
rozprávanie. Príznakovosť mien je teda nejasná. 
Aj vzhľadom na zámer knižky by možno bolo bývalo 
užitočné, keby ju autor funkčne využil v texte. Na-
pokon aj príbeh sám osebe je vzhľadom na zámer 
nedostatočne funkčne využitý. Autorovi išlo najmä 
o sprostredkovanie vecných informácií (ako sa čís-
lujú vajíčka, aká je doba rozkladu odpadkov a pod.), 
nevedel ich však v príbehu dostatočne príťažlivo 
sprostredkovať ba ani usporiadať. Načo teda knižka 
vlastne vyšla?
 Titul Planéta UFF (Elist) Ivany Žilinskej hovorí 
o paralelných svetoch. Vesmírny svet tu zastupuje 
rozprávkovú fantastiku. V istom zmysle odkazuje 
k fantázii ako k priestoru úľavy a oddychu. Kniha 
má však veľmi slabú literárnu úroveň. 
 Pri zbierke epizodických básničiek Emílie Hu-
bočanovej Abeceda. V básničkách hľadaj mená 
(Fortuna Libri) mám otázniky nad zámerom autorky, 
avizovaný poznávací či vzdelávací sa akosi neukázal. 
„Hľadanie mena“ tu ani nie je príznakovým podne-
tom, ako sľubuje titul. Verše sú verbalistické a chý-
ba im podnetnejší obsah. Literárne slabé sú aj jej 
veršovačky Zvieratká v lese (Fortuna Libri).
 Knižka Vlada Slivku Tajomstvá našej ZOO 
(Idealist) prináša príbehy a básničky o dievčatku 
na kolobežke. Očakávali by sme v nich teda dyna-
miku, hravosť, podnetnosť. To všetko je však už 
v zárodku zahltené, zahatané uvravenosťou na li-
terárne slabej úrovni.
 Nízku literárnu úroveň dosahujú aj veršovačky 
Miroslava Kapustu Ja sa z toho ušúľam (Dali-BB). 
Autor sa vo veselo ladených epizodických obrázkoch 
usiluje zachytiť bežný život detí a rodičov. Používa 
pritom aj príznak folklóru. Výrazová a významová 
úroveň textov sa tým však nijako nezdvihla.
 Z mnohých ohľadov sporne pre mňa zaznieva 
publikácia Stanislava Repaského Natálkine 
dobrodružstvá (Fragment v Albatros Media). Je 
to pokus o fantasy pre deti mladšieho školského 
veku. Hlavná protagonistka Natálka sa naučí vy-
užívať vlastnú predstavivosť na presuny do iných 
svetov. Nie preto, aby unikla. Používa fantáziu 
pri poznávaní. V rodine sa pritom necíti dostatočne 
pochopená. Dospelí totiž nerozumejú jej citovému 
prežívaniu a videniu sveta. Rozprávanie má teda 
celkom podnetné východisko. Pri čítaní jej príbe-
hov som však mala otázniky. Jednak nad kvalitou 
textu. Je zaťažený nadmerným verbalizmom (pre 
symbolický jazyk, a teda aj pre formu fantasy je to 
problematické). Tiež nie je dostatočne zvládnutý 
štýl reči postáv (napríklad kráľ nie je presvedči-  ››
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vým kráľom). No pre vekovú skupinu adresáta je 
problematický aj obsah, výber tém a únosnosť hra-
níc rozprávania. Nepovažujem za vhodné, aby boli 
deti zaťažované patologickými modelmi správania 
dospelákov (kodependentné väzby, emocionálne 
týranie a sexuálne vydieranie, ohrozovanie života 
dieťaťa matkou, poruchy osobnosti a pod. naprí-
klad v príbehu o maliarovi). Navyše, v tomto type 
rozprávania nie sú ani jasne hodnotovo reflektované 
problematické vzorce správania. Takýto symbolický 
príbeh neposkytuje dieťaťu vhodný priestor pre bez-
pečné a slobodné poznávanie.
 Iným prípadom s otáznikmi je publikácia Zuza-
ny Almáši Koreňovej Ela a jej kľúče k zázrakom 
(Elist) určená pre deti mladšieho školského veku. 
Sú to akési „motivačné príbehy“ v štýle komerč-
nej „koučingovej“ literatúry zameranej na životný 
štýl alebo osobnostný rozvoj. Štvorročná Ela žije 
v problematickej rodine. Jej osobnostným „darom“ 
sú údajne veľké uši. Čo má teda počúvať? V tom je 
problém. Poznávací proces dieťaťa je tu totiž výraz-
ne podnetovo redukovaný. Aj preto, že autorka prí-
liš zdôrazňuje svoje „trénerské méty“: zameranosť 
na cieľ, pozitívne myslenie. A to v priveľmi zjedno-
dušenej ilustratívnej forme. Príbehy sú prvopláno-
vé, neprimerane schematické. Akoby ani nerátala 
s bohatým potenciálom detí. S ich schopnosťou 
funkčne použiť predstavivosť a fantáziu a cez „ná-
znak“ svojbytne poznávať a podnety emocionálne 
spracovávať. Nemusia byť k tomu za každú cenu 
posúvané. 
  Fantasy román od Laury Ensiovej Spoločen-
stvo: Zrod vlčej bojovníčky (Vydavateľstvo Maxim) 
je postavený na symbolickom znázornení ľudské-
ho charakteru prostredníctvom reprezentantov 
rôznych zvieracích skupín. Hlavná protagonistka 
žije v polovičnej kombinácii podoby človeka a vl-
čice, na ktorú sa premenila z myši. Tzv. hybridné 
postavy sú síce v posledných rokoch „in“, lenže je 
zvyčajne ťažké nájsť im autentický výpovedný obsah 
či zmysel aj v tomto prípade. Sama autorka nemá 
jasno, prečo sú jej postavy len vlci a nie démonickí 
vlkolaci. V tomto prípade by bol teda zrejme čistejší 
a výpovednejší „obyčajný“ zvierací príbeh. Navyše, 
rozprávanie je rozvláčne, ploché. 
 Dvojitú osobnosť, ľudsko-mačací život, zachy-
táva aj román Kataríny Senajovej Mágia splnu  
(2. časť) (Vl. náklad). Má slabú literárnu úroveň. 
 Vita Jamborová vo fantasy románe Kris z rodu 
fextov: Tajomstvo neexistujúceho hradu (Taktik) 
si pre rozprávanie zvolila záhadné postavy fextov, 
stvorené starobylou mimozemskou civilizáciou. 
Ťažko sa jej však s týmto typom postáv modeloval 
príbeh. Chýba mu vierohodnosť i zmysel. 
 Mimoriadne slabý je aj román Danielly Fer-
kovej Láska a iné Pobláznenia (Vydavateľstvo 
Slovart). Kým jej debut Tanec pre Luciu Frey si udr-

uvidieť a identifikovať konkrétneho chlapca, ako jej 
máva ružovými teniskami. Text zahlcuje obrazmi, 
ktorým podsúva neprimeraný význam (cítiť sa ako 
vysatá nádoba – k akej skutočnosti poukazuje autor-
ka? Alebo mať prezývku staccato – čo podľa autorky 
v praxi znamená žiť naplno, na doraz – významovo 
to nesedí, nezodpovedá technike staccata). Pôsobia 
však akoby boli literárne. A to „akoby“ sa vzťahuje 
k obom jej románom.
 Knižky Júliusa Belana Super strela, Carlos 
(Vydavateľstvo Slovart) a Petra „Peťku“ Opeta 
Život Adama 3. Dvanásť rokov rebelom (Ikar – 
YOLi) pokračujú vo svojich sériách chlapčenských 
románov. Ich obraz o dospievajúcich chlapcoch je 
značne podhodnotený. Stereotypné, konverzačné 
čítanie, uvravený štýl, nízko postavená hodnotová 
i literárna kvalita. U Belana je hybnou motiváciou 
rozprávania sebaprezentácia protagonistu. U Opeta 
zasa najmä jedenie a zábavka – jedine to vraj pohne 
chalana poznávať svet. 
 Román Kristíny Ježovičovej Nevyslovené 
(CooBoo v Albatros Media) sa môže javiť ako pozi-
tívny krok v tom, že sa čitateľom staršieho školské-
ho veku sprístupňuje téma incestu (medzi otcom 
a synom). Osobne považujem tento román za ne-
vhodný a veľmi neprimeraný spôsob, ako priblížiť 
takúto komplikovanú tému adresátovi. Dotkne-
me sa totiž skutočne tohto závažného problému 
a jeho ťažkého dopadu na detského hrdinu, keď 
„technicky“ popíšeme sexuálne praktiky otca? Prvý 
styk? V čom obohatíme prežívanie čitateľa? Jemu 
sa vlastne ani veľa priestoru nedáva. Psychologická 
stránka románu je slabo zvládnutá. Tiež jeho lite-
rárna stránka – narýchlo „ušitá“. 
 Veľa sa v našej spoločnosti hovorí o demokratic-
kom prístupe k informáciám, málo o ich (zodpoved-
nom) zhodnocovaní, hlbšom reflektovaní. Strácame 
tak skutočný pôžitok z poznávania. Míňame jeho 
pravý zmysel. A to sa prejavilo aj v mnohých knihách 
minuloročnej sezóny. Máva sa hviezdam, lacným 
hrdinstvám. Podľa predpokladaného životného štýlu 
marketingových skupín. „Mexické vlny“ sú však 
zradné. Podľa štúdií odborníkov sa k nim vlastne 
pridá len tretina. Tie druhé dve sa zariadia podľa 
seba. Tu však nehovoríme o futbale a banálnej re-
akcii na štadiónoch. Ak už teraz nemáme čo zmys-
luplné povedať deťom, ani mladým nebudeme mať 
čo povedať. Aký bude teda dopad? 

žiaval aspoň dejovú líniu, v tomto románe sa už 
dej ťažko sleduje. Autorka totiž zahlcuje čitateľa 
presilou málo obsažných komentárov a výlevov 
na tému vzťahov a každodenného života. 
 Nad románom Barbory Jankovičovej Anjel-
ský prach (Ikar) mám veľa otáznikov. Predstav-
me si Katherine ako úspešnú právničku, ktorá má 
vo svojom životnom priestore (inak vraj dokonale 
naplánovanom) taký chaos, že jej nie je jasné, či muž, 
s ktorým žije, fakt reálne existuje alebo je to halu-
cinogénny výplod (Katherine možno berie drogy). 
A potom príde údajne druhá kríza, keď sa ocitne 
na psychiatrii (na zatvorenom oddelení!) s ťažkou 
amnéziou. Preberá sa a upadá do nej na dennej báze 
počas niekoľkých mesiacov a zároveň rieši vzťah 
s ďalšími dvoma mužmi (jeden je jej psychiater v ne-
mocnici). Zle jej nastavia lieky, čo má ťažký fyzic-
ký a psychický dopad, niekde uprostred toho však 
aj výletuje v Copacabana beach a následne aj opäť 
úspešne pracuje v advokátskej firme. Čo povedať? 
Aspoň nejaký jasný zmysel príbehu? Nehovoriac 
o tom, že rozprávanie pripomína filmové dialógy. 
Niežeby autorka nejako zaujímavo zapracovávala 
do textu filmový žáner. To sa len rinú ako celé sek-
vencie, ktoré si možno vedome či nevedome prenáša 
z filmov.
 Hrdina má zmeniť svet. Prečo je potom jeho cha-
rakterový profil taký banálny? Je citlivka bez záujmu 
o technológie primeraný prepis pre nerozpozna-
ného hrdinu? V čom to odráža jeho charakter? Je 
pri dobrodružnom románe najvhodnejšou formou 
forma nudne deskriptívnych denníkových zápis-
kov? Hovorí prázdny afektovaný výlev o skutočnej 
zamilovanosti? Prečo je humor hraný? Aký význam 
má premena niektorých postáv (slonica Samantha 
sa zmení na Lízu) – je to len smiešne gesto alebo 
to ovplyvňuje príbeh? Prečo sú všetky katastrofy 
sveta vymenované už na úvodných stránkach? Ešte 
aj hrdinov otec je v base. Ako to vnútorne súvisí 
s hlavným hrdinom? Ovplyvnilo ho to naozaj? To sú 
len niektoré z mnohých otázok pri literárne veľmi 
slabom románe Ivety Kesnerovej Deň, keď som 
zmenil svet (Ikar – YOLi).
 Knižka Maroša Andrejčíka Ja, hviezda Mi-
chaela (AlleGro) je napísaná provokatívnym, 
miestami arogantným štýlom. Možno s humorným 
zámerom, no nevydareným. Ani jeden z prívlastkov 
totiž nemá v rozprávaní náležitú funkčnosť alebo 
opodstatnený zámer. Z literárneho hľadiska ide 
o slabú úroveň. 
 Romány Miroslavy Varáčkovej Nepobozkaná 
a Spolu to zvládneme (CooBoo v Albatros Media) 
možno charakterizovať ako literárny gýč. Pôsobia 
vykonštruovane a afektovane. Autorka bola málo 
pozorná pri logickej výstavbe textu. Napríklad dá sa 
len ťažko predpokladať, že by pri typickom osvetlení 
na rockovom koncerte mohla hudobníčka už z pódia 
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ANDREJČÍK, Maroš
Ja, hviezda Michaela. Ilust. Ďuro 
Balogh
Bratislava, AlleGro Plus 2018. 1. vyd. 
126 s. Viaz.
Próza s podtitulom Alebo ako sa stať 
šéfkou školy vhodná pre tínedžerov 
od 12 rokov prináša príbeh zo života 
pubertálneho dievčaťa.
ISBN 978-80-973087-2-8
 
BAĎOVÁ, Petra
O dievčatku, ktoré kráča Domov. 
Ilust. autorka
Bratislava, Asociácia Corpus 2018.  
1. vyd. 60 s. Viaz.
Debutová kniha autorky pre deti, 
v ktorej obrazová zložka presahu-
je textovú. Text obsahuje odkazy 
na známe rozprávky.
ISBN 978-80-9990-400-3
 
BELAN, Július
Super strela, Carlos! Ilust. Lea 
Schulze
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 272 s. Brož.
Tretia kniha v poradí – Prihraj, Car-
los! (2016) a Daj gól, Carlos! (2017) – 
o malom futbalistovi, ktorý sa zraní, 
no napriek tomu zabojuje o ligový 
titul.
ISBN 978-80-556-3561-3
 
BEUTELHAUSER, Róbert
Za všetko (ne)môže Štúr. Ilust. 
Katarína Slaninková
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 144 s. Brož. Edícia Naše 
hrôzyplné dejiny
Publikácia pre deti od 9 rokov zachy-
táva najdôležitejšie udalosti, ktoré 
sa udiali v osvietenstve v 18. storočí 
na našom území.
ISBN 978-80-556-3497-5
 
BRAT, Roman
Stratený kráľ. Ilust. Filip Horník
Bratislava, Ikar – Stonožka 2018.  
1. vyd. 160 s. Viaz.
Príbehy pre deti od 8 rokov obsahu-
júce hru, v ktorej sa dieťa rozhoduje, 
ako bude pokračovať v čítaní. Kniha 
s podtitulom Rozprávka o škriatkoch 
a ľuďoch.
ISBN 978-80-551-6305-5
 

2018. 1. vyd. 320 s. Viaz.
Druhá kniha autorky mladej ge-
nerácie o rôznych podobách lás-
ky. Debut: Tanec pre Luciu Frey 
(2015). Vhodné pre  čitateľov 
od 15 rokov.
ISBN 978-80-556-3040-3

FUTOVÁ, Gabriela – ŠKORUPOVÁ, 
Katarína
Hups, Rups a Šups. Ilust. Katarína 
Ilkovičová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 114 s. Viaz.
Príbeh o tlačiarenských škriatkoch 
a školáčke Amálke od etablovaných 
autoriek literatúry pre deti. Vhodné 
od 5 rokov.
ISBN 978-80-556-3395-4
 
FUTOVÁ, Gabriela
Poškoláci. Ilust. Daniela Zacharová
Bratislava, SPN – Mladé letá 2018.  
3. vyd. 142 s. Viaz.
Reedícia príbehu pre čitateľov 
od 11 rokov o najlepšej žiačke v trie-
de, ktorá sa dostala medzi stálych 
poškolákov.
ISBN 978-80-10-03217-4
 
GRAJCIAROVÁ, Miroslava
Slony kapitána MiGranta. Ilust. 
Rado Repický
Prešov, OZ Dva v jednom 2018. 1. vyd. 
48 s. Viaz.
Príbeh o téme utečenectva autorka 
zobrazuje prostredníctvom slonov, 
ktorých domov bol zničený. Debut 
autorky. Vhodné od 3 rokov.
ISBN 978-80-9732-150-5

GURIČANOVÁ, Zuzana
Atlantis 
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 304 s. Viaz. Edícia Feel-
GoodBooks
Young adult fantasy debutový ro-
mán autorky (1992) pre deti a mlá-
dež o princeznej Korinei a neviestke 
Jasydii, ktoré majú priniesť mier sta-
rovekému ostrovu Atlantis.
ISBN 978-80-8170-048-4

HEVIER, Daniel
Čo čaká prváka 
Bratislava, Buvik 2018. Bez vyd. 64 s. 
Viaz.

Básničky, rozprávky, rýmovačky 
a vtipné príbehy pre prvákov od vý-
znamného autora literatúry pre deti 
a mládež (1955).
ISBN 978-80-8124-098-0
 
HEVIER, Daniel
Vtáčia legenda. Ilust. Vladimír Král
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 216 s. Viaz.
Rozprávanie o dedkovi Stehlíkovi 
a jeho vnukovi Martinovi Strakovi, 
ktorí si počas letu do Edinburghu 
krátia chvíľu tým, že o ňom vymýš-
ľajú príbeh.
ISBN 978-80-8170-051-4
 
HILBERT, Petra
Pepína z Longitálu 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 144 s. Viaz.
Druhá kniha autorky, v ktorej sa 
vracia do detstva. Kniha je rozprá-
vaním o dievčatku žijúcom v dome 
na kopci neďaleko veľkomesta. 
Otec spisovateľ a mama novinárka 
majú stále veľa práce a nikdy nie 
sú doma.
ISBN 978-80-556-3557-6
 
HLAVATÁ, Dana
Rozšantená abeceda. Ilust. Juraj 
Martiška
Bratislava, Fortuna Libri 2018. 1. vyd. 
96 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Veselé príbehy s jednoduchými úlo-
hami o abecede.
ISBN 978-80-8142-768-8

HLUŠÍKOVÁ, Marta 
Starovek pod lupou. Ilust. Juraj 
Martiška
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 251 s. 
Viaz.
Publikácia s podtitulom Malá en-
cyklopédia pre deti a ich zvedavých 
rodičov.
ISBN 978-80-8046-902-3

HUBOČANOVÁ, Emília
Abeceda. V básničkách hľadaj 
mená. Ilust. Jakub Cenkl
Bratislava, Fortuna Libri 2018. 1. vyd. 
56 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Básničky pre deti od 3 rokov na spo-
znávanie rôznych mien.
ISBN 978-80-814-2818-0

CSONTOSOVÁ, Zuzana
Sára a zázračný stôl. Ilust. Alica 
Raticová
Bratislava, Proti prúdu, o. z. 2018.  
1. vyd. 77 s. Viaz.
Rozprávka o 9-ročnej Sáre, ktorá 
býva v záhradnej chatke, a jej ceste 
za lepším domovom. Autorka sa ve-
nuje téme ľudí bez domova.
ISBN 978-80-971154-7-0
 
ČOBEJ, Alojz
Veselý detský rok 
Bratislava, Fortuna Libri 2018. 1. vyd. 
136 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Obrázková kniha pre deti plná básni-
čiek, pesničiek, poviedok a vtipných 
príbehov.
ISBN 978-80-8142-817-3
 
DANIHELOVÁ, Majka
V znamení ametystu 
Bratislava, Vydavateľstvo CooBoo 
v Albratros Media 2018. 1. vyd. 436 s. 
Viaz.
Debutový fantasy román z pera slo-
venskej blogerky o 17-ročnej Meggie, 
ktorej život sa zmení, keď sa ocitne 
v tajomnom Ametystovom lese. Jej 
spoločníkmi po nepoznanej krajine 
sú noví priatelia a zápisky mŕtvej 
matky.
ISBN 978-80-566-0638-4
 
DRGONCOVÁ, Viktória
Nepriatelia Urdisu 
Bratislava, Art Floyd 2018. 2. vyd. 
357 s. Brož.
Prvý diel trilógie odohrávajúcej sa 
v apokalyptickom svete od autorky 
(1998). Prvýkrát vyšiel v roku 2016. 
Skupinu preživších ohrozujú zmuto-
vaní ľudia, útočisko ponúka Urdis.
ISBN 978-80-89889-08-2

DRGONCOVÁ, Viktória
Mračná Urdisu 
Bratislava, Art Floyd 2018. 1. vyd. 
349 s. Viaz.
Druhý diel trilógie. Cynthia sa spolu 
s ostatnými preživšími vydáva na zá-
chrannú výpravu.
ISBN 978-80-89889-09-9
 
FERKOVÁ, Daniella
Láska a iné Pobláznenia 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
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HUDEK, Ján
Rozprávky, povesti, balady, pies-
ne, básne zozbierané z oblasti 
Trenčína 
Bratislava, Jogh 2018. 1. vyd. 90 s. 
Viaz.
Zozbierané ľudové texty z trenčian-
skeho regiónu.
ISBN nemá
 
HUMAJ, Roman
Daj si čas II. – Z histórie spoloč-
nosti 
Bratislava, Raabe Slovensko 2018.  
1. vyd. 148 s. Brož.
Populárno-náučná publikácia s his-
torickou tematikou, ktorá rozvíja 
a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť 
žiakov na druhom stupni základnej 
školy.
ISBN 978-80-8140-328-6
 
HVORECKÝ, Michal
Bratislava – čarovná metropola. 
Ilust. Simona Čechová
Bratislava, Vydavateľstvo Monokel 
2018. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Známy spisovateľ a prekladateľ 
(1976) píše o hlavnom meste Slo-
venska, o jeho zaujímavých záku-
tiach, uliciach, dotýka sa tiež his-
tórie. Vhodné pre detského čitateľa 
od 5 rokov.
ISBN 978-80-972993-3-0
 
Iason a Medeia. Ilust. Daniel Bru-
novský
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 48 s. 
Viaz. Edícia Múzy
Antický príbeh o argonautoch podľa 
starovekých gréckych mýtov preroz-
právala Beata Panáková.
ISBN 978-80-8046-904-7

JANKOVIČOVÁ, Barbora
Anjelský prach 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 384 s. 
Brož.
Debutová próza autorky pre tínedže-
rov. Katherin sa ocitá na psychiatrii 
s amnéziou. Cestu jej skríži muž, kto-
rý hrá podľa zvláštnych pravidiel.
ISBN 978-80-551-5924-9
 
JENČO, Jožko
Vichodňarske rozpravočki. Ilust. 
Biľana Čurná Roman

čatku Mimi a jej kamarátke Líze. 
Hrdinky sa vydajú na dobrodruž-
nú cestu časom, aby vrátili Viano-
ciam ich očarujúce svetlo. Vhodné 
od 6 rokov.
ISBN 978-80-556-3564-4
 
KESNEROVÁ, Iveta
Deň, keď som zmenil svet. Ilust. 
Ján Kurinec
Bratislava, Ikar – YOLi 2018. 1. vyd. 
164 s. Brož.
Debutová kniha autorky vhodná 
pre mládež. Príbeh o Jánovi Mrkvič-
kovi, ktorý absolvuje veľmi neobyčaj-
nú cestu a na nej stretáva niekoľko 
veľkých osobností svetovej vedy, 
umenia a politiky. 
ISBN 978-80-551-6081-8
 
KOŠKOVÁ, Hana
Mlynárske povesti. Ilust. Miroslav 
Regitko
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2018. 1. vyd. 96 s. Viaz. Edí-
cia Povesťová mapa Slovenska
ISBN 978-80-81152-68-9
 
KRAJČOVIČOVÁ, Jana
Ako mačky zachránili Tigra. Foto 
Jela Školková
Bratislava, Vydavateľstvo Antre 
2018. 1. vyd. 128 s. Brož. Edícia Ma-
čacie spektrum
Voľné pokračovanie knihy Caspero-
ve príhody alebo Čo robí kocúr, keď 
nie sme doma. 
ISBN 978-80-9715-193-5
 
Kráľ Matej pod Manínom. Zost. 
Štefan Meliš, Stanislav Muntág. Ilu-
st. Martin Kellenberger
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2018. 2. uprav. vyd. 191 s. 
Viaz.
Povesti z Javorníkov a Strážovských 
vrchov zozbieral Štefan Meliš, vybral 
a prerozprával Stanislav Muntág. 
ISBN 978-80-8115-273-3
 
KUBAŠÁKOVÁ, Zuzana
Víla zo šatôčky a iné rozprávky. 
Ilust. Jana Luptáková
Košice, Taktik 2018. 1. vyd. 96 s. 
Brož.
Voľné pokračovanie knižky Škriatok 
v pyžamku a iné rozprávky (2016) 

obsahuje 13 príbehov o rôznych det-
ských trampotách.
ISBN 978-80-8180-127-3
 
KUCHTOVÁ, Jaroslava
Náš pes je Huncút 
Bratislava, SPN – Mladé letá 2018.  
1. vyd. 92 s. Viaz.
Rozprávková kniha pre čitateľov 
od 8 rokov o súrodencoch Mišovi 
a Katke a ich psíkovi  Huncútovi. 
ISBN 978-80-10-03254-9
 
KUCHTOVÁ, Jaroslava
Ryšavky 
Bratislava, SPN – Mladé letá 2018.  
1. vyd. 112 s. Viaz.
Kniha pre čitateľov od 10 rokov 
o dvoch sestrách, tichej, pracovitej, 
poriadkumilovnej Eme a neporiadnej 
Ele, ktoré v škole prezývajú spolu-
žiaci ryšavky.
ISBN 978-80-10-03342-3
 
LAPŠANSKÝ, S. V. 
Zemplínske tajomstvá 
Martin, Matica slovenská 2018.  
1. vyd. 160 s. Viaz.
Kniha historických noviel na motívy 
zemplínskych povestí.
ISBN 978-80-8128-206-5
 
LÍŠKOVÁ, Zuzana
Ako sa Ela naučila vidieť nevi-
diteľné. Ilust. Simona Dudášová 
Balážová
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 96 s. Viaz.
Debutová próza autorky o osamelej 
Ele, ktorá odrazu získa kopu kama-
rátov a tí jej pomáhajú riešiť každo-
denné situácie.
ISBN 978-80-8170-047-7
 
LUKA, Eva
Pani Kurčaťová 1. Ilust. autorka
Levoča, Modrý Peter 2018. 1. vyd. 
420 s. Viaz.
Kniha pre mladších i starších čitate-
ľov s podtitulom Ten, kto sa narodí 
zle od poetky (1965). Odkazuje na die-
la Alica v krajine zázrakov, Čarodej-
ník z Krajiny OZ, Muminovci a iné.
ISBN 978-80-8954-566-7
 
MAJCHRÁKOVÁ, Svetlana
Kráľovná. Ilust. Oksana Lukomska

Kladzany, KĽUD na divadlo i film 
2018. 1. vyd. 79 s. Viaz.
Hravé a veselé rozprávky napísané 
vo východoslovenskom dialekte 
od režiséra, dramatika a autora di-
vadla KĽUD Kladzany.
ISBN 978-80-9731-950-2
 
JEŽOVIČOVÁ, Kristína
Nevyslovené 
Bratislava, Vydavateľstvo CooBoo 
v Albratros Media 2018. 1. vyd. 232 s. 
Viaz.
Príbeh o tínedžeroch Viole a Frede-
rikovi, ktorí sú charakterovo roz-
dielni, ale spoločné majú problémy 
s rodičmi.
ISBN 978-80-566-0642-1
 
JOBUS, Branislav
Muflón Ancijáš a mimozemšťan. 
Ilust. Igor Derevenec
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 136 s. Viaz.
Štvrtá kniha série o muflónovi Anci-
jášovi spisovateľa, speváka a hudob-
níka pre deti od 8 rokov.
ISBN 978-80-556-3492-0
 
JUNGOVÁ, Ivana
Sedem požehnaní (Kniha tretia). 
Ilust. Martin Schwarz
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 223 s. Viaz.
Tretia časť fantasy trilógie Legen-
da o Braslavovi, ktorá sa odohráva 
v 9. storočí na území Veľkej Moravy. 
Vhodné pre tínedžerov.
ISBN 978-80-556-3558-3
 
KAPUSTA, Miroslav
Ja sa z toho ušúľam…! Ilust. Jaro-
slav Slabej 
Banská Bystrica, Dali-BB 2018.  
1. vyd. 140 s. Viaz.
Zbierka veselých básničiek, ktoré sú 
vhodné i k prednesu. Určené pre deti 
od 5 rokov.
ISBN 978-80-8141-183-0
 
KEREKESOVÁ, Katarína – MOLÁKO-
VÁ, Katarína
Mimi a Líza: Záhada vianočného 
svetla. Ilust. Ivana Šebestová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 112 s. Viaz.
Tretia kniha o nevidiacom diev-
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Bratislava, DAXE 2018. 1. vyd. 128 s. 
Viaz.
Dobrodružný príbeh z čias vlády 
kráľa Ľudovíta Veľkého z Anjou, 
odohrávajúci sa na našom území.
ISBN 978-80-8942-972-1
 
MARČEKOVÁ, Halka
Ako sa Otko potkol o Fidlibuma. 
Ilust. Juraj Martiška
Bratislava, Ikar – Stonožka 2018.  
1. vyd. 72 s. Viaz.
Vtipný príbeh o statočnom a neoby-
čajne múdrom potkanovi Otkovi 
pre deti od 6 rokov.
ISBN 978-80-551-5986-7
 
MAREC, Anton
Povesti z Tatier 
Bratislava, Ikar 2018. vyd. 176 s. Viaz. 
Autor rozhlasovej tvorby, kníh 
pre deti a mládež, prozaik (1953) na-
písal zbierky povestí o slovenských 
veľhorách. O tom, ako otec Tatran 
viedol svoje deti k skromnosti, vzá-
jomnej láske i pracovitosti.
ISBN 978-80-55158-89-1
 
MASARYK, Miroslav
Asi budeme spolu chodiť. Ilust. 
Svetozár Mydlo
Bratislava, Buvik 2018. 1. vyd. 192 s. 
Viaz.
Voľné pokračovanie knihy Boli sme 
frajeri (2011). Román pre tínedžerov 
o chlapčenskom dospievaní.
ISBN 978-80-8124-104-8
 
MAŠLEJOVÁ, Diana
Kráľovskí agenti. Ilust. Ďuro Ba-
logh
Bratislava, Albatros v Albatros Me-
dia 2018. 1. vyd. 80 s. Viaz.
Šiesta kniha autorky (1987) voľne 
nadväzujúca na knihu Tajný cirkus. 
Drumnadrochit rozpútal vojnu, vy-
staval múry z hnevu a nenávisti. 
Postavia sa mu Betka a Cyril.
ISBN 978-80-566-0557-8

MÁLEKOVÁ, Oľga
Príbehy pod vankúšik 
Nové Zámky, Tlačiareň MERKUR 
2018. 1. vyd. 108 s. Viaz.
Rozprávky pre deti v slovenčine aj 
angličtine.
ISBN 978-80-89996-00-1

OPET, Peter
Život Adama 3. Dvanásť rokov 
rebelom. Ilust. Tomáš Hasaj
Bratislava, Ikar – YOLi 2018. 1. vyd. 
174 s. Brož.
Pokračovanie prvých dvoch dielov 
o Adamovi (vychádzajú od roku 2016) 
od muzikanta skupiny Polemic. Prí-
beh o 12-ročnom chlapcovi, ktorý 
nemá rád, ak ho dospeláci vnímajú 
ako dieťa.
ISBN 978-80-551-6303-1
 
PETRAŠKO, Ľudovít
Povesti, príbehy a povedačky 
z východu Slovenska. Ilust. Anna 
Hausová
Martin, Matica slovenská 2018.  
1. vyd. 184 s. Viaz. Edícia Povesťová 
mapa Slovenska
Takmer stovka povestí zo Spiša, 
Zamaguria, Šariša, Abova, horného 
a dolného Zemplína.
ISBN 978-80-8115-280-1
 
REPASKÝ, Stanislav
Natálkine dobrodružstvá. Ilust. 
Peter Uchnár
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 
v Albatros Media 2018. 1. vyd. 104 s. 
Viaz.
Debutová kniha autora o dievčatku, 
ktorá vidí viac ako ostatní. Spoznáva 
tajomné bytosti a muža, ktorý zbieral 
planéty, hviezdy, hory a chcel vlast-
niť aj slnko. Vhodné od 8 rokov.
ISBN 978-80-566-0473-1
 
REVAJOVÁ, Toňa
Rok Sivka ohniváka. Ilust. Juraj 
Martiška
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 94 s. Viaz.
Príbeh o malom dievčatku Anne, 
ktoré veľmi túži chodiť do školy 
od významnej autorky literatúry 
pre deti (1948).
ISBN 978-80-8170-058-3
 
REŽNÁ, Adela
Cukrové topánky. Ilust. autorka
Bratislava, Zum Zum production 
2018. 1. vyd. 362 s. Viaz.
Príbeh pre deti od 4 rokov o nezdra-
vej láske k sladkostiam a následkoch 
pažravosti.
ISBN 978-80-8989-605-9

RIEČANSKÁ, Lena
Niečo ti pošepkám. Ilust. Lucia 
Zajac Valová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
119 s. Viaz.
Próza pre mladých dospelých o dôle-
žitom postavení rodiny v našej spo-
ločnosti. Zobrazuje ju prostredníc-
tvom priateľstva 14-ročného chlapca 
a dievčaťa.
ISBN 978-80-8202-065-9
 
RÚČKOVÁ, Enja
Hraj fér 
Bratislava, Vydavateľstvo CooBoo 
v Albatros Media 2018. 1. vyd. 328 s. 
Viaz.
Tínedžerka Alexis chce zmaturo-
vať, odísť na výšku do hlavného 
mesta a precestovať svet. Otec má 
s ňou iné plány. Presťahuje rodinu 
na dedinu, aby sa spolu postarali 
o starkú. 
ISBN 978-80-566-0601-8

RÚFUS, Milan
Koza rohatá a iné rozprávky. Ilu-
st. Peter Uchnár
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 84 s. 
Viaz.
Veršované rozprávky významného 
básnika (1928 – 2009), ktoré majú 
základ v ľudových rozprávkach 
(O dvanástej komnate, Koza rohatá 
a jež, Ako šlo vajce na vandrovku…). 
Vhodné od 3 rokov.
ISBN 978-80-8046-907-8
 
SCHMARCOVÁ, Ľubica
Na kraji lesa. Ilust. Ilona Polanski
Bratislava, Egreš, o. z. 2018. 1. vyd. 
59 s. Viaz.
Kniha o zvieratkách a ich hľadaní 
šťastného domova. Prvá časť je prí-
behová a vhodná pre deti od 6 rokov, 
druhá pre deti od 8 rokov.
ISBN 978-80-9721-348-0

SLIACKY, Ondrej
Rozprávky nad zlato z pokladu 
Pavla Dobšinského. Ilust. Kristína 
Šimková
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2018. 1. vyd. 64 s. Viaz.
Výber najkrajších rozprávok v spra-
covaní znalca rozprávok (1941). 

MORAVEC, Ján
Zlatá brána. Povesti a rozprávky 
z Horného Považia. Ilust. Tereza 
Eva Benčatová
Žilina, EDIS – vydavateľstvo Žilinskej 
univerzity 2018. 1. vyd. 93 s. Viaz.
Príbehy o zaujímavých miestach 
v okolí Žiliny, Bytče a Rajca.
ISBN 978-80-5541-472-0 
 
NAGLIK, Hana
Mikuláš, Ježiško a iné kompli-
kácie. Ilust. Hana Naglik, Daniela 
Muranová
Prešov, OZ Slniečkovo 2018. 1. vyd. 
185 s. Viaz.
Príbeh o košickom Dóme svätej 
Alžbety, 11-ročnom hrdinovi Miku-
lášovi a dôležitosti medziľudských 
vzťahov od autora vystupujúceho 
pod pseudonymom (vl. menom Sil-
vester Lavrík, 1964).
ISBN 978-80-89314-41-6
 
NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra
Hanka a Adam. Ilust. Noémi Ráczová
Bratislava, Verbarium 2018. 1. vyd. 
89 s. Viaz.
Kniha pre deti od 6 rokov o najlep-
ších kamarátoch-súrodencoch Han-
ke a Adamovi od populárnej autorky 
(1972).
ISBN 978-80-89956-27-2
 
ONDREJKOVÁ, Bibiana
Rozprávky o dievčinke Julke a jej 
sestričke Bertičke. Ilust. Veronika 
Gabčová Lučeničová
Bez miesta, Sober 2018. 1. vyd. 123 s. 
Brož.
Pokračovanie knihy Rozprávky 
o dievčinke Julke. Príbehy o ses-
trách, ktoré už vyrástli a prekonáva-
jú strach z tmy, spoznávajú Zúbkovú 
vílu, ochraňujú matku prírodu…
ISBN 978-80-9732-420-9
 
ONDREJKOVÁ-KOVALČÍKOVÁ, Mo-
nika
Viktorka ide do školy. Ilust. Mária 
Nováková
Bratislava, TRIO Publishing 2018.  
1. vyd. 64 s. Brož.
Kniha pre predškolákov zobrazuje 
veci a situácie, ktoré sa zídu každé-
mu školákovi.
ISBN 978-80-8170-050-7  ››
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Vhodný aj ako prvé čítanie pre ško-
lákov.
ISBN 978-80-8115-267-2
 
SLOBODOVÁ, Elena
Dobšinského rozprávky. Ilust. 
Zuzana Hlavatá
Bratislava, Fortuna Libri 2018. 1. vyd. 
120 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior
Prerozprávané ľudové rozprávky.
ISBN 978-80-8142-782-4
 
Slovensko – krajina plná tajom-
stiev. Vodné dobrodružstvá. Zost. 
Martina Rusnáková. Ilust. Zuzana 
Fusková
Košice, Class 2018. 1. vyd. Nestr. 
Desať kapitol predstavuje mladým 
čitateľom, ako každá kvapka vody 
poslúži ľuďom, kým odtečie do oce-
ánu (slovenská i anglická verzia). 
ISBN 978-80-972173-5-8
 
SMATANOVÁ SLÁVIKOVÁ, Ružena
Prázdniny u starej mamy. Ilust. 
Ľuba Suchalová Harichová
Bratislava, Albatros v Albatros Me-
dia 2018. 1. vyd. 80 s. Viaz.
Príhody Jurka a Alenky, ktoré pre-
žívajú na prázdninách u starých 
rodičov. Vhodné od 9 rokov.
ISBN 978-80-566-0379-6
 
STARODUBCEV, Grigorij
Môj psík. Ilust. Marek Mertinko
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. Ne-
str. Brož.
Veršovaný príbeh o psíkovi a jeho 
pánovi pre čitateľov od 3 rokov.
ISBN 978-80-8046-908-5

STOLIČNÝ, Peter
Opica škorica opäť vystrája 
Bratislava 2018. 1. vyd. 120 s. Viaz.
Pokračovanie knižky Dobrý deň, 
opica Škorica? s  rozprávkami 
o slušnom správaní a o nezbednej 
opičke.
ISBN 978-80-8142-786-2

ŠAJGALÍKOVÁ, Jana
Ema a Max. Rozprávka o psíkovi 
Gagarinovi. Ilust. Daniela Olejní-
ková
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2018. 1. vyd. 77 s. Viaz.
Príbeh o sile a krehkosti priateľstva 

hu škôlky a školy.
ISBN 978-80-8202-055-0
 
TÓTHOVÁ-PATEKOVÁ, Hana
Bambolák 
Košice, Taktik 2018. 1. vyd. 76 s. 
Brož.
Príbeh o lesnom rozprávkovom 
strážcovi Bambolákovi, ktorý do-
káže plniť sny.
ISBN 978-80-8180-0074-0
 
TURAN, Ján
O strašiačikovi, ktorý má deduš-
ka. Ilust. Katarína Gasko
Bratislava, SPN – Mladé letá 2018.  
1. vyd. 77 s. Viaz.
Knižka plná krátkych veselých bás-
ničiek a príbehov o strašiačikovi 
Bojkovi, o šikovnom deduškovi Me-
duškovi a o ich kamarátovi – prvá-
čikovi Samkovi.
ISBN 978-80-10-03213-6
 
UHER, Pavel
Sedem princov 
Bratislava, Milan Štefanko – Iris 
2018. 1. vyd. 102 s. Brož.
Zbierka rozprávok známeho autora 
literatúry pre deti.
ISBN 978-80-8200-009-5
 
ULIČIANSKY, Ján
Max a Lea. Ilust. Michaela Zajač-
ková
Bratislava, MarDur 2018. 1. vyd. 
64 s. Viaz.
Kniha dvanástich krátkych rozprá-
vok a pesničiek od autora literatúry 
pre deti (1955). Rozprávky načítali 
a pesničky naspievali Dominika Mo-
rávková a Ján Morávek.
ISBN 978-80-8979-627-4
 
VARÁČKOVÁ, Miroslava
Nepobozkaná 
Bratislava, Vydavateľstvo CooBoo 
v Albatros Media 2018. 1. vyd. 240 s. 
Brož.
Príbeh pre tínedžerky o 16-ročnej 
Dominike, ktorej starší chlapec po-
blázni hlavu.
ISBN 978-80-566-0490-8
 
VARÁČKOVÁ, Miroslava
Spolu to zvládneme 
Bratislava, Vydavateľstvo CooBoo 

v Albatros Media 2018. 1. vyd. 288 s. 
Brož.
Príbeh o talentovanej Timey, ktorá 
túži hrať v rockovej kapele, no ro-
dičia ju držia nakrátko. Všetko sa 
zmení na školskom zájazde v Berlí-
ne, na divokej párty je z Timey ľahká 
korisť.
ISBN 978-80-566-0682-7
 
VRANSKÁ ROJKOVÁ, Iva
Tatrínski orli 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
239 s. Viaz.
Život a dielo J. M. Hurbana a os-
tatných štúrovcov pre čitateľov  
od 12 rokov. 
ISBN 978-80-8202-026-0

VRKOSLAVOVÁ-ŠEVČÍKOVÁ, Mária
Pes Gordon a jeho priatelia. Foto 
archív autorky, Andrej Barta, Jozef 
Černák a i.
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 216 s. 
Viaz.
Kniha príbehov o výnimočných 
vlastnostiach psov a o vzájomnej 
pomoci medzi človekom a psom. 
Vhodné pre deti od 10 rokov.
ISBN 978-80-8046-887-3
  
Zazračni dzvonček. Starodav-
ne rosprafki s Fintic / Zázračný 
zvonček. Starobylé rozprávky 
z Fintíc. Prel. a zost. Miroslava Ga-
vurová. Ilust. Alena Daňková
Košice, FACE – Fórum alternatívnej 
kultúry a vzdelávania 2018. 1. vyd. 
96 s. Viaz.
Päť rozprávok v šarišsko-slovenskej 
podobe zozbieral Jozef Kolarčík-Fin-
tický. 
ISBN 978-80-8976-335-1
 
ŽILINSKÁ, Ivana
Planéta UFF. Ilust. Mojmír Jankovič
Liptovský Mikuláš, Elist 2018. 1. vyd. 
167 s. Viaz.
Kniha o vesmírnych dobrodruž-
stvách siedmakov Eliške, Timovi 
a Dodovi.
ISBN 978-80-8197-161-7

medzi Emou, Maxom a psíkom Ga-
garinom.
ISBN 978-80-8119-112-1
 
ŠIKULA, Vincent
Deti. Ilust. Martin Kellenberger
Bratislava, Ikar – Stonožka 2018.  
1. vyd. 128 s. Viaz.
Humorné príbehy, básničky, reč-
ňovanky, hádanky a pesničky ve-
nované detstvu od významného 
spisovateľa (1936 – 2001). Vhodné 
od 7 rokov.
ISBN 978-80-551-5311-7
 
ŠINKA POLÁKOVÁ, Adriana
Záhadné zmiznutie modrého 
kľúča 
Bratislava, Label One 2018. 1. vyd. 
168 s. Viaz.
Interaktívna kniha pre deti od 7 ro-
kov o detektívke Valentíne Čereš-
ňovej, ktorá rieši záhadu zmiznutia 
čarovného kľúča.
ISBN 978-80-8984-820-1
 
ŠTELBASKÁ, Zuzana
(Takmer) dospelé poviedky. Ilust. 
Ivana Šáteková
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 152 s. 
Brož. Edícia YOLi
Súbor poviedok autorky píšucej 
pre deti a mládež vhodné pre čita-
teľov od 17 rokov.
ISBN 978-80-551-5867-9
 
ŠTELBASKÁ, Zuzana
15-roční 
Bratislava, Nakladateľstvo CooBoo 
v Albatros Media 2018. 1. vyd. 188 s. 
Viaz.
Próza uzatvára poviedkovú trilógiu 
o komplikovanom vnútornom svete 
mladých ľudí, ktorí už nie sú deti, 
ale ešte nie sú ani dospelí. 
ISBN 978-80-566-0329-1
 
ŠVENKOVÁ, Viera
Anička je veľkáčka. Ilust. Anna 
Gajová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slo-
venských spisovateľov 2018. 1. vyd. 
61 s. Viaz.
Piata zo série kníh o Aničke je si-
tuovaná do prostredia šesťročných 
detí. Náplň knihy podáva čitateľovi 
pomocnú ruku pri prekračovaní pra-
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Keď sa 
začína dariť 

Literatúra faktu a esejistika 2018

Jana Kičura Sokolová

PhDr. Mgr. Jana Kičura Sokolová, PhD. 
sa narodila v roku 1981, vyštudovala sloven-

ský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje 
na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií 
Prešovskej univerzity v Prešove. Odborne sa 

venuje výskumu vývinu syntaxe v ranej onto-
genéze dieťaťa a štylistike.

 ››

R ok 2018 priniesol viaceré tituly fakto-
grafickej literatúry s väčším či menším 
príklonom k odbornosti, resp. populár-

no-náučnosti, zároveň už dlhodobo možno badať 
tendenciu k subjektivizácii a beletrizácii faktogra-
fie, čo pravdepodobne pramení aj z jej postavenia 
na rozhraní medzi vecnou a umeleckou literatú-
rou, ako aj z nie celkom jednoznačnej predstavy 
o charaktere textov literatúry faktu. 
 Minulý rok opätovne ponúkol obmedzené žán-
rové spektrum diel hlásiacich sa k tomuto typu 
literatúry, no nedá sa jednoznačne povedať, že 
by nejaký zo žánrov výrazne dominoval, resp. bol 
v danom roku najpopulárnejší. Chýbajú však diela, 
ktoré sú prototypovým reprezentantom literatúry 
faktu ako reportáže či cestopisy. Autori sa skôr 
orientujú na jednotlivcov v podobe rozhovorov, 
memoárov, spomienkového rozprávania. Otázkou 
zostáva, či ide o reflektovanie skutočných osobnos-
tí a do akej miery sú píšuci autori schopní tvorivej 
práce s faktom. Môžeme však badať istú autorskú 
kontinuálnosť (M. Vagovič, J. Štrasser, J. Šebo, A. 
Marenčin, Š. Hríb, M. Gavenda, D. Fulmeková) 
s minulým rokom, resp. sledovať dlhodobú orien-
táciu na istý žáner alebo tematiku (J. Štrasser, M. 
Gavenda, J. Šebo, D. Fulmeková). Ak sa zameriame 
na časové obdobia, ku ktorým autori najčastejšie 
obracajú svoju pozornosť, ide najmä o prvú polovi-
cu 20. storočia, druhú svetovú vojnu a oba totalitné 
režimy. A na rozdiel od minulých rokov aktívnejšie 
reflektujú aj posledné celospoločenské udalosti. 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu výraznejšie 
zarezonovala esejistická tvorba (Š. Žáry, D. Dušek).

Bohémsky smog
Bratislava sa od konca prvej svetovej vojny for-
movala ako moderné mesto, v ktorom sa miesili 
jazyky, národnosti a prisťahovalci z vidieka. Záro-
veň sa stala miestom, kde sa sústredili slovenskí 
intelektuáli, výtvarníci a spisovatelia. Ožívali 
viechy, pohostinstvá a nočné bary, kde sa začali 
formovať prvé avantgardné skupiny a otvárali 
sa „okná do Európy“. Ovzdušie intelektuálnej 
a tvorivej slobody nahlodala druhá svetová vojna 
a ľudácky režim, ktorý stiahol viaceré osobnosti 
do služieb panovačného režimu. Historik Martin 
Vašš sa venuje koloritu bratislavskej umeleckej 
smotánky v dvoch na seba nadväzujúcich kniž-
ných dielach Zlatá bohéma: Umelecká bohéma 
v Bratislave 1920 – 1938 a Medzi snom a sku-
točnosťou: Umelecká bohéma v Bratislave 1938 
– 1945 (Marenčin PT). Obe publikácie prezentujú 
komplexný historický výskum, kde výskumný 
materiál predstavuje korešpondencia, dobová 
tlač, ako aj odborná literatúra. Kým v prvej knihe 
sa autor venuje medzivojnovému obdobiu a jeho 
ústrednej postave, novinárovi a spisovateľovi 
Tidovi J. Gašparovi, v pokračovaní sa orientuje 
na obdobie druhej svetovej vojny a na osobnosť 
Jána Smreka. Ide o komplexné, podrobné a od-
borné diela, autorovým pracovným nástrojom sa 
stáva fakt, ktorý dokáže umelecky spracovať. Diela 

predstavujú všeobecné východiská a spoločen-
skú, sociálnu charakteristiku a ponúkajú výber 
bohémskych umelcov, pričom autorovou snahou 
je vytvoriť ucelený portrét umelca na pozadí do-
bových súvislostí. Vaššovi sa podarilo zachytiť 
dobovú atmosféru s miestnou topografiou, pričom 
čitateľovi s autorským odstupom sprostredkúva 
„bratislavský Montmartre“. Obe knihy nepred-
stavujú len faktografickú explóziu, ale vytvárajú 
ucelený obraz o dobe a jej osobnostiach spôsobom, 
ktorý je presvedčivý a mimoriadne komplexný. 
 Umelecká bohéma Bratislavy už v dobe svoj-
ho pôsobenia predstavovala fenomén. Kým Vašš 
na toto dobové zoskupenie nazerá cez optiku 
výskumníka, Štefan Žáry priniesol jedinečné 
svedectvo. Súborná reedícia jeho troch starších 
kníh pod názvom Bratislavská bohéma (Vyda-
vateľstvo Tatran) vyšla k storočnici Žáryho naro-
denia a predstavuje autentický dokument o dobe 
a najmä jej osobnostiach, ktoré tvorili autorov 
okruh priateľov, spolupracovníkov a známych. 
Spomienkové eseje ako žáner významne poslúžili 
autorovi na zachytenie osobností jednak do šírky, 
ale najmä do hĺbky. Pri písaní vychádzal z prežité-
ho, zo spomienok a situácií, v ktorých bol bytostne 
zainteresovaný. V esejach sa nevyhýba subjekti-
vite, sugescii výrazu, emocionalite, a to všetko 
podčiarkuje dobovou autenticitou. „Moje snímanie 
masiek sa nesie v rovine Šaldovho motta, v zname
ní kradmých chvíľ, keď pozorovaný objektsubjekt 
masku zložil, alebo aspoň odchýlil. Takéto chvíle 

Foto Zuzana Kendrová
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bývajú zriedkavé, vzácne až sviatočné. No keďže 
som s týmito postavami žil desiatky rokov – priam 
v ich súkromí, blízkosti, vše na ne prisatý –, mal som 
šťastnú možnosť, príležitosť vzácne momenty po
strehnúť, overovať si ich a zovšeobecniť“ (s. 15). Čerpá 
zo vzájomných zážitkov, stretávok, spolupráce 
či kaviarenských alebo budmerických posedení. 
Žáryho snahou bolo predovšetkým zachytiť kom-
plexný obraz človeka, opisom a psychologickou 
kresbou. Odhaliť človečenstvo a sprostredkovať 
vyžarovanie konkrétneho umelca. Autor je ten, 
kto obnažuje charakter a naturel svojich spolu-
pútnikov. Ku každému z priateľov je láskavý, ale 
nie nekritický, ide však o kritiku nežnú, dobrotivú.
 Práve osobné poznanie zvyšuje mieru hodnover-
nosti a dokumentárnosti jednotlivých esejí. Eseje 
sú po jazykovej stránke dôkazom spisovateľského 
majstrovstva. Žáry v sebe nezaprie čistokrvné-
ho básnika. Nezameniteľne pracuje s bohatosťou 
a mnohoznačnosťou výrazu na osi neutrálnosť, 
nocionálnosť – expresívnosť, emocionálnosť. 
Práve v zrkadlení jazyka sa spisovateľovi okrem 
prvotného plánu, ktorým je sprítomniť umeleckú 
bohému, darí reflektovať aj samého seba ako člo-
veka, básnika, publicistu a priateľa.

Obnažený generál
Život a okolnosti smrti M. R. Štefánika sú neustá-
lym inšpiračným zdrojom. „V predvečer“ stého 
výročia úmrtia M. R. Štefánika sa na žánrovej 
hranici ocitli dve knihy venované najväčšiemu 
Slovákovi. Pre jeho nezlomnú železnú vôľu, ale aj 
historický význam z pohľadu Slovákov a Francú-
zov sa stal ústrednou postavou poslednej knihy 
Jozefa Banáša Prebijem sa! (Ikar). Na podanie 
osobnej histórie a dejinných súvislostí jedného 
z najvýznamnejších Slovákov si zvolil románovú 
formu. Postupne, systematicky sleduje stopy Šte-
fánika od detstva po jeho tragickú smrť paralelne 
dejinnými súvislosťami, snažiac sa interpretovať 
historické dianie. V tejto súvislosti neskĺza k osob-
ným hodnoteniam či postojom, resp. ku konšpirá-
ciám, dôsledne sa drží faktov a oficiálnych stano-
vísk. Prebijem sa! je faktograficky nasýtené dielo 
ako do šírky, tak aj do hĺbky, pričom autor pracuje 
s pomerne pestrým zdrojovým materiálom. Šte-
fánika predstavuje ako modernú, vizionársku, 
všestrannú osobnosť a hodnotí ho v kontexte čes-
koslovenských, ale aj európskych dejín. Románové 
postupy však výrazne zaostávajú za vecnosťou. 
Celistvá štruktúra deja a kauzálne súvislosti sú 
pomerne jednoduché. Banáš akoby pod vplyvom 
faktografie kapituloval na súlad vecného mate-
riálu s literárnosťou a estetickosťou. Nevyhýba sa 
patetickosti (najmä vo vzťahu k ženám), jednotlivé 
dialógy sú schematické. Hlavný hrdina neprechá-
dza žiadnou zmenou, nevyvíja sa a v konečnom 

autorke dať do kontextu, odkryť a konfrontovať 
uchopenie moci v prvom slovenskom štáte.
 Odborná časť sa systematicky, prostredníc-
tvom analýzy venuje ľudáckemu režimu a kontex-
tu udalostí súvisiacich so zadržaním a väznením 
ústrednej postavy. Dôvody jej väznenia nie sú 
dodnes známe, ale autorka ponúka isté indície. 
Opisuje a charakterizuje ľudácku mašinériu a jej 
mocenský mechanizmus, vďaka ktorému režim 
nadobudol moc. Rozoberá príčiny jeho nástupu, 
postupné zhromažďovanie a preberanie moci – 
ovládnutie volieb, likvidáciu spolkov, povinný ná-
stup do Hlinkovej gardy, reguláciu súkromného 
života, vylúčenie ateistov zo zamestnaní, vytla-
čenie iných cirkví z verejného života a deportácie 
židovského obyvateľstva. Režim sa zmocňoval 
štátu aj prostredníctvom cenzúry a politických 
čistiek ovládaním denníkov, rozhlasu, filmu. 
 Samotné Máriine memoáre majú podobu roz-
právania. Opisujú zatknutie, väznenie v Bratisla-
ve, prevoz do Ilavy a pobyt v internačnom tábore. 
Pri opise vlastného prežívania sa veľakrát snaží 
„zmäkčiť“ realitu prostredníctvom eufemizmov. 
Do textu dokáže prepašovať aj náznaky humoru. 
Hrdinka sa javí ako racionálna žena, ktorá koná 
rozvážne, v rozprávaní sa objavujú aj úvahové 
pasáže, ktorými zachytáva, odkrýva totalitný 
charakter slovenského štátu. Čitateľovi sa tak 
utvára obraz nielen o internácii, ale je aj zrkadlom 
vlastností ženy, vďaka ktorým dokázala vzdorovať 
väzneniu.
 Marína Zavacká je dôkladná historička, čo 
dokazuje precíznou prácou so zdrojovými mate-
riálmi. Text je popretkávaný dobovými správa-
mi, zápisnicami, prepismi rozhlasových prejavov 
apod. Autentickosť materiálu zdôrazňuje aj sú-
dobý pravopis. Najdôležitejším východiskovým 
prameňom, o ktorý sa opiera a v kontexte ktorého 
vykladá dejinné pozadie, je samotné rozprávanie 
väzenky. 
 Aj Denisa Fulmeková sa po Konválii opätov-
ne vracia k známemu prostrediu, ako aj k rokom 
slovenského štátu. Dej románu Doktor Mráz 
(Vydavateľstvo Slovart) je vymyslený, ale autorka 
vychádza z autentických listov, žiadostí a zápisníc, 
pričom spolupracovala s uznávanými slovenskými 
historikmi. Presne sleduje nariadenia a zákony 
v časovej následnosti vojnových rokov, čo sa od-
ráža na dokumentárnej stránke príbehu.
 Dej románu je umiestnený do fiktívneho mesta 
Himberany (pre čitateľa nie je ťažké identifikovať, 
že ide o Malacky, o čom svedčí aj obálka knihy 
a miestopis), zároveň však chce naznačiť, že podob-
ný príbeh sa mohol odohrať kdekoľvek na Sloven-
sku. Slovenský štát dal v čase vojny obrovskú moc 
udavačom, ktorí si takýmto spôsobom vyrovnávali 
osobné účty. Doktor Mráz je príbehom úspešného 

dôsledku vyznieva sterilne, nedozvedáme sa nič 
o tom, aký bol človek, román ho prezentuje len 
ako osobnosť. Je teda na škodu, že jedna zložka 
výrazne dominuje nad druhou a uberá tak na kva-
lite samotného diela. 
 V tomto smere je protipólom k Banášovmu 
vnímaniu kniha Mariany Čengel Solčanskej 
Generál M. R. Štefánik (Ikar). Dej románu je po-
stavený na salierovskom rozprávaní. Narátorom 
Štefánikovho príbehu je bývalý dvojnásobný čes-
koslovenský prezident Edvard Beneš. Ústredná po-
stava románu nie je prezentovaná ako historická 
osobnosť. Autorka upúšťa od výpočtu dejinných 
zásluh a pomaly vyzlieka Štefánika z vojenskej 
rovnošaty. Predstavuje čitateľovi mimoriadne 
komplikovanú osobu, ktorá sa zmieta v zajatí vlast-
ných démonov, túži objaviť neobjavené, vyjednáva, 
bojuje a zvádza na všetkých frontoch. Táto jeho 
živelná podoba presakujúca románom sčasti od-
súva do úzadia symbolickú postavu Štefánika ako 
generála, štátnika a politika. V snahe odheroizovať 
hlavného hrdinu autorka miestami skĺzne k ľahkej 
bulvarizácii, najmä vo vzťahu k ženským posta-
vám. Za pomerne slušne vystavaným biografickým 
príbehom však výrazne zaostáva práca s historic-
kými faktami. Solčanská sa dopúšťa viacerých 
faktografických, časových a logických chýb (akoby 
sa strácala v spleti udalostí), ktoré si všimne aj 
menej vnímavý čitateľ. V celom rozprávaní je cítiť, 
že vzniklo z pera ženskej autorky, čo do mozaiky 
prác o Štefánikovi prináša osvieženie.

V tieni vojny a farskej republiky
„Bože, prečo ja musím trpieť? Čo som vlastne spravi
la? Či kresťanskokatolícka vláda, ktorá má na čele 
kňaza, takto plní Kristov zákon o láske? I vraha, 
keď zatvoria, vyslýchajú, súdia, uvážia poľahčujú
ce okolnosti, dajú mu obhajcu, privedú mu kňaza. 
A ja? A tí ostatní, čo sú tu so mnou? Veď nás neod
súdili! Či hádam stačilo udanie niektorej stúpenkyne 
dnešného režimu, ktorej sa môj klobúk zdal peknejší 
než jej vlastný?“ (s. 125) Predstavená krátka úvaha 
je súčasťou vyše osemdesiat stranového svedec-
tva, ktoré bolo po prvýkrát publikované v roku 
1946 pod názvom Cela s číslom 20. Predstavuje 
veľmi cenný dokument, ktorý vypovedá o zloči-
noch slovenského štátu. Po sedemdesiatich rokoch 
vychádza opätovne v knihe od Maríny Zavackej 
Ľudácka prevýchova. Mária Janšáková v Ilave 
roku 1939 a jej Cela č. 20 (Artforum). Kniha po-
zostáva z odborného textu, ktorý dopĺňa samotné 
svedectvo Márie zachytávajúce totalitný charakter 
nastupujúceho režimu. Je paradoxom, že Mária, 
ktorá bola na svoju dobu vzdelaná, dobrá katolíč-
ka, vzorná manželka úspešného muža, ktorý bol 
väznený za články o Černovej, sa dostáva do in-
ternačného tábora. Tento paradox však umožnil 
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prekrsteného židovského právnika a jeho rodiny, 
ktorý sa stáva terčom vzrastajúcich protižidov-
ských nálad v meste. Autorka sa snaží poukázať 
na to, akým spôsobom sa pod vplyvom ideológie 
mení malomestské obyvateľstvo. Väčšinové obyva-
teľstvo sa predbieha v arizácii židovského majetku, 
autorka tak zdôrazňuje nielen etnické, ale najmä 
ekonomické, hospodárske hľadisko slovenského 
antisemitizmu. Nenávisť malomesta voči Židom 
nesúvisela s rasovým pôvodom, ale so závisťou, 
ziskuchtivosťou a vidinou ľahkého nadobudnu-
tia majetku. Rodina Mrázových zostáva v izolácii 
a musí hľadať možnosti na svoju záchranu (aj v po-
dobe úplatkov). Autorka v románe ponúka pestrú 
paletu charakterov postáv (vzhľadom na útlosť 
románu až príliš širokú, pričom dejinný román 
by si vyžadoval väčší priestor), no nie vždy doká-
že preniknúť k postave a zachytiť motiváciu jej 
konania. Pozoruhodná je kompozičná stránka, 
ktorá knihe dodáva dynamiku. Striedavo využíva 
vševediaceho rozprávača, opisujúceho spoločen-
ské dianie v Himberanoch, a priameho rozprávača 
v podobe dcéry doktora Mráza. Anna sa s dlhým 
časovým odstupom niekoľkých desaťročí v spo-
mienkach vracia k histórii vlastnej rodiny, ale aj 
k svojmu životnému príbehu v podobe rozhovoru 
s fiktívnym dialogickým partnerom. Fulmeková 
opätovne ponúkla nový pohľad na hodnotenie voj-
nových a v závere povojnových udalostí, pričom 
sa zamerala na konanie človeka – ktorého túžba 
po matérii viedla k nehumánnym činom. 
 Žánrovo špecifická je románová esej Goliano-
va voľba. O mysli a srdci slovenského človeka 
(Marenčin PT) od Jána Bajánka. Rozprávanie 
je založené na odkrývaní tajomstva. Prepája tri 
postavy, samotného autora, Juraja Špitzera (novi-
nár, spisovateľ, publicista) a Dominika Tatarku, 
pričom pracuje s motívom voľby dotýkajúceho sa 
brigádneho generála Jána Goliana, ktorý vníma 
široko a značí, že človek musí urobiť niektoré veci 
aj v rozpore s rozumom (J. Golian neopustil úze-
mie slovenského štátu ani po potlačení povstania 
v roku 1944 a nechal sa zajať Nemcami, čo mu 
prinieslo smrť). Románové eseje majú dve línie, 
prvá prerozpráva príbeh o stretnutiach s priateľom 
a mentorom Jurajom Špitzerom v bratislavských 
viechach, ku ktorým sa z času na čas pridáva Do-
minik Tatarka. Druhá línia zobrazuje historické 
postavy druhej svetovej vojny vo fiktívnych si-
tuáciách. Rozprávanie je postavené na odovzdá-
vaní tajomstva Juraja Špitzera autorovi. Čitateľ 
sa postupne dozvedá toto tajomstvo, ktoré autor 
na žiadosť Špitzera môže a nemusí zverejniť až 
po dvadsiatich rokoch od jeho smrti, čo aj knihou 
Golianova voľba robí. V Bajánkovom rozprávaní sa 
objavuje množstvo osobností umeleckej bohémy aj 
historických postáv. Autor veľmi otvorene vyjadru-

je svoje sympatie a antipatie k jednotlivým verejne 
známym osobám, snažiac sa odkrývať charakte-
ry, pričom tento svoj postoj zdôvodňuje. Zároveň 
vytvára obraz spoločenského ovzdušia v časoch 
totalitného režimu, aj po prevrate. Je na škodu, 
že sa nevyhol „výpadom“, vsuvkám zo súčasnosti, 
ktoré v spomínaní pôsobia cudzorodo. Podarilo 
sa mu však vytvoriť etický a mravný obraz oboch 
priateľov. Druhá línia, kde sa sústredí na kľúčové 
osoby slovenského štátu, zaostáva. Fiktívne dialó-
gy postáv sú veľmi jednoduché, ťažko uveriteľné 
(rozhovory Hitlera s Evou Braunovou o Slovensku), 
ako aj vykreslenie postáv v jednotlivých situáciách 
(Alexander Mach). Ak prijmeme tvrdenie, že fakt 
je dôležitý aj v takomto type rozprávania, musíme 
konštatovať, že najmä v druhej línii románu je 
výrazne ovplyvnený subjektivitou autora. 
 V roku 2018 uplynulo 75 rokov od atentátu 
na Reinharda Heydricha, nacistického pohlavára 
a zastupujúceho ríšskeho protektora protektorátu 
Čiech a Moravy, ale aj krutých perzekučných po-
práv ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhali 
československým výsadkárom Jozefovi Gabčíkovi 
a Jánovi Kubišovi. Veronika Homolová Tóthová 
vydáva v tomto kontexte knihu Mama milovala 
Gabčíka (Ikar). Impulzom na napísanie knihy bolo 
stretnutie so 79-ročnou Alenou Voštovou, dcérou 
Anny Malinovej, využívajúc oral history ako metó-
du historického výskumu, ktorá spolu s ďalšími ob-
vinenými protagonistami bola popravená za napo-
máhanie pri operácii Antropoid. Ústrednú dejovú 
líniu autorka buduje ako vymyslený príbeh lásky 
medzi Annou a Jozefom Gabčíkom, ktorý sprevá-
dzajú výkladové pasáže opierajúce sa o historické 
fakty. Autorka sa sústredí na dve postavy: Annu 
Malinovú a Jozefa Gabčíka. Obe postavy sleduje 
od detstva, ale najdôležitejšia časť je zameraná 
na obdobie, v ktorom sa Anna a Jozef zoznámili – 
čo sa zhoduje s prípravou a priebehom atentátu. 
V. Homolová Tóthová sa autorsky neskrýva a jed-
notlivým postavám vyjadruje sympatie, resp. anti-
patie. Autenticky zachytáva stret siedmich aten-
tátnikov v krypte pravoslávneho Chrámu Cyrila 
a Metoda s nacistami, pričom pracuje s dobovými 
faktami, ktoré dokladá archívnymi fotografiami 
a dokumentmi. Sugestívne vykresľuje nacistickú 
reakciu na atentát, vypočúvanie, zatýkanie a po-
pravy, ako aj vypálenie obce Lidice. Nevyhla sa 
však drobným faktografickým nezrovnalostiam. 
Len veľmi okrajovo sa dotýka osudu dcéry Anny 
Malinovej, čo vyplýva pravdepodobne z faktu, že 
Alena má len jedinú spomienku na svoju matku 
a dlho netušila, kto ňou vlastne je. 

Dialóg dvoch o jednom 
Ján Štrasser sa svojimi knihami rozhovorov stáva 
legendou. Tomuto žánru sa takmer nepretržite 

venuje od roku 2005. Pri výbere dialogických 
partnerov sa zvyčajne neodkláňa od svojich pre-
ferencií, buď sa venuje hereckým osobnostiam, 
alebo osobnostiam literatúry. Jeho rozhovory sú 
komplexné, reflektujú život osobnosti v biogra-
fických súvislostiach, v konfrontácii so spolo-
čenskými posunmi a jeho otázky sú takmer vždy 
presne načasované. Naposledy vyspovedal osa-
melého bežca Ivana Štrpku v knihe rozhovorov 
Žiť svoju báseň (Literárne informačné centrum). 
Pomenovanie rozhovorov predstavuje jeden zo zá-
kladných orientačných bodov Osamelých bežcov, 
ktorý sa prvýkrát objavuje už v manifeste Prednosti 
trojnohých slávikov. Úvod a záver autor pomerne 
nezvyčajne rámcuje vlastnou básňou a básňami 
Ivana Štrpku. Kompozične sú rozhovory rozde-
lené do kapitol podľa témy, ktorým sa dialogickí 
partneri venujú. Reťazovito sledujú život Ivana 
Štrpku od útleho detstva, vplyv rodinného zázemia 
a spätosť so strýkom, básnikom, Ivanom Kupcom 
cez dospievanie a prvé publikovanie v časopise 
Mladá tvorba. Rozsiahlo a dopodrobna sa venujú 
obdobiu a okolnostiam vzniku dnes už kultovej 
literárnej skupiny Osamelí bežci, textárskej spolu-
práci s Dežom Ursinym cez pôsobenie vo viacerých 
literárnych časopisoch v Slovenskej televízii až 
po dnešok (zámerne a len veľmi okrajovo sa venu-
jú osobnému životu). Dialóg sa nesústreďuje len 
na opis, ale jeho súčasťou je aj vytváranie obrazu 
doby, ako aj cenné autorove názory na básnictvo, 
tvorivý proces, literatúru a jej prúdy a samotnú 
kultúru. „Písanie je stále – aspoň pre mňa – istý druh 
napätia, stresu. Až neskôr som si to pomenoval ako 
procesuálnosť, ktorá predbieha schopnosť artiku
lácie“ (s. 30).
 Štrasser je na Štrpku „pripravený“, do dialó-
gu vstupuje citovaním Laučíka a Repku, ako aj 
úryvkami básní a esejí, ale aj dobovými reakcia-
mi na tvorbu skupiny, vychádzajúc z viacerých 
bibliografických prameňov. To všetko sa podieľa 
na formovaní uceleného a plnohodnotného portré-
tu básnika. Rozhovory sprevádzajú dozrievajúce 
fotografie Štrpku a v závere obrazová príloha.
 Druhá kniha rozhovorov sa spája s Albertom 
Marenčinom, scenáristom, spisovateľom, drama-
turgom, výtvarníkom, prekladateľom a členom 
surrealistickej skupiny a patafyzického hnutia, 
ktorý v tomto roku vo veku nedožitých 97 rokov 
prešiel na druhý breh.
 Aktuálne a akosi clivo sa tak prihovára kniha 
rozhovorov Horká chuť storočia (Marenčin PT) 
medzi známym výtvarným teoretikom Jurajom 
Mojžišom a Albertom Marenčinom. Tematicky, 
esteticky a hodnotovo je poznačená 55-ročným 
priateľstvom medzi oboma protagonistami. Roz-
hovory nemajú úplne typický asymetrický cha-
rakter pýtajúceho a pýtaného, aj keď A. Marenčin  ››
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v pozícii pýtaného dostáva väčší priestor, svoju 
šírku na formulovanie otázky si však „uzurpuje“ 
aj spytujúci sa. Zároveň sú popretkávané Maren-
činovými kratšími textami publikovanými časo-
pisecky. Výsledkom stretnutia dvoch osobností, 
ktoré viaže priateľstvo, je mimoriadne pôsobivý 
rozhovor o detstve a dospievaní a pripútanosti 
k miestam, ktoré formovali Marenčinove vzťahy 
a postoje. Vzájomným dialógom prehľadávajú kul-
túrnu pamäť. Spoločne sa vracajú k prvému pobytu 
Marenčina v Paríži, spomínaním na stretnutie 
s Bretonom, Eleuardom, Picassom. Pričom Maren-
čin predostiera svoj vzťah k humoru ako prejavu 
dôvernosti a sympatie, zároveň sa vymedzuje ako 
ľavičiar, spomína na opakované vylúčenia zo stra-
ny. Rozhovory sú selekciou, v ktorej umelec pred-
stavuje vlastné avantgardné myslenie, objasňuje 
svoje vnímanie surrealizmu, postoj ku knihám, 
autorom, definuje vlastný vzťah k slovenskému fil-
mu a vnímaniu umenia. „Umenie je výrazom človeka, 
,odtlačkom’ jeho ľudskej totality. Nie jeho vzdelania, 
zručnosti, vedomostí a ani skúseností alebo remesel
nej práce, ale všetkého dovedna, čiže všetkého, čo 
sa v živote na jeho človečenskú podstatu ,nalepilo’, 
pričom sa ,pravda’ stáva, že niekedy to ,nalepené’ 
tú podstatu celkom zakryje, prekryje, udusí, umlčí, 
zatiaľ čo školy, umelecké učilišťa, mali by ,ľudskú 
podstatu’ a ,prirodzenosť’ odhaľovať, odkrývať a učiť 
človeka, ako si ju rozvíjať, udržiavať čistú a udržať 
nedotknuteľnú a nedotknuteľnú“ (s. 70). Vzťah Mojžiš 
– Marenčin intenzívne funguje. Samotný text má 
vysoké estetické kvality, smeruje k náročnému 
čitateľovi a je čistou esenciou ducha výnimočného 
človeka.

Rozochvené myšlienky
Súbor kratučkých esejí Veľká potreba lampášov 
(Modrý Peter) je pomenovaný podľa jednej z nich. 
Kniha ako lampáš, niečo čo pomáha človeku prejsť 
cez tmavé zákutia a dokáže rozžiariť život. Dušan 
Dušek v nej hovorí o knihách, ku ktorým sa vracia 
a ktoré ho očarovali, uhranuli a chytili do svojich 
chápadiel a navždy si ho pripútali. Eseje sú rám-
cované výkladovým textom, ktorý uvádza čitateľa 
do čítania a završuje čítanie namiesto predslovu 
a doslovu. V jednotlivých textoch, vďaka svojmu 
brilantnému spôsobu nazerania na literatúru, po-
núka esenciu tej-ktorej knihy, pričom na pomerne 
malom priestore dokáže čitateľovi ponúknuť čistý 
extrakt, k čomu prispievajú krátke, ale prenikavé 
analýzy. Svoj pohľad upiera na slovenských au-
torov a autorky, ale aj svetových autorov, vyjad-
rujúc im obdiv. Dokáže presne zadefinovať, čím 
ho daný autor, kniha oslovila. Vyznáva sa však aj 
zo vzťahu k jednotlivým spisovateľom. Nezabúda 
ani na prekladateľov či výtvarníkov a ich majstrov-
stvo a podiel na definitívnom knižnom výsledku. 

číková. Autori stáli pred pomerne zložitou otázkou 
výberu jednotlivých mien, a tak sa základným 
východiskom stalo vnímanie kňazského povolania 
ako služby verejnosti. „Životné príbehy našich 
,hrdinov̒ ukázali, že svoju pozíciu kňaza pochopili 
ako službu verejnosti a spoločnosti, ktorej hrani-
ce nedefinovala konfesionálna príslušnosť k ich 
vierovyznaniu“ (s. 19).
 V úvode Ján Golian a Rastislav Modla ponúkajú 
prierezový pohľad na postavenie kňaza v histo-
rických súvislostiach i v kontexte slovenských 
dejín. Napriek viacerým autorom si monografia 
zachováva jednotný štýl a má ucelený, komplexný 
charakter. Spoločnou snahou autorského kolek-
tívu je úsilie o popularizáciu, pričom sa neod-
kláňajú od odbornosti. Monografii sa darí spájať 
zásadné biografické údaje s čitateľsky príťažlivým 
výkladom (posun oproti predchádzajúcemu titu-
lu), sledujúc životy vybraných kňazov (farárky), 
pričom interpretujú dobové súvislosti v pozadí. 
Autori pracujú so značným množstvom odborných 
zdrojov a obrazového materiálu. Autorskému ko-
lektívu sa okrem komplexnej biografie podarilo 
v závere v deviatich bodoch vyvrátiť zaužívané 
predstavy/predsudky o kňazskom povolaní: Kňaz 
nebol iba muž. Aj kňaz mohol dospieť ku konverzii. 
Kňaz nebol iba bibliofil, ale aj praktický človek. 
Kňaz národovec nebol vždy len luteránom. Nie 
každý politicky angažovaný kňaz mal totalitné 
prejavy. Kňazstvo nebolo východiskom z núdze 
pre neúspešných študentov. Aj kňaz je len človek 
a môže sa postaviť aj na nesprávnu stranu. Dôka-
zom týchto tvrdení sú neobyčajné a fascinujúce 
životné osudy predstavených duchovných.
 Podobný kľúč, v podobe neobyčajného života, si 
vybral aj Viliam Apfel. Zaujali ho ženské historic-
ké postavy, ktorých život sa spájal so slovenským 
územím. V knihe Za oponou času (Vydavateľstvo 
Matice slovenskej) s podtitulom Príbehy o ženách 
z našej histórie predstavuje v krátkych rozpráva-
niach dvadsať ženských hrdiniek (zväčša prísluš-
níčok šľachtických rodov) rôznych období našich 
dejín, ktoré sa často museli vyrovnať s trpkým 
životným osudom. Jednotlivé rozprávania majú 
podobu kratších textov. Autor veľmi jednodu-
cho, bez hlbšieho ponoru a s obmedzeným množ-
stvom faktov, často s minimálnym zameraním 
na ústrednú postavu, s náznakom reportážnosti, 
prerozpráva príbeh. Zaujímavý výber hrdiniek 
však naráža na štýl písania. Apfel si nezachováva 
odstup od textu a do rozprávania vkladá osobné 
postoje a názory, čo miestami vyvoláva zmiešané 
pocity. Kniha ponúka ľahké a rýchle čítanie skôr 
pre zábavu ako na obohatenie poznania.
 Leonardo da Vinci je považovaný za jedného 
z najväčších umelcov všetkých čias i za otca mo-
derných technológií. Remi Kloos sa pri písaní 

Čítanie knihy vníma ako bytostný proces, kto-
rý prináša objavy v podobe zjavenia, očarenia, 
radosti a nadšenia. Čítanie Dušekových esejí je 
vďaka básnickému, obraznému jazyku aj čistým 
estetickým pôžitkom.
 Vraj alergia na gumové rukavice spôsobila, 
že sa z Viliama Klimáčka stal predovšetkým 
veľmi plodný dramatik a spisovateľ. Jeho kniha 
Divná doba (Vydavateľstvo Slovart) predstavuje 
výber publicistických textov napísaných v rozpätí 
rokov 2009 až 2017 pre viaceré denníky. Výrazné 
posolstvo komunikuje už obálka knihy, na ktorej je 
vyobrazený Klimáček v maske Batmana. Sám seba 
vníma ako človeka, ktorý pozoruje chod vlastnej 
krajiny, ktorú má rád, ale už nedokáže pre ňu nič 
vykonať, a tak sa len smeje. „Občas sa cítim ako 
starnúci Batman, ktorý už má najlepšie roky za sebou. 
Tohto Batmana trápi, ako vyzerá dnešné Slovensko, 
je naštvaný, ako upadlo milované Gotham City, ale už 
pre to nedokáže veľa urobiť. Šplhať sa po budovách 
a skákať zo strechy na strechu už preňho nie je, lebo 
prestal cvičiť a seklo ho v krížoch“ (citát z obálky).
 Výber Klimáčkovej publicistiky je naozaj pes-
trý, glosuje zažité veci, ktoré sú písané tak, aby 
boli zrozumiteľné aj iným ľuďom. Texty reagujú 
na spoločenské, politické a kultúrne udalosti. 
Sprítomňuje zážitky z ciest viažuce sa k miestam, 
reaguje na aktuálne pálčivé celospoločenské dia-
nie. Vyberá si také skutočnosti, ktoré je možné 
reaktualizovať v každej dobe a ktoré sú aj po strate 
aktuálnosti dekódovateľné. Využíva alúzie, para-
frázy, ale nebojí sa ani priamej, otvorenej kritiky. 
Siaha po irónii, výsmechu a nonšalantnosti, ale 
veľakrát sa uzatvára do nostalgie. Často môžeme 
sledovať návrat k danej téme, všíma si sviatky, 
výročia, reflektuje kultúru a kultúrne podujatia, 
všíma si každodennosť rozdielov. Klimáček je vý-
borný pozorovateľ, trápia ho starosti sveta a vidí 
aj do budúcnosti, hľadá paralely medzi minulosťou 
a súčasnosťou. Starnúcemu Batmanovi sa môže 
zdať, že písanie o tom, čo ho durdí je málo, ale 
správne zvolené slová nezostávajú bez odozvy. 

Neznáme/známe osudy
Po [ne]známych príbehoch Osem zabudnutých 
osobností 19. a 20. storočia z roku 2017 rovnako 
pomenovaná edícia prináša (Ne)obyčajný život 
farára (Society for Human studies) od Jána Go-
liana, Rastislava Moldu a kolektívu autorov. Už 
samotná zátvorka v názve naznačuje, že je na čita-
teľovi, s ktorým variantom vnímania kňazských 
osudov sa stotožní. Publikácia predstavuje osem 
farárskych životných ciest a prvej evanjelickej 
farárky. Známejším menám ako Jonáš Záborský 
a Jozef Murgaš sekundujú Eugen Gerometta, Jozef 
Podhradský, Peter Tomkuljak, Michal Kančuha, 
František Paňák, Miron Petrašovič a Darina Ban-
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zbierky krátkych próz Ja, Leonardo (Artis Omnis) 
nechal inšpirovať jeho neobyčajným životom 
a návštevou Florencie. Predmetom jeho záujmu 
je život a dielo Leonarda z Vinci. Aj keď texty próz 
vychádzajú z historických faktov, ide o vymyslené 
príbehy, v ktorých okrem da Vinciho vystupujú 
aj ďalšie postavy svetového umenia (Perugino, 
Boticceli, Michelangelo, Verrochio, Tizian), ktoré 
s maliarom vstupujú zväčša do humornej interak-
cie. Už samotná obálka (autoportrét Leonarda 
s potmehútskym úsmevom a slnečnými okuliarmi 
vo vlasoch) niečo naznačuje o charaktere textov. 
Remi Kloos obdiv k velikánovi prezentuje s humo-
rom, pohráva sa a ironizuje historické fakty a pro-
stredníctvom fikcie ich vtipne pretvára. Celý text 
tak pôsobí nadľahčene, uvoľnene, najmä na úrovni 
dialógu, vysmieva sa a spochybňuje to „údajné“ čo 
sa v súvislosti s Leonardom traduje. Zmes fikcie 
a faktov núti čitateľa pátrať po pravde a overovať 
si uvedené skutočnosti, čitateľ si nemôže byť istý, 
čo z uvedeného je realita. Autor svojím prístupom 
odakademizoval Leonarda a ak čitateľ nie je ochot-
ný prijať jeho hru, tak môže pri čítaní knihy zažiť 
sklamanie, možno aj pobúrenie.

(Ne)obyčajné osudy
Terézia Kvapilová vo svojej piatej knihe Hra-
ničná čiara života. Príspevok k skrytým histó-
riám 20. storočia (Spoločnosť Kolomana Sokola 
– KUD Apokalipsa) odkrýva oponu svojho života. 
Kniha je rozdelená do dvoch častí a má podobu 
biografického rozprávania s epištolárnymi prv-
kami. Reflektuje „obyčajný“ život, ktorý je vďaka 
svojej naplnenosti a úprimnosti hodný zazna-
menania. Zachytáva štúdium, opisuje povinné 
pracovné tzv. umiestnenky, každodennú lásku 
dvoch ľudí, viaceré bývania a s nimi súvisiace 
sťahovania, ako aj obliekanie, stravovanie. Načr-
táva spolunažívanie rodín, súdržné a nápomocné 
priateľstvá, ale aj pracovné spory, vplyv ideoló-
gie a režimu na každodennosť života. Nebojí sa 
pomenovať to, čo bolo v minulom režime dobré, 
čo sa podarilo, ale nevyhýba sa kritike. „A ne
treba si hneď myslieť, že adorujem bývalý režim. 
Obhajujem len naše právo na život v určitom čase 
a v daných podmienkach bez toho, aby nás niekto 
obviňoval, znevažoval alebo trestal“  (s. 178). Text 
je aj vzdorom voči rozmáhajúcej sa predstave, že 
pracujúce obyvateľstvo a inteligencia minulého 
režimu kolaborovalo s režimom, lebo žili svoju 
každodennosť. Autorka si zachováva otvorený, 
triezvy pohľad na dobu v ktorej žila, aj keď najmä 
v súvislosti s videním vlastného manžela podlieha 
nekritickej idealizácii až adorácii. Spomínanie 
má podobu vnútorného dialógu. Posun k väčšej 
intimite a k videniu súčasného sveta môžeme sle-
dovať v druhej časti knihy, ktorú tvoria denníkové 

záznamy, často majúce epištolárny charakter, 
ktoré píše zosnulému manželovi. V nich sa vyroz-
práva zo svojich pocitov, opisuje najmä rodinné 
stretnutia, zaznamenáva to, čo čítala, pozerala 
v televízii a ku všetkému zaujíma aj, v pomerne 
vysokom veku, svoje stanovisko. Reaguje na ak-
tuálne spoločenské, kultúrne a politické dianie. 
Kniha je dôkazom toho, že každý život človeka 
má svoju históriu, svoje miesto v čase a priestore.
 Jednoduchý názov nesie biografická kniha 
Ivana Balažovjech Spomienky lekára (Per-
fekt). V nej kardiológ Ivan Balažovjech oživuje 
spomienky na detstvo i na vojnové udalosti očami 
chlapca, priateľov, štúdium medicíny a profesijný 
život lekára. Autor je veľkorysý, veľkú časť roz-
pomienok venuje svojim učiteľom a kolegom, pri-
čom prináša stručný prierez do histórie 1. internej 
klinky. V texte sa odvoláva na viaceré fundova-
né publikácie. Keďže ide z väčšej časti o odbornú 
biografiu, jej súčasťou sú spomienky na študijné 
pobyty (stretnutie s Ultom von Eulerom – nosite-
ľom Nobelovej ceny), zahraničné pobyty. V závere 
prezentuje svoje odborné smerovanie a výsledky 
vedeckej práce. Nevyhýba sa ani problémom súčas-
ného zdravotníctva, prezentuje svoje postoje nie 
však dostatočne do hĺbky. Celkový štýl autobio-
grafickej prózy je uvoľnený, jednoduchý, bez cieľa 
vyvolať nejaký estetický zážitok na úrovni jazyka. 
Pre čitateľa môžu byť príťažlivé najmä anekdo-
tické pasáže, v ktorých opisuje viaceré humorné 
situácie v súvislosti s lekárskym povolaním. Text 
sprevádzajú fotografie a koncovkou publikácie 
sú slová uznania od jeho spolupracovníkov. Spo-
mienky lekára sa snažia priniesť celistvý pohľad 
na človeka, ktorý zviazal svoj život s povolaním 
lekára.

Ako prvá a jediná
Reportážna literatúra v roku 2018 priniesla po dl-
hej odmlke prvú reportážnu knihu Slon na Zem-
plíne. Príbehy Slovenska (Absynt). Nie je azda 
prekvapivé, že ju do slovenského literárneho 
priestoru priniesol Andrej Bán, jeden z najoce-
ňovanejších slovenských reportérov a fotografov. 
Autor ponúka 23 reportáží, ktoré zaznamenáva 
tak, ako fotografuje. Krátke, úderné a o mnohom 
vypovedajúce obrazy, v ktorých sa ústrednou po-
stavou stáva človek. A v reálnych „živých“ hrdi-
noch a ich svedectvách sa zračí obraz Slovenska. 
Kľúčom k pomerne nič nehovoriacemu názvu sú 
slová z reportáží o samozvanom kráľovi, v súčas-
nosti odpykávajúcom si trest v sabinovskej väznici, 
Mikulášovi Varehovi: „Slon je už na ceste. Detaily 
však neprezradím, lebo by k nám nedošiel. Aby sme 
ho mohli získať a vybaviť si naň papiere, museli sme 
kúpiť dva slony. Ten druhý pôjde do inej ZOO. Daru
jeme im ho“ (s. 51).

 Reportáže vznikli za posledných tridsať rokov 
a Andrej Bán v nich mapuje svoje cesty od výcho-
du na západ. Predmetom jeho záujmu sú odľahlé 
miesta, miesta, ktoré unikajú pozornosti, a ich 
spoločným menovateľom je nezáujem. 
 Kompozične sa v knihe prelína minulosť s ak-
tuálnou prítomnosťou, čím vytvára filmové pre-
strihy do rôznych realít. Príbehy, ktoré prináša, 
sa pomerne ľahko dajú označiť za bizarné, až 
na fakt, že tí, ktorí podávajú autentické svedectvá, 
sú skutoční ľudia, žijúci medzi nami. Odkrývajú 
to, čo je na okraji, čo väčšina z nás nevidí, res-
pektíve zámerne prehliada. Dedina Selemence 
neuveriteľne rozdelená po vojne medzi Ukrajinu 
a Slovensko. Mesto ako Čierna nad Tisou, ktoré 
sa preslávilo rokovaním Dubčeka s Brežnevom 
a ktoré malo pre Československo fatálne následky 
v podobe normalizácie a úslovím „Od Ašu po Čier-
nu nad Tisou“, a odvtedy nič, Slovenské Nové mesto 
či Kráľovský Chlmec. Pomenúva jednu z najväč-
ších tráum periférií periférie – vysťahovalectvo. 
Prináša svedectvá o podnikaní v pôdohospodár-
stve na Zemplíne, o arizáciách majetku na Spiši 
a Kysuciach, o nostalgickom Gemeri a Andrejovi 
Hlinkovi. Nemlčí ani o environmentálnych té-
mach, ako sú výruby lesov a chemické postreky 
v nich, regulácia tokov riek. Ak by sme vnímali 
reportážnu knihu ako správu o stave republiky, 
ktorá je putovaním v čase a priestore, jej výsled-
kom je až príliš mrazivé čítanie. Priamo pomenúva 
tých, ktorí sú za tento stav v krajine zodpovední. 
„Zlé svedomie plodí milosrdné zabúdanie“ (s. 17). 
Andrej Bán sa knihou reportáží Slon na Zemplíne 
postaral o to, aby sa nezabúdalo a zatvoril tak 
dvere ľahostajnosti.
 Literatúra faktu priniesla v roku 2018 okrem 
balastu aj zaujímavé tituly, ktoré sa vyrovnávajú 
s aktuálnym dianím v spoločnosti, a aj také, ktoré 
sa neboja odvážne pozrieť do očí minulosti a pri-
nášajú autentické svedectvá. Zároveň môžeme 
vidieť, že autori sa snažia fakty predkladať čita-
teľovi popularizačným štýlom, pričom zdôrazňujú 
odborné východiská. 
 Žáryho Bratislavská bohéma, Zavackej Ľudácka 
prevýchova a Bánov Slon na Zemplíne sú knihy, 
ktoré výrazne zarezonovali svojou tematikou, ale 
aj odborným a literárnym spracovaním v minu-
lom roku. Majú ambíciu osloviť čitateľskú verej-
nosť a uprednostniť tak faktografickú literatúru  
pred jej najväčším konkurentom – beletriou.
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Anka Kolesárová – obeť svätej 
čistoty. Zost. Ivanka Paurová, Mar-
cel Prievozník
Doľany, ZAEX 2018. vyd. 85 s. Brož.
Biografická črta.
ISBN 978-80-8192-051-6

APFEL, Viliam
Za oponou času 
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2018. 1. vyd. 95 s. Viaz.
Spisovateľ literatúry faktu (1940) 
prináša dvadsať príbehov o ženách 
z našej histórie (napr. Žofia Bosnia-
ková, Mária Sečianska, Helena Kot-
tanerová a i.).
ISBN 978-80-8115-274-0

BAGIN, Albín – KADLEČÍK, Ivan
Poste restante 
Bratislava, F. R. & G. 2018. 1. vyd. 
231 s. Brož. Knižná edícia časopisu 
Fragment
Kniha obsahuje doteraz nepubliko-
vanú korešpondenciu spisovateľa 
a literárneho vedca Albína Bagina 
(1939 – 1982) a spisovateľa Ivana 
Kadlečíka (1938 – 2014).
ISBN 978-80-89499-48-9

BAJÁNEK, Ján
Golianova voľba 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 220 s. Viaz.
Kniha s podtitulom O mysli a srdci 
slovenského človeka autora (1954) 
je románovou esejou o spisovateľovi 
Jurajovi Špitzerovi.
ISBN 978-80-569-0341-4

BANÁŠ, Jozef
Prebijem sa! Štefánik – Muž že-
leznej vôle 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 472 s. 
Viaz.
Próza o M. R. Štefánikovi od po-
pulárneho autora (1948), ktorý sa 
pokúša odhaliť tajomstvá spojené 
s touto osobnosťou a jeho dobou.
ISBN 978-80-551-6500-4

BALAŽOVJECH, Ivan
Spomienky lekára
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 
192 s. Viaz.
Spomienky kardiológa, ktorý celý 
svoj život zasvätil pacientom, vede, 

remeselníci, výskumníci i ľudia 
iných povolaní.
ISBN 978-80-972913-1-0

ČERVENÝ, Michal
Matej Tóth: Odchýlka 
Bratislava, N Press 2018. 1. vyd. 
216 s. Viaz.
Príbeh o výnimočnom atlétovi, jeho 
víťazstvách a prehrách, o jeho ces-
te na vrchol i traume z obvinenia,  
že bol nepoctivý.
ISBN 978-80-9723-946-6
 
ČOMAJ, Ján
Knieža Matúš. Predslov Mišo Ko-
váč Adamov
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2018. 1. vyd. 261 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Rozpráva-
nie o živote a diele profesora Ma-
túša Kučeru a výber z jeho štúdií 
a článkov.
ISBN 978-80-8202-018-5

DINKA, Pavol – ŽANTOVSKÝ, Petr
Necenzurované 
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov 2018.  
1. vyd. 195 s. Viaz.
Eseje a úvahy slovenského a české-
ho žurnalistu. Autori sa zameriavajú 
na hľadanie kritérií a predpokladov 
kvalitného žurnalizmu, skúmajú 
stratégie mediálnej komunikácie, 
jej zneužívania, banalizácie, bul-
varizácie.
ISBN 978-80-8202-053-6

DOBIÁŠ, Viliam – LIŽIČIAR, Martin
Zabíja nás ľahostajnosť k sebe 
i k druhým. Foto Matúš Hasil
Piešťany, Bene Media 2018. 1. vyd. 
181 s. Viaz.
Rozhovory záchranára s Martinom 
Ližičiarom o jeho životnej ceste, 
o téme smrti. Čitateľ nahliadne aj 
do zákulisia lekárov.
ISBN 978-80-972587-4-0

DORIČOVÁ, Denisa Gura – ČERNÁK, 
Pavel
Správa o stave duše 
Bratislava, Vydavateľstvo Preme-
dia 2018. 1. vyd. 168 s. Brož. Edícia 
Rozhovory

Rozhovor novinárky s psychiatrom 
a psychoterapeutom o tom, ako 
vyzerala starostlivosť o duševné 
zdravie v minulosti a ako vyzerá 
dnes.
ISBN 978-80-8159-684-1

DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ, Danuša
S dúhou na palete 
Bratislava, DAXE 2018. 1. vyd. 64 s. 
Viaz.
Publikácia obsahuje rozhovory a vý-
ber z diel časti známych súčasných 
slovenských výtvarníkov, ktorí tvo-
ria pre deti.
ISBN 978-80-8942-969-1

DUBECKÝ, Karol
Majstri piatich čiar. Ilust. Albín 
Brunovský
Bratislava, AlleGro Plus 2018. 2. vyd. 
192 s. Viaz.
Beletrizované rozprávanie o vý-
znamných skladateľoch, pri kto-
rých autor čerpal z odbornej lite-
ratúry. 
ISBN 978-80-9730-874-2

DUŠEK, Dušan
Veľká potreba lampášov 
Levoča, Modrý Peter 2018. 1. vyd. 
120 s. Brož. Edícia Sivá brada
Zbierka úvah a esejí významného 
prozaika (1946).
ISBN 978-80-89545-71-1

ĎURICOVÁ, Ivica – SEDLÁČKOVÁ, 
Katarína – ŠEBOVÁ, Vladimíra
49 hrdiniek slovenského bi-
znisu 
Bratislava, Podnikajte.sk 2018.  
1. vyd. 423 s. Viaz.
Príbehy žien, ktoré na Slovensku 
dosiahli úspech v biznise.
ISBN 978-80-972470-2-7

EMMERT, František
Zlomové osmičky – 1918, 1938, 
1948, 1968 
Bratislava, CPress v Albatros Media 
2018. 1. vyd. 252 s. Viaz.
Osudové roky československých de-
jín končiace povestnou „osmičkou“. 
Unikátna publikácia zachytáva tie 
najzásadnejšie okamihy na dobo-
vých snímkach.
ISBN 978-80-264-2025-5

rodine a priateľom.
ISBN 978-80-8046-883-5

BALÁŽ, Erik
Stratená voda 
Žilina, pod značkou Kalligram 
vydalo Vydavateľstvo Absynt 
2018. 1. vyd. 90 s. Brož. Edícia Skica
Ochranársky aktivista a filmár píše 
o tajuplných cestách vody v horách 
i nížinách.
ISBN 978-80-8991-626-9

BARBORÍK, Vladimír – PETRÍK, 
Vladimír
Pohyb k nehybnosti
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2018. 1. vyd. 238 s. Viaz.
Publikácia zachytáva oficiálny aj ne-
oficiálny literárny život od začiatku 
60. do konca 70. rokov 20. storočia, 
jadrom sú fotografie Antona Šmotlá-
ka (1920 – 1979). 
ISBN 978-80-8119-109-1

BÁN, Andrej
Slon na Zemplíne 
Žilina, Absynt 2018. 1. vyd. 248 s. 
Brož. Edícia Prekliati reportéri
Kniha reportáží dokumentárneho 
fotografa a reportéra (1964) prináša 
príbehy o krajine a ľuďoch žijúcich 
svoje životy v dedinách a mesteč-
kách ďaleko za horizontom všeobec-
nej pozornosti.
ISBN 978-80-8991-654-2

BŽOCH, Adam
Človek v dejinách 
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 
2018. 1. vyd. 256 s. Brož.
Publikácia s podtitulom Johan Hui-
zinga a humanitné vedy je venovaná 
nizozemskému kultúrnemu histori-
kovi (1872 – 1945). Sprostredkúva 
celostný pohľad na jeho život a dielo.
ISBN 978-80-89666-52-2

Cestopisné denníky. Zost. Ján 
Golian, Rastislav Molda. Banská 
Bystrica, Society for Human studies 
2018. 1. vyd. 286 s. Viaz.
Kniha obsahuje 12 cestopisov 
z 2. pol. 19. storočia a z prvých de-
cénií 20. storočia, ktoré ukazujú, 
kam sa už v tomto období dostali 
slovenskí národovci, obchodníci, 
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FISCHER, Daniela
(Ne)poznáš ma? 
Vrútky, Advent Orion 2018. 1. vyd. 
158 s. Viaz.
Autorka predstavila 10 významných 
osobností Slovenska z našej histó-
rie (M. Beňovský, J. Jessenius, A. F. 
Kollár, D. S. Jurkovič, E. Suchoň,  
J. Murgaš, E. Maróthy-Štoltésová, 
V. Krivoš, M. Haľamová, Š. Zam-
kovský).
ISBN 978-80-8071-207-5
 
BALLX, Patrícia
Frech K. 
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 
2018. 1. vyd. 112 s. Viaz.
Publikácia o maliarovi a grafikovi 
Karlovi Frechovi (1883 – 1945). Jeho 
životný príbeh, maľby a grafiky dnes 
už neexistujúcich bratislavských 
uličiek a zákutí.
ISBN 978-80-893-4091-0

FUJAK, Július
Emanácie hudobnej semiosféry 
Nitra, Univerzita Konštantína Filo-
zofa 2018. 1. vyd. 182 s. Brož.
Publikácia skladateľa nekonvenč-
nej hudby, estetika a multiinštru-
mentalistu (1966). Obsahuje hu-
dobno-semiotické texty zamerané 
na hľadanie alternatívnych modelov 
hudobného znaku a semiózy hudby.
ISBN 978-80-558-1281-6 

FUJAK, Július
VIS-á-VIS. Dialógy (nielen) 
o hudbe 
Bratislava, Drewo a srd – Občianske 
združenie Vlna 2018. 1. vyd. 200 s. 
Brož. Edícia interview
Rozhovory  so slovenskými a český-
mi hudobnými skladateľmi, hudob-
níkmi, hudobno-intermediálnymi 
umelcami a teoretikmi (I. Acher, 
I. Buffa, M. Burlas, M. Varga, J. B. 
Kladivo a i.) uverejnenými v časo-
pise Vlna.
ISBN 978-80-8955-041-8

FULMEK, Alexej
Bol som dlho v SME 
Bratislava, Petit Press 2018. 1. vyd. 
383 s. Viaz. Knižná edícia autorov 
denníka SME
Publikácia s podtitulom Spomien-

157 s. Brož.
Dejiny gymnázia a 17 portrétov 
profesorov.
ISBN 978-80-89965-01-4

GAŽOVÁ, Miriam
Darina Laščiaková. Cesty za ľu-
dovou piesňou 
Bratislava, Hudobné centrum 
2018. 1. vyd. 118 s. Brož.
Životopisná publikácia o legen-
dárnej interpretke slovenských 
ľudových piesní, etnografke a roz-
hlasovej redaktorke. Súčasťou pub-
likácie je CD s nahrávkami Dariny 
Laščiakovej.
ISBN 978-80-8942-732-1

HAJKO, Dalimír
Literatúra faktu Jozefa Leikerta 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 256 s. 
Viaz.
Monografia filozofa a literárne-
ho vedca (1944) prináša pohľad 
na mnohostrannú činnosť a tvorbu 
Jozefa Leikerta (1955). Zameriava sa 
na oblasť vecnej spisby.
ISBN 978-80-224-1674-0

HAJKO, Dalimír
Slovenské provokácie 
Bratislava, Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov 
2018. 1. vyd. 233 s. Viaz.
Kniha literárnohistorických esejí 
s podtitulom Príbehy úzkosti a ná-
dejí, v ktorej sa autor venuje šiestim 
osobnostiam slovenskej kultúry (Ľ. 
Štúrovi, K. Kuzmánymu, J. M. Hurba-
novi, Š. M. Daxnerovi, J. Franciscimu. 
M. Dohnánymu).
ISBN 978-80-8194-093-4

HARÁNI, Jozef
Okolo Slovenska po hraniciach 
Vrútky, Stamax plus 2018. 1. vyd. 
224 s. Viaz.
Príbeh šiesteho prechodu po hrani-
ciach Slovenska autora so skupinou 
nadšencov, doplnený dokumentač-
nými zábermi.
ISBN 978-80-9732-130-7

HAVRAN, Michal st.
Ukradnutý prejav Nikitu Chruščova 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 272 s. Viaz.

Publikácia komentátora a publicis-
tu (1945) o prejave Chruščova roku 
1956 na XX. zjazde komunistickej 
strany Sovietskeho zväzu, ktorý sa 
dostal až do redakcie denníka The 
New York Times.
ISBN 978-80-569-0128-1

História zadnými dverami. Zost. 
Slavomír Michálek ml.
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2018. 1. vyd. 600 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Nezvyčajné 
príbehy zo slovenských a svetových 
dejín obsahuje desiatky príbehov 
od 50 historikov, ktoré sa do učeb-
níc dejepisu nedostali.
ISBN 978-80-8159-680-3

HOMOLOVÁ TÓTHOVÁ, Veronika
Mama milovala Gabčíka. Foto Vo-
jenský ústřední archiv – Vojenský 
historický archiv Praha a i.
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 488 s. 
Viaz.
Príbeh Jozefa Gabčíka, Anny Mali-
novej, ktorá sa zapojila do odboja 
a jej dcéry Aleny, o ich odhodlaní 
a odvahe po druhej svetovej vojne.
ISBN 978-80-551-6492-2

Hľadanie nového priestoru. Zost. 
Václav Macek, Eva Filová
Bratislava, Slovenský filmový ústav 
2018. 1. vyd. 277 s. Brož.
Publikácia s podtitulom Peripetie 
kritika, teoretika a historika Petra 
Mihálika je zborníkom textov o tomto 
významnom filmológovi (1945 – 1987).
ISBN 978-80-8573-975-6

HRABUŠICKÝ, Aurel – ILEČKOVÁ, 
Silvia
Karol Ondreička 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 224 s. Viaz.
Kurátor i a  autor i monograf ie 
predstavujú život a dielo maliara 
a grafika (1898 – 1961) podrobne, 
aj z polôh, v akých tohto predstavite-
ľa slovenskej moderny nepoznáme.
ISBN 978-80-556-2597-3

HRABUŠICKÝ, Aurel
Umenie nekúpiš / Art Cannot Be 
Bought 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 

ky muža, ktorý s Karolom Ježíkom 
zakladal denník SME. Vydanie je 
obohatené o výber udalostí, ktoré 
podľa redaktorov SME výrazne 
ovplyvnili Slovensko.
ISBN 978-80-559-0364-4

FULMEKOVÁ, Denisa
Doktor Mráz
Bratislava, Slovart 2018. 1. vyd. 
184 s. Viaz.
Kniha mapuje genézu krutosti a boja 
o moc, protekcionizmus slovenského 
vojnového režimu i nenávisť medzi 
samotnými uzurpátormi moci.
ISBN 978-80-556-3565-1

FUNDÁRKOVÁ, Anna
Barokový aristokrat 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 236 s. 
Viaz.
Vykreslenie portrétu uhorského 
aristokrata Pavla Pálffyho (1592 – 
1653), jedného z najvýznamnejších 
politikov Uhorského kráľovstva 
v prvej polovici 17. storočia.
ISBN 978-80-224-1694-8

GÁLIS, Tomáš – MESEŽNIKOV, 
Grigorij
Rok protestov. Ilust. Shooty. Foto 
Tomáš Benedikovič
Bratislava, N Press 2018. 1. vyd. 
182 s. Viaz.
Rozhovory novinára s politológom 
o masových protestoch na Sloven-
sku v roku 2018 a politickom pozadí 
týchto udalostí.
ISBN 978-80-9723-947-3

GAVENDA, Marián
Retro-vízie. Foto autor
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 
222 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Komentáre 
zrejúce v čase obsahuje komentáre 
primárne určené praktizujúcim ve-
riacim odvysielané v rokoch 2006 až 
2017 na vlnách Vatikánskeho roz-
hlasu.
ISBN 978-80-8046-909-2

GALLO, Ján
Pedagogické portréty profeso-
rov revúckeho gymnázia 
Bratislava, Centrum vedecko-tech-
nických informácií SR 2018. 1. vyd. 
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2018. 1. vyd. 104 s. Viaz.
Monografia v slovensko-anglickej 
mutácii o poprednom slovenskom 
umelcovi Milanovi Tittelovi (1966) 
a jeho tvorbe. 
ISBN 978-80-556-3465-4

HRÍB, Štefan
Jar, ktorá zmenila Slovensko. 
Foto Boris Németh
Bratislava, W PRESS 2018. 1. vyd. 
120 s. Brož.
Rozhovor autora s Karolínou Far-
skou a Jurajom Šeligom, prejavy 
z námestí o demonštráciách, ktoré 
začali na jar 2018 po vražde J. Ku-
ciaka a M. Kušnírovej.
ISBN 978-80-8987-913-7

HRUBOŇ, Anton
Alexander Mach. Radikál z po-
volania 
Bratislava, Vydavateľstvo Premedia 
2018. 1. vyd. 440 s. Viaz.
Životopisná kniha vychádzajúca 
z dlhoročného výskumu predstavuje 
A. Macha (1902 – 1980), ľudáckeho 
politika, ministra vnútra a podpred-
sedu vlády Slovenského štátu, v celej 
šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej 
osobnosti.
ISBN 978-80-8159-667-4
 
CHRAPPA, Štefan
Kapucín Felix 
Svätý Jur, Limerick 2018. 1. vyd. 
160 s. Brož.
Príbeh rímskokatolíckeho kňaza, 
muzikanta, kapucína Felixa Jána 
Tkáča, ktorý vykonáva ľudové misie 
vo farnostiach naprieč Slovenskom. 
Kniha obsahuje CD.
ISBN 978-80-8964-730-9

JANČO, Štefan
Advokát Pavol Országh Hviezdoslav 
Dolný Kubín, Oravské múzeum  
P.O. Hvie zdoslava 2018. 2. vyd. 168 s. 
Viaz.
Biografia básnika P. O. Hviezdosla-
va (1849 – 1921) s dôrazom na jeho 
právnickú prax.
ISBN 978-80-89564-17-2

JEMALA, Ľubomír
(Ne)Žijúce osobnosti Slovenska 
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaš-

sia delenia spoločného štátu Čechov 
a Slovákov.
ISBN 978-80-8201-021-6

KOVÁČ, Ladislav
O zmysle ľudského života 
Žilina, pod značkou Kalligram 
vydalo Vydavateľstvo Absynt 
2018. 1. vyd. 90 s. Brož. Edícia Skica
Biochemik a pedagóg (1932) hľadá 
odpovede na naliehavé otázky vzá-
jomného vzťahu medzi dostupným 
exaktným poznaním vedy a ľudskou 
podstatou.
ISBN 978-80-89916-30-6

KLOOS, Remi
Ja, Leonardo 
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 
158 s. Viaz.
Zbierka krátkych próz a obrazových 
reprodukcií, sledujúca život a dielo 
umelca Leonarda da Vinciho, kniha 
je mixom historicky overeného a fa-
bulovaného.
ISBN 978-80-8201-018-6

KUBÁNI, Jozef
Z Tatier Jožo Kubáni 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 192 s. 
Viaz.
Kniha reportéra o jeho práci v teré-
ne – v horách, v ktorej sa zameral 
najmä na to, čo na televíznych ob-
razovkách nevidno.
ISBN 978-80-551-5952-2

KUSÁ, Zuzana
Za ostrou hranicou 
Žilina, Pod značkou Kalligram 
vydalo Vydavateľstvo Absynt 
2018. 1. vyd. 96 s. Brož. Edícia Skica
Kniha esejí sociologičky (1957), 
v ktorej píše o hranici záujmu a vní-
mavosti voči potrebám iných. 
ISBN 978-80-8991-646-7

KVAPILOVÁ, Terézia
Hraničná čiara života. Doslov 
Stanislava Chrobáková Repar. Foto 
archív autorky
Liptovský Mikuláš – Ľubľana, Spo-
ločnosť Kolomana Sokola – KUD 
Apokalipsa 2018. 1. vyd. 182 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Príspevok 
k skrytým históriám 20. storočia 
odzrkadľuje každodenný život ľudí 

v povojnových desaťročiach na Slo-
vensku.
ISBN 978-80-89756-14-8

LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, 
Slavomír a kolektív
Dubček 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 532 s. 
Viaz.
Publikácia o jednom z najznámej-
ších a najpopulárnejších politikov 
v Európe v roku 1968.
ISBN 978-80-2241-651-1

MIHÁLY, František
Osobnosti Lučenca 
Lučenec, Mestský úrad Lučenec 
2018. 1. vyd. 261 s. Viaz.
Spomienky a nekrológy osobností 
mesta.
ISBN 978-80-972983-2-6

MICHÁLEK, Slavomír a kolektív
Muži diplomacie. Slováci na vý-
znamných postoch českosloven-
skej zahraničnej služby 
Liptovský Mikuláš, Spolok Martina 
Rázusa 2018. 1. vyd. 574 s. Viaz.
Autor predstavuje jedenástich dip-
lomatov (Štefánik, Pavlů, Hodža, 
Osuský, Szatmáry, Palic, Hurban, 
Slávik, Krno, Papánek, Clementis).
ISBN 978-80-972016-5-4

MIKOLAJ, Dušan
Tlejúce slnko. Ilust. Miloš Alexan-
der Bazovský
Bratislava, AlleGro Plus 2018. 2. vyd. 
244 s. Viaz.
Životopisný príbeh maliara (1899 
– 1968), spoluzakladateľa národnej 
výtvarnej moderny.
ISBN 978-80-973087-1-1
 
MILOŠOVIČ, Alojz
Dlhá cesta zlatej smrti 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 224 s. 
Viaz.
Napínavý príbeh z druhej polovice 
20. storočia, obdobia, keď boli zo So-
vietskeho zväzu vysťahúvaní soviet-
ski občania židovského pôvodu.
ISBN 978-80-972253-7-7

MOJŽIŠ, Juraj – MARENČIN, Albert
Horká chuť storočia 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  

ka 2018. 1. vyd. 342 s. Viaz.
Publikácia vysokoškolského pe-
dagóga, spisovateľa a publicistu 
(1951) s podtitulom 25 inšpirujúcich 
životných príbehov velikánov nášho 
národa.
ISBN 978-80-8198-022-0

KARAK, Štefan
Ako som prekonal sám seba 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 368 s. 
Viaz.
Príbeh autora (1951), účastní-
ka šiestich Majstrovstiev sveta 
v behu do vrchu, absolvoval mno-
hé z najuznávanejších ultrabehov 
na svete a je držiteľom niekoľkých 
slovenských rekordov.
ISBN 978-80-551-5926-3

KLIMÁČEK, Viliam
Divná doba 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 168 s. Brož.
Výber z publicistiky prozaika a dra-
matika (1958) z rokov 2009 – 2017.
ISBN 978-80-556-3598-9

KOLEKTÍV AUTOROV
Bidelnica – Život pre umenie / 
Life For Art 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 440 s. Viaz. Edícia Mo-
nografia
Monografia akademického maliara 
(1957) v slovensko-anglickej mutá-
cii. Do angličtiny preložila Beata 
Havelská.
ISBN 978-80-8902-531-2

KOLEKTÍV AUTOROV
Vo víre dejín. Zost. Daniel Hupko
Bratislava, Múzeum mesta Bratisla-
vy 2018. 1. vyd. 334 s. Viaz.
Publikácia zameraná na prehľad 
150 rokov Múzea mesta Bratislavy, 
doplnená o fotografie.
ISBN 978-80-89636-29-7

KOTIAN, Róbert
Ako sa delil štát 
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 
304 s. Viaz. Edícia Pamäť
Kniha s podtitulom „Samostatnosť 
nechceme, tlačia nás do nej“ od no-
vinára, publicistu, politického ko-
mentátora prináša pohľad do zákuli-
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1. vyd. 160 s. Viaz.
Rozhovor o umení, literatúre, filme 
medzi výtvarným a filmovým teore-
tikom (1938) a prozaikom, básnikom 
a surrealistom (1922).
ISBN 978-80-8114-882-8

MRVA, Ivan
Mária Terézia – vladárka a matka 
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 
201 s. Viaz.
Biografia historika o výnimočnej pa-
novníčke, starostlivej matke a man-
želke, ktorú všetci poddaní právom 
označovali za matku svojich národov.
ISBN 978-80-8046-874-3

(Ne)obyčajný život farára. Zost. 
Ján Golian, Rastislav Molda. Foto ar-
chív autorov, Literárny archív SNK 
v Martine a i.
Banská Bystrica, Society for Human 
studies 2018. 1. vyd. 285 s. Brož.
Deväť kapitol o živote kňazov zastu-
pujúcich takmer celé konfesionálne 
prostredie Slovenska (J. Záborský, 
E. Geromett, P. Tomkuljak, J. Pod-
hradský, J. Murgaš a i.).
ISBN 978-80-972913-2-7

NICOLINI, Mário
Stretnú sa kresťan, moslim a žid… 
Foto Zora Pauliniová, Maroš Žofčin
Bratislava, Artforum 2018. 1. vyd. 
171 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Rozhovo-
ry dvoch kňazov, imáma a rabína 
o pestrom svete okolo nás. Ondrej 
Prostredník, Felix Mária, Mohamad 
S. Hasna a Misha Kapustin v rozho-
voroch s Máriom Nicolinim.
ISBN 978-80-8150-246-0

NVOTOVÁ, Dorota
Fulmaya na rázcestí 
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 
2018. 1. vyd. 352 s. Brož.
Pokračovanie prvotiny Fulmaya 
od herečky a hudobníčky. Po rokoch 
cestovania a sprevádzania v Hima-
lájach sa ocitá na rázcestí.
ISBN 978-80-556-2785-4

RUSIŇÁKOVÁ, Magdaléna
Anka Kolesárová 
Bratislava, Lúč 2018. 2. dopln. 
a opravené vyd. 143 s. Brož.

SZABÓ, Ivan
Významné osobnosti starého 
Prešporka
Bratislava, Perfekt 2018. 1. vyd. 
107 s. Viaz.
Autor literatúry faktu (1939) píše 
o osobnostiach neodmysliteľne spä-
tých s minulosťou Bratislavy. Náj-
dete tu vedcov, učencov, lekárov či 
umelcov (napr. Bel, Mikovíni, Sofer, 
Lippay, Terézia Brunšviková a i.).
ISBN 978-80-8046-899-6

ŠEBO, Juraj
Vojnové 40. roky 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
2. vyd. 272 s. Viaz.
Autor (1943) mapuje obdobie rokov 
1940 až 1950 na Slovensku.
ISBN 978-80-569-0068-0

ŠÉTAFFY, Jozef
Zabudnuté prípady inšpektora 
Šétaffyho 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 144 s. Viaz.
Vnuk inšpektora Šétaffyho, ktorý 
sa zapísal do medzivojnovej Brati-
slavy ako kriminalistická legenda, 
zdokumentoval jeho zaujímavý ži-
votný príbeh.
ISBN 978-80-569-0158-8

ŠIMKO, Ivan
Ako sme si nasadili červené nosy 
a vyhnali Mečiara 
Žilina, Artis Omnis 2018. 1. vyd. 
331 s. Viaz. Edícia Pamäť
Autor, viacnásobný bývalý minis-
ter (1955) prináša pohľad do zá-
kulisia strhujúceho boja proti 
mečiarizmu.
ISBN 978-80-8201-024-7

ŠMITH, Andrej
Bol som robotníkom v Soviet-
skom zväze. Doslov Martin Lacko
Bratislava, Goralinga 2018. 2. vyd. 
234 s. Brož.
Príbeh autora, kedysi presvedče-
ného komunistu, neskôr svedka 
zbedačenia a zotročenia ľudí.
ISBN 978-80-8960-108-0

ŠTRASSER, Ján
Žiť svoju báseň 
Bratislava, Literárne informačné 

centrum 2018. 1. vyd. 326 s. Viaz.
Rozhovory spisovateľa a prekla-
dateľa (1946) s básnikom Ivanom 
Štrpkom (1944), zachytávajúce jeho 
detstvo, literárne začiatky, vznik 
legendárnej básnickej skupiny Osa-
melí bežci aj súčasnosť.
ISBN 978-80-8119-111-4

ŠTÚROVÁ, Anna
Spomienky na babku z Liesku 
Bez miesta, A. Štúrová 2018.  
2. uprav. vyd. 268 s. Viaz.
Spomienky na uznávanú liečiteľku, 
bylinkárku, psychotroničku a niek-
dajšiu pôrodnú babicu z Liesku, bab-
ku Dreveňáčku (Máriu Dreveňáko-
vú, 1878 – 1962).
ISBN 978-80-85582-18-5

VAGOVIČ, Marek
Umlčaní 
Bratislava, Ringier Axel Springer 
Slovakia 2018. 1. vyd. 304 s. Viaz.
Príbeh investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Mar-
tiny Kušnírovej. Obsahuje autentic-
ké výpovede ich rodiny, priateľov, 
učiteľov a kolegov.
ISBN 978-80-8985-412-7

VAŠŠ, Martin
Medzi snom a skutočnosťou 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 224 s. Viaz.
Kniha s podtitulom Umelecká bohé-
ma v Bratislave 1938 – 1945 spraco-
váva nadrealistickú bohému a ka-
viarenský život literátov.
ISBN 978-80-8114-943-6

VAŠŠ, Martin
Zlatá bohéma. Umelecká bohé-
ma v Bratislave (1920 – 1938) 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 288 s. Viaz.
Publikácia historika (1933) legen-
dárnej zlatej bohémy na čele s Ti-
dom J. Gašparom. 
ISBN 978-80-8114-940-5

VITKO, Pavol a kolektív
Pokoriteľ Alsterufera / The hu-
miliator of the Alsterufer 
Bratislava, Vojenská podporná na-
dácia 2018. 1. vyd. 532 s. 
Kniha obsahuje príbeh generálma-

Životopisný román kandidátky 
na blahorečenie z pera mladej slo-
venskej autorky, ktorá zozbierala 
všetky dostupné materiály i výpo-
vede príbuzných. 
ISBN 978-80-8179-108-6

RÚČKOVÁ, Enja
Zápisky z frontu 1914 – 1943 
Liptovský Mikuláš, Elist 2018.  
1. vyd. 152 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Autentický 
denník slovenského vojaka bojujú-
ceho na fronte v 2. svetovej vojne.
ISBN 978-80-89861-87-3

SCHMÖGNEROVÁ, Brigita
Vieme odkiaľ, nevieme kam 
Bratislava, Marenčin PT 2018.  
1. vyd. 480 s. Viaz.
Vysokoškolská učiteľka a bývalá 
podpredsedníčka vlády pre hos-
podársku politiku analyzuje, kam 
smeruje súčasná spoločnosť.
ISBN 978-80-569-0335-3

SLANINA, Patrik
Červená. Foto Marián Béreš, Peter 
Marcin, Ondrej Pakši, Patrik Slani-
na, Peter Trizuliak
Martin, Vydavateľstvo Matice slo-
venskej 2018. 1. vyd. 160 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Zápisky 
z prechodu najdlhšou turistickou 
trasou Slovenska. Autentický opis 
30-dňového putovania po Ceste 
hrdinov SNP. Text dopĺňajú mapy 
a fotografie.
ISBN 978-80-8115-271-9

SOLČANSKÁ, Mariana Čengel
Generál M. R. Štefánik 
Bratislava, Ikar 2018. 1. vyd. 368 s. 
Viaz.
Próza scenáristky a režisérky (1978) 
o živote letca, astronóma, francúz-
skeho generála (1880 – 1919).
ISBN 978-80-551-6446-5

SPUSTOVÁ-IZAKOVIČOVÁ, Gabriela
Rytier a pevec Viliam Turčány 
Suchá nad Parnou, RUAH 2018.  
1. vyd. 239 s. Viaz.
Monograf ia o  tvorbe básnika  
V. Turčányho k 90. výročiu jeho 
narodenia.
ISBN 978-80-89604-37-1  ››
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jora v. v. Ivana Otta Schwarza (1923 
– 2018), ktorý sa zúčastnil na poto-
pení nemeckej lode Alsterufer.
ISBN 978-80-972190-2-4

VRÁBEL, Ferdinand
Splnený sen 
Banská Bystrica, PRO 2018. 1. vyd. 
168 s. Viaz.
Životopisná kniha s podtitulom 
Milan Rastislav Štefánik a vznik 
Československa o najznámejšej 
postave (1880 – 1919) našich novo-
dobých dejín. 
ISBN 978-80-89057-74-6

VYDRA, Anton
Generál Štefánik, ktorá tvár je 
vaša? 
Bratislava, W PRESS 2018. 1. vyd. 
120 s. Brož.
Päť rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa dl-
hodobo venujú životu a dielu Milana 
Rastislava Štefánika.
ISBN 978-80-8987-911-3

VYDRA, Anton – ZAJAC, Peter
Pokušenia Dominika Tatarku 
Bratislava, W PRESS 2018. 1. vyd. 
146 s. Brož.
Rozhovory o literatúre, spoločnosti 
a Slovákoch, ktorých ústrednou po-
stavou je Dominik Tatarka.
ISBN 978-80-8987-912-0

ZACHER-PAJPACHOVÁ, Jarmila
Môj život kamionistky 
Bez miesta, vl. n. 2018. 1. vyd. 128 s. 
Viaz.
Príbeh najstaršej slovenskej ka-
mionistky, ktorá si nevedela zohnať 
prácu. Kniha je osobnou výpoveďou 
o tom, ako sa vzoprieť nepriazni 
osudu.
ISBN 978-80-973048-6-7

ZAVACKÁ, Marína
Ľudácka prevýchova 
Bratislava, Artforum 2018. 1. vyd. 
198 s. Viaz.
Publikácia s podtitulom Mária Jan-
šáková v Ilave v roku 1939 a jej Cela 
č. 20 zachytáva jej pobyt na samotke 
ako politickej väzenkyne bez dôvo-
du zaistenia.
ISBN 978-80-8150-210-1

ZELJENKA, Ilja
Rozhovory a texty (1. a 2. zvä-
zok). Zost. Vladimír Godár
Bratislava, Hudobné centrum 2018.  
1. vyd. 740 s. Viaz.
Dvojzväzková publikácia venova-
ná tvorbe a názorom skladateľa 
(1932 – 2007), ťažiskovej osobnos-
ti slovenskej hudobnej povojnovej 
avantgardy a ťažiskového autora 
filmovej hudby.
ISBN 978-80-8942-730-7
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Dobrý ročník
Literárnovedná produkcia 2018

Mgr. Mária Klapáková, PhD. pôsobí ako 
odborná asistentka na Katedre slovenskej 

literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa 

najmä metakritike a súčasnej slovenskej 
literatúre. Je redaktorkou časopisu o poézii 
a básnikoch Vertigo a tiež knižného portálu 

košickej Verejnej knižnice Jána Bocatia 
www.knihynadosah.sk. 

 ››

L iterárna veda sa v roku 2018 množstvom 
publikovaných prác výraznejšie nevymy-
kala domácemu štandardu. Pravidelne 

každoročne vychádza okolo dvadsiatky titulov, 
čo na domáce pomery nie je málo a naznačuje to 
aj určitú stabilitu v tomto smere. Väčšina kníh 
pochádza od autorov pôsobiacich v akademickom 
prostredí, ich tematika či metodika práce by mala 
zrkadliť, aké problémy či spôsoby výskumu sú 
v danom období produktívne. Nezanedbateľné 
a často prínosné sú aj publikácie od neakademic-
kých tvorcov. Tie môžu svojou kvalitou a inven-
ciou i predčiť akademické práce, hoci reprezen-
tujú primárne osobný záujem autora či autorky. 
Tieto tendencie sa ukázali a potvrdili aj minulý 
rok, no čo je obzvlášť potešujúce, viac-menej som 
sa nestretla s publikáciou, ktorá by bola vyda-
ná samoúčelne, bez toho, aby aktívne vstupo-
vala do literárnovednej diskusie, otvárala nové 
problémy či bola zrkadlom dlhodobého výskumu 
a sústredenia sa na daný problém. Keďže ročné 
hodnotenie ponúka obmedzený priestor, pokú-
sila som sa z minuloročnej produkcie vytvoriť 
pre čitateľov Knižnej revue čo najreprezentatív-
nejší výber a poukázať primárne na knihy, ktoré 

môžu zaujať rovnako odbornú, ako v niektorých 
prípadoch aj širšiu verejnosť zaujímajúcu sa o li-
teratúru aj v odbornej reflexii.

Ak som spomínala autorov a autorky pôsobiacich 
mimo akademického prostredia, zaujímavým 
„prípadom“ je Gabriela Rakúsová. Má literárne 
vzdelanie, no hoci na akademickej pôde nepôsobí, 
patrí dlhodobo k jedným z najaktívnejších kriti-
kov či recenzentov a pravidelne jej vychádzajú 
i väčšie publikácie, čím dokazuje, že pôsobenie 
v tejto oblasti nemusí byť nevyhnutne naviazané 
na vedecké pracovisko. Aj s tým môže do istej 
miery súvisieť už stabilné vnímanie recenzií 
G. Rakúsovej ako hodnotení reprezentujúcich 
kritiku sympatie. Autorka je špecifická svojím 
zhovievavým postojom rovnako k etablovaným, 
ako aj začínajúcim autorom, často aj v rozpore 
s názorom „akademickej“ kritiky. Za uplynulý 
rok vyšli autorke dve knihy. 
 Prvou z nich je Medzi realitou a jej znakom 
(Interpretačné úvahy o knihách) (Modrý Pe-
ter). Ide o súbor krátkych (kritických) úvah, kto-
ré autorka publikovala v rozmedzí rokov 2015 
– 2018 najmä v periodikách ako Denník N, Knižná 

revue, Pravda, Revue svetovej literatúry a pod. Re-
cenzie sú primárne informačné, „popularizačné“ 
v zmysle snahy knihu potenciálnemu čitateľovi 
jasnou a komunikatívnou formou odporučiť. Au-
torka poukazuje najmä na klady kníh. Pri pokuse 
odčítať z recenzií Rakúsovej literárny vkus, mô-
žeme vidieť, že ju oslovili najmä knihy s filozo-
fujúcim presahom, bez experimentálnych snáh, 
ale aj literárnovedné práce, zbierky rozhovorov 
či esejí predovšetkým strednej a staršej gene-
rácie spisovateľov a spisovateliek (J. Briškár, J. 
Buzássy, E. Gindl, I. Laučík, V. Kupka, P. Zajac, I. 
Štrpka, Z. Rédey, D. Pastirčák, W. Szymborska 
a pod.). Autorka však sekundárne neobchádza ani 
začínajúcich autorov, ktorých knihy rezonovali 
aktuálne (J. Púček, E. Šimšík a pod.). Až pri čítaní 
väčšieho množstva Rakúsovej recenzií som si 
všimla jeden detail. Na rozdiel od väčšiny recen-
zentov, ktorí v závere hodnotenia ponúknu akési 
zovšeobecňujúce zhrnutie, Rakúsová niekedy 
svoj text uzatvára krátkym negatívnym komen-
tárom či upozornením na problém, hoci recenzia 
ako celok je pozitívna (napr. knihy P. Juščáka, 
M. Kopcsaya), v kontexte knihy je to pozitívne 
narušenie prúdu zhovievavých hodnotení. Čo mi 

Foto Robert Barca
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však, aj vo vzťahu k týmto úvahám, v knihe chýba, 
je komentár autorky. Na jednej strane síce mô-
žeme argumentovať tým, že za autorskú poetiku 
hovoria samotné texty, no v prípade podobných 
výberov sa priam žiada vysvetliť, na základe čoho 
boli zvolené práve tieto reflexie, čo od nich môže 
čitateľ očakávať či ako kniha vznikala. Žiadalo 
by sa možno priblížiť, ako G. Rakúsová vníma 
svoje dlhodobé „škatuľkovanie“ do kategórie spo-
mínanej kritiky sympatie, čo sa vo variantnej 
forme objavuje aj na zadnom prebale knihy, kde 
sa konštatuje, že autorka svoje „odborné reflexie 
orientuje na také literárne diela, ktoré sa dajú 
prijímať afirmatívne“. „Ľudský“ prístup k litera-
túre a vyberanie si „sympatických“ kníh sú totiž 
z recenzií zjavné. 
 Z dvojice publikácií G. Rakúsovej za rok 
2018 ma viac oslovila jej druhá kniha Fiktívne 
rozhovory (o autoroch a dielach) (Literárne in-
formačné centrum). Tu sa, paradoxne, viac a jas-
nejšie ako v zbierke recenzií ukazuje autorkin 
čitateľský vkus (A. P. Čechov, A. Bagin, Ľ. Groe-
blová, P. Zajac, J. Briškár, M. Milčák a pod.), ale 
najmä schopnosť podať ho prístupne, v podstate 
pre akéhokoľvek čitateľa, s tým, že afirmatívny 
prístup je vyjadrený skôr implicitne. Kniha môže 
byť rovnako zaujímavá pre skúseného percipien-
ta, ako môže „poslúžiť“ budúcemu maturantovi. 
G. Rakúsová sa tu nachádza v pozícii diskutér-
ky, ktorá prostredníctvom fingovaných otázok 
prepája vecné, napr. aj biografické informácie 
o autoroch s ich zápiskami či ukážkami z tvorby. 
Čo pri tomto žánri považujem za najnáročnejšie 
a s čím sa, myslím, Rakúsovej vo väčšine prípa-
dov podarilo slušne vyrovnať, je prirodzenosť, 
„autentickosť“ takýchto štylizovaných rozhovo-
rov. Najmä ak sú publikované na pomerne veľkej 
ploche, nie je ľahké vyberať ukážky a formulovať 
repliky pýtajúceho sa aj respondenta tak, aby 
nemal čitateľ pocit, že rozhovory vznikali „suro-
vým“ a účelovým priliepaním jednotlivých pasáží. 
Rakúsová však volí formu klasického rozhovoru, 
keď sa pýta na poetiku, autora/autorku priamo 
oslovuje, resp. sa autori cez ňu oslovujú navzá-
jom. Knihu považujem za invenčnú snahu vstúpiť 
do priestoru popularizácie umeleckej literatúry 
aj literárnej vedy, momentálne aj modernou „re-
portážnou“ formou, pri ktorej si viem predstaviť 
i jej pokračovanie. 

Záujem o staršiu slovenskú literatúru je v našom 
kontexte, okrem iných, výrazne spojený s menom 
Eriky Brtáňovej, ktorej minulý rok vyšla kniha 
Slovo pánovo zostáva naveky. Z kázňovej tvor-
by slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia 
(Veda). Ako už napovedá názov, autorka sa tu 
zamerala na špecifický žáner kázne. V úvodnej 

revue 3/2019, s. 28), čo sa odzrkadľuje na systema-
tickosti výskumu, premyslenom koncepte knihy 
i presvedčivých interpretáciách, v ktorých autor-
ka pracuje nielen s východiskovým umeleckým 
textom, ale zapája ho aj do kontextu svetovej 
literatúry či produktívne pracuje s interdisci-
plinárnym presahom. Kniha je koncipovaná ako 
vývinový prehľad využívania litanickej formy 
a jej premien v slovenskej poézii od minulého 
storočia po súčasnosť, no odvoláva sa a interpre-
tuje aj východiská zo svetového kontextu (napr.  
Ch. Baudelaire, A. Breton, F. Halas), pričom au-
torka teoreticky nadväzuje najmä na výskumy 
z poľskej literárnej vedy, kde má, azda prirodze-
ne, podobný výskum hlbšie korene. Sekundárne 
nadväzuje, resp. paralelne, hoci nepriamo „spolu-
pracuje“ s grantovým projektom poľského vedca 
Witolda Sadowského, ktorý sa venuje výskumu 
litanickej formy v stredoeurópskom kontexte. 
Spoločne s autorkou možno konštatovať, že je 
škoda, že Juhásovej práca sa (zatiaľ) nestala sú-
časťou podobného výskumného grantu. 

Obdobím medzivojnovej literatúry sa dlhodobo 
a systematicky zaoberá aj básnik a literárny vedec 
Michal Habaj. Na svoje uvažovanie z monografie 
Druhá moderna (2005) Habaj nadväzuje antoló-
giou doplnenou profilmi autorov a komentujúcou 
štúdiou Druhá moderna. Slovenská modernis-
tická próza 1920 – 1930 (Literárne informačné 
centrum). Ide o reprezentatívny výber z tvorby 
avantgardných prozaikov z daného desaťročia, 
doplnený edičnými poznámkami, v ktorých Habaj 
vysvetľuje, opisuje a dopĺňa pôvodný bibliografický 
odkaz. Pri výbere jednotlivých textov, ktoré autor 
do antológie zvolil, nerozhodovala iba kvalita, ale 
skôr (napr. v prípade Imra Fritsa až príliš modelová 
a klišéovitá) práca s modernistickými prvkami, 
resp. modernistickým gestom (s. 493). Do knihy 
tak vedec vybral prozaické, najmä poviedkové 
texty J. Alexyho, T. J. Gašpara, J. Hrušovského,  
I. Horvátha, G. Vámoša, I. Minárika, K. Urbano-
viča, M. Th. Mitrovského, Š. Letza, J. Poničana,  
J. Elena, V. Wagnera, E. Holéczyho a I. Fritsa, ktoré 
nezriedka vyšli iba v časopiseckej podobe prípad-
ne v zborníkoch či v knižných vydaniach, preto 
súčasnému čitateľovi nemusia byť dostupné. Ide 
teda o akési (znovu)objavovanie i zabudnutých či 
stratených textov, resp. takých, ktoré aj v období 
svojej aktuálnosti nemuseli výraznejšie rezono-
vať. Aj z tohto dôvodu možno Habajovu antológiu 
vnímať jednak ako čítanku k rovnomennej mono-
grafii, jej praktickú realizáciu, ale tiež ako snahu 
overiť platnosť autorovho termínu druhá moderna 
na konkrétnych textoch. 
 Kniha môže svojou koncepciou čitateľovi 
pripomenúť edíciu vydavateľstva Kalligram 

kapitole Povolaním kazatelia, dušou spisovatelia 
približuje jeho rôzne definície, vlastnosti a pre-
meny v historickom kontexte (napr. otázka jazyka 
a jazykových prostriedkov, aj vo vzťahu k rôz-
nym preferovaným podobám slovenčiny najmä 
v 18. storočí). Nosnou časťou publikácie sú však 
prepisy konkrétnych kázní slovenských autorov 
(a dejateľov), ktorí boli zároveň kňazmi, čo najmä 
v naznačenom období 18. a 19. storočia nebolo 
v domácej literatúre zriedkavé (J. I. Bajza, A. Ber-
nolák, J. Fándly, B. Tablic, A. Chalupka, J. Kollár, 
M. M. Hodža, J. Chalupka, J. Palárik, J. Záborský, 
K. Kuzmány a J. M. Hurban). Práve na výbere 
konkrétnych kázní a na ich prepisoch, podria-
dených jasným a logickým pravidlám (porov.  
s. 153), spočíva ťažisko knihy. Dalo by sa možno 
uvažovať o akejsi miniantológii, kde každého 
z autorov reprezentuje jedna kázeň. Kázne majú 
totiž nezriedka umelecký charakter a spolu s po-
ukazovaním na dobové, často i dnes aktuálne 
problémy prispievajú i k čitateľskej zážitkovos-
ti textu. Primárne však kniha napĺňa svoj cieľ, 
a to dotvoriť, kompletizovať obraz o jednotlivých 
autoroch, ich spôsobe uvažovania, hodnotách, 
tvorbách i osobnostiach nielen prostredníctvom 
ich „voľnočasovej“ umeleckej, ale i „pracovnej“, 
kazateľskej tvorby.

Za povšimnutiahodné považujem už dlhodobej-
šie aj písanie Jany Juhásovej. Autorka u mňa 
zarezonovala pred pár rokmi, keď začala inten-
zívnejšie publikovať recenzie poetických textov, 
najmä z okruhu autorov „spirituálne“ ladeného 
básnenia. Toto nastavenie sa neskôr premietlo aj 
v jej monografii Od symbolu k latencii. Spirituálna 
téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii (2016), 
kde Juhásová dokazuje produktívnosť uchopenia 
súčasných autorov a autoriek formou interdisci-
plinárnych presahov do filozofie či výtvarného 
umenia. To vo vzťahu k špecifickej, v domácom 
literárnovednom výskume nie práve „trendovej“ 
téme (na to vo svojej druhej knihe odkazuje aj 
autorka, keď spomína nadväzovanie na práce 
Pavla Winczera ešte z 30. rokov 20. storočia), 
spôsobilo, že Juhásová našla pomyselnú „dieru 
na trhu“, ktorú viac než úspešne vypĺňa aj svojou 
druhou, nadväzujúcou monografiou Litanická 
forma od avantgardy po súčasnosť (Verbum). 
Autorka v nej interpretuje poetiky slovenských 
nadrealistov, autorov katolíckej moderny či bás-
nikov druhej polovice 20. storočia, podnetná je 
časť venovaná využívaniu litanickej formy v ob-
dobí socialistického realizmu, pričom vníma 
presahy až do súčasnosti (poézia M. Habaja,  
L. Lipcseia či M. Ábelovej). Ako v recenzii na kni-
hu konštatuje aj G. Rakúsová, pre písanie J. Ju-
hásovej je charakteristická „precíznosť“ (Knižná 
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Knižnica slovenskej literatúry, ktorá zvykne mať 
prehľadový charakter a priznane môže slúžiť aj 
ako študijný materiál pri príprave na maturitu, 
vysokoškolský seminár či samoštúdium. Spra-
vidla sa tiež skladá z úvodnej a najrozsiahlejšej 
textovej časti, štúdie zostavovateľa či zostavo-
vateľky a biografických údajov autora, autorov. 
Habajova kniha je možno akýmsi detailnejším 
a hlavne odvážnejším variantom spomenutej 
edície, keďže približuje pomerne nový a najmä 
autorský termín, navyše naviazaný na jedno 
desaťročie, čo v dejinách literatúry nie je veľa. 
K tomuto prirovnaniu ma okrem rozsiahlej (istot-
ne ale rozsahom „bohatšej“, než je to zaužívané 
v spomenutej edícii) literárnej časti motivuje tiež 
spôsob, akým Habaj koncipoval záverečný od-
diel. Čitateľsky ústretovo sú spracované jednak 
profily autorov, no tiež pasáž nazvaná „Vysvet-
livky a komentáre“. Okrem toho, že v nej Habaj 
uvádza dôležitý bibliografický údaj ku každému 
textu, v krátkosti približuje aj obsah, resp. akési 
záchytné body každej prózy. Následne ponú-
ka aj slovníček, v ktorom vysvetľuje čitateľovi 
predpokladane neznáme pojmy. Asi práve tieto 
dve časti mi najväčšmi evokujú, že by mohlo ísť 
o „školskú pomôcku“. 
 Autor totiž v slovníku vysvetľuje aj slová, mená 
či pojmy, ktoré, nazdávam sa, sú (nielen) skú-
senejšiemu čitateľovi jasné a známe (napr. rty, 
galiba, kalika, podzim, gobelín, martýr, direk-
tor, dohán, abbé, pitvor, diván, výčapník, obličaj, 
diadém, panteón, Ján Smrek, samovar, Mozart, 
cmiter, halena, kalvária, Faun, revue, pokúsať, 
blues, páža, sultán, Mona Lisa). Tiež autorova 
záverečná štúdia je, aj v nadväznosti na to, že de-
tailnejšie interpretácie ponúkol už v monografii 
z roku 2005, koncipovaná viac prehľadovo, vedec 
čitateľa širšie uvádza do historicko-kultúrneho 
kontextu, následne približuje jednotlivé charak-
teristické črty prózy druhej moderny (kozmopo-
litnosť, mužsko-ženské (erotické) vzťahy, s tým 
súvisiace, pre Habajovu vedeckú i umeleckú tvor-
bu už dlhodobo príznačné, modelovanie obrazu 
ženy, resp. dievčaťa), kde vysvetľuje dôvod ich 
prítomnosti, ich podobu a funkciu v modernis-
tických textoch. V tretej časti štúdie približuje 
základné znaky poetiky každého z autorov, kto-
rých prózy sa do antológie dostali. 
 Habajovu knihu považujem za dôležitý prínos 
k výskumu a kontextualizácii slovenskej medzi-
vojnovej literatúry. Problematicky vnímam jedi-
ne otázku modelového čitateľa knihy, tá je však, 
aj vzhľadom na zámer knihy („Až iba s ohľadom 
na konkrétne texty môžeme hovoriť o druhej mo
derne ako o kapitole z dejín slovenskej literatúry, 
ktorú sa oplatí čítať a o ktorej má význam písať“, 
s. 493), azda sekundárna. 

 Jedným z najaktívnejších literárnych vedcov 
je dlhodobo Ján Zambor, ktorému v ostatných 
rokoch vychádzajú odborné knihy s takmer roč-
nou pravidelnosťou. Najnovšia má názov Sta-
vebnosť básne (Literárne informačné centrum) 
a ide o súbor štúdií venovaných nielen poézii, 
ktorá je desaťročia centrom Zamborovho výsku-
mu (napr. I. Krasko, M. Válek), a vlastnej tvorby,  
ale sú tu zaradené aj dve analýzy prozaických 
textov (konkrétne Stanislava Rakúsa a Júliusa 
Vanoviča) a tiež reflexie prekladov, ďalšej z ob-
lastí jeho záujmu. To, že čítame knihu J. Zambo-
ra, je percipientovi, ktorý sa s jeho písaním už 
stretol, zrejmé hneď z úvodnej kapitoly. Vstupné 
texty totiž zvyknú mať podobu priblíženia skú-
maného problému, uvedenia do metodiky práce 
a podobne, no v tomto zmysle u Zambora jasne 
vystupuje do popredia rozpoznateľná individu-
alita. Už úvod je samostatnou štúdiou, v ktorej 
autor jednak približuje svoje chápanie poetík 
napr. S. B. Hroboňa, J. Stacha, J. Mihalkoviča,  
J. Buzássyho či I. Laučíka, no zároveň analyzuje 
vlastné písanie, definuje svoj spôsob práce, vy-
medzuje sa a zároveň akoby implicitne obraňuje, 
keď vysvetľuje napríklad to, prečo okrem textov 
iných básnikov zaradil do knihy aj interpretácie 
vlastných veršov. 
 Časť knihy, ktorá je pre mňa polemická, sú 
však práve Zamborove autoreflexie (obsahujúce 
i, nazdávam sa redundantný, rozhovor s autorom), 
interpretácie vlastných básní, vlastného uvažova-
nia. Vedec sa priamo priznáva k fascinácii písaním, 
keď konštatuje: „Nezdráham sa povedať, že písanie je 
podstatná súčasť môjho bytia. Platí to nielen pre moju 
pôvodnú tvorbu, ale aj pre prekladovú a pre literárno
vednú reflexiu poézie. Aj do nich sa chtiacnechtiac 
vpisujem“ (s. 215). Zamborove argumenty sú logické 
a v podstate presvedčivé, napriek tomu si však 
myslím, že väčšmi než komentovať vlastnú tvorbu 
vedcovi svedčí interpretácia iných autorov (i pre-
to, že sa primárne venuje tým mnohoznačným, 
interpretačne nejasným a náročným). Aj závereč-
né štúdie M. Andričíka a J. Gavuru (čo tiež nie je 
štandardom vedeckých kníh) dokazujú Zamboro-
ve kvality, presne a jasne definujú jeho vedeckú 
poetiku, napr.: „Hermeneutický ,hlad‘ po význame 
sa uňho spája so štrukturalistickou precíznosťou 
pri odkrývaní nuáns tvarovej stránky básne a ich 
vzájomných väzieb“ (Andričík, s. 335) či „Zamboro
va kniha je celá. Ukazuje, ako sa jeden človek môže 
ponoriť do poézie až tak, že sa stane jeho najvyššou 
prioritou. (…) Pri všetkej rôznorodosti sa čitateľovi 
dostáva až prekvapivo zjednotená predstava o svete 
poézie“ (Gavura, s. 338). Ak by som Zamborovu 
najnovšiu knihu vnímala ako báseň, napísala by 
som, že je, až na spomenuté dopovedanie, objavná 
a nadčasová. 

 Marta Součková pripravuje každoročne 
konferenciu, na ktorej sa systematicky sleduje 
súčasná slovenská literatúra, v ostatných rokoch 
i so sekciou venovanou populárnej či žánrovej 
literatúre a interdisciplinárnym presahom k di-
vadlu či filmu. V jej editorstve vyšiel aj minulý 
rok zborník K poetologickým a axiologickým 
aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 
V. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, konanej 27. – 28. novembra 2017 na 
FF PU v Prešove (Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove). Primárnym zámerom 
podujatia a následne aj zborníka je diskutovať 
o aktuálnych problémoch domácej literatúry, 
čo sa ako produktívne ukazuje najmä priamo 
pri diskusiách na konferencii, možno by stálo 
za zváženie publikovať v zborníku aj najrelevant-
nejšie prepisy úryvkov z nich. Časom sa pritom 
ustaľuje „komunita“ vedcov, ktorí sa konferencie 
zúčastňujú pravidelne. Popri domácich účastní-
koch (napr. J. Gavura, I. Hostová, P. Karpinský,  
M. Kendra, P. Markovič, G. Mihalková, M. Mitka,  
J. Rusnák, M. Součková, L. Šafranová) tvorí väčši-
nu prispievateľov širší diapazón generačne i záuj-
mom odlišných autorov (napr. J. Šrank, Z. Rédey, 
E. Urbanová, D. Rebro, K. Csiba, V. Nádaskay,  
Z. Stanislavová, T. Gintli, P. Jílek). Za špecifikum 
tohto zborníka považujem jednak to, že pribúda 
štúdií pokúšajúcich sa o syntézu, no tiež fakt, že 
hoci sa témy jednotlivých príspevkov „dotýkajú“ 
a implicitne komunikujú, platí to najmä pri štúdi-
ách venovaných poézii, je to jeden z mála zo série 
Součkovej zborníkov, kde sa viackrát neobjaví 
interpretácia rovnakého diela či, s výnimkou 
V. Klimáčka, autora. Cez viacnásobný výskum 
rovnakého textu sa doteraz zvyklo potvrdzovať, 
ktoré diela v danom roku najviac rezonovali. Ide 
možno o náhodu, no rovnako to môže znamenať, 
že slovenská literatúra po roku 2000 ponúka stá-
le viac autorov a tém, ktoré stoja za pozornosť. 

Už zabehnutým projektom z okruhu vedcov „pre-
šovskej školy“ je aj TOP 5 (slovenská literárna 
a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii) 
(FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelá-
vania), zostavovateľmi boli Marta Součková 
a Ján Gavura a za výtvarnú zložku Richard 
Kitta. Ide o dlhodobý projekt, pričom reflexia 
roku 2014 je výročným piatym ročníkom. Na to 
zostavovatelia implicitne poukazujú už úvodom, 
miesto ktorého sú v knihe uvedené zoznamy kníh 
a autorov štúdií, ktoré v rámci „projektu“ doteraz 
vyšli. TOP 5 pravidelne reflektuje päť najlepších 
či najvýraznejších literárnych a výtvarných diel, 
zakaždým s odstupom dvoch rokov, čo by mal/
mohol byť dostatočný čas na vytvorenie si dištan-
cie od diela a zároveň aj od aktuálnych kritík,  ››
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ktoré najčastejšie vychádzajú bezprostredne 
po vydaní knihy. 
 Predošlé vydania boli autorsky „obsadené“ vý-
raznejšie vedcami z prešovského literárnovedné-
ho okruhu, výročný ročník sa viac otvoril, okrem 
stálych mien (J. Gavura, M. Součková, M. Kendra, 
I. Hostová, P. Markovič) reflexie písali renomova-
ní vedci ako J. Šrank, M. Šimáková Speváková,  
M. Kekeliaková, P. Zajac a K. Csiba. Autori reflek-
tovali diela J. Briškára, A. Vášovej, V. Šikulovej,  
P. Vilikovského, R. Pupalu, D. Podrackej, K. Zbruža, 
T. Uleja a P. Macsovszkého. Z výtvarnej zložky do-
stali priestor aj širšie známi výtvarníci L. Dovičá-
ková, M. Knížová, Pixel Storm, Š. Balázs a B. Sirka.  
Aj napriek tomu, že projekt už v názve evokuje jed-
noznačné afirmatívne hodnotenie, za jeho pozití-
vum považujem, že štúdie majú nezriedka kritický 
charakter a autori sa nevyhýbajú ani explicitnej 
kritike (napr. keď J. Gavura konštatuje pri zbierke 
P. Macsovszkeho Santa Panica autorské ustrnutie). 
Tento rok sa to ukázalo primárne na poetickej zlož-
ke, kde implicitne čítame, že nie každý rok vychádza 
päť výnimočných básnických zbierok, čo je azda 
i prirodzené. 
 Projekt je zároveň implicitne obrazom toho, 
akým spôsobom domáci literárni vedci uvažujú, 
akým typom textov sa zaoberajú, niekedy do-
konca ich aktuálny vedecký záujem „prerazí“ aj 
očakávaný zámer štúdie. Narážam konkrétne 
na štúdiu P. Zajaca, otvárajúcu celú knihu, ktorá 
je venovaná knihe Juraja Briškára Sprievodca ne
zrozumiteľnosťou. Na rozdiel od ostatných autorov 
sa tu totiž Zajac azda väčšmi než na Briškárovo 
písanie sústredil na vlastné uvažovanie o prob-
léme, ktorý ho momentálne zaujíma, a to otázka 
tzv. novej poetiky. Briškárov text sa pre neho stal 
skôr pokusným materiálom túto teóriu apliko-
vať a komentovať, než podnetom, ktorý by vedca 
zaujal sám o sebe. Projekt TOP 5 potvrdil svoje 
stabilné miesto a pokračuje ďalej, keďže vydaný 
je už i nasledujúci ročník venujúci sa literárnej 
tvorbe v roku 2015. 

Toto ponorenie sa do pojmu novej poetiky sa 
odzrkadlilo primárne v publikácii Poetika textu 
a poetika udalosti (Trnavská univerzita, Peda-
gogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), 
ktorú zostavili literárni vedci René Bílik a Peter 
Zajac. Napriek tomu, že slovenská literárna veda 
dlhodobejšie hľadá nové metodologické výcho-
diská, snaží sa inšpirácie získavať zo svetových 
výskumov, nateraz je to skôr vo fáze objavovania 
nových možností, ich postupného overovania. 
Z ponúkaných možností sa mi ako najzaujíma-
vejšia a zároveň najkomplexnejšia javí práve idea 
tzv. novej poetiky, ktorú teoreticky i prakticky 
reprezentuje predložená publikácia. „Náš výskum 

výskum slovenskej literatúry, ktorú (…) nemožno 
skúmať a interpretovať izolovane od medzinárod
ného, primárne stredoeurópskeho kontextu“ (s. 11). 
Publikácia sa začína príspevkom I. Taranenkovej, 
ktorá sleduje literárnohistorické východiská na-
šich významných historikov pred rokom 1989. 
Text otvára priestor pre nasledujúce príspevky, 
ktoré sa venujú rôznym (možno) produktívnym 
líniám slovakistického výskumu, autori sa pokú-
šajú ten-ktorý prístup vysvetliť, obhájiť či objasniť 
jeho možnú produktivitu. Objavuje sa tu napr. 
kognitívna literárna veda, konštruktivizmus, 
komparatívny výskum, koncept spojivového tka-
niva a pod. Reflektovaný je tiež preklad. Kniha 
mapuje „doteraz málo známe problémy našej vednej 
disciplíny, predstavuje niektoré jej výrazné posta
vy a viaceré príspevky ponúkajú aj novú reflexiu 
niektorých teoretických problémov a načrtávajú 
teoretickometodologické perspektívy v 21. storočí“ 
(s. 17). Podstatné však je, nakoľko a ktoré z po-
stupov sa ukážu ako funkčné aj v praxi, ktoré sa 
ustália, možno aktívnejšie vstúpia do zaužívané-
ho spôsobu uvažovania o literatúre a bude sa im 
venovať väčšia pozornosť.

Súčasťou rovnakého širšieho projektu ako pre-
došlé dve knihy a jednou z jeho realizácií je aj 
kolektívna publikácia pod vedením editorov 
Vladimíra Barboríka a Radoslava Passiu 
Spisovateľ ako sociálna rola (Veda). Ide o li-
terárnosociologický výskum, ktorý vychádza 
z premisy, že autor a spisovateľ sú dve odlišné 
roly. „Autor je podmienkou alebo predpokladom 
diela a zároveň sa za vytvoreným dielom stráca“, 
zatiaľ čo spisovateľ „často stojí medzi dielom a čita
teľom. A môže aj zavadzať – aj ,dobrý‘ autor môže byť 
,zlý‘ spisovateľ, ak nesplnil dobové nároky kladené 
na túto sociálnu rolu“ (s. 7 – 8). Práve vedci z okru-
hu SAV sa výskumu v oblasti literárnej socioló-
gie a kontaktu domácej literatúry so svetovými 
vplyvmi venujú systematicky a produktívne, čo 
dokazujú aj predošlé tri spomenuté knihy, ktoré 
sú výsledkami konferencií a seminárov z tohto 
organizačného okruhu. Podľa autorov „ambíciou 
publikácie je rozšíriť typologický register podôb spi
sovateľa a zároveň ich historicky konkretizovať 
prostredníctvom vzťahu k súdobému literárnemu 
a sociálnemu poľu“ (s. 10), pričom tieto podoby sa 
skúmajú na príkladoch konkrétnych spisovateľov 
(napr. J. Alexy, autori publikujúci v časopise Elán, 
L. Novomeský, D. Tatarka, J. Červenák), predo-
všetkým z 20. storočia po súčasnosť. Príklady 
zvolených autorov sú vybrané reprezentatívne 
a prostredníctvom nich dobre vidno, ako sa postu-
pom času menila pozícia, funkcia, sebavnímanie 
i vnímanie spoločnosťou spisovateľa ako verejne 
činnej osoby. O to viac, ak ide o politika, straníka 

zakladá pojem novej poetiky a vymedzuje ju voči 
tradičnej poetike. (…) Zahŕňa do poetiky nielen po
etiku textu, ale aj performatívnu poetiku udalosti. 
Poetologicky sa zaoberá celým rozľahlým poľom 
intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov  
a transgresií vo všetkých ich podobách a polohách. 
Nová poetika je existenciálna. (…) Nová poetika 
textu prekračuje rozhodujúcim spôsobom tradičnú 
poetologickú predstavu, že do ,sféry záujmu‘ poeti
ky patria len texty umeleckej literatúry. Ide v nej 
nielen o skúmanie textových pravidiel a algorit
mov, ale aj o poetiku inkorporácie textov vedenia 
do literárnych textov v najrozmanitejších modoch 
a modalitách. Do novej poetiky však patria aj texty 
osobných svedectiev, samotné texty vedenia, esejis
tické a vedecké texty, komentáre, návody, diagnózy, 
doklady a dokumenty, operatívne texty reklamy, 
propagácie a propagandy. Nová poetika reflektu
je mediálnu povahu textov. Tým prekračuje formy 
poetiky textu a kultúry reprezentácie do performa
tívnej kultúry prezencie a pojmom scény písania 
otvára cestu k poetike udalosti. Poetika udalosti je 
obrovským priestorom rozličných performatívnych, 
často kontroverzných foriem manifestovaných uda
lostí, v prvom rade dvoch kľúčových typov festivít, 
reprezentatívnej a ,kalendárovo‘ pevne fixovanej 
sviatočnosti socialistického sveta a ,pohyblivých 
sviatkov‘ ľudskej každodennosti, výrazom ktorých 
sú v nami sledovaných rámcoch festivity špecific
kých kultúr a subkultúr. Udalosti v tejto oblasti (do 
nej patrí aj oblasť popkultúry) sa stávajú jedným 
z kľúčových fenoménov novej poetiky“ (s. 6 – 7). To 
sú len čiastočné definície novej poetiky, z ktorých 
je však zrejmý jej zámer. Zdá sa, že novú poetiku 
bude možné aplikovať na každý text akéhokoľ-
vek druhu, formy, hodnoty, zámeru. Malo by ísť 
o akúsi univerzálnu teóriu a zborník je dôkazom, 
že by sa mohla v domácom kontexte uchytiť (aj 
v nadväznosti na to, že pri nej možno badať podob-
nosť so zajacovským pulzovaním literatúry, ktoré 
má už v našom výskume svoje stabilné miesto). 
Po tom, čo v roku 2017 vyšlo číslo časopisu Sloven
ská literatúra venované práve tomuto výskumu, 
je predložený zborník druhým, určite však nie 
posledným, výstupom novej poetiky.

Produktívnym projektom je aj zborník Minulosť, 
súčasnosť a perspektívy literárnovednej slo-
vakistiky (Platforma pre literatúru a výskum), 
ktorého editorom bol literárny vedec Radoslav 
Passia. Ide o výstup z Medzinárodného sympó-
zia literárnovednej slovakistiky, ktoré sa konalo 
20. až 24. novembra 2017 v Bratislave a stretli 
sa na ňom slovakisti z viacerých krajín. Kniha, 
ako výstup z prvého podobného podujatia, je 
parciálnym naplnením ambície ÚSlL SAV, „byť 
pracoviskom koordinujúcim domáci aj zahraničný 

 ››
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či príslušníka národnostnej menšiny. Taktiež 
sledujeme to, ako spisovatelia ne/reflektovali 
spoločenské zmeny, nakoľko a z akých dôvodov 
ne/podliehali cenzúre, ne/prisluhovali dobe, na-
koľko tematiku svojich diel prispôsobovali aktu-
álnym požiadavkám a potrebám doby, do akej 
miery mala na nich vplyv zahraničná literatúra, 
či akú úlohu môžu pri prezentácii roly spisovateľa 
zohrávať médiá, cez ktoré o sebe hovorí sám či 
sa hovorí o ňom (napr. aj súčasná prezentácia 
autorov na sociálnych sieťach). Metodologicky 
viacerých autorov štúdií prepája nadväzovanie 
na myšlienkové východiská sociológa P. Bour-
dieua. Prostredníctvom podobného výskumu teda 
možno sledovať do akej miery aj mimoliterárne 
okolnosti zasahujú do výslednej podoby textu 
a nakoľko to, kým je spisovateľ mimo svojej lite-
ratúry, ovplyvňuje jej percepciu.   

Dlhodobý záujem o tvorbu S. H. Vajanského mož-
no zaznamenať u literárnej vedkyne Ivany Ta-
ranenkovej. Ďalším z jej výstupov k tejto téme, 
tentoraz aj v pozícii editorky, je kolektívna mono-
grafia Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní 
umenia a ideológie (Veda). Ako je naznačené 
na zadnom prebale, publikácia má byť určená 
pre odbornú aj širšiu verejnosť. Práve tá si vďa-
ka knihe môže upraviť „stredoškolský“ idylický 
obraz Vajanského ako „,monumentu‘ slovenského 
národného a kultúrneho života“, keďže to so se-
bou „prináša aj prehliadanie a ospravedlňovanie 
jeho problematických polôh“ (s. 10). „Príťažlivé“ 
pre súčasného percipienta môže byť aj spojenie 
umenia s ideológiou, keďže i v aktuálnej spolo-
čenskej situácii ide o pertraktovanú tému. Kniha 
prezentuje S. H. Vajanského ako rozporuplnú 
osobnosť, pričom „špecifická hodnota Vajanského 
pre slovenskú kultúru je založená práve na tejto 
rozporuplnosti. Hovoriť o ňom neznamená len 
hovoriť o minulosti, ale znamená aj reflektovať 
rezíduá mentálnych schém, ktoré on sám repre-
zentoval“ (s. 11). Kniha je rozdelená do troch 
častí, prvá (autorkami štúdií sú M. Mikulová,  
I. Taranenková a D. Hučková) poukazuje na roz-
por či kooperáciu medzi Vajanského otvorenými 
estetickými názormi a nacionalistickou osob-
nosťou, zaoberá sa primárne jeho literárnou 
tvorbou, otázkou národovectva v jeho prózach či 
vplyvom modernistických smerov na jeho tvorbu. 
V druhej časti nazvanej „Národné a ideologické 
modely“ (K. Hollý, M. Szabó, R. Holec) nájdeme 
štúdie vnímajúce Vajanského názory na národ-
né dejiny, mladú generáciu hlasistov a tiež jeho 
antisemitskú polohu. „Polemiky“ (A. Draganová, 
M. Bystrzak) sú treťou časťou knihy a autorky 
v nej reflektujú medzigeneračný konflikt s hla-
sistami a tiež dobovú kritiku A. Matušku. Vďa-

ka jednotlivým príspevkom môže čitateľ vnímať 
Vajanského osobnosť vo väčšej ľudskej i tvorivej 
komplexnosti. 

Róbert Gáfrik pripravil publikáciu Zobrazo-
vanie Indie v slovenskej literatúre (Veda). Ide 
o prácu, ktorá má skôr prehľadový charakter, 
invenčná je primárne svojou témou. V domácom 
literárnovednom kontexte je skôr zaužívané sú-
strediť sa na istý problém, nie tému. Zameranie 
na tému totiž so sebou prináša dve vzájomne pre-
pojené riziká. Jedným je možná „povrchnosť“, 
vynára sa tu možnosť, že téma bude spracovaná 
skôr „referátovito“, prehľadovo, aj tomu sa však 
dá predísť, ak autor preukáže „encyklopedický“ 
talent, schopnosť kontextualizácie, prípadne 
schopnosť rozlišovať kvalitu pri výbere ana-
lyzovaných textov. S tým súvisí ďalšie riziko, 
pre ktoré tematické práce môžu vyvolať v čita-
teľovi pochybnosť. Tým je absencia problému, 
toho, čo vlastne chce autor prácou vyriešiť, akú 
otázku chce otvoriť, pretože ju považuje za dô-
ležitú. Ak však výskumníka zaujíma výlučne 
téma, zdanlivo pred podobným problémom 
nestojí. Jednoducho potrebuje „len“ poznať čo 
najviac a čo najrelevantnejších zdrojov, ktoré 
sa danou témou zaoberajú, v tomto prípade ide 
o texty tematizujúce indické prostredie či Indiu 
a motívy s ňou spojené v slovenskej literatúre, 
ktoré usporiada podľa istého kľúča. Najčastejšie, 
ako je to aj v Gáfrikovej knihe, historicky. Tým by 
mali byť splnené predpoklady na to, aby vznikla 
plnohodnotná prehľadová publikácia. 
 Vo vzťahu ku Gáfrikovmu písaniu stojí za zmien-
ku i fakt, že v roku 2017 v spoluautorstve vydal 
aj populárno-náučnú knihu Farebná India. Sklon 
k uvoľnenejšiemu, zážitkovejšiemu písaniu sa 
ukazuje aj v monografii (napr. podnázov kapito-
ly na s. 46 –  Maharádžovia v Piešťanoch, Piešťanci 
u maharádžu), čo je v žánri odbornej monografie 
tenký ľad. Pri naznačených problémoch by sa dalo 
protiargumentovať tým, že ide jednak o prvý vý-
stup venovaný tejto téme, ktorý je zároveň ovplyv-
nený tým, že v domácom kontexte nie je až také 
veľké množstvo výskumného materiálu. Kniha je 
však napriek tomu pre mňa primárne zaujímavým 
zdrojom informácií o téme, ktorej sa v domácom 
kontexte nevenuje pozornosť. Azda aj napriek fak-
tu, že „v 21. storočí bude každý šiesty človek Ind“ 
(s. 19, cit. podľa Varma, 2004, s. 1), našu literárnu 
scénu zatiaľ táto kultúra zasiahla iba okrajovo. 
Práve okrajové, neprebádané témy často v autorovi 
môžu povzbudzovať potrebu zaujať či zjednodušiť, 
čo ale nemusí byť zakaždým funkčné. Riziko také-
hoto písania sa u Gáfrika najvýraznejšie ukázalo 
v záverečnej kapitole mapujúcej indické vplyvy 
v literatúre po roku 1989. Vedľa seba autor na zá-

klade témy postavil texty J. Litváka, D. Nvotovej, 
 J. Banáša, slovenského veľvyslanca v Indii L. Volka 
či trénerky jógy Alany Dev Priye. Ide o zámerom, 
hodnotou i kvalitou neporovnateľné knihy, na čo 
však Gáfrik neprihliada a vzniká tak mix autorov, 
ktorí síce o Indii píšu, ale, nazdávam sa, nie vždy 
sú to texty aj s inou než oddychovou funkciou. Po-
lemizovať by sa dalo aj o tom, či vôbec presvedčivo 
slúžia aspoň na tento účel. Aj v tomto kontexte sa 
ešte viac vynára otázka, či spoločná téma stačí 
na to, aby sa ukázali relevantné výsledky. Áno, 
stačí, ak nám ide o vytvorenie prehľadu. To Gáfrik 
zvládol, keďže jeho orientácia aj v oblasti sekundár-
nej literatúry venovanej orientalistike je zjavná. No 
zároveň nestačí, pokiaľ od literárnej vedy očakáva-
me aj viac ako opis. Gáfrikova kniha preto zaujme 
primárne ako zdroj nových informácií pre čitateľa 
bez hlbšej skúsenosti s indickou kultúrou. 

Myslím, že to bol pre slovenskú literárnu vedu 
dobrý rok. Vyšli knihy, ktoré boli realizáciou dl-
hodobých projektov a prostredníctvom ktorých 
sa otvárajú nové možnosti a príležitosti pre ďalší 
výskum. Zároveň pokračujú už dobre rozbeh-
nuté výskumy, ktorých kvalita je stabilná či má 
aj stúpajúcu tendenciu. A objavili sa tiež texty 
začínajúcich literárnych vedcov. Stále výraznejšia 
je aj snaha literárnej vedy komunikovať nielen 
interne, ale aj prístupne a so širšou verejnosťou, 
čo považujem za pozitívne. Minulý rok som pí-
sala o nie práve ideálnych podmienkach, v kto-
rých slovenská literárna veda pracuje. Na tom 
sa, bohužiaľ, veľa nezmenilo, no o to viac som 
považovala za dôležité hovoriť tento rok o tom, 
čo sa podarilo, čo aj napriek náročným podmien-
kam funguje a prináša relevantné výsledky.  
A, našťastie, prečítala som dostatok kvalitných 
vedeckých kníh na to, aby sa dalo povedať, že 
chváliť, hoci niekedy i s prirodzenými výhradami, 
nebolo tento rok náročné.
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BARBORÍK, Vladimír - PASSIA, Rado-
slav a kolektív
Spisovateľ ako sociálna rola. Zost. 
Vladimír Barborík, Radoslav Passia
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 268 s. 
Viaz.
Kolektívna monografia o fungovaní 
spisovateľa v rozličných sociálnych 
rolách a v jednotlivých historických 
kontextoch s presahom z literárno-
vedného diskurzu do histórie, politoló-
gie, sociológie a nových médií.
ISBN 978-80-224-1682-5
 
BRTÁŇOVÁ, Erika
Slovo Pánovo zostáva naveky. 
Z kázňovej tvorby slovenských 
spisovateľov 18. – 19. storočia 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 214 s. 
Brož.
Dvanásť ukážok z kázňovej tvorby au-
torov, ktorí formovali tvár modernej 
slovenskej literatúry.
ISBN 978-80-224-1683-2
  
Druhá moderna. Slovenská mo-
dernistická próza 1920 – 1930. 
Zost. Michal Habaj
Bratislava, Literárne informačné cen-
trum 2018. 1. vyd. 495 s. Viaz.
Antológia literárnych textov a syn-
tetizujúca štúdia o druhej moderne, 
významnom literárnohistorickom 
fenoméne od  literárneho vedca  
M. Habaja.
ISBN 978-80-8119-113-8
 
GÁFRIK, Róbert
Zobrazovanie Indie v slovenskej 
literatúre 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 140 s. 
Viaz.
Autor skúma zobrazenie Indie v slo-
venskej literatúre, vrátane cestopi-
sov a populárnej literatúry, u sloven-
ských národných buditeľov (Ľ. Štúr, 
J. Kollár), ale aj v dielach osobností 
20. a 21. storočia (J. Litvák, H. Klačko, 
M. Ruppeldt a i.), pozornosť venuje aj 
prekladom indickej literatúry do slo-
venčiny.
ISBN 978-80-2241-635-1

INŠTITORISOVÁ, Dagmar
Eseje o bábkovom divadle 
Brno, Stimul 2018. 1. vyd. 31 s. 
Osem esejí, v ktorých sa divadelná 

KOLEKTÍV AUTOROV
Po stopách literárnej vedy. Vý-
ber príspevkov zo študentskej 
literárnovednej konferencie 
2013 – 2015. Zost. Zuzana Baria-
ková, Martina Kubealaková
Banská Bystrica, Belianum – Vyda-
vateľstvo Univerzity Mateja Bela 
2018. 1. vyd. 339 s. CD
Zborník predstavuje výber naj-
úspešnejších študentských prác, 
ktoré sa v období rokov 2013 – 
2015 prezentovali na študentskej 
literárnovednej konferencii. 
ISBN 978-80-557-1463-9
 
KOLEKTÍV AUTOROV
Po stopách literárnej vedy. Vý-
ber príspevkov zo študentskej 
literárnovednej konferencie 
2016 – 2018. Zost. Zuzana Baria-
ková, Martina Kubealaková
Banská Bystrica, Belianum – Vyda-
vateľstvo Univerzity Mateja Bela 
2018. 1. vyd. 285 s. CD
Zborník predstavuje výber naj-
úspešnejších študentských prác, 
ktoré v rokoch 2016 – 2018 prezen-
tovali na študentskej literárnoved-
nej konferencii.
ISBN 978-80-557-1464-6
 
KOLEKTÍV AUTOROV
Poetika textu a poetika udalosti. 
Zost. René Bílik, Peter Zajac
Trnava, Typi Universitatis Tyrna-
viensis 2018. 1. vyd. 146 s. Brož.
Publikácia prezentuje doterajšie 
výsledky výskumu projektového 
tímu k problematike novej poe-
tiky, ktorá sleduje predovšetkým 
konštitutívne pravidlá gramatiky 
a algoritmy utvárania literárnych 
textov a udalostí.
ISBN 978-80-224-0147-5
 
MALITI FRAŇOVÁ, Eva
Andrej Belyj / Celistvosť (v) mno-
hosti 
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 224 s. 
Viaz.
Vedecká monografia literárnej 
vedkyne a prekladateľky o živote 
a diele ruského básnika symbolistu 
a prozaika postsymbolistu A. Belého 
(1870 – 1934). 
ISBN 978-80-224-1696-2

MATEJOV, Fedor
Tri texty o poézii J. Ondruša 
Bratislava, SAP – Slovak Academic 
Press 2018. 1. vyd. 70 s. Brož.
Publikácia literárneho vedca a kriti-
ka o básnickej tvorbe Jána Ondruša 
(1932 – 2000).
ISBN 978-80-89607-63-1

MIKULOVÁ, Marcela – TARANEN-
KOVÁ, Ivana – HUČKOVÁ, Dana – 
HOLLÝ, Karol – SZABÓ, Miloslav 
– HOLEC, Roman – DRAGANOVÁ, 
Andrea – BYSTRZAK, Magdalena 
Svetozár Hurban Vajanský: 
Na rozhraní umenia a ideológie. 
Zost. Ivana Taranenková
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 203 s. 
Brož.
Kolektívna monografia ponúkajú-
ca analytický pohľad na rozsiahle 
dielo a činnosť S. H. Vajanského. 
Príspevky sa dotýkajú hľadania 
modelu národnej reprezentácie, 
žánrových východísk jeho románu 
či jeho koncepcie národných dejín 
či medzigeneračných sporov.
ISBN 978-80-224-1697-9
 
Minulosť, súčasnosť a perspek-
tívy literárnovednej slovakisti-
ky. Zost. Radoslav Passia
Bratislava, Platforma pre literatúru 
a výskum – Ústav slovenskej litera-
túry SAV 2018. 1. vyd. 152 s. Brož
Kolektívna publikácia obsahu-
je referáty z 1. Medzinárodného 
sympózia literárnovednej slova-
kistiky. Desať príspevkov sa zame-
riava na vybrané teoretické a his-
toriografické problémy tejto vednej 
disciplíny, na personálne portréty 
významných zahraničných slova-
kistov a mapuje výskumné profily 
niektorých domácich aj zahranič-
ných slovakistických pracovísk.
ISBN 978-80-973125-0-3

PAVLOVIČOVÁ, Agáta – PAVLOVIČ, 
Jozef
Interpretácia hier divadla 
SkRAT 
Trnava, Typi Universitatis Tyrna-
viensis 2018. 1. vyd. 104 s. Brož.
Publikácia o alternatívnom divadle. 
Autori si ho všímajú ako inštitucio-
nalizovaný kultúrny a spoločenský 

teoretička zamýšľa nad podstatou 
fascinácie bábkou z rôznych hľa-
dísk: intertextuálneho, antropo-
logického a najmä semiotického 
a filozofického. 
ISBN 978-80-270-4795-6 
 
JUHÁSOVÁ, Jana
Litanická forma od avantgardy 
po súčasnosť. Ilust. Ján Kudlička
Ružomberok, Verbum – vydavateľ-
stvo KU 2018. 1. vyd. 223 s. Brož.
Monografia je voľným pokračovaním 
premýšľania a pohľadov literárnej 
vedkyne do básnických textov z li-
terárneho kánonu (Ch. Baudelaire, 
A. Breton, F. Halas, V. Nezval a i.).
ISBN 978-80-561-0562-7

KOLEKTÍV AUTOROV
Anton Vantuch (1921 – 2001) ro-
manista, literárny vedec, kul-
túrny historik a prekladateľ. 
Zost. Jana Truhlářová
Bratislava, Univerzita Komenské-
ho v Bratislave, Vydavateľstvo UK 
2018. 1. vyd. 362 s. Brož.
V rozsiahlych štúdiách Katarína 
Bednárová, Eva Frimmová, Daniel 
Škoviera a editorka knihy približujú 
literárnohistorickú činnosť roma-
nistu Antona Vantucha.
ISBN 978-80-223-4478-4
 
KOLEKTÍV AUTOROV
Jan Jaborník: Historik, teoretik 
a kritik divadla 
Bratislava, Divadelný ústav 2018.  
1. vyd. 520 s. Brož. Edícia Osobnosti
Príspevky z kolokvia venované 
teatrologickej činnosti Jána Jabor-
níka, analytické štúdie o herectve 
a vývinových tendenciách v réžii 
a dramaturgii a ďalšie články. 
ISBN 978-80-8190-041-9 

KOLEKTÍV AUTOROV
Poetika poézie a jej prekladu. 
Zost. Andrea Bokníková
Bratislava, Univerzita Komenského 
2018. 1. vyd.  458 s.
Zborník venovaný životnému výro-
čiu básnika, literárneho vedca a pre-
kladateľa Jána Zambora obsahuje 
príspevky slovenských a zahranič-
ných literárnych vedcov.
ISBN 978-80-223-4638-2
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jav i cez konkrétnu tvorbu prostred-
níctvom interpretácií.
ISBN 978-80-5680-133-8

RAKÚSOVÁ, Gabriela
Fiktívne rozhovory 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2018. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Kniha fiktívnych rozhovorov literár-
nej vedkyne (1943), ponúkajúca jej čí-
tanie a reflexiu textov vybraných bás-
nikov, prozaikov a literárnych vedcov.
ISBN 978-80-8119-116-9
 
RAKÚSOVÁ, Gabriela
Medzi realitou a jej znakom 
Levoča, Modrý Peter 2018. 1. vyd. 
186 s. Brož. Edícia Sivá brada
Publikácia s podtitulom Interpre-
tačné úvahy o knihách.
ISBN 978-80-89545-72-8
 
Spirituálne zlomky
Bratislava, Univerzita Komenské-
ho, vydavateľstvo 2018. 1. vyd. 119 s. 
Brož.
Knižný výber z tvorby troch prísluš-
níkov najmladšej literárnovednej 
generácie (Albert Lučanský, Matúš 
Mikšík a Peter Tollarovič).
ISBN 978-80-223-4572-9
 
Súčasné slovenské divadlo 
v dobe spoločenských premien. 
Zost. Elena Knopová
Bratislava, Veda 2018. 1. vyd. 368 s. 
Viaz.
Kolektívna monografia s podtitu-
lom Pohľady na slovenské divadlo 
1989 – 2015 obsahuje texty autorov:  
M. Mistrík, A. Maťašík, E. Knopo-
vá, M. Mojžišová, N. Lindovská,  
M. Ballay.
ISBN 978-80-2241-620-7
 
ZAMBOR, Ján
Stavebnosť básne 
Bratislava, Literárne informačné 
centrum 2018. 1. vyd. 367 s. Viaz.
Kniha literárneho vedca, preklada-
teľa a básnika (1947) ponúka sondy 
do slovenskej poézie, autoreflexie, dve 
úvahy o slovenskej próze a reflexie 
prekladu. Predmetom autorovho skú-
mania sú poézia Hroboňa, Hviezdo-
slava, Kraska, Strážaya a ďalších.
ISBN 978-80-8119-115-2

Podoby mesta v slovenskej 
poézii 20. storočia
Zost. Jaroslav Šrank
Bratislava, Univerzita Komenského 2018. 1. vyd. 
141 s. Viaz.
Literárnovedný zborník z vedeckého seminára 
o podobách mesta v slovenskej poézii 20. storočia 
v tvorbe M. M. Dedinského, Jána Stacha, J. Šimono-
viča, M. Kováča, Š. Strážaya, I. Štrpku a i. Spoloč-
ným cieľom editora a autorov jednotlivých štúdií 
je zrekonštruovať relevantný korpus básnických 
textov s urbánnou motivikou a interpretovať ich 
literárnohistoricky a čiastočne aj typologicky. 
Autori: Michal Habaj, Ján Gavura, Jaroslava Šako-
vá, Jaroslav Šrank, Igor Hochel, Veronika Rácová, 
Ivana Hostová, Zoltán Rédey.
ISBN 978-80-223-4622-1

Poetika poézie a jej prekladu
Venované životnému výročiu básnika, literárneho 
vedca a prekladateľa Jána Zambora
Editorka Andrea Bokníková
Bratislava, Univerzita Komenského 2018. 1 vyd. 
458 s. Viaz. 
Publikácia popri jubilejných pozdravoch prináša 
translatologické, literárnoteoretické i literárno-
historicky orientované štúdie, pričom väčšina 
z nich je interpretačne zameraná na poéziu a na 
niektoré zretele vybraných básní. Druhú časť 
knihy tvorí reedícia Malého slovníka poetiky, 
ktorý vychádzal ako pravidelná rubrika Dotykov 
v rokoch 1989 až 1990 počas šéfredaktorského 
pôsobenia J. Zambora.
ISBN 978-80-223-4638-2



s. 78/79

BALLA 
Baapke naam par. Do hindčiny 
prel. Amrit Mehta
New Delhi, Saar Sansaar 2018. 112 s.  
Brož.
ISBN 978-81-933295-8-0
 
BALLA 
Imenem baťka. Do ukrajinčiny 
prel. Oleksandra Kovalčuk
Kyjev, Komora Publishing House 
2018. 140 s. Brož.
ISBN 978-617-7286-32-4
 
BALLA 
Velká láska. Do češtiny prel. Mi-
chal Šanda
Brno, KK Bagala – Větrné mlýny 
2018. 140 s. Brož.
ISBN 978-80-89973-06-4

BALKO, Peter
Tenkrát v Lošonci. Do češtiny prel. 
Ondřej Mrázek. Ilust. David Koronczi
Brno, KK Bagala – Větrné mlýny 
2018. 194 s. Brož.
ISBN 978-80-89973-08-8; 978-
80-7443-285-9

BÁTOROVÁ, Mária
Mitte. Do nemčiny prel. Peter Krü-
ger
Strasshof an der Nordbahn, Pilum 
Literatur Verlag 2018. 325 s. Brož.
ISBN 978-3-902960-73-3
 
BEŇOVÁ, Jana
Away! Away! Do angličtiny prel. 
Janet Livingstone
Columbus, Two Dollar Radio 2018. 
99 s. Brož.
ISBN 978-1-937512-73-6
 
BODNÁROVÁ, Jana
Szinte láthatatlan. Do maďarčiny 
prel. Tamara Archlebová
Budapešť, Gondolat Kiadó 2018.  

GIBOVÁ, Ivana
Barbora, buch a katarze. Do češti-
ny prel. Miroslav Zelinský
Ostrava, Protimluv 2018. 121 s. Brož.
ISBN 978-80-87485-56-9

GOMBÁR, Dodo
Teatrika. Do gréčtiny prel. George 
Papayannakis 
Atény, Vakxikon Publications 2018. 
170 s. Brož.
ISBN 978-618-5286-72-9

HABAJ, Michal
Nostalgia o Invierno en Brati-
slava. Do španielčiny prel. Lucia 
Duero
Nuevo León, Argotnáutica 2018. 71 s.  
Brož.
ISBN 978-607-97572-5-0

HVORECKÝ, Michal
Troľ. Do ukrajinčiny prel. Halyna 
Kurii
Kyjev, Znannia Publishing 2018.  
159 s. Brož.
ISBN 978-617-07-0603-4
 
HVORECKÝ, Michal
Troll. Do češtiny prel. Martina Be-
kešová
Praha, Argo 2018. 160 s. Brož.
ISBN 978-80-257-2380-7
 
HVORECKÝ, Michal
Troll. Do nemčiny prel. Mirko 
Kraetsch
Stuttgart, Klett Cotta 2018. 213 s. 
Brož.
ISBN 978-3-608-50411-8
 
HYKISCH, Anton
Es lebe die Königin. Do nemčiny 
prel. Gustav Just
Klagenfurt/Celovec, Wieser Verlag 
2018. 557 s. Brož.
ISBN 978-3-99029-270-9

INŠTITORISOVÁ, Dagmar
Labirinty Karola Horáka. 
Do poľštiny prel. Tatiana Wojcie-
chowska
Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku 
2018. 144 s. 
ISBN 978-83-8111-037-2

JAŠÍK, Rudolf
Plac świętej Elżbiety. Do poľštiny 
prel. Marta Pelinko
Rzeszów, Wydawnictwo Abilion 2018. 
334 s. Brož.
ISBN 978-83-948089-2-1
 
JESENSKÝ, Janko
Démokratoču. Do amharčiny prel. 
Asnake Tsegaw
Addis Ababa, Hohe Publisher 2018. 
415 s. Brož.
ISBN 978-99944-73-83-0
 
KARIKA, Jozef
Szczelina. Do poľštiny prel. Joanna 
Betlej
Wołów, Stara Szkoła 2018. 403 s. Brož.
ISBN 978-83-66013-10-0
 
KEPPLOVÁ, Zuska
Buchty švabachem. Do češtiny prel. 
Yvetta Ellerová
Brno, KK Bagala – Větrné mlýny 2018. 
190 s. Brož.
ISBN 978-80-7443-283-5
ISBN 978-80-89973-09-5
 
KLIMÁČEK, Viliam
Bratislava 68: été brûlant. Do fran-
cúzštiny prel. Richard Palachak, Lydia 
Palascak
Villenave d´Ornon, Agullo Éditions 
2018. 367 s. Brož.
ISBN 979-10-95718-45-1
 
KOMPANÍKOVÁ, Monika
Sapnon ka Hindaula. Do hindčiny 
prel. Amrit Mehta

183 s. Brož.
ISBN 978-693-693-789-8
 
DEMÁK, Miroslav
Koja reka nema izvor? Do srbčiny 
prel. Martin Prebudila 
Nový Sad, Prometej 2018. 185 s. Brož.
ISBN 978-86-515-1425-1
 
DOBRAKOVOVÁ, Ivana
Bellevue. Do bulharčiny prel. Asen 
Milčev
Sofia, Nauka i izkustvo 2018. 273 s. 
Brož.
ISBN 978-954-02-0348-8
 
DOBRAKOVOVÁ, Ivana
Toxo. Do češtiny prel. Lenka Brodecká
Brno, Větrné mlýny 2018. 188 s. 
Brož.
ISBN 978-80-7443-266-8

FELDEK, Ľubomír
Prispivatelnijat drozd. Do bulhar-
činy prel. Dimitar Stefanov
Sofia, Haini 2018. 67 s. Brož.
ISBN 978-619-7029-53-6

FERENČUHOVÁ, Mária
Imunitet. Do ukrajinčiny prel. Olek-
sandra Kovalčuk
Ternopil, TOV „Kopmaniya-Krok“ 
2018. 86 s. Brož.
ISBN 978-617-692-489-0
 
FERENČUHOVÁ, Mária
Imunitet. Do srbčiny prel. Ladislav 
Čáni
Nový Sad, Izdavač Prometej 2018.  
82 s. Brož.
ISBN 978-86-515-1412-1
 
FERENČUHOVÁ, Mária
Zemja na srcemo. Do macedónčiny 
prel. a zost. Slavica Gadžova Sviderska
Bitola, Vostok 2018. 62 s. Brož.
ISBN 978-608-4885-19-1

TÉMA – KNIHY SLOVENSKÝCH AUTOROV V PREKLADE

Knihy slovenských autorov v preklade
V roku 2018 vyšlo s podporou komisie Literárneho informačného centra SLOLIA 
cca šesťdesiat titulov slovenských autorov v preklade do cudzieho jazyka.  
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New Delhi, Saar Sansaar 2018.  
151 s. Brož.
ISBN 978-81-933295-6-6
  
KUCBELOVÁ, Katarína
Una pequeña gran ciudad. Do špa-
nielčiny prel. Lucia Duero 
Zaragoza, Asociación Cultural Olifan-
te 2018. 63 s. Brož.
ISBN 978-84-946748-8-4
 
KUKUČÍN, Martin
Säbatu YäSlovak Täräkoč
Do amharčiny prel. Hailemelekot Te-
kesteberhan
Addis Ababa, Hohe Publisher 2018. 
325 s. Brož.
ISBN 978-99944-72-58-1

LEIKERT, Jozef
Osmičky galaxie. Do češtiny prel. 
Bedřich Stehno. Ilust. Bohumír 
Gemrot
Praha, Bona fide 2018. 110 s. Brož.
Dvojjazyčné česko-slovenské vydanie. 
ISBN 978-80-270-4593-8

MAJLING, Daniel
Ruzká klazika. Do češtiny prel. On-
dřej Kavalír. Ilust. Palo Čejka
Praha, Labyrint 2018. 116 s. Brož.
ISBN 978-80-87260-93-7
 
MINÁČ, Vladimír
Proizvoditeľ sčasťja. Do ruštiny 
prel. Natalia Švedova 
Moskva, Mass Information Commu-
nications („MIC“) 2018. 191 s. Brož.
ISBN 978-5-87902-353-4

POPOVIČ, Anton
Estetska metakomunikacija. 
Do srbčiny prel. Michal Harpáň
Belehrad, JP Službeni glasnik 2018. 
239 s. Brož.
ISBN 978-86-519-2153-0

RAKÚS, Stanislav
Nenapsaný román. Do češtiny prel. 
Lubomír Machala. 
Brno, KK Bagala – Větrné mlýny 2018. 
182 s. Brož.
ISBN 978-80-89973-07-1
 
RICHTER, Milan
Kratak nesrećni život Merilin 
Monro. Do srbčiny prel. Zdenka Va-

ŠTRPKA, Ivan
Mantengan el pánico. Do španiel-
činy prel. Lucia Duero
Nuevo León, Argonáutica 2018. 37 
s. Brož.
ISBN 978-607-97572-6-7
 
TALLO, Michal
Antymnisť. Do ukrajinčiny prel. 
Oleksandra Kovalčuk
Ternopil, TOV „Kopmaniya-Krok“ 
2018. 52 s. Brož.
ISBN 978-617-692-507-1
 
TAZBERÍK, Ján
Donja tačka svetlosti. Do srbčiny 
prel. Katarína Mosnáková Bagľašová
Báčsky Petrovec, Slovenské vydava-
teľské centrum 2018. 51 s. Brož.
ISBN 978-86-7103-507-1

URBAN, Milo
Alsawt alhay. Do arabčiny prel. 
Khalid Biltagi
Giza, Sefsafa Publishing House 2018. 
410 s. Brož.
ISBN 978-977-821-068-2
 
VADAS, Marek
Lechitelyat. Do bulharčiny prel. Ni-
kolaj Fenerski
Burgas, Diva 2007 2018. 172 s. Brož.
ISBN 978-619-91056-2-7
 
VILIKOVSKÝ, Pavel
Fleeting Snow. Do angličtiny prel. 
Júlia Sherwood, Peter Sherwood 
London, Istros Books 2018. 143 s. Brož.
ISBN 978-1-908236-37-1

GROCH, Erik Jakub – HOCHEL, Igor – 
BILÝ, Peter – HABAJ, Ivan – DUDOK, 
Miroslav – LAUČÍK, Ivan
Šestmina slovackich poeti. Do ma-
cedónčiny preložil a zost. Zvonko Ta-
neski 
Skopje, Vezilka 2011 2018. 85 s. Brož.
ISBN 978-608-4738-25-1

HOLLÝ, Ján – KOLLÁR, Ján – KUZMÁ-
NY, Karol – CHALUPKA, Samo – TO-
MÁŠIK, Samuel – ŠTÚR, Ľudovít 
– SLÁDKOVIČ, Andrej – MATÚŠKA, 
Janko – KRÁĽ, Janko – PAULINY-TÓTH, 
Viliam – BOTTO, Ján – BELLA HORAL, 
Peter – VAJANSKÝ, Svetozár Hurban 
– HVIEZDOSLAV, Pavol Országh – 

MILKIN, Tichomír – JESENSKÝ, Jan-
ko – KRASKO, Ivan – ROY, Vladimír 
– RÁZUS, Martin
S Tatra zove more moja čežnja. 
Do chorvátčiny prel. Dubravka Do-
rotić Sesar 
Hrvatsko filološko društvo 2018. 378 s.  
Brož.
ISBN 978-953-296-147-8

KLIMÁČEK, Viliam – JURÁŇOVÁ,  
J.– PAVLAC, P. – OLEKŠÁK, R. – ŠUL-
COVÁ, V. – LOMNICKÝ, P. – GOMBÁR,  
D. – CHOVANEC, S. – SCHERHAUF-
ER, P.
Nova slovačka drama. Do srbčiny 
prel. Zdenka Valent Belić. Zost. Vla-
dislava Fekete
Nový Sad, Sterijino Pozorje 2018. 259 s.  
Brož.
ISBN 978-86-85145-60-5
 
MACSOVSZKY, P. – ŠULEJ, P. – RUŽIČ-
KOVÁ, N. – KUCBELOVÁ, K. – FEREN-
ČUHOVÁ, M. – HABAJ, M.
Ostragehege (časopis č. 2 / 2018). 
Do nemčiny prel. Andrea Reynolds. 
Zost. Katarína Kucbelová, Daniela 
Humajová
Drážďany, Literarische Arena 2018. 
13 s. Brož.
ISBN 0947-1286 

PÁCALOVÁ, J. – TOMÁŠ, R. – DIA-
NIŠKOVÁ, V. – KOČIŠ, M. – TOMKU-
LIAKOVÁ, E. – SOKOLOVÁ, J. – CIBO, 
P. – TALLO, M. – LIPCSEI, L.
Antologia slovakon poiiton. 
Do gréčtiny prel. Silvia Okáliová. Zost. 
Mária Ferenčuhová. 
Atény, Vakxikon Publications 2018. 
174 s. Brož.
ISBN 978-618-5286-79-8

VILIKOVSKÝ, P. – MITANA, D. – STA-
VIARSKY, V. – LAVRÍK, S. – RAN-
KOV, P. – BALLA, – KOPCSAY, M. 
– HORVÁTH, T. – VADAS, M. – KRIŠTÚ-
FEK, P. – BEŇOVÁ, J. – HVORECKÝ,  
M. – DOBRAKOVOVÁ, I. – PÚČEK, J.
Sunt un băiat din carte. Do rumun-
činy prel. Helliana Ianculescu. Zost. 
Vladimír Petrík
Chisinău, Institutia Privată Editura 
ARC 2018. 299 s. Brož.
ISBN 978-9975-0-0229-5

lent Belić
Nový Sad, Grafomarketing szr i trgovi-
na na veliko 2018. 124 s. Brož.
ISBN 978-86-86601-29-2

RICHTER, Milan
Viđeno u snegu. Do srbčiny prel. 
Miroslav Demák, Martin Prebudila
Belehrad, Arhipelag 2018. 60 s. Brož.
ISBN 978-86-523-0273-4
 
SALMELA, Alexandra
Umr 27. Do hindčiny prel. Amrit 
Mehta 
New Delhi, Saar Sansaar 2018. 344 s.  
Brož.
ISBN 978-81-933295-5-9
 
SLOBODA, Rudolf
Podzim. Do češtiny prel. J. A. Pitínský
Brno, Větrné mlýny 2018. 417 s. Brož.
ISBN 978-80-7443-330-6
 
STAVIARSKY, Víťo
Crne cipele. Do chorvátčiny prel. 
Sanja Milićević Armada
Záhreb, Hena com 2018. 204 s. Brož.
ISBN 978-953-259-207-8
 
STERN FISCHEROVÁ, Viola – HOMO-
LOVÁ TÓTHOVÁ, Veronika
Mademoiselle Mengele. Do francúz-
štiny prel. Vivien Cosculluela
Clermont-Ferrand, Centre France Liv-
res 2018. 349 s. Brož.
ISBN 978-2-8129243-7-8
 
ŠIMKO, Dušan
Ctnosti a Neřesti. Do češtiny prel. 
Lubomír Machala
Praha, Novella Bohemica 2018. 97 s. 
Brož.
ISBN 978-80-87683-86-6
 
ŠIMKO, Dušan
Mramor i granit. Do srbčiny prel. 
Zdenka Valent Belić
Nový Sad, Prometej 2018. 127 s. Brož.
ISBN 978-86-515-1420-6

ŠIMŠÍK, Erik
Čabajská kovbasa ta inši kopče-
nosti. Do ukrajinčiny prel. Oleksan-
dra Kovalčuk
Ternopil, TOV „Kopmaniya-Krok“ 
2018. 112 s. Brož.
ISBN 978-617-692-491-3

TÉMA – KNIHY SLOVENSKÝCH AUTOROV V PREKLADE
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Foto Lenka Macsaliová

Obrazy z východu 
Ukrajiny

Tomáš Forró: Donbas. Svadobný apartmán 
v hoteli Vojna. Bratislava: N Press, 2019

Kniha reportéra Tomáša Forróa Donbas. Sva-
dobný apartmán v hoteli Vojna je jedinečnou 

sondou do piatich rokov trvajúceho ozbrojeného 

konfliktu na východe Ukrajiny, ktorý si od roku 

2014 vyžiadal viac ako 13-tisíc mŕtvych. 

 Vojnový reportér sa v nej snaží pochopiť a opí-

sať príčiny, priebeh a aktuálny stav konfliktu 

na území Donbasu, zahŕňajúcom Doneckú a Lu-

hanskú oblasť na Ukrajine. Autor strávil v tomto 

prostredí podľa jeho vlastných slov približne tri 

roky. Nebol len na ukrajinskej strane, ale dostal 

sa aj na územie kontrolované proruskými silami. 

Na Donbas cestoval cez Rusko. Počas celej svojej 

„púte“ oslovil približne sedemsto ľudí. Každému, 

vojakom aj civilom, dával rovnakú počiatočnú 

otázku: „Ako sa pre vás začala vojna?“  

 Kniha je postavená na troch kľúčových a množ-

stve menších príbehov. Prvý je o Gruzíncovi Ma-

mukovi. Prvého ruského vojaka zabil, keď mal 

štrnásť rokov počas rusko-gruzínskej vojny, 

v ktorej prišlo Gruzínsko o územie Abcházska. 

Na ukrajinský front prišiel ako 35-ročný. Forró 

ho opisuje ako vojaka, ktorý podľa nepriateľskej 

paľby a taktiky dokáže určiť, či proti nemu bojujú 

tak, aby zostali pod prahom bežného rozpozna-

nia a reakcií (s. 20). Autor popisuje taktiky boja 

na oboch stranách konfliktu a v dialógoch s kon-

krétnymi aktérmi diania poukazuje na chýbajúce 

informácie. Preto sa mohlo stať, že ozbrojenci 

namiesto do vojakov strieľali do civilov, že vlastní 

strieľali do vlastných… 

 „Civili z toho domu hovorili, že ste na nich strie-

ľali bielym fosforom. – Akí civili? Žiadni tam nebo-

li. – Ako to vieš? – Kým sme začali bombardovať, 

tri hodiny som to miesto osobne pozoroval. Boli 

tam len Girkinovi vojaci. – Boli tam aj civili. A ne-

mohli ste ich vidieť, lebo v tom čase sa ukrývali 

v pivnici“ (s. 293).

 Keď tomuto dôstojníkovi ukrajinskej armády 

Tomáš Forró rozpovie príbeh o Svetlane, ktorá 

bývala v jednom zo zničených domov, ostáva 

zdrvený. Podľa Forróa sa mu v tvári zračí nefal-

šovaný žiaľ. ,,Prosím ťa, keď môžeš, povedz tej 

žene, že ma to strašne mrzí. Povedz jej, že keby 

som to bol vedel, nikdy by sme tam nestrieľali. 

Ja som utiekol z Donecka. Môj dom tam bol tiež 

zničený. – Skúsim. Ale nie som si istý, či to bude 

chcieť počuť. – Chcel by som, aby vedela, že nie 

sme zvieratá. Naozaj sme nevedeli“ (s. 293).

 Reportér sa podrobne zaoberá prešľapmi bo-

jujúcich na ukrajinskej strane, ale aj na strane 

proruských separatistov či civilov. „Stávalo sa, že 

počas rozdávania humanitárnej pomoci si od nich 

civili vzali jedlo a vzápätí na nich naviedli nepria-

teľské delostrelectvo“ (s. 43).

miestni separatisti alebo ruská armáda. Autor aj 

na základe Mamukovho príbehu považuje ukra-

jinský konflikt za pokračovanie gruzínskych vo-

jen. Gruzínci v nich stratili aj Južné Osetsko a tí, 

čo odišli bojovať na Ukrajinu, nechcú dopustiť, 

aby sa niečo podobné stalo aj tam.

 Druhým hlavným hrdinom je Čech Jura. Po kri-

minálnej minulosti v Prahe a na Cypre sa dostáva 

na Ukrajinu ako ochranca ruského sveta a hodnôt 

bývalého Sovietskeho zväzu. Bol k nim vedený 

nevlastným otcom, mafiánom Strejdom. Drsňák 

so zločineckým egom je však zároveň milujúcim 

priateľom Táne. Pre jej hladný žalúdok sa snaží 

za každých okolností niečo ukoristiť. Nemyslí 

pritom na seba. Bojuje na opačnej strane frontu 

ako Gruzínec Mamuka. 

 Treťou hlavnou postavou je Ukrajinka Líza. Ute-

ká z rodného Luhanska so svojimi štyrmi deťmi 

a mužom, z ktorého sa stane neschopný alkoho-

lik. Po návrate do rodného kraja prichádza o svoj 

byt. Zmocnil sa ho jej otec, ktorý Lízu po smrti 

matky v stave opitosti znásilnil. Ako tá, čo odišla 

na ,,fašistickú Ukrajinu“, nenachádza po návrate 

pochopenie ani u susedov či priateľov z detstva.

 Tomáš Forró čitateľa detailne zasväcuje do tak-

zvaného hybridného typu vojny. Znamená to zmes 

štátnych aj neštátnych útokov a hrozieb a opero-

vanie decentralizovaných kriminálnych skupín, 

vzájomne združených a smerujúcich k jednotné-

mu cieľu. Základnou charakteristikou má byť 

schopnosť nastaviť a koordinovať bojové aktivity 
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 „Český bojovník na separatistickej strane 

s prezývkou Kaukaz spomína, že keď do ich jed-

notky na frontovej pozícii prevelili troch nových 

miestnych, z erárnej lekárničky začalo miznúť 

morfium a antišokové dávky. Jedného dňa Kau-

kaz našiel jedného z nich, ako si práve vstrekuje 

do žily injekciu z lekárničky. – Už predtým sme 

tých dvoch prichytili pri krádežiach alebo feto-

vaní, takže veliteľ ich napokon poslal na výzvedy 

a bolo vybavené. – Čo to znamená? – Veliteľ mal 

mapu mínových polí. Tam ich poslal na výzvedy. 

Žiaden z nich sa nevrátil“ (s. 62).

 Autor knihy svoje tézy dokladuje bohatým po-

známkovým aparátom. Dvestošesťdesiatdeväť 

poznámok k textu tvoria vysvetlivky miestnych 

výrazov, odkazy na zahraničnú tlač, videá z You-

tubu. 

 Tomáš Forró sa zamýšľa nad dôvodmi, prečo 

mohol byť konflikt na východe Ukrajiny dôležitý 

pre niektorých Rusov. Dospieva k záveru, že ich 

cieľom pravdepodobne nebolo pričlenenie územia 

Donbasu k Rusku, ale vytvorenie chaosu, čo sa 

im podľa neho aj podarilo. 

 Reportér ponúka napríklad autentické zis-

tenia a rozhovory z miesta činu po zostrelení 

malajzijského lietadla nad Donbasom v roku 

2014. Opisuje takisto, ako sa sám dostal do ži-

votu nebezpečnej situácie, keď ho zajala skupina 

kriminálnikov.    

 Kniha je plná nečakaných odhalení. Poskytu-

je pre čitateľa cenný obraz o dianí na východe 

Ukrajiny priamo z terénu. Množstvo príbehov, 

súvislostí, rozhovorov s ľuďmi čitateľa zasvätí 

do pocitov tých, ktorí prežívajú na bojovom území, 

do príčin strachu, paranoje, trápenia jednotlivcov, 

čo museli utiecť, do pocitov zúfalstva, fanatiz-

mu, šialenstva, rezignácie na frontových líniách, 

do nenávisti, konfliktov na základe etnickej prís-

lušnosti, do etnického násilia a jeho vzniku či no-

vodobého rabovania, „znárodňovania“ majetkov. 

Fanúšik rôznych bojových operácií a tajomstiev 

ich personálnych zložení si v knihe určite príde 

na svoje. Čitateľovi túžiacemu po podrobnejších 

ekonomických súvislostiach v nej možno bude 

chýbať iný nadhľad a hlbší ekonomický rozmer 

konfliktu. 

 Kniha Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna 

je ďalším dokladom o tom, ako sa zo zmanipulo-

vanej, dezinformovanej skupiny ľudí môže stať 

smrteľná zbraň plná nenávisti. Za prvý takýto 

doklad o tomto území považujem denníky Ale 

Rachmanovovej. Hru vytvorenú adaptáciou jej 

diela uviedlo v uplynulej divadelnej sezóne Slo-

venské národné divadlo pod názvom Ruské den

níky. Je aj o tom, ako sa boľševikom s pomocou 

knihy sa nachádza „motto“ prevzaté z poézie poľ-

ského autora Franciszka Nastulczyka (konkrétne 

ide o úryvok z básne Hromadenie čiastok), ktoré 

bezprostredne súvisí s ideovou koncepciou celej 

zbierky, pričom texty súvisia s Nastulczykovou 

tvorbou aj poetologicko-sémanticky: „aby nič / 

mohlo vôbec / nebyť / treba niečo / čo je.“ 

 Na rozdiel od autorovej prvotiny, v ktorej boli 

texty radené do básnických cyklov, v tejto zbierke 

Prokopec inklinuje ku kratším strofickým útva-

rom (tzv. básnickým miniatúram) vystavaným 

na princípe výrazového „minimalizmu“ a stimulu-

júcim konotačný rozptyl básní. Na difúzii význa-

mov sa vo veľkej miere podieľa i polyfonický typ 

lyrického subjektu založený na variovaní rôznych 

gramatických osôb a odkazujúci na nadindividu-

álne presahy v rámci ťažiskovej problematiky: 

„Bytie je len prekážkou na ceste, / hovorí a pokra-

čuje ďalej – / nad oblakmi. // Pod nimi ľudia žijú / 

a tešia sa z toho. // Nepovedz, / že nie sú aj takí…“ 

(s. 43). Kniha pozostáva z dvoch častí ( Jazykom 

vážiť tmu, Prevrátená veta), ktoré sú koncepčne 

späté, vzájomne sa podmieňujú a interferujú, čiže 

priebežne dochádza k rozšíreniu fundamentálne-

ho významového poľa, ale z hľadiska celkového 

motivicko-tematického zamerania zbierky sa 

menované časti výrazne neodlišujú. 

 V textoch dominuje mestské prostredie realizu-

júce sa v podobe exteriérov i bytových interiérov, 

často „osamostatnených“ objektov evokujúcich 

mestské prostredie, ale do týchto priestorov 

zvyknú byť „vsadené“ aj prírodné motívy stiera-

júce hranice medzi „neživým“ a vitálnym. Mesto 

v zbierke neplní iba funkciu kulisy, ale vstupuje 

do priameho kontaktu s privátnym svetom ly-

rického subjektu, keďže pre neho predstavuje aj 

impulz k nadosobným reflexiám: „Ulice sa roz-

vetvujú / – na nich ovocie. // Si kôstka, / jedna 

z mnohých, / uväznená smermi“ (s. 23).  

 Nosným významovo-výrazovým princípom básní 

je ticho, ktoré sa v zbierke vyskytuje v rôznych 

motivických obmenách zahrňujúcich mlčanie prí-

rodných reálií: „Stromy v decembrovej Bratislave / 

stoja nad strateným lístím, // neprosia o slová, (…)“ 

(s. 51), ale predovšetkým mlčanie gnozeologickej 

povahy determinované aktuálnym emocionálnym 

ustrojením lyrického subjektu: „Možno / si nás 

vymyslelo / ticho pod váhou / smútku a samoty“ 

(s. 24). Dôležitejšiu funkciu však plní „nehovorenie“, 

ktoré nemá motivický charakter, ale je v implicit-

nej forme prítomné v tzv. miestach nedourčenosti 

úzko súvisiacich so spomínaným jazykovým mi-

nimalizmom, ale aj s myšlienkovou orientáciou 

zbierky reflektujúcou zložitú existenciálnu proble-

matiku. Kľúčovou témou básní, predznamenanou 

dezinformácií podarilo počas 1. svetovej vojny 

chopiť moci a zničiť cárske Rusko. 

 Fakty v knihe reportéra Forróa sú o to hrôzo-

strašnejšie, že sa nachádzame v 21. storočí. Stoja 

proti sebe Slovania, ktorí kedysi spoločne porazili 

v 2. svetovej vojne Hitlera. My tu dnes v stred-

nej Európe vieme, že zarobiť a slušne žiť sa dá 

s troškou vzdelania aj bez toho, aby sme niekomu 

ubližovali alebo ho nebodaj zabili. 

Linda Nagyová

Medzi banalitou 
a zážitkom

Peter Prokopec: Život vrazený do chrbta. 
Kordíky: Skalná ruža, 2018

K n i ž nú pr vot i nu 

Petra Prokopca 

predstavuje zbierka 

Nullae (2014), ktorú 

možno na základe 

námetovo-výrazové-

ho repertoáru zara-

diť v rámci súčasnej 

slovenskej poézie 

k spirituálnej línii. Pre jeho debut bola príznač-

ná reflexívno-filozofická modalita implikujúca 

nadosobné hľadanie pravdy aj kultivovanie 

vlastného duchovného života. Básnické texty 

sa vyznačovali naratívnym pôdorysom a prí-

tomnosťou hypostazovaného subjektu, ktorý 

bol nositeľom hodnôt, resp. „pátračom“ po hod-

notách presahujúcich empirickú realitu či bežnú 

ľudskú skúsenosť (archetypálna „postava“ starca 

zosobňujúca „nadľudskú“ múdrosť a „postava“ 

mnícha reprezentujúceho „antipól“ konzumu, 

materializmu i radikálnej formy racionalizmu).

 V tejto spirituálnej dikcii sa nesie aj najnovšia 

zbierka Život vrazený do chrbta, ktorá je napísa-

ná v móde civilnej spirituálnej poézie založenej 

na alternácii medzi banálnou skutočnosťou a me-

tafyzickou rovinou života. Civilný výraz textov 

podmieňuje i „vecnosť“ vyjadrovania, keďže autor 

často pracuje s pojmovým jazykom charakteris-

tickým pre sféru technických odvetví: „Krehkou 

ceruzou / sa snažíš viesť / svoju krivku k prieseč-

níku“ (s. 53). „Bezpríznakovosť“ jazyka vo veľkej 

miere ovplyvňuje aj využívanie neurčitkovej for-

my, i keď, paradoxne, nedochádza v kombinácii 

s „pojmovosťou“ k odosobneniu básnickej výpove-

de, ale k prehĺbeniu vzťahu medzi vecnou realitou 

a nadindividuálnou sférou abstrakcie. V úvode 
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aj v úvodnom motte, je podstata bytia a nebytia 

zahrňujúca tradičné spektrum eschatologických 

otázok (život – smrť, pozemská forma existencie 

– transcendentná forma existencie), ale autor sa 

osobitne zameriava aj na „skúmanie“ metafyzickej 

povahy uvedenej relácie, pričom sa opiera najmä 

o kozmologické východiská uvažovania. 

 Konvenčné binárne opozície symptomatické 

pre spirituálny diskurz (napr. bytie – nebytie, 

začiatok – koniec, deň – noc, svetlo – tma, exter-

né – interné, materiálne – nemateriálne) básnik 

navzájom usúvzťažňuje prostredníctvom prin-

cípu alternácie, čiže v básňach dochádza ku ko-

existencii uvedených protikladov, ale aj napriek 

snahe o dualistickú perspektívu majú autorove 

„riešenia“ skôr pocitový ako empirický charak-

ter: „Deň je hlad, / noc je hlad – / snažia sa sýtiť 

jeden druhým, // počuť pieseň / brucha // pre-

súvajúcu sa / z prázdnoty do prázdnoty“ (s. 14). 

Lyrický subjekt neustále osciluje medzi pocitmi 

skepsy a neistoty prameniacimi z pominuteľnosti 

života, ale aj navzdory tomu, že nevie rozumovo 

adekvátne uchopiť a ozrejmiť rad abstraktných 

fenoménov, je schopný nachádzať „duchovný“ 

azyl v každodennej profánnej skúsenosti zahŕ-

ňajúcej kontakt s „bežnými“ reáliami privátne-

ho, spoločenského i prírodného sveta: „(…) ale aj 

pod ňou / sa možno dá nájsť // útulný byt, pes / 

oddychujúci v pelechu, / cvrlikanie na balkóne, / 

ak sa započúvam // a zadívam, / nemusí / nastať 

koniec“ (s. 44).

 Najnovšia básnická zbierka Petra Prokopca nie je 

priamo inšpirovaná oficiálnymi religióznymi kon-

cepciami, ale reflektuje individualizovanú formu 

„spirituality“, keďže subjekt ju dokáže hľadať a obja-

vovať aj v zdanlivo banálnych životných situáciách. 

Je pozitívne, že autor sa v textoch nespoliehal na pri-

rodzenú hodnotovú a estetickú „hĺbku“ spirituálne-

ho diskurzu, „nepodľahol“ tradičným moralizátor-

ským schémam ani „klišéovitým“ vyjadreniam, ale 

zložitú teologicko-filozofickú problematiku funkčne 

prepojil s ekonomickosťou výrazu, ktorému nechý-

ba rozmer „náznakovitosti“ a na čitateľa pôsobí 

iniciačne. Aj napriek uvedeným kladom sa však 

v zbierke nachádzajú umelecky menej presvedčivé 

miesta pôsobiace dojmom komunikačnej „priamo-

čiarosti“ a z toho plynúcej didaktizujúcej modality, 

čo možno vnímať ako „oklieštenie“, resp. nevyužitie 

výrazových možností poézie. Našťastie, rizikám, 

ktoré so sebou spirituálna poézia mimovoľne nesie, 

sa autorovi podarilo vo väčšine prípadov úspešne 

vyhnúť, takže jeho básne majú skôr integračný ako 

dezintegračný estetický účinok.

Anna Bukovinová

 Patrí teda Heribanovej kniha do kategórie 

umelecky náročnejšej prózy? Ťažko. Na to sú 

všetky postavy v nej vytvorené príliš plocho až 

naivne („vrcholom“ je tu doslova čarovná posta-

va rozprávkovo formovanej liečiteľky zo záveru 

románu), pričom je ich konanie primocne ovlá-

dané témou či dejovými zvratmi. Martin, hlav-

ná postava románu, sa napríklad vo svojom  

(ne)pátraní po Anne, ktorej strata osudovo for-

movala celý jeho dospelý život, posunie iba vte-

dy, keď mu to nejakým krkolomným spôsobom 

dovolí autorka. A tak tápajú spolu – on medzi 

náhlou horúčkovitou aktivitou a (vzápätí) abso-

lútnou odovzdanosťou, ona zasa po niečom, čím 

by nejako jeho miestami až absurdné počínanie 

textovo odôvodnila. A, bohužiaľ, pod Martinov 

intelektualizmus či rýchlosť modernej spoločnos-

ti sa zďaleka nedá skryť toľko, koľko by chcela. 

Nelogickosť konania postáv a nelogickosť dejo-

vých zvratov, ako aj osudovosť namiesto auten-

tického formovania či vôbec svojprávnosti jednot-

livých charakterov, pritom patria k integrálnym 

prvkom románu. Podobne, ako stála prímes me-

lodramatickosti či hrania na efekt a lacnú skrat-

ku – keď reštaurácia v centre Bratislavy, tak par-

tia Angličanov v tangáčoch a nadbytok vlajočiek 

v jedlách (ozaj, kto si už dnes dohaduje neformál-

ne pracovné stretnutie na terasu pod Michalskou 

bránou?); keď slovenská mládež a deväťdesiate 

roky, tak drogy a prostitúcia; keď bohatý otec 

z východného Slovenska, tak mafián. A keď sa 

objaví literárne či myšlienkovo zaujímavé miesto 

(spravidla aj tak koketujúce s gýčom), zvyčajne 

zostáva v službách základnej melodramatickej 

osi. Sugestívne podaná prednáška viedenského 

profesora o láske, ktorá sama osebe disponuje 

potenciálom dojímať, takto napríklad nemá inú 

funkciu, než funkciu skratkovitého nahradenia 

procesu Martinovho ľúbostného prebudenia.

 Je toho vlastne až tak veľa, že je na mieste 

otázka, či Heribanovej román do umelecky am-

bicióznejšej literatúry vôbec patriť chce. Asi ani 

nie, a teda ju radšej ponechajme – zohľadňujúc 

vyššie spomenuté pravidlá fungovania literár-

neho ekosystému – v spokojnom spolunažívaní 

so svojimi čitateľmi. Aj keď – v rámci ich podce-

ňovania zo strany autorky, ktoré je pre literatúru 

tohto druhu esenciálnou súčasťou – je tu jedna 

vec, v ktorej sa ich asi treba zastať. Citlivú tému 

utečeneckej krízy totiž Šimončíková Heribanová 

podáva s elitárskou bohorovnosťou – a rovnako, 

ako je snáď ako-tak rozhľadenému človeku jasné, 

že medzi názorových oponentov proimigračnej 

politiky nepatria len sfanatizované zlomyseľné 

starenky a drzí mladí fašisti, ako to (nie náhodou 

Brakovosť a elitárstvo

Tamara Šimončíková Heribanová: Pendleri. 
Bratislava: Ikar, 2018

V literárnom ekosys-

téme kadečo podlie-

ha rýchlym zmenám. 

Prinajmenšom jedna 

vec je však spoľahli-

vo trvalá – existuje 

literatúra (v našom 

prípade zúžene: belet-

ria) a existuje knižná 

produkcia. Jedno sa 

tvorí a číta, druhé sa 

produkuje a konzumuje. Jedno sa interpretuje 

a hodnotí, nad druhým sa (v tom lepšom prípade) 

sentimentálne rozplýva. Tak to je, tak to asi aj má 

byť a pre celý ekosystém je najlepšie, keď sa obe 

strany vzájomne nechávajú na pokoji, respektíve 

si vystačia so zvyčajnými jalovými štuchancami. 

Keďže je však základom ekosystému život a zák-

ladom života narúšanie poriadku, prax je o niečo 

komplikovanejšia. Prináša napríklad aj diela „na 

pomedzí“ a spolu s nimi dilemu pre odbornejších 

kritikov. Niektorí snobsky ohrnú nosom, ďalší si 

salónne (a vo svojej podstate ešte viac snobsky) 

zarebelujú vynášaním na piedestál, kým iní sa 

radšej celej veci okľukou vyhnú (tak to je, tak to 

asi aj má byť, atď.).

 Dosýta si porebelovať či poohŕňať nosom sa dá aj 

nad ostatným románom Tamary Šimončíkovej 
Heribanovej Pendleri. Nejde však o taký lacný 

čin, ako by sa mohlo sprvoti zdať. Ústredná dejová 

línia románu (hľadanie dávno a zdanlivo navždy 

stratenej prvej lásky) sa síce napríklad dočká ob-

ligátneho šťastného konca, avšak ten je zafarbený 

veľmi trpko. A čo je pre mnohých podstatnejšie 

– román vskutku má aj ten spoločenský presah, 

ktorým sa kvalitná literatúra neraz (neraz bez-

hlavo) meria: či už ide o zaujímavú problematiku 

generácie, ktorá vyrástla v autobusoch a vlakoch 

medzi Bratislavou a západným Rakúskom, alebo 

o aktuálnejší problém utečeneckej krízy v Európe. 

Najmä autorkine výpovede o „pendleroch“ pritom 

neraz pôsobia nielen zasvätene, ale aj sugestívne. 

Heribanová tiež v knihe často (dokonca pričasto) 

dokazuje svoju intelektuálnu kompetentnosť 

a erudíciu, pričom píše s  jazykovou zručnosťou, 

ktorú jej (aj pri zohľadnení zrejmého sklonu k pá-

tosu, gýču či pseudoinvenčným pomenovaniam) 

môže väčšina autorov a autoriek ambicióznejšej 

literatúry závidieť.   
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dehumanizujúco?) podáva autorka, je tiež azda 

jasné, že ani autorkini čitatelia nie sú natoľko 

intelektovo zakrpatení, aby im táto téma musela 

byť podávaná takýmto spôsobom. Alebo žeby to 

bolo tak, že to Heribanová inak, než poučujúco 

(a teda povrchne) spracovať ani nedokázala? 

Scéna, v ktorej asi mala prebiehať výmena ideí 

medzi Martinom a mladým fašistom-intelektuá-

lom, pričom v praxi dochádza len k vzájomnému 

nahluchlému bombardovaniu chabými tézami, 

totiž pripúšťa aj takýto výklad.         

 Práve oná prímes elitárstva, ktorej najvýraz-

nejším prejavom sú silné sklony k súdeniu a po-

učovaniu, zaraďuje román Pendleri do zvláštnej 

skupinky kníh, ktoré by teoreticky mohli patriť 

všelikde a prakticky akosi nepatria nikam. Kníh, 

ktorým akoby stačil už samotný fakt, že vôbec 

vyšli a že popritom nevyzerajú najhoršie. Áno, 

v literárnom ekosystéme naozaj existuje kadečo.

Matej Masaryk

Bjørnstjerne Bjørnson 
a Slovensko

Milan Žitný – Marianna Oravcová (eds): 
Bjørnstjerne Bjørnson o mieri a malých 
národoch. Bratislava: Veda, vydavateľstvo 
SAV, 2018

Meno Bjørnstjer-
ne Bjørnson (1832 

– 1910) je širokej li-

terárnej verejnosti 

na Slovensku dobre 

známe. Tento nosi-

teľ Nobelovej ceny 

za literatúru za rok 

1903  sa do  našej 

kultúrnej pamäti zapísal aj ako zástanca práv 

Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. Bjørnson sa zapojil 

do boja o národnú nezávislosť Nórska, ktorý vy-

ústil do rozdelenia švédsko-nórskej únie v roku 

1905. Ako príslušník malého národa dobre rozu-

mel postaveniu iných malých národov čeliacich 

politickému a národnému útlaku. Obhajoval tiež 

práva Fínov, Dánov, Rusínov, Ukrajincov, Poliakov 

a Rumunov. Práv pomaďarčovaných Slovákov 

sa svojimi článkami domáhal v rôznych európ-

skych novinách a časopisoch. Ako prvý reagoval 

vo svetových denníkoch na správu o tragédii, 

ku ktorej došlo v roku 1907 v Černovej pri Ru-

žomberku, keď uhorskí žandári strieľali do davu 

žiadajúceho, aby ich kostol vysvätil kňaz Andrej 

Hlinka. Bjørnsonove aktivity boli na Slovensku 

okamžite prijaté s vďačnosťou a nadšením. Ako 

celosvetovo známu a rešpektovanú osobnosť, 

ktorá sa postavila na stranu Slovákov, vážili si 

ho slovenskí politici a intelektuáli bez ohľadu 

na svoju ideovú orientáciu.

 Publikácia Bjørnstjerne Bjørnson o mieri 
a malých národoch vznikla pod záštitou Minis-

terstva zahraničných vecí a európskych záleži-

tostí SR a s podporou Veľvyslanectva Nórskeho 

kráľovstva v Bratislave. Súvisí s ďalšími aktivi-

tami, pripomínajúcimi Bjørnstjerne Bjørnsona 

a jeho vzťah k Slovensku, ktoré sa uskutočnili 

v roku 2018: Na javisku Činohry SND bola v réžii 

Jána Luterána uvedená Bjørnsonova divadelná 

hra Nad našu silu, Slovenská národná knižnica 

pripravila putovnú výstavu Hviezda zo severu 

a v Mestskom parku v Košiciach bol odhalený 

Bjørnsonov pamätník v tvare otvorenej knihy 

s citátmi z jeho kníh a článkov. 

Recenzovaná publikácia približuje život a dielo 

tohto veľkého nórskeho spisovateľa vo vzťahu 

k Slovensku. Jej jadro tvorí výber dvanástich 

Bjørnsonových článkov o slobode, humanizme 

a postavení malých národov v Európe. Texty vy-

bral významný slovenský škandinavista Milan 
Žitný. Ten je aj autorom ich prekladov do slo-

venčiny. Sú v ňom obsiahnuté texty týkajúce sa 

postavenia rôznych malých európskych náro-

dov vo vzťahu k veľkým štátom. Bjørnson v nich 

ostro kritizuje potláčanie národných práv, pričom 

neváha kritizovať aj tých, ktorí bojujú za svoje 

vlastné národné práva, ale utláčajú iné menšie 

národy na svojom území. Ťažisko výberu je však 

na Bjørnsonových článkoch o Slovensku. Samo-

zrejme, vo výbere nechýba jeho známy článok 

o masakre v Černovej. Takýto výber Bjørnsono-

vých publicistických textov vznikol na Slovensku 

prvýkrát. Za pozornosť stojí, že všetky texty sú 

v štyroch jazykoch – v slovenčine, nórčine, nem-

čine a angličtine. Na ich prekladoch sa podieľal 

medzinárodný tím. Táto viacjazyčnosť robí publi-

káciu zaujímavou aj pre medzinárodný knižný trh.

 Preklady Bjørnsonových článkov dopĺňa úvod-

ná štúdia nórskeho spisovateľa a znalca Bjørnso-

novho diela Edvarda Hoema a záverečná štúdia 

Milana Žitného. Priložený je aj zoznam mien a poj-

mov, stručný životopis Bjørnstjerne Bjørnsona 

a anotovaný zoznam zdrojov a prekladov. Publi-

kácia je graficky príťažlivo spracovaná. Textovú 

časť dopĺňajú fotografie Bjørnstjerne Bjørnsona 

či rôznych iných dobových osobností a udalostí, 

ako aj reprodukcie novinových článkov a listy 

predstaviteľov slovenského verejného života, ako 

napríklad Dušana Makovického, Miloša Ruppeld-

ta alebo Svetozára Hurbana Vajanského, adreso-

vané Bjørnsonovi. Všetky tieto dodatky prinášajú 

cenné informácie, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť 

Bjørnsonove texty a ich kontext. 

 Reprezentatívna kniha Bjørnstjerne Bjørnson 

o mieri a malých národoch prináša pramenné texty, 

týkajúce sa významného javu v nórsko-sloven-

ských vzťahoch, ako aj emancipačného procesu 

Slovákov na začiatku 20. storočia. Jej humanis-

tický odkaz o mieri a nenásilí je iste relevantný aj 

dnes, keďže ani našej dobe sa nevyhýbajú politic-

ké konflikty, ktoré majú národnostné dimenzie.

Róbert Gáfrik

Dobrodružstvo po tme

Vojtěch Matocha: Prašina. Prel. Marta 
Maňáková Blašková. Ilust. Karel Osoha. 
Bratislava: Artforum, 2019

Spisovateľ (a progra-

mátor) Vojtěch Ma-
tocha  nadväzuje 

s voj í m r om á nom 

Prašina na  tradí-

ciu dobrodružných 

príbehov, v ktorých 

v našom štáte (Čes-

koslovensko) domi-

noval najmä Jaroslav 

Foglar, autor neza-

budnuteľných Rých

lych šípov. Deti milujúce dobrodružné príbehy, 

našťastie, na svete nevymreli, boli pred tridsiati-

mi rokmi, sú dnes a snáď budú aj o tridsať rokov. 

Je teda pre koho písať dobrodružnú literatúru.

 Prašina je štvrť v Prahe. Je miestom, kde nefun-

guje elektrina, čo v praxi znamená pre jej obyva-

teľov život bez električky, rádia, ale aj hodiniek 

na baterku. Museli sa prispôsobiť. Nespoliehať 

sa, že teplo sa k nim dostane, lebo to zabezpečia 

elektrické rozvody. Nezabezpečia. A predsa je 

to miesto, kde ľudia žijú. Možno tichšie a menej 

hekticky ako všade inde, možno tým ostatným 

pripadajú spomalení a ich štvrť strašidelná, no oni 

sú tu. Oblasť je lokalizovaná, hoci reaguje na teplo. 

V lete sa trochu stiahne, v zime roztiahne. V rozpätí 

nanajvýš 20 – 25 metrov. Len si to predstavte: sto-

jíte na neviditeľnej hranici. Urobíte krok na jednu 

stranu, technika nefunguje. Krok opačným smerom 

– všetko je tak, ako sme zvyknutí, ako to poznáme. 

Čosi sa však stalo a ona rastie. Náš komfort môže 

byť v sekunde preč. Prašina sa rozpína. 
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RECENZIE

 Dej je akčný od samého začiatku, čo je fajn, 

keďže je kniha prioritne určená pre mladého či-

tateľa. Hlavným hrdinom je trinásťročný Jirka, 

ktorého dedo býva v Prašine a za ktorým musí 

zájsť. U deda stretne neznámeho, trochu podozri-

vého muža, s ktorým má jeho starý otec evident-

ne nejaké spoločné tajomstvo. Chlapec si vtedy 

uvedomí, že jeho nudný dedo, stále sediaci doma 

a zahĺbený do kníh, má asi aj iný život, ako dovte-

dy tušil. Veci sa však vyvinú zlým smerom, a tak 

je Jirka spolu so svojimi kamarátmi a rovesníkmi 

Anastáziou (En) a Tonym vrhnutý do najväčšieho 

dobrodružstva, aké kedy zažil. Starší čitateľ sa 

tak trochu vráti do čias, keď v detstve a mladosti 

čítaval Troch pátračov, hoci táto súčasná trojica 

rieši omnoho závažnejšiu vec. Zachovanie sveta, 

ako ho poznáme. Ak Prašina vystúpi zo svojich 

hraníc, ak postupne pohltí nielen Prahu, ale celé 

Česko, ba možno dokonca Európu, ako budeme 

žiť? Vedeli by sme sa vrátiť do predminulého sto-

ročia? My, generácie zvyknuté na samozrejmosti 

spojené s technickou revolúciou?

 Príbeh je živý, dynamický, dobre odsýpa, je plný 

dobrodružstva. Ako knihovníčka oceňujem, že 

autor do deja zakomponoval aj prašinskú knižni-

cu, kde sa decká dozvedeli zaujímavé veci z his-

tórie a tiež miestne divadlo – oboje, žiaľ, takmer 

prázdne a bez života. 

 Najdôležitejšími hýbateľmi deja sú dievča 

a chlapec. Čo je výborné, lebo deti v tomto veku 

často nad druhým pohlavím pohrdlivo odfrkujú 

a už som zažila, že odmietli čítať knihy, kde bol 

hlavný hrdina opačného pohlavia. V tomto prí-

pade to Vojtěch Matocha vyriešil, keďže odvážni 

a spolupracujúci musia byť obaja, Jirka aj En. S ich 

príbehom sa tak môžu stotožniť (a vo svojej fantá-

zii ho spolu s nimi absolvovať a prežívať) rovnako 

čitateľ aj čitateľka. A keď sa ukáže, že niektoré 

veci sú trochu inak, nuž, musia zvládnuť i to.

 Dôležité atribúty, na ktorých je spolupráca 

(a potenciálna záchrana sveta) postavená, sú 

v kontexte knihy krásne čitateľné: pomáhať 

si, byť odvážny, postaviť sa zlu, prekonať svoj 

strach a hranice pohodlnosti. Len tak je možné 

dosiahnuť cieľ. Zároveň autor svojich čitateľov 

nepodceňuje. Ak sa v závere jednej kapitoly objaví 

čln, v ďalšej z neho môžu malí hrdinovia už aj 

vystupovať, čitatelia nepotrebujú mať servírova-

ný celý proces (ako doň nastúpili, odviazali ho, 

plavili sa s ním…). Vie, že si to nielen dospelí, ale 

aj decká dokážu domyslieť. 

 Kniha je určená pre čitateľov od deviatich ro-

kov. Pravdupovediac, myslím si, že ten vek by 

mal byť vyšší. Neviem si celkom dobre predsta-

viť druháka či tretiaka základnej školy, ako číta 

vystriedal výtvarník Bystrík Vančo a povestiam 

dal modernú obrazovú podobu.

 Už obsah dopĺňajú drobné ilustrácie, ktoré oži-

vujú strohý a vecný text. Za zmienku stojí prvá 

strana každej povesti, ktorá je spracovaná iným 

typom písma a ilustráciou. Skrátka, po vizuálnej 

stránke si vo vydavateľstve dali záležať na kaž-

dom detaile. Aj preto je škoda, že pozabudli na ob-

dobie, v ktorom kniha vznikla. Dnes sú už mnohé 

slová zastarané a bolo by vhodné vysvetliť ich. 

O to sa síce snaží Slovníček a vysvetlivky, avšak 

tie boli súčasťou aj prvého vydania v sedemde-

siatych rokoch a mnohé slová odvtedy zanikli. 

Navyše nie sú na ne odkazy v texte a neprehľad-

nosť podčiarkuje zoradenie v abecednom poradí. 

Bez ďalších slovníkov sa teda nedozvieme, aký je 

to „machnatý chvost“ (s. 12), čo „rukami-nohami 

drugá“ (s. 22), čo „fundží“ (s. 32) alebo čo sa myslí 

slovným spojením „strmý si ty mládenec“ (s. 98).

 Dunajská kráľovná pozostáva z tridsiatich 

štyroch povestí a bájí a je určená čitateľom 

od deviatich rokov. Názov knihy nesie druhá 

kapitola, venovaná kráľovnej rusaliek žijúcich 

v Dunaji. V príbehu Stolček sa dozvieme, ako to 

bolo s bratislavským hradom, prečo boli „prá-

porce na hradných vežiach zablatené…, obrazy 

zo stien popadané a lustre rozbité“ (s. 105). Autor-

ka zájde aj mimo bratislavské lokality a v povesti 

Zlatá noha opisuje proces s Jánošíkom a objasňuje 

ukrytie jeho pokladu. Ďalšie príbehy spomínajú 

slávnosti Rusadlá, rozprávajú pútavo o živote 

rusaliek, vodníkov, rybárov, čertov, panovníkov… 

Mnohé postavy dokonca vystupujú vo viacerých 

povestiach – napr. dobrý duch rieky Dunaj, orol 

či mestská rada.

 Kniha je tiež sprievodcom vyhliadkovej jazdy 

naprieč hlavným mestom, ktorý ponúka výlet 

starou Bratislavou. Prechádzame popri Rybárskej 

bráne, Dunaji, Kráľovskej kúrii, popod Michalskú 

bránu či okolo Rolandovej studne. Okrem toho 

tu nájdeme aj autorkino vyznanie, tzv. Pamäť 

minulosti, kde vysvetľuje, ako kniha vznikala 

– od množstva študijných prechádzok mestom, 

cez hodiny strávené v knižniciach nad historic-

kými dokumentmi a pri vlastnej tvorivej činnosti.

 Bratislava je tu predstavená ako veľká krá-

ľovná na Dunaji. Zároveň kráľovnou slovenskej 

povesti zostáva Mária Ďuríčková, ktorá po de-

saťročia ponúka malým aj veľkým čitateľom ne-

obyčajný čitateľský zážitok.

Ivana Mičuchová

Prašinu a rozumie jej. Už aj kvôli spomínanému 

nepodceňovaniu čitateľa. Kniha si vyžaduje ur-

čité čitateľské zručnosti, myslím, že vek 12+ je 

na ňu ideálny. Aj keď motívy ako rozsvecovanie 

bledých plynových lámp lampárom s dlhou tyčou, 

keď všade inde sa zapína elektrické osvetlenie, 

ocenia asi až dospelí. 

 Je nevyhnutné zmieniť sa tiež o ilustráciách, 

ktorými je kniha obohatená. Ich autorom je Karel 

Osoha – a sú naozaj krásne. Sú výborne zvládnuté, 

často len naznačujúce, dotvárajúce atmosféru 

(napr. stroj osvetlený sviečkami vidia deti aj či-

tatelia len čiastočne, zvyšok je zahalený v tme, čo 

spĺňa viacero funkcií: rešpektovanie perspektívy 

svetla, rozvoj vlastnej fantázie). Nie je ich málo, 

sú dvojstranové a veru sa mi stávalo, že som sa 

k nim vracala späť, keď som si chcela overiť, či sa 

moja predstava zhoduje s predstavou ilustrátora. 

Vhodne zvolený font písma na obale knihy sa 

vnútri opakuje, práve ním sú vytvorené i nadpisy 

kapitol, čo vytvorilo kompaktný celok. 

Zuzana Švecová 

Kráľovná slovenskej 
povesti

Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná. Ilus-
trácie Bystrík Vančo. Bratislava: SPN – Mla-
dé letá, 2019

A zd a nen ájdeme 

na Slovensku miesto, 

ku ktorému by sa 

nev iaza la nejaká 

povesť. Mária Ďu-
ríčková si vybrala 

Bratislavu, kde žila 

na sklonku života. 

Táto slovenská 

autorka kníh pre deti 

a mládež sa vlastným 

menom volala Mária Masaryková. Učiteľská a re-

daktorská práca ju predurčili na spisovateľskú 

dráhu, ktorej sa naplno začala venovať v sedem-

desiatych rokoch minulého storočia. A v tomto 

období vznikla kniha povestí, bájí a historických 

obrázkov z Bratislavy a dunajského okolia Du-
najská kráľovná. 

 Prvýkrát vyšla v roku 1976, odvtedy prešla nie-

koľkými vydaniami, až po to dnešné, venované 

100. výročiu narodenia autorky. Text sa nezmenil, 

ale kniha dostala nový, moderný šat. Miroslava 

Cipára, ktorý ilustroval prvú Dunajskú kráľovnú, 



INZERCIA

TIRÁŽZ ponuky košického rozhlasového štúdia RTVS v Rádiu Devín
2. 8. o 22:30 hod. V deň ako tento. Úryvok z rovnomenného románu Petra Stamma v preklade Jána Jambora. 4. 8. o 15:00 hod. Pomoc v pravej chvíli. 
Humoristická relácia Ľudovíta Petraška zostavená z textov klasika slovenskej drámy Vladimíra Hurbana Vladimírova, ktorého 135. výročie narodenia 
pripadá na tento deň. 10. 8. o 15:00 hod. Josef Weiss. Cesta zázračného dieťaťa z Košíc do geta v Budapešti. Čítanie z prózy Agaty Schindlerovej. 
12. – 16. 8. o 18:30 hod. Šicke me naše. Čítanie na pokračovanie z novo vydaných  textov Václava Pankovčina. 15. 8. o 20:00 hod. Tajný obojživel-
ník. Pásmo Jozefa Palaščáka o poézii výtvarníka Richarda Kittu. 22. 8. o 17:00 hod. Ars litera. Panslam – československé turné slam poetry. 24. 8. 
o 12:00 hod. Ľudovít Petraško. Rozhlasový portrét pedagóga, prekladateľa, spisovateľa a publicistu, ktorý oslávil 70 rokov. 24. 8. o 15:00 hod. Košic-
ké dostaveníčka. Historický sprievodca košickými pohostinstvami 1918 – 1948. Výber z Historického sprievodcu košickými pohostinstvami.  
26. – 30. 8. o 22:30 hod. Mreže. Čítanie na pokračovanie z poviedok slovenského spisovateľa Ladislava Hannikera. 3. 9. o 20:00 hod. Cesta k prezi-
dentovi. Premiéra pôvodnej rozhlasovej hry Pauly Sabolovej Jelínkovej o tom, čo sa môže stať počas jednej celkom nevinnej cesty autobusom.
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kníhkupectvá

navštívte

Máme pre vás plán, ako dobre strávite leto so svojimi deťmi.
Na stránke www.martinus.sk/precitaneleto nájdete výber 
kvalitných kníh pre mladých čitateľov, to však nie je všetko! 

Ku každému nákupu či objednávke v Martinuse, ktorej 
súčasťou bude aj detská kniha, získate brožúrku 
Prečítané leto 2019. Ponúkne vám recepty, aktivity 
a tipy na prázdniny, ktoré budú baviť celú rodinu.

Najlepší recept na letný 
program s deťmi

Prečítané leto 2019

V projekte Prečítané leto nájdete aj:

Prašina
Vojtěch Matocha
Mimoriadne napínavý príbeh blízky štýlu Jaroslava 
Foglara dopĺňajú ilustrácie, ktoré čitateľa vezmú 
priamo do srdca Prašiny. Vojtěch Matocha svojím 
debutom nadviazal na úspešnú tradíciu českej 
dobrodružnej literatúry pre mládež a príbeh zasadil 
do kulís súčasnej Prahy. Prašina zaujala širokú 
čitateľskú verejnosť a získala nomináciu na cenu 
Magnesia Litera.

Môj kocúr Tamtam
Ľuboslav Paľo
Autorská knižka s nádhernými, výrazne farebnými 
ilustráciami, ktorú pre detských čitateľov vytvoril 
umelec oceňovaný doma i v zahraničí a nositeľ 
Zlatého jablka BIB. Na príbehu dvoch sympatických 
postáv, maliara a jeho kocúra Tamtama, autor 
dokonale vystihol, prečo majú k sebe veľmi blízko 
a čo je skutočné priateľstvo. Dieťa bude objavovať 
pri čítaní aj krásu a čaro výtvarnej podoby príbehu.

Veľká kniha o malých tvoroch
Yuval Zommer
Na stránkach plných nádherných obrázkov sa deti 
dozvedia, ktorý chrobák nie je chrobák, čo robí 
cez deň nočná mora, ako včely vyrábajú med, 
prečo svrčky cvrlikajú a ešte oveľa viac zaujímavostí 
zo života chrobákov, mušiek a iných potvoriek. 
Popritom sa zahrajú na schovávačku s muchou, 
ktorú musia nájsť na každej dvojstrane.

Dievčatko Momo a stratený čas
Michael Ende
Kultová kniha autora Nekonečného príbehu, 
ktorý do svojich diel vkladal obavy 
o spoločnosť a jej vývoj, poukazuje na paradox, 
že v skutočnosti ten čas zmizne a navždy 
ho stratíme, a aké nebezpečné môže byť, 
keď skupina ľudí dokáže ostatných presvedčiť 
o tom, ako majú žiť. Obe témy sú dnes ešte 
aktuálnejšie.
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AKTUALITY

03 Literatúra z Draculovej zeme v Košiciach (Michaela Dúcsová) //  
04 V literárnom stane na Pohode 2019 (Dominika Moravčíková) / Biela 
kňažná Mária Ďuríčková (Matúš Nižňanský – Mária Medová) // 05 Vzni-
ká francúzska antológia slovenských básnikov (Veronika Košičiarová)

ESEJ

06 Slovenská dráma žije aj v knižnej podobe (Nora Nagyová)

TÉMA – SLOVENSKÝ KNIŽNÝ ROK 2018

09 Tentoraz bez titulu… (Karol Csiba) // 24 Problémová i problematická 
(Tamara Janecová) // 30 Básnické transcendencie, tranz a tendencie 
(Ján Gavura) // 39 Básnické prvotiny v osídlach hyperidealizmu (Matúš 
Mikšík) // 44 V tých istých kruhoch (Juraj Búry) // 49 „Mexické vlny“ aj 
v literatúre pre deti a mladých? (Timotea Vráblová) // 61 Keď sa začína 
dariť (Jana Kičura Sokolová) // 71 Dobrý ročník (Mária Klapáková) // 
78 Knihy slovenských autorov v preklade

RECENZIE

80 Tomáš Forró: Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna (Linda 
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Editoriál
V letnom dvojčísle Knižnej revue predovšetkým bilan-
cujeme. V tematickej prílohe sa vrátime do knižného 
roku 2018 a pokúsime sa označiť najdôležitejšie lite-
rárne udalosti vo vybraných druhových a žánrových 
oblastiach. V rozsiahlom tematickom bloku sa budú 
striedať postrehy o knihách, s ktorými sme sa vlani 
notoricky stretávali, s takými, o ktorých sa dozviete 
prvýkrát práve z tohto dvojčísla. 
 Karol Csiba ako „kurátor“ inštaluje mapu vlaňajšej 
slovenskej prózy a na čestnom mieste vystavuje Vili-
kovského RAJc je preč. Tamara Janecová sa sústredila 
na prozaické debuty, z ktorých vyzdvihla „debut-nede-
but“ Ivana Medešiho Jedenie. Ján Gavura predstavuje 
dianie v poézii a za básnickú knihu roka označil zbierku 
Z pohľadu dvoch pohárov mlieka Juraja Briškára. Na bás-
nické debuty sa sústreďuje Matúš Mikšík. Juraj Búry sa 
venuje fantastike a pridáva pár poznámok o komiksovej 
literatúre. Timotea Vráblová obsiahlo predstavuje litera-
túru pre deti a mládež, Jana Kičura Sokolová literatúru 
faktu a esejistiku a Mária Klapáková literárnovedné 
publikácie. Za každým bilančným textom nasleduje vý-
berový bibliografický prehľad vydaných titulov z danej 
oblasti. Pripájame aj prehľad slovenských kníh, ktoré 
vyšli v roku 2018 v cudzine v preklade do iných jazykov.
 Zachytili sme aj niekoľko júlových aktualít z literár-
neho života – leto praje predovšetkým uvoľnenejším 
formám prezentácie kníh. Nora Nagyová sa vo svo-
jom článku venuje súčasnej slovenskej dráme, ktorú 
si vo všeobecnosti všímame menej, ako by sa patrilo. 
Prečítajte si jej postrehy o pôvodných dramatických 
textoch vznikajúcich v dvoch nekonvenčných súboroch, 
Dezorzovom lútkovom divadle a divadle Disk. Recenzný 
blok otvára text Lindy Nagyovej o knihe nádeje slo-
venskej reportážnej literatúry Tomáša Forróa Donbas. 
Svadobný apartmán v hoteli Vojna. 
 Po dlhšej letnej prestávke sa pri novom tlačenom čísle 
Knižnej revue stretneme v druhej polovici septembra. 
Naša aktivita na sociálnych sieťach a na webe litcen-
trum.sk však neutíchne a všetky dôležité informácie, 
aktuality, ale aj nové články a recenzie nájdete prie-
bežne práve tam. 

Radoslav Passia
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